LATUALUEEN KESÄFESTARIT 4.-5.8.2018 TANHUVAARALLA,
SAVONLINNASSA
Aloitetaan lauantaina 4.8. klo 10.30. Kotiinlähtö sunnuntaina 5.8. klo 13.
Majoitukset: alustavasti varattu noin 50 paikkaa eri majoitustapisteistä la-sunnuntai.
Majoittumaan pääsee n. klo 14, joten ulkoiluvaatteet on syytä pukea jo matkalle.
majoitusvaraukset tehtävä suoraan Tanhuvaaran Urheiluopisto, puh. 015 5820000,
info@tanhuvaara.fi
Revonhäntä-rakennus 90,-/2 hh/vrk.,
Posse-hostelli 60,- /2 hh/vrk
Hotelli 120,00 /2 hh, lisävuode 30,- huonehintoihin sisältyy buffetaamiainen ja kylpylän käyttö
Lisäksi campingalue lähellä /asuntoautot ja teltat. Tanhuvaaran Camping-alue sijaitsee rauhallisella
alueella järven rannalla, vain 5 minuutin kävelymatkan päässä Tanhuvaara Sport Resortin palveluista.
Yhteystieto: info@tanhuvaara.fi
Perusmaksu:14 €/vrk, SFC ja CKE 12 €/vrk
Telttapaikka:10 €/vrk, SFC ja CKE 8 €/vrk
Normaali henkilöhinta: 5 €/vrk, alle 16-vuotias 2,5 €/vrk
Ruokailut: (ei varata valmiiksi, jokainen käy silloin, kun aikatauluun sopii)
- lounaan (klo 12-13.30) tai päivällisen (klo 17 -18.30) hinta 12,90 /buffet
- käytössä pari nuotiopaikkaa ja campingalueella yksi, jotka ovat kaikille avoimia.
SportSpa-kylpylä käytössä
– majoittuville ilmainen, muille 12 €/viikonloppuisin
– avoinna la klo 10 - 21.00
LAJIT, JOISSA KISAILLAAN ”LEIRIPÄIVÄHENGESSÄ” LAUANTAIPÄIVÄN AIKANA
Tapahtumien esittelyt ulkona respan edessä
Lentopallo / sekajoukkueet/ peruslentopallosäännöt/aloitetaan klo 11
– ilmoittautumiset 15.7. mennessä: Mikkelin Latu Anja Marttila, puh. 040 7459965,
anjakaarina.marttila@gmail.com
– käytössä 2 hiekkakenttää, ovat lähellä hotellia
– ilmoittautumisten jälkeen järjestellään joukkueet ja siitä lähetetään tieto yhteyshenkilöille.
Melonta /info klo 11 respan edessä ulkona
– vastuuhenkilö Mikkelin Latu /Taina Modig-Marttinen
– ilmoittautuminen 15.7. mennessä, puh. 040 7797729 tai taina.modig@gmail.com
omat melontavälineet mukaan tai yöpyjille on talon puolesta tai voi myös vuokrata
Kanoottien vuokraus 15 €/ tunti, 20 €/ 2 tuntia / Campingalueelta
Ohjattu Kyykkä ja mölkky / klo 13.30 alkaen /kokoontuminen respan edessä ulkona
– kyykkään ja mölkkyyn ilmoittautumiset paikan päällä
– vastuuhenkilöt Suonenjoki / Pekka Karhunen ja Anu Korhonen /Juankoski
– Pekan yhteystiedot: puh. 040 5705357, peku.karhunen@gmail.com
Patikointi /luontokävely / lauantaina klo 15.30-17 ja sunnuntaina klo 10-11.
– ilmoittautuminen paikan päällä respan edessä ulkona
– vastuuhenkilö Olavin Retkeilijöistä/ harri.heinonen1@gmail.com, 050 5291917

Polkujuoksu tutuksi-kurssi / Suomen Ladun kurssi /lauantaina klo 14-16.30
- ilmoittautumiset 15.7. mennessä Lyytin kautta /yhteyshenkilö Anu Korhonen, Juankoski
ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.fi/reg/Polkujuoksu_tutuksi_0267
- kokoontuminen respan edessä ulkona.
- vastuuhenkilö Wilhelm Stenbacka, puh. 050 4313464, wilhelm.stenbacka@suomenlatu.fi
Illanvietto
- Iltanuotio makkaranpaistoineen Saunasaaressa klo 19 ja karaoketanssit klo 21 alkaen.
Alueella lasten toimintapiste (mm.luontobingo, visailupolku), jonne voi tulla vapaasti
tutustumaan klo 11.00-12.30 ja 15.30-17.00 välisinä aikoina.
- vastuuhenkilö Kirsti Mikkanen, Juankosken Kuntoilijat,puh. 040 5888143, kirsti.mikkanen@gmail.
com.
Jos tulee mitä tahansa kysyttävää, ottakaa yhteyttä edellä mainittuihin yhteyshenkilöihin tai
Kyllikki Rytköseen, puh. 0400 667758, leenakyllikki.rytkönen@gmail.com.

TERVETULOA MUKAAN, PIDETÄÄN HAUSKA VIIKONLOPPU – YHDESSÄ!
Aluetyöryhmä
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YHTEISBUSSI 5-TIETÄ PITKIN KOHTI KESÄFESTAREITA
Lähtö LAUANTAINA 4.8. aamulla
klo 05.30 Juankoski Kisapolku 1, virastotalon parkkipaikka klo 06.00
Nilsiä linja-autoasema klo 06.25
Varpaisjärvi klo 06.45
Lapinlahti, Matin ja Liisan asema klo 07.15
Siilinjärvi, linja-autoasema klo 07.40
Kuopio, linja-autoasema klo 08.15
Leppävirta, Unnukan piha klo 08.35
Varkaus, ABC klo 08.55
Rantasalmi, koulun pysäkki
n. klo 10.00 Tanhuvaaran urheiluopisto, Savonlinna
Sitovat ilmoittautumiset: viimeistään 15.7. mennessä Anu Korhoselle, anjairmeli.korh@luukku.com tai
puh. 045 1148853. Paluu on sunnuntaina festareiden jälkeen klo 13.00.
Yhteisbussin kulut tulevat aluetoiminnan aluerahasta, joten matkakustannuksia bussista ei tule. Varaa
paikkasi ajoissa.
Lisätietoja antaa Anu Korhonen.

