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ESMILA 40-vuotismatka Japaniin/ Matkakirje Nro 4  LM/RK  18.3.2019 

18.3.2019 
 
 
 
Hyvät matkalaiset!  
 
Japanin matkan yksityiskohdat tarkentuvat, mitä pidemmälle kevät etenee. Yksi kirje tulee varmaan vielä 
toukokuun alussa, mutta lähetämme tilanneselvityksen tässä vaiheessa.  Tapahtumien, harjoitusten ja 
kuljetusten kelloaikoihin saattaa tulla muutoksia myöhemmin.  Olemme tähän mennessä keränneet kaikilta 
lähtijöiltä 1000 euroa ennakkomaksua, paitsi niiltä henkilöiltä, joilla on poikkeava matkasuunnitelma ja itse 
maksettu lentolippu.  Seuraavista maksuista (tai palautuksista) hallitus päättää sen jälkeen, kun saamme 
Sashakawa-säätiön  päätöksen avustuspyyntöömme. Laulajien laskennallinen matkan hinta on päivitetty 
nyt  noin 1650 euroon ja avecien 2200  euroon. Huolehdithan, että olet suorittanut tähän saakka 
erääntyneet maksut.  Noihin hintalaskelmiin sisältyy hotellikulut, jotka kukin maksaa perillä suoraan 
hotelliin joko käteisenä tai luottokortilla. Suosittelemme käyttämään luottokorttia, sillä vaihtokurssi on 
parempi kuin käteistä nostettaessa.  Kuorolaisten hotellikulut  ovat n. 545 eur ja avecien n. 950 eur.  
Ero johtuu siitä, että järjestäjät maksavat osan kuoron majoituskustannuksista. ( Ohnan 2 vrk, Hakodate 1 
vrk ja Sapporo 1 vrk)  Varautukaa siis maksamaan huonelaskut hotellissa aina lähtöpäivää edellisenä iltana, 
niin pääsemme liikkeelle aikataulun mukaisesti. Euromäärät on laskettu kurssilla 1000 JPY = 8 eur / 1 euro = 
125 JPY. 
 
16.5. Torstai  

Lento AY075 Fukuokaan lähtee Helsinki-Vantaan kentältä klo 16:30. Saavumme Fukuokaan  
paikallista aikaa perjantaina klo 8:15. Lentoaika on 9 h 30 min. 
 
 

17.5. Perjantai   (1.pv) Siirtyminen Fukuokasta Ohnaniin )  
 
Fukuokan lentokentällä meitä on vastassa Ohnanin kaupungin edustajat, jotka ohjaavat 
busseihin. Meille varataan tarpeen mukaan 1 tai 2 bussia.  Ajoaika Ohnanin kaupunkiin on 
noin 4 tuntia 15 min, mutta varaudumme  yhteen tai kahteen taukoon matkalla.  Kaupunki  
on maaseutumainen, asukkaita noin 10 000. Kaupungissa on Suomi-buumi osittain meidän 
vierailun vuoksi mutta ennen kaikkea vuoden 2020 Tokion olympialaisten vuoksi.  Kaupunki  
toivoo, että suomalainen paralympialaisiin valmistautuva maalipallojoukkue leiriytyisi siellä. 
Kaupunki on palkannut  kansainvälisten suhteiden koordinaattoriksi  määräaikaiseen 
työsuhteeseen suomalaisen Aaro Haaviston. Hän toimii ryhmämme tulkkina koko sen ajan,  
minkä vietämme Ohnanin kaupungin vieraana. Keskilämpötila toukokuussa on noin 16 ⁰C, 
max 23 ⁰C ja min 8 ⁰C.  
 
