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Tämä on hiljaisuus ja kuuntelu matkailuosaamisen resursseina Pohjois-Kar-
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Johdantosivu .....................................................................................................................3

Tuotteet:
Hiljaiset hetket majataloissa .........................................................................................4
Kukkien kuiskeesta kellojen kaikuun ........................................................................6
Askeleita hiljaisuuteen ...................................................................................................7
Tyyneys puhuu ..................................................................................................................8
Tartu Hetkeen – Läsnäolon voimaa ...........................................................................8
Kolin olemus ................................................................................................................... 10
Hiljaisuutta ja läsnäoloa Kolin Mattilassa.............................................................. 11
Muirin taival ..................................................................................................................... 11
Katselujuhla ..................................................................................................................... 12
Villieläinten kuvausta ja katselua hiljaisuudessa................................................ 12
Pihkantuoksuinen yö rakovalkeilla ......................................................................... 12
Hiljaisuuskelluntaa yksin tai yhdessä ..................................................................... 14
Kanteletuokio ................................................................................................................. 14
Elämänpuu-työpaja ...................................................................................................... 15
Luonto voiman antajana ............................................................................................. 16
Kolmen sillan alitus ja laavuyö .................................................................................. 17
Kuutamomelonta 31.7. ja 28.8.2015 ....................................................................... 18
Saimaata suunnistamaan ........................................................................................... 19
Oma saari Saimaalla ..................................................................................................... 20
Akvarellien viikonloppu .............................................................................................. 21
Tietoisuus luonnosta ja itsestä – voiman virittäminen .................................... 21
Korvat edellä tropiikkiin .............................................................................................. 22
Hiljaiset hoidot  .............................................................................................................. 22
Kristallikulhohoito/rumpurentoutus ...................................................................... 22
Maisemaretket Koitajoella ......................................................................................... 24
Lehmäleiri ........................................................................................................................ 25
Hikuma -verkoston palveluita ................................................................................... 26

Valokuvat:
Karelia Cottages 
Karelia Expert Matkailupal-
velu Oy 
Majatalosta majataloon 
-retket
PK Media

Valokuvaajat: 
Aula Ilkka
Hiltunen Eija Irene
Karvinen Tea
Leino Jari
Raikisto Heli
Tirkkonen Sami

Vikman Noora
Vuorjoki Katri
Vuorjoki Liisi
Ylä-Mononen Topi



3

Hiljaisia tunnelmia Pohjois-Karjalassa
Hiljainen ympäristö tarjoaa vastapainon lisääntyneelle arkiympäristön hä-
lylle ja kiihkeälle sykkeelle. Hiljaisuusmatkailu on mahdollisuus viipyillä, 
hiljentyä ja rauhoittua - kuunnella keskittyen hienoja hiljaisuuksien tun-
nelmia ja omaa mieltä. 

Hiljentymisen taito on jokaisella ihmisellä. Hiljaisuudessa voi harjoitella 
olemaan läsnä sekä kuuntelemaan itseään, tunteitaan ja tarpeitaan. Hiljai-
suus on terveyden, elinvoiman ja hyvinvoinnin lähde. Jatkuvassa hälyssä 
elämisellä on tutkitusti haitallisia terveysvaikutuksia. Ulkoinen hiljaisuus 
edesauttaa sisäisen rauhan löytämistä. Hiljaisuus on olotila, joka voi tuot-
taa pysyvän muutoksen asennoitumisessa elämään. 

Hikuma -hiljaisuusmatkailuverkostoon kuuluva 
asiantunteva yrittäjä sitoutuu
1.  tarjoamaan ja jakamaan hiljaisuuden kokemuksia ihmisten yksilöllisiä 

ja kulttuurieroja kunnioittaen
2.  vaalimaan äänimaiseman tasapainoa: tuottamaan mahdollisimman 

vähän häiritseviä, ihmisen toiminnasta aiheutuvia ääniä sekä moto-
risoiduilla välineillä aikaansaatuja ääniä  

3.  hiljaisuuden maiseman, arkkitehtuurin ja kokonaistunnelman huomi-
oimiseen ja suunnitteluun

