
Suomen kansallispukuyhdistys Raita ry 
 
Raidallinen viikonloppu 2019 
 
13.-15.9.2019 Maatilamatkailu ja pitopalvelu Höök, Pihlajalahti, Savonlinna 
 
Raidallinen viikonloppu järjestetään tänäkin vuonna! Kokoonnumme kansallispukuiseen 
viikonlopun viettoon tällä kertaa Etelä-Savoon 13.-15.9.2019. Paikkana on Maatilamatkailu ja 
pitopalvelu Höök Savonlinnan Pihlajalahdessa, josta lisätietoa täällä: http://www.hook.fi 
 
Kesto 
Voit valita, viivytkö perjantaista sunnuntaihin, lauantaista sunnuntaihin vai piipahdatko 
päiväseltään. Perjantaina paikalle voi tulla klo 15 alkaen, lauantaina saapuvat voivat tulla 
mihin aikaan vain. Sunnuntaina voit huoleti nukkua niin pitkään kuin haluat. 
 
Majoitus 
2-4 hengen aitoissa ja 8 hengen riihituvassa, lisämaksusta poikkeusjärjestelyjä. Liinavaatteet 
(lakanat ja pyyhe) kuuluvat viikonlopun hintaan. 
 
Ruokailu 
Perjantai: Kevyt iltapala. 
Lauantai: Aamiainen, lounas ja päivällinen talon puolesta. Välipalat ja iltapala omin eväin 
majoitustiloissa. 
Sunnuntai: Aamiainen ja lounas talon puolesta. 
 
Perjantaina saapuville hintaan kuuluvat kaikki ateriat. Lauantai-sunnuntai –hintaan kuuluvat 
ateriat lauantain lounaasta alkaen. Päiväkävijät saavat lounaat ja lauantain päivällisen. 
 
Majoitustiloissa on jääkaapit, jossa voi säilyttää omia eväitä. Tiloissa on anniskeluoikeudet. 
 
Ohjelma  
Viikonlopun pääpaino on ehdottomasti vapaassa seurustelussa. Tehdään yhdessä käsitöitä, 
juorutaan, saunotaan ja nautitaan. Pakkaa mukaan kansallispukuaiheiset (tai muut!) 
käsityösi.  
 
Lauantaina Höökissä on Makumatka maalle -tapahtuma klo 10-15, jonka aikana 
ohjelmassamme on kansallispukujen ja yhdistyksemme esittelyä. Tapahtumassa on 
mahdollista myydä omia tuotteita esim. käsitöitä, hunajaa ja leivonnaisia. Tapahtuman 
jälkeen meille lämmitetään sauna. 
 
Meille varatuissa tiloissa on ravintolakalustus. 
 
Hinta 
Perjantai-sunnuntai majoituksineen 140 euroa  
Lauantai-sunnuntai majoituksineen 90 euroa  
Lauantai- ja sunnuntaipäivä ilman majoitusta 60 e 
 
Maksun eräpäivä on 26.8. 2018.  
Voit perua ilmoittautumisen eräpäivään mennessä ilman kuluja. Eräpäivän jälkeen 
tapahtuneista peruutuksista joudumme perimään 50 % hinnasta. 
 



Kuinka moni pääsee mukaan? 
Yhteismajoitukseen mahtuu 20 ensin ilmoittautunutta Raita ry:n jäsentä. Päiväkävijöitä 
otetaan mukaan toinen mokoma. 
 
Liikenneyhteydet 
Maatilamatkailu ja pitopalvelu Höök sijaitsee Savonlinnan maaseudulla Pihlajalahdessa. 
Osoite: Pölläskyläntie 408, 58770 PIHLAJALAHTI 
Etäisyyksiä: 

● n. 30 km Savonlinnan keskustasta länteen 
● n. 40 km Juvalta itään 

Karttalinkki Googlemapsiin: https://goo.gl/maps/YvYgENSajvGf3fsn6  
 
Savonlinnan liikenneyhteydet: https://www.savonlinna.fi/matkailija/liikenneyhteydet 
Jos kuljet julkisella liikenteellä, sinut noudetaan autolla pysäkiltä perille. Sovi kyydistä 
sähköpostitse viimeistään viikko ennen tapahtumaa. 
Julkisen liikenteen pysäkit: 
Linja-autolla lännestä eli Juvan suunnasta: jää pois vt 14:n bussipysäkillä Hiismäki tai 
Kallislahti, joilta noudetaan perille.  
Linja-autolla idästä eli Savonlinnan suunnasta: ota Savonlinnasta Sulkavalle kulkeva 
linja-auto ja jää pois Pihlajalahdessa, josta noudetaan perille. Jos ei ole Sulkavalle 
liikennöivää vuoroa, jää pois Kallislahden pysäkillä, josta noudetaan perille. 
Lähin rautatieasema on Savonlinnassa, josta kuljetaan Pihlajalahteen tai Kallislahteen 
linja-autolla kuten edellisessä vaihtoehdossa. 
 
ILMOITTAUTUMISOHJEET 
 
Ilmoittaudu lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@kansallispukuyhdistys.fi. Laita 
viestin otsikoksi Raidallinen viikonloppu / Oma nimi. 
Viestissä tulee olla: 
Koko nimi 
Sähköpostiosoite 
Puhelinnumero 
Tieto allergioista tai muista ruokarajoitteista 
Tieto siitä, viivytkö perjantaista sunnuntaihin, lauantaista sunnuntaihin vai oletko päiväkävijä 
(ilman majoitusta). 
Mikäli ilmoitat kaverin mukaan, lähetä hänestä oma, erillinen sähköposti. 
Mikäli olet juuri liittynyt Raitaan, mainitse viestissäsi, että nimesi ei välttämättä näy vielä 
jäsenlistassa. 
 
Saat paluupostina vahvistuksen sekä maksuohjeet.  
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