Ohnan Town toimii meidän isäntänä ja konsertin järjestäjänä yhdessä paikallisen Ohnan-
Suomi-yhdistyksen  kanssa.  Hotelliin kirjoittautumisen jälkeen päivä varataan lepoon, 
rentoutumiseen sekä aikaerosta toipumiseen.  Hotelli ”Ikoinomura-Shimanen”  huoneet on 
varattu yksinomaan meidän ryhmämme käyttöön, mutta kylpylässä saattaa olla myös 
paikallisia vieraita. Hotelli sijaitsee noin 10 kilometriä keskustan ulkopuolella  ”vuoren 
päällä”.  Yhteinen päivällinen, joka kuuluu huoneen hintaan,  on tietämämme mukaan klo 17.  
Huoneet ovat suurimmaksi osaksi japanilaisia huoneita, joiden varusteena on futon-patjat.  
Muutamat länsimaiset huoneet on varattu toivomuksenne mukaisesti. Japanilaisissa 
huoneissa ei tässä hotellissa ole suihkua,  joten suosittelemme käyttämään hotellin toisessa 
kerroksessa olevaa  japanilaista kylpylää eli onsenia.  Naisille ja miehille on kylpylässä omat 
osastonsa. Miehet siniseen ja naiset punaiseen. Muistakaa, että tatamille ei saa astua kengät 
jalassa, ei kylpylässä eikä hotellihuoneissa.  Asettakaa kengät  eteisessä tatamin eteen 
kenkien kärki ulosmenosuuntaan. 
Hotellin osoite: 696-0131 Shimane-ken  Ohchi-gun Ohnan-cho Kouzui 2467-10 
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Lisää informaatiota alla olevasra nettiosoitteesta 
 http://www.ikoi-shimane.com/ 
 
 

18.5. Lauantai  (2.pv)   konsertti ja juhlapäivällinen    
 
Nautimme kiireettömän hotellin aamiaisen, jonka jälkeen naisille on varattu kuljetus klo 9:30 
Ohnan-Suomi yhdistyksen puheenjohtajan Keisuke Kandan järjestämälle Soba-nuudelin ja 
sushin valmistuskurssille. Naiset saavat siellä syödä valmistamansa aterian lounaaksi. 
Tulkkaus on todennäköisesti sekä suomeksi että englanniksi tarpeen mukaan.  Paluu retkeltä 
tapahtuu suoraan konserttipaikalle noin klo 13:45   Retken hinta on noin 1500 JPY (12 
euroa), mikä kattaa matkat ja lounaan raaka-ainekustannukset. Varautukaa maksamaan tuo 
summa käteisenä retken aikana. 
 
Laulajat  järjestyvät hotellin juhlasaliin äänen avaukseen ja lyhyeen sound checkiin klo 9:30. 
Kuljetus konserttipaikalle tapahtuu hotellista  klo 11:00. Sitä ennen voitte pukea smokit 
päälle tai pakata ne pukupussiin. 
 
11:30 kokoontuminen konserttipaikalle (Genkikan Center), jossa harjoitus klo 11:30-12.45 
12:45-13:30 lounas konserttipaikalla (lounasbox)  
14:00 Konsertti alkaa Ohnanin puhallinorkesterin esiintymisellä 
14:20 tauko 
14:50 Esmilan 1. jakso 
15:20 tauko 
15:50 Esmilan 2. jakso 
16:30 Konsertti päättyy 
n. 17:00-17:30  Lähtö hotelliin, jossa  vaihdetaan kuoroasu karonkka-asuun (casual) 
(karonkka-asuista keskustelemme vielä erikseen, sillä kaupungin edustajat ovat käyttäneet 
illan tilaisuudesta termiä ”juhlaillallinen”.)  
 
19:30-21:30 Farewell Party / karonkka hotellin juhlasalissa Ohnan-Suomi-yhdistyksen ja 
Ohnanin kaupungin isännöimänä. Päivällinen ja siihen liittyvät juomat tarjoaa Ohnan town.  
 
Kaupunki maksaa myös kuoron majoituksen, mutta avecien osuus  21000-24000 JPY /2 vrk 
huonetyypistä riippuen maksetaan hotelliin.  (Ks. liitteen majoituslista) 

 
19.5. Sunnuntai  (3.pv) Bussilla Hiroshimaan ja luotijunalla Kiotoon 
 

Japanilaisen aamiaisen jälkeen lähdemme kaupungin järjestämällä kuljetuksella Hiroshimaan. 
Pyrimme siihen, että meillä olisi Hiroshiman keskustassa lähellä Rauhan Museota parin 
tunnin pysähdys, jonka aikana halukkaat voisivat vierailla museossa, osa hakeutua lounaalle 
tai muuten tutustua kaupunkiin. Tämän jälkeen siirrymme samalla bussilla juna-asemalle, 
josta matkustamme Shinkansenilla Kiotoon. Lähtöaika 14:53 ja saapumisaika Kiotoon 16:34.  
Junassa kiertää myyntikärry, josta saa ostaa pientä purtavaa ja juotavaa, jos lounas joltakin 
jää väliin.  Aaro Haavisto on meidän oppaana  siihen saakka, että pääsemme kaikki oikeaan 
junaan.  
 