4.  luomaan luottamusta mahdollisuuteen rentoutua ilman kiirehtimistä
5.  opastamaan, miten matkailija itse voi luoda hiljaisuuden tunnelmaa 
6.  noudattamaan kestävän matkailun periaatteita
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Hiljaisuusmatkailupalveluja

Hiljaiset hetket majataloissa

Irtaudu hetkeksi arjesta viipyilemään, kuuntelemaan ympäristöä ja itseäsi 
kaikessa rauhassa. Kolmen päivän pysähtyminen hiljaisissa majataloissa 
tarjoaa lepoa, ulkoilua luonnossa, ohjattua kevyttä liikkumista, herkutte-
lua lähiruoalla, mielen ja kehon rentoutusta, hiljaisuuden äänten aktiivista 
kuuntelua.
Lisämaksusta etukäteen varattuna mahdollisuus hierontoihin ja muihin 
hoitoihin.
Hinta alk. 270€/hlö, 2 vrk, pe-su (4-12 hlön ryhmä)
Varaukset ja tiedustelut Karelia Expert Matkailupalvelu Oy 
puh. 050 307 5556, sales@visitkarelia.fi tai yrittäjiltä suoraan > ks. yhteys-
tiedot esitteen lopusta.

Ostettavissa yhdeksässä eri majatalossa. Yhteensä 156 vuodepaikkaa.
Puukarin Pysäkki Männikkölän Pirtti Majatalo Pihlajapuu
Kestikievari Herranniemi Möhkön Manta Möhkön Rajakartano
Maukkulan Mustikkamäki Elontila Karelia Cottages
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Hiljaisuus on matka kohti yksinkertaisuutta ja mutkattomuutta. Siksi 
se auttaa selvittelemään, mikä elämässä on oleellista ja merkityksellistä. 
Hiljaisuutta kohtaan tunnettu kiinnostus on ajan merkki. Syrjään ve-
täytyminen on tarpeen, jotta ihminen voisi hahmottaa yhä monimut-
kaisemmaksi, haastavammaksi ja epäselvemmäksi käyvää elämää.
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Kukkien kuiskeesta kellojen kaikuun

Äänimaisemaretki alkaa Botanian kasvitieteellisestä puutarhasta, jossa 
tehdään opastettu kierros ääniä, tuoksuja, muotoja havainnoiden, koske-
tellen ja maistellen. Valamon luostarin ohjatussa osuudessa liikutaan hil-
jakseen ryhmässä mutta erillään keskittyen kuuntelemaan luostariympä-
ristön työn ja arjen ääniä.
Hinta 42 €/hlö (min. 15 hlön ryhmä)
Varaukset ja tiedustelut Karelia Expert Matkailupalvelu Oy 
puh. 050 307 5556,  sales@visitkarelia.fi
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Askeleita hiljaisuuteen

Valamon ”Askeleita hiljaisuuteen”-retriitti pyrkii ohjatulla toiminnalla tar-
joamaan mahdollisuuden ja edellytykset parantavan ja vahvistavan hiljai-
suuden etsimiseen.
Ajankohta 18.-20.9.2015
Hinta alk. 228 €/hlö sis. kurssiohjelman, majoituksen opistohotellissa 1hh 
ja ateriat.
Varaukset ja tiedustelut Valamon opisto, puh. 017 5701 401,  
kurssit@valamo.fi

Luultavasti me kaikki koemme hiljaisuuden hyvin eri tavoin. Hiljaisuu-
den kokemus voi olla hyvin eksoottinen verrattuna arkielämän hälyyn 
ja vauhtiin. Siirtymä ei käy käden käänteessä ja voi olla jopa äärimmäi-
nen kokemus. Hiljaisuusmatkailun puitteissa tarjoutuu askelmia nous-
ta ja laskeutua erilaisiin hiljaisuuksiin
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Tyyneys puhuu

”Olemme unohtaneet sen, minkä kivet, kasvit ja eläimet yhä tietävät. 
Olemme unohtaneet kuinka olla – olla tyyni, olla oma itsensä, olla samassa 
paikassa elämän kanssa: tässä ja nyt.” Tyyneys puhuu on metsäretki Eck-
hard Tollen ajatelmien siivittämänä. 
Hinta: 20 €/henkilö, sis. tee/kahvitarjoilun (6-15 hlön ryhmä)
Varaukset ja tiedustelut Elontila puh. 045 879 7999, et@elontila.fi 

