Pitävät neljä kertaa vuodessa kansainvälisiä ravintola päiviä. Tekevät tutkimusmatkoja
lähiympäristön kyliin keräämässä reseptejä, joita on vielä jäänyt talteen entisajoista. Järjestävät
myös kokkikilpailuja.
Elokuun viimeisellä viikolla on tilaisuus, jossa aiheena on ”terveellinen ruoka”. Paikallista ruokaa,
jossa valmistetaan ja tarjoillaan saarella kasvatettua ruokaa.
Matkailuosasto hoitaa erilaisia paketteja, joita voi yhdistää muuhun matkailuun liittyvään.
Ekskursioita voi järjestää saarella. Majoitusvaihtoehdot ovat vaatimaton tai parempi, miten vain
haluaa.
Kizhillä on erillinen talo, jossa he voivat valmistaa ruokaa ja tarjoilla sitä siellä.
Kizhi => Haapavesi ruokapaja, aikatauluneuvottelut vielä kesken
Haapavesi => Kizhi makumatka, heinäkuun viimeinen tai elokuun ensimmäinen viikko 2019

4) Venäjä-Suomi- ystävyysseura Belomorskin osasto
Neuvottelijana toimi Ljubov Sidorova. Ljubov oli valitettavasti sairastunut matkallaan
Savonlinnaan ja joutui palaamaan kotiinsa Petroskoista. Neuvottelut on käyty puhelinneuvotteluna. Aikataulut julkaistaan myöhemmin, alustavasi ruokapaja Haapavedellä syyskuussa
Belomorsk => Haapavesi ruokapaja, syyskuu 2019
5) Kostamuksen Suomen ystävät seura
Neuvottelijana toimi Tatjana Ivanitskaya
Hyvin alkanut yhteistyö Pietarin neuvottelujen jälkeen jatkuu. Ensimmäinen ruokapaja pidetään
Kostamuksessa 8.12.2018, jonka jälkeen pidetään perinteiset pikkujoulujuhlat.

6) Karjalan tasavallan kansalaisjärjestöjen resurssikeskus
Neuvottelijana toimi Ksenija Tsumak
7) Karjalan tasavallan matkailun tiedotuskeskus
Neuvottelijana toimi Julija Korabljova.
Pidettiin yhtäaikaisesti neuvottelut näiden kahden (6 ja 7) kanssa. Molemmat yhteistyökumppanit
osallistuvat yhteiseen NAMM-festivaaliin elokuussa 2020.
Voivat hakea rahoitusta myös CBC-Carelian kautta, tai liittää se jo olemassa olevaan
hankkeeseen, jolla jo on rahoitus. Markkinoivat omien kanaviensa / portaalin kautta
makumatkailusta.
Haapaveden ammattiopiston leipurikondiittorit tulevat ammattitaitokilpailuun.
Haapavesi => Petroskoi, ammattitaitokilpailu marraskuu 2020
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Kostamus => Haapavesi ruokapaja. Maaliskuu 2019 (viikko 12-13)
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Petroskoi => Haapavesi ruokapaja. Loka- marraskuu 2019, opintomatka ammattilaisille.

===============================================
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Neuvottelujen jälkeen ei jäänyt kovin paljon aikaa, ennen iltavastaanottoa. Tarkoituksemme oli
raskaan päivän päätteeksi hieman rauhoittua hotellissa viinilasillisen ääressä, mutta niinhän
siinä kävi, että pienen hotellin reseptionisti sattui olemaan rouva, joka vasta oli tenttaamassa
anniskelulupaa, joten tyydyimme olutlasillisiin. Käytiin läpi onnistuneita neuvotteluitamme,
todella tyytyväisin mielin. Meitä oli säätkin suosineet, sillä vaikka oli kovin syksyinen ilma, ei
satanut, vaan kylmästä tuulesta huolimatta reipas kävelymatkamme selvittiin kuivin jaloin. Hetki
jäi vielä aikaa saunomiselle ja hetken levähdykselle, ennen aulassa tapaamistamme juhlaasuisina, Savonlinnan kaupungin, Etelä-Savon maakuntaliiton sekä Itä-Suomen
aluehallintoviraston järjestämään iltavastaanottoon Olavinlinnaan.
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