Perillä  ”New Miyako Hotel Kyoto”  sijaitsee noin 200 m asemalta, joten siirrymme sinne 
yhtenä ryhmänä kävellen. Hotellihuoneet ovat normaaleja kahden hengen twin-huoneita 
sillä varoituksella, että Japanissa hotellihuoneiden mitoitus on yleensä eurooppalaista 
pienempi. 
 

http://www.ikoi-shimane.com/
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Loppu iltapäivästä sekä ilta on vapaata.  Aseman läheisyydessä on runsaasti ruokapaikkoja.  
Erityinen laaja dining-alue sijaitsee aseman yhteydessä alatasolla. Hotellista voi pyytää 
kaupungin karttoja sekä muuta informaatiota.  Asemalla on turisti-informaatiopiste.  Juna-
aseman yhteydessä. sijaitsee myös  Subway-asema ”Kyoto”. Kiotossa on saatavilla erilaisia 
päivä- ja arvolippuja joita kannattaa hankkia oman valinnan mukaan.  Subway- kertamatka 
etukäteen ostetulla arvolipulla maksaa 160 JPY eli 1,25 eur. 
 
https://www.miyakohotels.ne.jp/newmiyako/english/index.html 
 

 
20.5. Maanantai  (4.pv) Kioto kokopäivän retki tärkeimpiin nähtävyyksiin Kiotossa ja Narassa 
 

Aamiainen kuuluu matkan hintaan. Päiväohjelma on muuten vapaa, mutta ennakkoon 
ilmoittautuneille järjestetään koko päivän (n. 8 tuntia) retki. Päivän ohjelmassa on paikallisen 
oppaan johdolla 4-5 nähtävyyttä sekä lounas. Kohteena Kiotossa mahdollisesti Golden 
Pavilion, Fushimi-Inari  Taisha sekä Narassa Todaiji Temple ja Nara Park. Retken hinta sisältäen 
lounaan on  noin 100  euroa eli 12600 JPY, joka maksetaan Kiotossa. Paikallinen Sapporossa 
toimiva agenttimme on saanut  varattua suuremman bussin, joten retkelle voi vielä ilmoittautua, 
jos et ole vielä ilmoittautunut. Nyt retkelle on lähdössä 43 henkilöä. Ilmoittautumisen retkelle 
voitte tehdä  sähköpostilla osoitteella lasse.molin@kolumbus.fi  
 
Asemalta on hyvät yhteydet myös omatoimiseen nähtävyyksien katseluun. Junayhteydet  Naraan, 
subway, JR line sekä lukuisat bussiyhteydet ovat asemalta käytettävissä. Kannattaa tutustua 
etukäteen Kioton ohjelmapalveluihin googlaamalla. Alla mainittuna yksi osoite. 
 
www.getyourguide.com/Kyoto/Activities 

 
 

21.5. Tiistai  (5.pv) Omavalintaista ohjelmaa Kiotossa 
 

Laulajilla on aamiaisen jälkeen harjoitus. Paikka ja aika tarkentuvat toivon mukaan ennen 
matkaa.  Harjoituksen jälkeen loppupäivä on vapaa. Tutustumme kaupunkiin  omatoimisesti  
tai pienissä ryhmissä. Subway-arvolippu tai päivälippu helpottaa ja nopeuttaa huomattavasti 
liikkumista kaupungissa. Hotellin läheisyydessä aseman toisella puolella on esim. Kyoto 
Tower, parin metroaseman päässä Nishiki Market ja sieltä lyhyt kävelymatka vanhalle Gion 
geisha-alueelle. Netissä kannattaa hyvissä ajoin hakea sellaisia käyntikohteita, jotka 
kiinnostavat. Edellisen päivän opas on varmaan antanut myös vinkkejä tälle päivälle. 
 
Muistakaa maksaa huonelasku jo illalla  valmiiksi, jotta päästään aamulla lähtemään 
aikataulun mukaisesti. Huonehinta  veroineen on 13 484 JPY/vrk/hlö. 
 