Tartu Hetkeen – Läsnäolon voimaa 
Hiljainen metsäkävely Kolin kansallispuistossa ja tunnelmointia Mattilan 
tuvassa kitaralla ja soivilla kristallikulhoilla.
Hinta 20 €/henkilö, sis. tee/kahvitarjoilun (6-30 hlön ryhmä)
Varaukset ja tiedustelut Elontila puh. 045 879 7999, et@elontila.fi
Lisäpalvelut: Voidaan toteuttaa myös ruokailun kanssa. Hinta 45/hlö sis. 
retken ja ruokailun. Kesto: 3-4 tuntia. Ruokailu: alkusalaatti, kasviskeitto so-
pimuksen mukaan, uunituore talon leipä yrttivoilla, kahvi/tee ja pieni ma-
kea. Mattilan Haltijakahvilassa suositaan luomu- ja lähiruokaa sekä Reilun 
kaupan tuotteita.
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Suomalaisille luonnolla on suuri merkitys hiljaisuuden paikkana. Hiljai-
suus ulkoympäristöissä ajatellaan usein osaksi luonnontilaista luontoa. 
Monet luonnon äänet mielletään miellyttäviksi hiljaisuuden ääniksi, 
luonnossa voi nauttia hiljaisuudesta luonnon pieniä ääniä kuunnellen. 
Jokainen voi miettiä, milloin viimeksi on kuullut tuulen suhinaa, veden 
liplatusta, omaa hengitystä tai havunneulasten rahinaa askelten alla.
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Kolin olemus

Kolin olemus -retkellä kohtaamme Ukko-, Akka- ja Paha-Kolin yltäkylläiset 
ja ylevät vaaramaisemat ja teemme elämyksellisen metsäretken vaaroilta 
tunnelmalliselle Mattilan tilalle. 
Hinta 30 €/henkilö, sis. tee/kahvitarjoilun (6-30 hlön ryhmä)
Varaukset ja tiedustelut Elontila puh. 045 879 7999, et@elontila.fi
Lisäpalvelut: Voidaan toteuttaa myös ruokailun kanssa. Hinta 55 €/hlö  (sis. 
retken ja ruokailun). Kesto: 4-5 tuntia. Ruokailu: alkusalaatti, kasviskeitto 
sopimuksen mukaan, uunituore talon leipä yrttivoilla, kahvi/tee ja pieni 
makea. Mattilan Haltijakahvilassa suositaan luomu- ja lähiruokaa sekä Rei-
lun kaupan tuotteita.
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Hiljaisuutta ja läsnäoloa Kolin Mattilassa

Hiljaisuus on matka itsen kuulemiseen ja itsen kuuntelemiseen. Se on as-
kel sisäänpäin ja samalla useimmiten myös askel eteenpäin. Hiljaisuus on 
matka kohti yksinkertaisuutta ja mutkattomuutta. Se on matka olennaisen 
äärelle ja läsnäolon lähteelle – se on matka tähän hetkeen. Kolin lumoavan 
kaunis luonto sekä levollisuutta ja ajattomuutta huokuva Mattilan tila tar-
joavat loistavat puitteet arjen rutiineista ja kiireestä vetäytymiselle.  Löydä 
itsestäsi hiljainen ja elävä läsnäolon tila.
Hinta 270 €/hlö, sis. kolmen päivän ohjelman, ruoan, majoituksen, liina-
vaatteet ja saunan. 2 vrk pe-su (4-10 hlön ryhmä)
Varaukset ja tiedustelut Elontila puh. 045 879 7999, et@elontila.fi

