Luoston Tunturirytmit 25-28.08.2022 tarjoaa:
** Leppoisaa yhdessäoloa
** Vanhoja ja uusia tuttavia
** Puhdasta tunturi-ilmaa
** Maittavaa paikallista ruokaa
** Voimaannuttavaa ohjelmaa

** Iloista menoa ja meininkiä aamusta iltaan
** Virkistystä ja uusia virikkeitä
** Mieleenpainuvia musiikkielämyksiä
** Tanssia, yhteislaulua, laulukurssi
** Ulkoilua helpoilla ja haastavammilla reiteillä

Elävä musiikki soi aamusta iltaan Olokorjaamossa, Ravintola Punaketussa ja jokailtaisissa Hotelli Luostotunturin tansseissa. Hillitty musiikki saattaa yllättää akustisissa tuokioissa yllättävissä paikoissa yllättävinä hetkinä. Ohjelmassa on myös äänenkäytön ja laulun kurssit sekä
kiinnostavia asiapitoisia alustuksia ja keskusteluja.

Suomen luonnon päivänä 27.8 kuullaan, miten Luonto parantaa, tervehdyttää ja vaikuttaa ihmiseen, Lähiluontoon
tehdään leppoisa, ohjattu kävelyretki. Alueen hyväkuntoiset, pituudeltaan ja vaikeusasteeltaan vaihtelevat, kaikille
soveltuvat ulkoilureitit tarjoavat mainiot mahdollisuudet
myös rentouttavaan ja virkistävään omatoimiseen ulkoiluun.
Hotelli Luostotunturin Ametistikylpylän palvelut ja hieronnat sekä monipuoliset hyvän olon hoidot ovat tapahtumavieraiden
käytettävissä. Lisätiedot ja varaukset puhelimitse (hieronta 040
6626 308, kosmetologi 045 2677 000, vyöhyketerapia ja energiahoidot 045 2677 000).
Tapahtumavieraat Luostolle ja takaisin kuljettaa huippukalustolla ja mahtavalla palveluasenteella Saaga Travel
Oy. SRMY järjestää tapahtumaan edestakaiset linja-autokuljetukset reiteillä Oulu-Kemi-Rovaniemi-Luosto ja
Raahe-Oulu-Luosto. Kainuun suunnalta Kajaanista järjestetään oma bussikuljetus.
Tapahtumaan voi toki tulla myös omilla autoilla ja ryhmät omilla bussikuljetuksillaan.
Tanssia saa Hotelli Luostotunturin tiloissa joka ilta ja ilmeisesti jo päivälläkin. Tahdin takaavat:
* Valtakunnallisesti suosittu Hannu Hautaniemi yhtyeineen.
* Karjalan Prihat, joiden riveissä nähdään jo Korsuorkesterista tutut Eki Luumi ja Pasi Suikkanen
sekä kajaanilainen nuori harmonikkavirtuoosi Aatu Möttönen.
* Oulusta saapuva perinteisen tanssimusiikin mestari Tanssiorkesteri Segnoset solisteineen.
* Tanssiorkesteri Eldorado solisteinaan Sanna Jaako ja Jari Lappalainen.
* Paikallista väriä estradille tuo Pyhän Musikantit jotka konsertoivat teemalla ”Minun Lappini”
sekä vetävät musiikkiaiheisen tietokilpailun.
* Hurjat Pelimannit soittavat tansseissa ja jammailevat Olokorjaamossa ja alueella pitkin päivää ja yötä…
* Laulunopettaja Aira Siuruainen-Kalliola ja TtM, ft Mari Halkola antavat opastusta äänenkäyttöön ja lauluun. Laulukurssilla opastetaan äänen avausta, äänen käyttöä, äänen huoltoa ja stemma- sekä kuorolaulua ja osallistujien ehdottamia asioita.
* Tunnettu terveysalan asiantuntija TtM, ft Mari Halkola alustaa ja vetää keskustelun sekä antaa
halukkaille henkilökohtaista opastusta aiheesta: ”Miten internet, tietokone ja älykännykkä palvelevat nykyaikana ihmistä omassa terveydenhoidossa”.
* Suositut Heli ja Jani Vänninen vetävät ilmaiset aamujumpat ja tanssikurssit.