22.5. Keskiviikko  (6.pv)  Siirtyminen  Hakodateen,   Farewell Dinner Hakodaten  mieskuoron kanssa 
 

Aamiaiselle kannattaa mennä ajoissa  (alkamisaika klo 7:00) , sillä kuljetus Osakaan Itamin 
lentokentälle lähtee hotellin edestä  klo 9:00  Matka-aika on noin yksi tunti.  Matkalaukkujen 
pakkaamiseen menee aikaa, joten bussille kannattaa tulla hyvissä ajoin.  
 
Lento: Japan Airlines   JL2123 klo 11:45-13:15  (koneessa tarjotaan vain teetä) 
 
Hakodate on satamakaupunki, jossa asukkaita on noin 270 000. Perillä Hakodaten 
lentokentällä on vastassa Hakodaten mieskuoron ja/tai Hokkaido-Finland Association 
edustaja. Siirrymme bussilla hotelliin. Matka-aika 30 min. Hotellimme on vaihtunut 
aikaisemmin ilmoitetusta hieman tasokkaampaan.  Uusi majoituspaikkamme on ****”Hotel 

https://www.miyakohotels.ne.jp/newmiyako/english/index.html
mailto:lasse.molin@kolumbus.fi
http://www.getyourguide.com/Kyoto/Activities
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Hokke Club Hakodate”. Kirjautumisemme jälkeen mahdollisuus lienee nopeaan buffet-
ruokailuun hotellin ravintolassa. Noin klo 15 alkaa  Hakodaten edustajien järjestämä 
sightseeing  jatkuen aina Farewell-partyyn saakka. Bussimatkan aikana poikkeamme 
tarkastamassa konserttisalin ja käymme mm. Hakodaten näköalapaikalla (Mountain´s top). 
Huomatkaa, että kiertomatkan ja illan dinner partyn välissä emme käy hotellissa.  
  
Dinner/Farewell party on  klo 18:00-20:00 Gotoken-ravintolassa, mukana Hakodaten 
mieskuoro ja Hakodate Finland Society, hosted Hokkaido Finland Association. Palaamme 
hotelliin viimeistään klo 21, joten hyvät yöunet voi käydä hakemassa onsenissa, joka on  
ainoastaan hotellivieraiden käytössä. 
. 
Hotellin osoite on: 27-1 Honcho, Hakodate 
https://global.hokke.co.jp/hakodate/en/ 
 

  
23.5. Torstai,     (7.pv)  Hakodate konserttipäivä 
 

Aamiaisella on sekä japanilainen että länsimainen vaihtoehto. Hakodate Arts Hall on 
kävelymatkan päässä (n. 4-500 m) hotellista ja halli on varattu meidän käyttöön koko 
päiväksi.   
 
Avecit voivat päivän aikana tutkailla  kaupunkia. Kävelymatkan (10 min) etäisyydellä on mm. 
Goryokaku Park ja Goryokaku Tower,  sekä Marumai-tavaratalo. Kaikissa hotelleissa 
kannattaa kirjautumisen yhteydessä ottaa hotellin yhteystiedot, jotka yleensä ovat 
käyntikortin muodossa hotellin tiskillä.  Siitä on hyvä apu, jos on vaikea muuten löytää omilta 
retkiltä takaisin hotelliin. 
 
Hakodaten mieskuoron puolisot organisoivat iltapäiväksi yhteistä naisten kulttuuriohjelmaa, 
jonka sisällöstä ja ajankohdasta meillä ei vielä ole tarkempaa tietoa.  
 
Laulajat: 
10.00 Siirrytään kävellen konserttipaikalle 
10:30 Kevyt äänen avaus ja harjoitus 
11:30-13:30 lounastauko (omatoimisesti) 
14:00 Harjoitusaika  Esmilalle sekä Esmila + Hiroko Ara 
16.15 Harjoitusaika  Hakodaten mieskuorolle 
17:00 Yhteisten kappaleiden harjoitus 
17:30 Pientä purtavaa järjestäjien toimesta  ja vaatteiden vaihto 
18:30 Konsertti alkaa.   
20:30 konsertin päätös, järjestelyt ja vaatteiden vaihto 
20:45 -21:45 Exchange Meeting konserttipaikalla, jonka jälkeen siirtyminen hotelliin 
 
Hakodaten hotellin huonehinta 7 500 JPY/vrk/hlö. (kuorolaiset 1 vrk ja seuralaiset 2 vrk) 

 
 