Muirin taival
”Suorin tie maailmankaikkeuteen käy erämaametsän kautta”. Auringon-
noususta auringonlaskuun kestävällä taipaleella, kulkien tässä ja nyt, tark-
kaillaan Kolin kansallispuiston villiä luontoa pienen ihmisryhmän kesken. 
Matkan aikana vaelletaan ja tarkastellaan Kolin suurenmoisen alueen eri-
tyislaatuisia paikkoja, joita monikaan ihminen ei oikeastaan tunne eikä 
tiedä. Muirin taival herättää henkiin kansallispuistoliikkeen pioneerin John 
Muirin innostuneen tavan kohdata luonto ja suhtautua elämään. Taival on 
tarkoitettu niille, jotka haluavat kokea luonnon tavanomaista syvemmin. 
Hinta 160€/hlö, sis. yhden yön majoituksen, iltapalan, ruoan ja retkimate-
riaalin. (6-10 hlön ryhmä)
Varaukset ja tiedustelut Elontila puh. 045 879 7999, et@elontila.fi



12

Hiljaisuus voi viitata sekä ulkomaailmaan, jota ihminen havainnoi, että 
ihmisen sisäiseen kokemusmaailmaan. Desibeleillä voi mitata vain ul-
koista hiljaisuutta. Sisäinen hiljaisuus on rauhaa, tyyneyttä ja kiireettö-
myyttä. Sisäistä hiljaisuutta tarvitaan mielen ja ruumiin tasapainotta-
miseen, oman itsensä löytämiseen. Äänettömyys, tyyneys, rauhallisuus 
ja liikkumattomuus ovat hiljaisuuden synonyymeja.

Katselujuhla
Henry Thoreau on sanonut: ”Jos vain istut paikallasi metsässä ja odotat, niin 
jotain tapahtuu”. Katselujuhlassa kohdataan luonto yksin, hiljaa keskittyen 
elämän elementteihin: maahan, ilmaan, veteen ja valoon. Katselujuhla on 
oodi luonnolle ja sen yksityiskohdille.
Hinta 15 €/hlö, sis. tee/kahvitarjoilun (6-30 hlön ryhmä)
Varaukset ja tiedustelut Elontila puh. 045 879 7999, et@elontila.fi

Villieläinten kuvausta ja katselua hiljaisuudessa
Kun olet hipihiljaa ja kärsivällinen, Erä-Eeron eläintentarkkailukojussa näet 
ja kuulet mitä todennäköisimmin alueella asustavia villieläimiä. Voit nähdä 
ahman tai karhun, suden tai ilveksen, majavan tai jonkin isoista linnuista, 
kuten kanahaukan tai maakotkan sekä paljon pienempiä lintuja ja eläimiä. 
Vietät yön turvallisesti kuvauksellisen kauniilla paikalla, ympäri vuoden 
asuttavassa kelohirsikämpässä, jossa on mahdollisuus ruokailla ja yöpyä.
Hinta 180€/hlö kuvaajat, 130€/hlö muut sis. ilta- ja yöpalan, sisä wc. 
(1-20 hlön ryhmä)
Varaukset ja tiedustelut Erä-Eero puh. 0400 159 452, 
eero.kortelainen@eraeero.inet.fi

Pihkantuoksuinen yö rakovalkeilla
Haluaisitko maistiaisen tunnelmasta, jossa suomalaiset eränkävijät elivät 
ennen vanhaan? Pihkantuoksuinen yö rakovalkeilla on eksotiikkaa, rauhaa 
ja luonnonläheisyyttä etsiville matkailijoille suunnattu hiljaisuusmatkailu-
tuote. Saat kokea monipuolisesti, mitä kaikkea yön viettämiseen erämaas-
sa liittyy, kuten havulaavun rakentaminen, rakovalkean pystytys, eräruuan 
valmistus perinteitä kunnioittaen sekä erätarinoiden kuuntelua ja luonnon 
tarkkailua rakovalkean lämmössä.
Hinta alk.125 € /hlö sis. kaiken muun tarvittavan paitsi oma säänmukainen 
vaatetus. 
Varaukset ja tiedustelut Erä-Eero puh. 0400 159 452, 
eero.kortelainen@eraeero.inet.fi
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Hiljaisuudessa voit nauttia yksinolosta, mutta löytää myös yhteenkuu-
luvuuden toisiin muiden kanssa jaettuina hetkinä. 

