
Setukaisten	  ystävät	  –	  yhdistys	   	  

Jäsentiedote	  1/97	  	   	   26.3.1997	  
	  

Vuosikokous	  12.4.1997	  
	  
Setukaisten	  ystävät	  -‐yhdistyksen	  vuosikokous	  pidetään	  lauantaina	  12.4.1997	  
klo	  12.00	  alkaen.	  Paikka:	  Helsingin	  yliopiston	  päärakennus,	  2.	  krs,	  sali	  II,	  sisäänkäynti	  
Aleksanterinkatu	  5:stä.	  
	  
Vuosikokousesitelmän	  (klo	  13.00)	  pitää	  professori	  Mati	  Hint	  (Tallinnan	  kasvatusopillinen	  
korkeakoulu)	  aiheenaan	  "Milloin	  pohjoisvirolainen	  ei	  ymmärrä	  etelävirolaista"	  
	  
Vuosikokous:	  
-‐	  toimintakertomus	  1996	  
-‐	  toimintasuunnitelma	  vuodeksi	  1997	  
-‐	  tuloslaskelma	  1.1.	  -‐	  31.12.1996	  
-‐	  tase	  31.12.1996	  
-‐	  talousarvio	  vuodelle	  1997	  
-‐	  muut	  sääntöjen	  7§	  edellyttämät	  asiat	  
-‐	  vuosikokousesitelmä	  
	  
Tervetuloa	  !	  
	  
	  

Setumaan	  matka	  25.	  -‐	  30.8.1997	  
	  
Tämänkesäisen	  Setumaan	  matkan	  aikana	  seuraamme	  kahtena	  päivänä	  Marian	  päivän	  juhlia	  
Petserin	  luostarissa.	  Myös	  Petserin	  kaupunkiin	  ja	  Venäjänpuolen	  setukaiskyliin	  tutustumme	  
perusteellisemmin	  kuin	  aiemmilla	  matkoilla.	  Aivan	  uusia	  kohteita	  on	  Pihkova	  ja	  erityisesti	  sen	  
vanha	  keskusta	  kirkkoineen	  ja	  linnoituksineen	  sekä	  Setumaan	  eteläisin	  kolkka	  -‐	  Luhamaan	  
alue.	  	  
	  
Ohjelma	  	  
Ma	  25.8.	  9.00	  Georg	  Otsilla	  Tallinnaan,	  brunssi	  laivassa	  12.30	  perillä	  Tallinnassa,	  josta	  lähtö	  
kohti	  Põlvaa.	  Põlvassa	  majoittuminen	  Pesa-‐hotelliin.	  18.00	  päivällinen	  ja	  iltakävely	  Põlvan	  
keskustassa.	  
Ti	  26.8.	  9.00	  lähtö	  Võruun	  9.30	  -‐	  12.00	  Võrun	  kaupunkikierros	  ja	  tutustuminen	  Kreutzwald-‐
museoon.	  Lounaan	  jälkeen	  tutustuminen	  Vahtseliinan	  linnoitukseen.	  14.30	  tutustuminen	  
Etelä-‐Setumaan	  keskuksen	  Luhamaan	  ortodoksiseen	  kirkkoon	  15.00	  uusi	  raja,	  17.00	  Irboskan	  
linnoitukset	  ja	  kirkot.	  18.15	  vanha	  raja.	  19.00	  Pihkovassa,	  majoittuminen	  Riika-‐hotelliin.	  
Ke	  27.8.	  9.00	  opastettu	  Pihkovan	  kaupunkikierros.	  Lounaan	  jälkeen	  lähtö	  Petseriin,	  
tutustuminen	  Petserin	  luostariin	  ja	  Marian	  päivän	  viettoon.	  18.30	  takaisin	  Pihkovaan.	  	  



To	  28.8.	  9.00	  lähtö	  Petseriin,	  jossa	  tutustuminen	  Petserin	  kaupunkiin	  ja	  Marian	  päivän	  
viettoon.	  Retkilounaan	  jälkeen	  tutustuminen	  Venäjänpuolen	  setukaiskyliin.	  Illalla	  takaisin	  
Pihkovaan.	  	  
Pe	  29.8.	  9.00	  lähtö	  kohti	  Põlvaa,	  matkalla	  tutustuminen	  Vironpuolen	  setukaiskyliin	  (Obinitsa,	  
Meremäe...).	  Lounas	  Meremäellä	  ja	  päivällinen	  Värskassa,	  jossa	  myös	  setukaiskuoron	  
konsertti.	  	  
klo	  22.00	  saapuminen	  Põlvaan,	  jossa	  majoittuminen	  Pesa-‐hotelliin.	  	  
La	  30.8.	  9.00	  tutustuminen	  Vironpuolen	  setukaiskyliin	  (Mikitamäe...).	  Lounas	  Põlvassa,	  jonka	  
jälkeen	  lähtö	  Tallinnaan.	  18.30	  Georg	  Otsilla	  Helsinkiin,	  perillä	  22.00.	  
	  
Erikoisasiantuntijana	  kansatieteilijä	  Mare	  Piho.	  Mare	  on	  itse	  setukainen	  ja	  syntyperäinen	  
petseriläinen.	  Matkanjohtaja	  Tapio	  Mäkeläinen.	  Hinta	  2.150	  mk,	  yhden	  hengen	  huoneessa	  
2.450	  mk.	  Lisätiedot	  ja	  ilmoittautumiset:	  Tuglas-‐seura,	  puh.	  (109	  09)	  669	  617.	  
	  
	  