24.5. Perjantai  (8.pv) Siirtyminen bussilla Sapporoon 
 

Aamiaisen jälkeen lähdemme bussilla Sapporoon.  Matkalla syömme yhteisen lounaan ja 
pysähdymme ehkä parissa muussakin taukopaikassa.   Matkan pituus on 313 km, mutta 
varaudumme noin kuuden tunnin matka-aikaan. Sapporossa majoittuminen on kahden 
hengen huoneissa.  Sapporo Exel Hotel Tokyo on hyvätasoinen neljän tähden hotelli ja 
sijaitsee lyhyen n. 5-10 min kävelymatkan etäisyydellä Musiikkitalo Kitarasta.  
 

https://global.hokke.co.jp/hakodate/en/
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Sapporo on Hokkaidon prefektuurin pääkaupunki, jossa on noin  2 milj. asukasta. Kaupungin 
asemakaava on selkeä. Keskuspuisto ”Odori Park”  on 1,5 km pitkä leveä puistokatu,  josta 
kadut etelään ja pohjoiseen kasvavat numerosta 1 alkaen. Odori Parkilla on TV Tower, josta 
vastaavasti kadut itään ja länteen lähtevät numerosta 1 alkaen. Hotellista Sapporon asemalle 
on matkaa noin 2,5 km ja sille matkalle jää itse asiassa kaupungin keskusta. 
 
Hotelli: ****Sapporo Excel Hotel Tokyo, Osoite: Nishi 5-420, Minami 8 Jo, Sapporo 
http://excel-tokyu.hotelshokkaido.com/en/ 
 
 

25.5. Lauantai     (9.pv)  Sapporo konserttipäivä 
 

Hotellissa voi valita joko japanilaisen aamiaisravintolan tai länsimaisen. Länsimaisessa 
ravintolassa on myös jonkin verran japanilaisia vaihtoehtoja. 
 
Aamupäivä vapaata. Musiikkitalon ympäristössä on hieno puisto, toukokuussa varmaan 
kauneimmillaan. Kaupungin keskustaan on lyhyt matka vaikka kävellen. Myös lähin subway-
asema  on hyvin lähellä. Hotellissa on tarjolla buffet-lounas klo 12. Hotellin vieressä on myös 
Seicomart-kauppa, josta voi ostaa vettä, olutta, ym. Hotellin aulassa on pieni kauppa. 
 
Harjoitusaika on varattu Ville+Esmila (Concert Hall Kitara klo 13-17). Ville aloittaa klo 13 ja 
Esmilan harjoitus klo 14 alkaen. Konsertti samassa paikassa klo 19.00, joten harjoituksen 
jälkeen vaihdamme hotellissa smokit ja kokoonnumme Kitarassa klo 18:00  Konsertin 
järjestää ja markkinoi Hokkaido-Finland Association. Konsertin jälkeen ilta on vapaa. 
Karonkka on vasta seuraavana päivänä. 
 
Ennalta sovittu Esmilan pieni kuorokoonpano esiintyy paikallisen kanteleryhmän kanssa 
konserttitalon aulassa n. 18:30-18:45. 
 

 https://www.kitara-sapporo.or.jp/english.php 
 
 
26.5. Sunnuntai  (10.pv)  Sapporon sightseeing ja  Hokkaido –Suomi seuran Farewell Party 
 

Aamiainen hotellissa, jonka jälkeen Hokkaido-Suomi-seuran  järjestämä sightseeing  tour 
bussilla  klo 9:30-13:30 Erityisenä kohteena käymme ainakin Sapporon kuuluisan 
olympiamäen huipulla, josta Sapporon kaupunki avautuu upeasti. Samassa paikassa on 
mielenkiintoinen talviurheilumuseo, jossa omaa ponnistusvoimaa ja lentotaitoa voi kokeilla 
simulaattorissa. Iltapäivä on vapaata, mutta kaupungin keskustassa Odori Parkissa on 
viimeistä päivää Lilac Festival.  Odorilla on myös TV Tower.  
 
Farewell-party alkaa hotellissa klo 18:00. (Asu: Smart casual) Mukana on joukko Hokkaido-
Suomi-seuran jäseniä ja tilaisuus päättyy klo 20:00.  
 
Hyvin lähellä hotellia on  Nakajima koen Subway-asema 09, josta pääsee suoraan Susukinon 
asemalle 08, Odorille 07 ja Sapporon asemalle 06.  