* Kajaanilainen vauhtiorkesteri Salaiset Akentit solistinaan Jouni Antikainen tarjoilee Yökerho Karhussa
rautalankaa ja Suomi-Poppia.

* Raimond-yhtye esittää pop- ja rock musiikin ikivihreitä eri aikakausilta.

* Heikki ja Lasse järjestävät kaikille avoimen syntymäpäiväkonsertin.
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* 16-vuotias kajaanilainen harmonikkavirtuoosi Aatu Möttönen konsertoi. Aatu ja Eero Määttä
sekä Tane Juntunen yhteislaulattavat Vanhoja Koululauluja.
* Teatteri Kolmiapila esittää suurta suosiota-saavuttaneen hauskan näytelmän ”Ruotsin vieraat”.
* Iloinen mieli ja huumori on koko ajan mukana ohjelmissa,
sillä nauruhan pidentää ikää. Huumoria ammentaa sekaan
isolla lapiolla kaikkien asioiden ja kysymysten erikois(a)siantuntija Tri Eino YesButNo ystävineen.
* Perinteiset tietokilpailut ja arpajaiset hyvin palkinnoin
ovat myös ohjelmassa.
RAVINTOLA PUNAKETTU on tunnelmallinen seurusteluravintola Luoston keskustassa. Siellä nautitaan paikallisia herkkuja,
ja tapahtuman aikana akustiset kokoonpanot esittävät Punaketussa rempseää
elävää musiikkia pe 26.8 ja la 27.8 klo 13 –
17. Siitä ei voi mennä ohi poikkeamatta
sisään ja viihtymään…
LUOSTON KAUPPA on palveleva kyläkauppa keskellä Luoston
kylää. Siellä on monipuolinen tavaravalikoima, Apteekin palvelupiste, Postin ja Matkahuollon pakettipalvelut sekä Veikkaus.

MAJOITUS TAPAHTUMASSA:
Hotelli Luostotunturi ja hotellin läheiset loma-asunnot.
** Hinta molemmissa 260 €/hlö sisältäen: 3 vrk puolihoito 2 hh:ssa,
kylpylän käyttö ja ohjelmapassi.
** Loma-asunnoissa oma sauna, tupakeittiö (astiat, keittomahdollisuus, jääkaappi, lakanat ja pyyhkeet).
** Tiedustelut ja varaukset puh. 045-133 4670.

Santa´s Hotel Aurora

Idyllisessä Santa´s Hotel Aurorassa
jokaisessa huoneessa on oma sauna.
* 3 vrk:n puolihoito 2 hh: ssa ja ohjelmapassi 320 €/hlö hotellissa, 520 €/hlö lasi-iglussa. Aurorassa tarjotaan myös akustisen
musiikin säestyksellä brunsseja ja akustisia päivälliskonsertteja.
* Tiedustelut ja varaukset puh. 045-133 4670

LUOSTO-CARAVAN Asuntovaunu- ja -autopaikkoja Hotelli Luostotunturin välittömässä läheisyydessä. Samaan pakettiin ostettavissa hotellin
aamiaiset, päivälliset, Ametistikylpylän käyttö ja ohjelmapassi.

Tiedustelut ja varaukset: Hotelli Luostotunturi, puh. 016-620 400

TASOKKAAT LOMA-ASUNNOT Tiedustelut ja varaukset: PyhäLuoston Matkailu Oy
Puh. 020 7303020, sähköposti: luosto@pltravel.fi

TAPAHTUMAN PÄÄSYMAKSUT:
* Ohjelmapassi 70 € oikeuttaa kaikkiin ohjelmiin ja tansseihin to-su 25-28.08.2022.
* Tanssiliput: To 25.8: Vapaa pääsy, Pe 26.8: 15 €, La 27.8: 15 €

MAJOITUSVARAUKSET JA OHJELMATIEDUSTELUT:
Ohjelmatiedustelut: Suomen Rytmimusiikin Ystävät ry, puh. 045-133 4670.
Suomen Rytmimusiikin Ystävät ry, puh. 045-133 4670.

