
               
 

 

Ilomantsin Pyhän Elian ort. srk. 

praasniekkamatka  

Miiksen Ristija Johanese  

seurakuntaan 4.-8.7.2020  

ALUSTAVA MATKAOHJELMA 
 

 
 
Vastuullinen matkanjärjestäjä Matkakarjala Oy/Tarja Harinen, Kauppakatu 35, 80100 JOENSUU, FINLAND, 
Puh. +358 -13-120 131, myynti.matkakarjala@kolumbus.fi   
Matkalle ilmoittautumiset suoraan matkatoimistoon. Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitaan syntymäaika 
(ei hetu-osaa) , tiedot erityisruokavalioista ja mahdollinen huonekaveritoivomus. 
Tiedustelut matkasta: Hannu Lappalainen, +358 40 5841 995, hala@kopala.fi  
Majoitus: 1 yö Tallink Silja Europalla 2 hengen A hyteissä,  2 yötä Vörussa Georgi hotellissa 2 hengen 

huoneissa, 1 yö Tallink Spa & Conference hotellissa 2 hengen huoneissa Kuljetus: Ilomantsin Auto Oy, 

kuljettajana Oiva Puruskainen.  Matkan hintaan sisältyy puolihoito eli aamiainen ja yksi ateria/matkapäivä 

Matkaohjelma:  

la 04.07.2020:  

klo 10.30 Lähtö Ilomantsista ja ajomatka Helsinkiin  

klo 18:30  lähtö Silja Europalla Helsigistä Tallinnaan,  

 Yhteinen ruokailu laivalla (sis. matkan hintaan) 

yöpyminen A luokan 2 hengen hyteissä  

su 05.07.2020  

klo Aamiainen laivalla  

klo 8.00 Saapuminen Tallinnaan ja lähtö Tallinnasta Etelä-Viroon.  

klo 13 Tutustuminen Viron kansallismuseoon Tartossa (sis. matkan hintaan)   

Mahdollisuus tehdä ostoksia ja ruokailla Tartossa  

klo 18 Majoittuminen Vörussa Georgi hotelliin 2 hengen huoneisiin (5.-7.7.) 

klo 19 Yhteinen ateria hotellin ravintolassa, aterialla mukana isä Peter Uibo (sis. matkan hintaan) 

ma 06.07.2020 

klo 8-10 Aamiainen hotellissa   

Vapaa-aikaa Vôrussa 

klo 12 Lähtö Setomaalle 

klo 12.30 Tutustuminen seto kulttuuriin Obinitsan museossa (sis.matkan hintaan) 

klo 13.30 omakustanteinen välipala Seto Seltsimajalla 

klo 15 Tutustuminen Obinitsan Issanda Muutmise -kirkkoon 

 



 

klo 17 Osallistuminen praasniekkavigiliaan Miiksen kirkossa 

klo 19 Yhteinen perinneruoka-ateria Turismitalun ravintolassa (sis. matkan hintaan) 

ti 07.07.2020 

Aamiaismahdollisuus hotellissa.  

klo 8.00 Lähtö Miiksen praasniekkaliturgiaan, Liturgian jälkeen käynti haudoilla 

 Yhteinen välipala kirkon pihalla (sis. matkan hintaan) 

 

 

 

 

   

 n. klo 14.30 Lähtö Tallinnaan 

Majoituminen Tallink Spa & Conference hotelliin (sataman vieressä) 2 hengen huoneissa.  

Illalla ostoksia ja ruokailua omaan tahtiin Tallinnassa 

ke 08.07.2020 

klo 7.30-9 Aamiainen hotellissa.  

klo 9.15 Lähtö satamaan 

klo 10.30  lähtö Silja Starilla Tallinnasta Helsinkiin kansipaikoin.  

klo 12.30  saapuminen Helsinkiin  

Paluumatka Ilomantsiin  

Hinta:     495€/henkilö, mikäli vähintään 25 henkilöä ryhmässä  

1 hengen huonelisä: 160,-  

Ennakkomaksu, joka toimii samalla matkavarauksen vahvistuksena, on 150,- ja loppumaksu maksetaan 

toukokuun lopussa 2020. Matkatoimisto lähettää molemmista maksuista oman laskun. 

Peruutusehdot: Mikäli matka peruutetaan väh. 30 vuorokautta ennen matkaa, on peruutuskulu 100,-. 

Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 30 vrk ennen matkan alkua, mutta myöhemmin kuin 14 vrk 

ovat peruutuskulut 50% matkan hinnasta. Tämän jälkeen peruutuskulut ovat 100%.  

Suosittelemme peruutusturvan sisältävää matkavakuutusta matkalle. Sairaustapauksissa 

peruutuskuluista voi tällöin anoa korvausta lääkärintodistuksella siltä osin, mitä matkanjärjestäjä ei 

palauta.  

  

  

Liturgian jälkeen praasniekka jatkuu hautausmaalla yhteisen juhlan merkeissä. Sukuhaudoille kokoontuvat kaikenikäiset 
ja ajatellaan, että läsnä ovat myös tuonilmaisiin siirtyneet sukulaiset. Iltapäivän aikana vieraillaan myös tuttavien 
sukujen haudoilla. Haudan luona on usein penkkejä sekä pöytä, jolle on varattu kylmiä suolaisia ja makeita 
suuhunpantavia. Tarjolla on myös erilaisia virkistäviä juomia. Papit ja laulajat kiertävät haudoilla rukoilemassa 
edesmenneiden puolesta laulamalla Igavene mälestus (Iankaikkinen muisto) veisua. Tunnelma vaihtuu hetkessä 
hartaasta, surumielisestä edesmenneiden muistamisesta elossa olevien riemullisiin tapaamisiin. 

 