Hiljaisuuskelluntaa yksin tai yhdessä

Rentoutuskelluntaa Lieksanjoessa Sinulle tai ryhmälle
Ajankohta toukokuu - syyskuu 2015
Hinta 70 € /hlö sis. puvun, ohjauksen, rantasaunan. Puvut koot S - XXL
Varaukset ja tiedustelut Lieksan Matkakaverit puh. 040 7085726
rauni@ruunaa.eu

Kanteletuokio
Hiljenny hetkeksi kuuntelemaan kauniis-
ti helkkyviä kantelesävelmiä Runonlaula-
jan pirtissä. Runopirtin esittely ja kante-
letuokio. Tuokion jälkeen mahdollisuus 
omatoimiseen tutustumiseen Runoky-
lään.
Hinta: 40€/ryhmä (kesä-elokuu) tai 70€/
ryhmä (syys-huhtikuu) ja 5€/hlö, lapset 
7-15 v. 3€/hlö (min. 10 hlön ryhmä)
Varaukset ja tiedustelut Parppeinvaaran 
Runokylä puh. 050 375 8787, 
parppeinvaara@ilomantsi.fi
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Miltä kuulostaisi yrttien kerääminen, ruoan valmistaminen kaikessa 
rauhassa, käsillä tekemisen taitojen opettelu, liikunnan iloa, pihapiirien 
eläinten seuraaminen, villieläinten tarkkailu, kehon ja mielen hallinta, 
hemmottelevat hoidot, yöpyminen ulkoilmassa, järvellä, metsässä, puu-
tarhoissa tai muissa vihreissä keitaissa, marjojen poiminta, maastokäve-
lyt, soutuveneily, kanoottimatka, perhosretriitti tai kantele meditaatio.

Elämänpuu-työpaja

Karjalaisissa käspaikoissa, muistiliinoissa, usein kuvattu elämänpuu liittyy 
maailmanlaajuiseen symboliperheeseen. Elämänpuu -työpajassa tutustu-
taan karjalaiseen kuvakieleen ja rakennetaan oma elämänpuu. Mitä sinun 
elämänpuuhusi kuuluu? Työpajan jälkeen mahdollisuus omatoimiseen tu-
tustumiseen Runokylään.
Hinta 60€/ ryhmä (kesä-elokuu) tai 90€/ryhmä (syys-huhtikuu) ja 5€/hlö, 
lapset 7-15 v. 3€/hlö (min. 10 hlön ryhmä)
Varaukset ja tiedustelut Parppeinvaaran Runokylä puh. 050 375 8787, 
parppeinvaara@ilomantsi.fi 
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Hiljaisessa maisemassa kuulee tarkemmin maiseman ja äänimaiseman 
hienovireiset sävyt. Syrjässä arjen viriketulvasta erottaa paremmin 
myös hienovaraisemmat tuoksut ja maut.

Luonto voiman antajana

Retken aikana on mahdollisuus luonnon läheiseen ja syvälliseen kokemi-
seen yksin ja pienryhmissä tehtävien aistiherkkyysharjoitteiden kautta. 
Tehtävien aikana käydään Kolin maisemapaikoilla. Pääsääntöisesti kävel-
lään Kolin kansallispuiston polkuja, mutta harjoitteita tehtäessä poiketaan 
myös polulta. Retkellä käytetään näkö- ja kuuloaistin lisäksi myös tunto- ja 
hajuaistia ja herätellään sisäistä luovuutta luonnon innoittamana. Retkellä 
tehtävät harjoitteet antavat mahdollisuuden oman luontosuhteen vahvis-
tumiseen. Harjoitteita voi toteuttaa myöhemmin omatoimisesti lähimet-
sissä, kaupungin puistoissa tai korpien kätköissä.
Ajankohta 15.5.-30.6. ja 1.8.-30.9.
Hinta 25 €/hlö (min. 5 hlön ryhmä)
Varaukset ja tiedustelut Ilovoltti Oy/Koli Shop Retkitupa, 
puh. 0400 231 332, ilovoltti@gmail.com
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Kolmen sillan alitus ja laavuyö

