
Tervetuloa Ouluun! Добро пожаловать в Оулу! 

Kiitos ilmoittautumisesta Vetävä Venäjä – viikonloppuun Oulussa 2.-3.2.2019! 

Olemme iloksemme huomanneet, että viikonloppu on kiinnostanut runsaasti ja 

olemme joutuneet pariin otteeseen joutuneet majoituskiintiötäkin 

kasvattamaan ylöspäin. Kohtaamiset ovat tämänkin viikonlopun suola ja nyt on 

ainutkertainen mahdollisuus nähdä kerralla yli 150 seura-aktiivia itärajalta 

länsirannikolle ja napapiirin pohjoispuolelta etelärannikolle. 

Tässä kirjeessä muutama tärkeä asia:  

Saapuminen Ouluun 

Kohteemme Break Sokos Hotel Eden sijaitsee osoitteessa Holstinsalmentie 29, Oulu. Saapumis- ja 

pysäköintiohjeet https://www.sokoshotels.fi/fi/oulu/sokos-hotel-eden 

Järjestämme yhteiskuljetuksen Oulun rautatieasemalta Edeniin ja takaisin (välimatka 4 km) 

seuraavasti: 

La 2.2. klo 12:20 Rautatieasema-Eden (odottaa Kuopion suunnasta klo 12:09 ja etelästä klo 12:18 

saapuvat osallistujat) 

Su 3.2. klo 15:15 Eden-Rautatieasema 

Bussi on oululaisen OTP-Travelin bussi ja Seuran henkilökunnasta siinä kulkevat Marja Malmi (+358 

40683983) ja Tuija Mäkinen (+358405064556). Kaikki halukkaat mahtuvat bussiin (50 hlö), mutta 

voit halutessasi varmistaa paikkasi ennakkotietolomakkeen täyttämällä 

www.suomivenajaseura.fi/vetavavenaja2019. Bussi lähtee aikataulun mukaisesti eikä odota 

myöhästyneitä. 

Muuhun aikaan julkisilla kulkuneuvoilla saapujat voivat kysyä ohjeita Edeniin saapumiseen 

piiritoimistostaan.  

Ohjelma 

Ohjelmaan on tullut sitten viime näkemän hyvin paljon tarkennuksia, joten kannattaa tutustua 

liitteenä olevaan ohjelmaan huolellisesti. Kaikki ohjelmassa oleva sisältyy maksamaanne 

koulutuspakettiin. Se sisältää yhteisiä osioita sekä osioita, joissa jakaannutaan kahteen tai 

useampaan samanaikaiseen toimintoon. Osallistujissa on hyvin monenlaisia Seuran jäseniä (tämä 

on hieno juttu), ja siksi ohjelman kirjo vaihtelee keveästä kulttuurista tiukkaan seuran 

järjestöasiaan. Etenkin sunnuntaipäivänä jokainen saa valita itselleen parhaiten sopivan aikataulun 

tarjolla olevista työpajoista. Pahoittelemme, että kaikki eivät millään ehdi osallistua kaikkeen. 

Niille osastoille, joista on tulossa useampi osallistuja, suosittelemme porukan jakamista eri 

pajoihin, jolloin osasto voi perästä jakaa keskenään kokemuksia. 

Ennakkoilmoittautuminen työpajoihin ei ole välttämätöntä, mutta ennakkolomakkeen täyttämällä 

varmistat mahtumisesi pajaan (osassa pajoista tilojen koko asettaa maksimimäärän osallistujille). 

Ennakkoilmoittautumisen kautta saamme myös tietoa, mitkä työpajat muodostuvat suosituiksi ja 

pystymme näin vielä hienosäätämään aikatauluja (mahdollisesti lisäämällä tarjontaa). 

https://www.sokoshotels.fi/fi/oulu/sokos-hotel-eden
http://www.suomivenajaseura.fi/vetavavenaja2019


Majoittuminen tapahtuu normaalien hotellikäytäntöjen mukaan lauantaina klo 15 jälkeen. 

Majoittumisen ehtii tehdä sopivassa välissä, esim. klo 18 jälkeen. Matkatavarat voi odotusajaksi 

jättää hotellin säilytystilaan.  

Majoitus, ruokailut, laskut 

Majoitus on varattu ilmoittautumisessa antamienne tietojen mukaan. Mikäli olette ilmoittautunut 

yksin kahden hengen huoneeseen, pyrimme etsimään teille majoituskaverin (samaa sukupuolta). 

Olemme ilmoittaneet ilmoittautumisen yhteydessä annetut erikoisruokavaliot ja toiveet edelleen 

hotelliin. Mikäli ette ole saanut majoituslaskua tai siinä on kysyttävää, olkaa yhteydessä Riku 

Savoseen tai Simo Kanteleeseen simo.kantele@venajaseura.com . 

Mikäli tarvitsette majoitusta jo 1.2.-2.2. tai vielä 3.2.-4.2. olkaa suoraan yhteydessä Edenin 

varauspalveluun. Voitte sanoa tulevanne Suomi-Venäjä-Seuran tilaisuuteen. 

Mukaan otettavaa 

- uimapuku (kylpylä majoittujien käytössä lauantaina klo 21 asti) 

- ulkoiluvaatetta: Oulun Eden sijaitsee luonnonkauniissa paikassa meren rannalla. 

Sunnuntaiaamuna sään salliessa on mahdollisuus ohjattuun kävelyretkeen lähimaastoon. 

- venäläisiä vaatteita tai asusteita: järjestämme kokoustiloihimme kuvauspisteen, jossa voitte 

kuvata itsenne Venäjään liittyvän rekvisiitan kanssa. Jos sinulla on kaapeissasi jotakin näyttävää 

Venäjään liittyvää, voit tuoda sen lainaan kuvauspisteelle (nimikoi tuomisesi etukäteen) 

- ”Osastotinder”: Pyydämme kaikkia mukana olevia Seuran osastoja täyttämään ja tulostamaan 

liitteenä olevan osaston esittelylomakkeen (päivitetään nettisivuille 22.1.2018). Laitamme 

lomakkeet viikonlopun ajaksi kokoustilojen seinälle: tavoitteena on, että osastot voivat niiden 

avulla etsiä itselleen sopivia osastoja yhteistyöhön. 

- Хорошее настроение, eli reipas ja kärsivällinen mieli. Meitä on kasassa iso joukko, joten tällä 

kertaa saatamme välillä päästä vaikka jonottamaan. 

Mukava nähdä teidät kaikki Oulussa! 

 

Terveisin järjestöpäällikkö Riku Savonen (0503281420, riku.savonen@venajaseura.com ) 
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