  
 Sapporon huonehinta on 10 000 JPY/vrk/hlö  (kuorolaiset 2 vrk, seuralaiset 3 vrk) 
 

http://www.sapporo.travel/?lang=en 
 

 
27.5. Maanantai  (11.pv)  Illaksi kotiin Japan Airlines - Finnair 

 

http://excel-tokyu.hotelshokkaido.com/en/
https://www.kitara-sapporo.or.jp/english.php
http://www.sapporo.travel/?lang=en
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Lento Sapporosta Tokion kautta Suomeen.  Muistakaa maksaa huonelasku jo edellisenä 
iltana. Aamiaista emme ehdi nauttimaan, mutta saamme hotellista pienen eväspaketin 
bussimatkalle. Matka-aika hotellista  Chitosen lentokentälle on  reilu tunti, joten lähtöaika 
lienee noin klo  05 aamulla. 
 
JL3040 Sapporo-Tokio  7:55-9:30 / AY074  Tokio-Helsinki 11:00-15:00 
 
Vaihtoaika Tokiossa Helsingin lentoon on lyhyt,  joten  liikutaan yhdessä eikä lähdetä 
seikkailemaan. Helsingin lento lähtee samasta terminaalista, mihin saavumme. 
  
Tokioon jäävät matkustajat ovat varanneet kaikki lennot itse. Muuten lennot ovat samoja 
kuin pääryhmällä, mutta Sapporosta lento Tokioon on Hanedan kentälle. Lento Sapporosta 
Hanedaan lähtee klo 8:00. Tokion ryhmä matkustaa hotellista Chitosen lentokentälle 
pääryhmän mukana samalla bussilla. 

 
Poikkeava matkasuunnitelma / itse ostetut lennot seuraavilla henkilöillä:  
Kiviluoma Keijo ja Minna   Liittyvät mukaan Kiotossa 20.5. 
Lehtikangas Lauri ja Virpi  Matka jatkuu omatoimisesti Tokioon 
Leino Jouko   Matka jatkuu omatoimisesti Tokioon 
Lindholm Heikki ja Kõrvits Helge Matka jatkuu omatoimisesti Tokioon 
Lindström Kaj ja Marjatta  Matka jatkuu omatoimisesti Tokioon 
Saloranta Harri ja Kärkkäinen Kirsi Matka jatkuu omatoimisesti Tokioon 
Vainionkulma Rainer ja Liisa  Matka jatkuu omatoimisesti Tokioon 
 
Varmistakaa, että varaamissanne lipuissa on nimet  täsmälleen samoin kuin passissa. 
Lipussa pitää olla passiin kirjoitettu ensimmäinen etunimi samoin kirjoitettuna.   

 
LIITTEET 

Majoituslista hotellissa Ikoinomura Shimane 
Huonekaverit säilyvät samoina Kiotossa, Hakodatessa ja Sapporossa. Hotellihuoneet ovat 
Ohnanin jälkeen samantasoisia kaikilla. 
 
Matkakuoron kokoonpano seuralaisineen ja yhteystietoineen 
Tarkistakaa omat yhteystietonne ja ilmoittakaa, jos havaitsette virheitä 
Matkalla saattaa tulla eteen tilanne, että haluatte ottaa  yhteyttä matkakumppaniin 
 

Lisääkö  tiedon murusia? 
Lähettäkää meille sähköpostia asioista, joihin haluatte lisäinformaatiota, niin yritämme 
selvittää yksityiskohtia ja hankkia lisätietoa. 
 
Partyjen pukeutumiseen yritämme saada lisäohjeistusta, mutta tässä vaiheessa Suomen 
Vaatturiliiton ”Casual” lienee paras pukukoodi, eli rento siisti asu: suorat housut, pikkutakki 
ja kauluspaita ilman solmiota. Kauluspaidan voi korvata poolopusero ja pikkutakin neuletakki 
tai -pusero. Naisten asu housut tai hame ja pusero, bleiseri tai neuletakki, mekko tms. siisti 

asu.  
 
Sapporon karonkkapaikka on oma neljän tähden hotellimme, joten otetaan se huomioon 
myös pukeutumisessa.  
 
Seuraava ja viimeinen matkakirje tulee huhti-toukokuun vaihteessa runsaan kuukauden 
kuluttua. Siihen saakka tiukkaa harjoittelua! 
 
Matkaterveisin 
Lasse ja Risto 