Yhdistä lomaasi mielenkiintoinen kanootti- tai souturetki luonnonkauniis-
sa pohjoisen Saimaan saaristossa! Kahden päivän rengasretki vie kolmen 
sillan alitse Oravisalon ja Varpasalon kallioisten saarten sokkeloihin. Reitti 
soveltuu niin aloittelijoille, perheille kuin kokeneille melojillekin. Retken 
voi tehdä omatoimiretkenä tai oppaan kanssa. Reitillä selviää mm. missä 
tehtiin Outokummun kuparikaivoksen perustamiseen johtanut malmilöy-
tö. Nuotioillallinen nautitaan laavulla. Yö vietetään laavulla tai teltassa yksi-
tyisellä luonnonsuojelualueella. Toisen päivän aluksi voi kiertää ensin Apa-
jalahden luontopolun, jonka varrella on yksi Suomen merkittävimmistä 
tervaleppäkorvista. Onkikaloilla voi täydentää vesiretkipäivien eväspaket-
tia. Kolmen sillan reitillä voi hyvällä onnella nähdä myös saimaannorpan. 
Ajankohta 1.6.-31.8.
Hinta alkaen 143 €/hlö sis. kajakki/kanootti/soutuvene, pelastus välineet, 
retkieväät, opas tai opastuskartat tuvallisuusohjeineen (2-6 hlön ryhmä)
Varaukset ja tiedustelut Karelia Expert Matkailupalvelu Oy 
puh. 050 307 5556, sales@visitkarelia.fi tai yrittäjältä suoraan Karelia 
Cottages puh. 044 271 6095, info@kareliacottages.fi
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Kuutamomelonta 31.7. ja 28.8.2015

Retkimelonta kuutamolla Suursaaresta Koivuniemeen perjantaina 31.7. 
ja 28.8.2015 kello 17 – 01. Järviretkelle lähdetään Koivuniemestä, jonne 
halukkaat varaavat huone-, mökki- tai telttamajoituksen. Yhteisellä kulje-
tuksella siirrytään Varpasalon Apajalahteen/Suursaareen, josta vesimatka 
soutaen tai meloen vie kolmen sillan alitse Varpasalon ja Oravisalon kal-
lioisten saarten sokkeloiden kautta tummuvassa illassa Koivuniemeen. Mi-
käli pilvet eivät yllätä, matkaa taitetaan auringonlaskun jälkeen kuutamon 
valaistessa elokuun sametinpehmeää pimeyttä. Matkalla pysähdytään 
nauttimaan eväitä. Reitti päätetään yösaunaan ja huikopalaan Koivunie-
men rantasaunalla. 
Hinta 140 €/henkilö tai 2 samassa kanootissa 250 € sis. kanootti/kajakki/
soutuvene, opastus, eväät, sauna, kuljetukset (min. 6 hlön ryhmä) 
Varaukset ja tiedustelut Karelia Expert Matkailupalvelu Oy 
puh. 050 307 5556,  sales@visitkarelia.fi tai yrittäjältä suoraan Karelia Cotta-
ges puh. 044 271 6095, info@kareliacottages.fi
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Saimaata suunnistamaan

Suursaaren suunnistusrata vie 20 kilometrin ja 9 rastin soutu- tai melon-
taretkelle. Tämä koko päivän tai jopa kahden päivän retki kulkee kahden 
kulttuurin rajamailla, puhtailla pohjoisen Saimaan saariston vesillä. Hy-
vällä tuurilla reitillä voi nähdä saimaannorpan. Saaristojen sokkeloissa voi 
eväsretkeillä, narrata kaloja tai geokätköillä. Reitillä on mahdollisuus myös 
laavuyöpymiseen. Rengasreitti alkaa ja päättyy Suursaaresta/Apajalahdes-
ta. Reitin voi tehdä omatoimiretkenä tai oppaan kanssa. Tuulisella säällä 
melonta ja soutu aavalla järvenselän osuudella vaatii taitoa. Halutessaan 
voi reittiä lyhentääkin, jolloin se sopii myös vähemmän soutua ja melontaa 
harrastaneelle. 
Hinta alkaen 80€/hlö sis. kanootti/kajakki/soutuvene, suunnistuskartta 
gps-koordinaatein, turvallisuusseloste (suomi, englanti, saksa, venäjä), 
opas tarvittaessa lisämaksusta
Varaukset ja tiedustelut Karelia Expert Matkailupalvelu Oy 
puh. 050 307 5556,  sales@visitkarelia.fi tai yrittäjältä suoraan Karelia Cotta-
ges puh. 044 271 6095, info@kareliacottages.fi
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Hiljaisuusmatkalla voi kuulla piileviä tarinoita kylien rehevistä per-
soonista, luontokappaleiden oikuista, ihmisten metsäsuhteesta ja usko-
muksista, legendoja herroista ja hengen jättiläisistä, juurevista paikallis-
taiteilijoista, paikallisista äänimaamerkeistä ja historian soinnista.

