
 Osoite ja yhteystiedot: 
Saijan Lomakartano, Saijantie 8, 93400 Taivalkoski 
P. 08-847511 
S-posti: info@saija.fi 
www.saija.fi 
Huom! Kaikki varaukset suoraan Saijan Lomakartanosta ja ilmoita koodi "ACGR"  
Lähin elintarvike- ja bensan myynti: Kyläkauppa Soronen (n.12km Saijalta 5-tielle päin)  
 
Majoittuminen, klo. 14.00 alkaen, huoneiden luovutus viimeistään klo. 11.00:  
4-hengen saunallisissa huoneissa 206,00 €/vrk (sis. aamiainen, liinavaatteet ja pyyhkeet) 
3-hengen saunallisissa huoneissa 167,00 €/vrk (sis. aamiainen, liinavaatteet ja pyyhkeet) 
2-hengen saunallisissa huoneissa 128,00 €/vrk (sis. aamiainen, liinavaatteet ja pyyhkeet) 
1-hengen saunallisissa huoneissa 113,00 €/vrk (sis. aamiainen, liinavaatteet ja pyyhkeet) 
Kokkoniemen mökki 4 hengelle, hinta 159,00 €/vrk, liinavaatteet ja pyyhkeet 17,00 €/setti ja aamiainen15,00€/hlö/vrk 
Mylly-Kaijan mökki 6 hengelle, hinta 179,00 €/vrk, liinavaatteet ja pyyhkeet17,00 €/setti ja aamiainen 15,00 €/hlö/vrk 
Telttapaikka 5,00€/vrk, aamiainen 15,00€/hlö/vrk(Huom! Alueella ei ole varsinaista leirintäaluetta, joten palvelut ovat 
vähäiset) 
Asuntoauto/-vaunupaikka 10€/vrk+sähkö 5,00€/vrk, aamiainen 15,00€/hlö/vrk.
 

 Huom! Varaa ja ilmoita henkilömäärä 
myös telttaillessasi tai majoittuessasi asuntoautoon tai -vaunuun, mikäli haluat aamiaisen. 
Pyyhe savusaunaan: Huoneissa olevia pyyhkeitä ei saa viedä savusaunalle! Ota oma mukaan tai pyydä respasta 
hintaan 5€/pyyhe. 

 
Ruokailut, varattava 8.7.2021 mennessä: 
Lounas: keittolounas, sis. leivät, juustoa, etikkakurkkua, kotiruokajuomat, keitto ja kahvi/tee 
Hinta: 14,50 €/henkilö 
Päivällinen: seisovasta pöydästä, sis. leivät, kotiruokajuomat, salaatit 2 lajia, pääruoka ja jälkiruoka Hinta: 25,00 
€/henkilö 
OHJELMA:

 
 

 

 
Perjantai: 
14.00 Gruppo Moto

            

 Guzzi Finlandian lipun nosto 
14.00 - 21.00 Ilmoittautuminen ralliin Gruppo Nordin tiskillä ja majoittuminen 
17.30 - 19.00 Päivällinen 
19.00 ===> 

  

Savusauna. Naiset ensin. Saunaan sopii n.10 henkilöä kerrallaan.

                      

 
                      Illanvietto n.70 henkilön kodalla kotatulten loimussa.

 

 
Lauantai: 

 

8.00 - 10.00 Aamiainen 
11.45-16.00 

                     
                      

 Käymme Taivalkoskella tutustumassa Suomen 

                
                      

vanhimpaan yhä toiminnassa

                      

 olevaan yksityiseen 
kauppaan, vuonna 1883 perustettuun Jalavan Kauppaan. 

                      
                      

Paluumatkalla pysähdymme myös tutustumaan Jatkosodan 
aikana saksalaisten  rakennuttamaan

               
                      

 Hyrynsalmi - Kuusamo Kenttäradan Isokummun juna-aseman ja veturivarikon     
 historiaan. Lähellä on myös Harjajoen leiri, jos joku haluaa ajaa vanhaa ratapohjan päälle tehtyä                                    
 soratietä. Ajelun edestakainen matka on n.50 km. Ajelulle on vaihtoehtona ryhmäkäynti n.170 huskin tarhalle, parin 
kilometrin kävely Kalle Päätalon synnyinkodille, tai vaikka melontaretki Jokijärvelle. 
17.00 - 18.30 Päivällinen 
19.00==>      Kodalla tavataan!

 
 

 

 Palkitsemiset, ensi vuoden info ja Rock&Roll! 
 Sunnuntai:  
8.00 - 10.00 Aamiainen(pyydä hyvissä ajoin, jos haluat varhaisen aamupalan!) 
Viimeistään 11.00!          Huoneiden luovutus, tai Huskit tulee juttusille!  
 
Turvallista matkaa! Ensi vuonna uudet Juhlakujeet!  
Gruppo Nord  
 

 
 
 
 
 

                      

 historiaan. Paikalta on mahdollista myös                          erkaantua ryhmäajosta ja käydä tutustumassa kenttäradan 
penkalle tehtyä soratietä pitkin sodan aikaisen               
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
      

jsavolainen57@gmail.com