Oma saari Saimaalla

Miltä tuntuisi ajatus lomasta pohjoisen Saimaan uskomattoman kauniissa 
saaressa, jossa uusi saaristolaishenkinen koti 100-vuotiaiden puiden kat-
veessa antaa ajatuksille, rentoutumiselle ja elpymiselle tilaa?
Kolme päivää kanteleen ja karjalanpiirakoiden maailmassa sisältää rentoi-
lua luonnossa ja uusien taitojen oppimista. Ohjelmassa mm. kantele-work-
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shop, kanteleen soiton opiskelu, karjalanpiirakkatyöpaja, retkiä, harjoituk-
sia, aikaa omille ajatuksille. Mahdollisuus lisäpäiviin.
Hinta: alkaen 570 €/henkilö sis. majoitus jaetuissa kahden hengen huo-
neissa, tai parvella. Ruokailut, ohjatut kanteleworkshopit ja piirakkatyöpa-
ja, rentoutusharjoitukset ja retket lähiluontoon.
Ajankohta: kolmen päivän paketti ympäri vuoden lukuun ottamatta kesä-
aikaa 15.6.-31.8. ja jouluaikaa 15.12.-10.1. (4-6 hlön ryhmä)
Varaukset ja tiedustelut Karelia Cottages puh. 044 271 6095 info@karelia-
cottages.fi

Akvarellien viikonloppu
Tällä kurssilla kaikki osaavat maalata. Vietä viikonloppu Raita-huvilassa ak-
varellimaalauksen merkeissä. Raidan akvarellimaalauskurssilla maalataan 
ammattilaisen avustuksella upean luonnon keskellä. Kurssilla perehdytään 
akvarellimaalarin välineisiin ja erilaisiin tekniikkoihin. Maalaamiseen on 
mahdollista yhdistää myös lyijykynällä, tussilla tai hiilellä piirustusta. Maa-
lausten aiheena on ympäröivä luonto, joko maisemana tai yksityiskohtia 
poimien. Erityisesti maisemamaalauksessa voidaan tutkia vallitsevan va-
lon merkitystä väreihin ja varjojen syntymiseen. Kurssilla ei ole tavoittee-
na tehdä valokuvamaisia maalauksia, vaan keskittyä löytämään rentous ja 
kullekin sopiva lähestymistapa maalaamiseen.
Hinta 277 €/hlö, sis. viikonloppu Raidassa kahden hengen huoneissa, 
ohjaus, materiaalit (4-6 hlön ryhmä)
Varaukset ja tiedustelut Karelia Cottages puh. 044 271 6095, 
info@kareliacottages.fi
Lisäpalvelut: taiteilija- DIY -ruokapaketin kanssa 327 €/hlö, ruokailujen 
kanssa 380 €/hlö. Ohjaaja kuvataiteilija (TaM) Auli Partio. Voidaan toteut-
taa myös arkipäivinä.

Tietoisuus luonnosta ja itsestä – voiman 
virittäminen  
Retriitti luontoa ja hiljaisuutta aistien - leväten ja liikkuen. Sisältää ohjattuja 
vaihtelevia  meditaatioita ja luonnonenergian aistimisen harjoitteita. Ra-
kennamme yhteyttä itseemme ja luonnon suureen viisauteen vuodenajan 
ja sään mukaisesti.
Hinta 190€/hlö/vrk sis. ohjauksen ja täysihoidon Möhkön Rajakartanossa
2-5vrk (6-12 hlön ryhmä)
Varaukset ja tiedustelut 
Möhkön Rajakartano 
puh. 0500 649 150, tesveka@sci.fi



22

Korvat edellä tropiikkiin

Botania on urbaani hiljaisuuden keidas Joensuun keskustan tuntumassa, 
sivussa ohikulkuteiden kohinasta. Pyhäselän rannat, Linnunlahden luon-
to puulajipuistoineen levittävät ympärille hiljaisuuden ääniään. Opastet-
tu retki johtaa ulkopuutarhan vehreydestä ja luonnon äänimaisemasta 
sisäpuutarhan hienovireisiin äänimaisemiin, joita voi kuunnella kaikilla 
aisteilla. Kasvihuonekierroksella tropiikin lämmössä kuullaan tarinoita 
trooppisen metsän akustisista ilmiöistä ja kuunnellaan myös 5–kaiutinjär-
jestelmän kautta. Aikaa jää myös puron solinan säestämään trooppiseen 
perhosretriittiin hiljentymiselle.
Hinta 80€/ryhmä (max 10 hlön ryhmä). Pääsyliput eivät sisälly hintaan. 
Varaukset ja tiedustelut Botania puh. 050 5629 482, toimisto@botania.fi 
Lisäpalvelut: Kysy myös muita Botanian teemaopastuksia 
Opastukset suomeksi ja englanniksi.

Hiljaisuusmatkailu soveltuu parhaiten toteutettavaksi pienille ryhmille 
pienten matkailuyritysten toimesta. Siihen kuuluu yksilöllinen, persoo-
nallinen, ihmisläheinen palvelu, terveellinen ja maukas paikallinen ruo-
ka, ympäristön kestävä käyttö, siisti ja viihtyisä palveluympäristö sekä 
hyvin huolletut ja opastetut maastoreitit. Hiljaisuusmatkailun kohteita 
ovat luonnonympäristöjen lisäksi myös taajamien ja kaupunkiympäris-
töjen erityiset hiljaisuuden keitaat, puistot, puutarhat ja luostarit. 

Hiljaiset hoidot 
Hyst - hiljenny, pysähdy hetkeksi.  Anna aikaa itsellesi, kuule, mitä ajattelet, 
mitä tahdot. Kuuntele sydäntäsi, ole läsnä tässä hetkessä, tunne läsnäolon 
voima. Ole hetki oma itsesi, salli rauhan laskeutua ympärillesi…vain ole 
– kuule – kuuntele -

Kristallikulhohoito/rumpurentoutus
Ääni ja musiikki vaikuttavat ihmiskehoon mm.fysiologisesti, mentaalisesti 
ja emotionaalisesti.  Kehomme jokainen solu resonoi eli värähtelee omal-
la taajudellaan. Kristallikulhot, kuten myös rummun lempeä värähtely,  
tasapainottavat kehomme ominaisvärähtelyä ja saavat palautumaan sen 
terveeseen olotilaan, äänivärähtely rentouttaa ja harmonisoi kehoa solu-
tasolle asti, kulhojen ääni vaikuttaa myös aivojen aaltotaajuuteen. Anna 
lempeän värähtelyn helliä mieltäsi ja kehoasi.
Yksilöhoitona n. 30 min/ 30 €, ryhmät koon mukaan, kysy tarjousta!
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Energiahoito

Lempeä, rakkaudellinen hoito, jossa hoitaja välittää hyvää, parantavaa ja 
rakastavaa energiaa hoidettavalle.  Jokainen saa hoidosta juuri sen, mikä 
on hänelle tarkoitettu.  Hoidon aikana voi kuulla oman sisäisen hiljaisuu-
den, tehdä matkan itseensä, löytää sen, kuka oikeasti on.  Hoito voi avata 
uusia ovia ja mahdollisuuksia omalla hiljaisuuden tiellä, jos vain itse sallii 
sen itselleen. Hoito rentouttaa ja harmonisoi mieltä ja kehoa.
Hoidon kesto n. 1 h,/50 €. 

Aromaterapia
Kehoa ja mieltä rentouttava koko kehon lempeä hieronta, missä käytetään 
puhtaita 100 % eteerisiä öljyjä ja luomulaatuisia pohjaöljyjä asiakkaan tar-
peen mukaan.  Hoito on ns. hiljainen hoito, jonka aikana ei keskustella, taus-
talla voi soida hiljainen musiikki tai luonnon äänet tai voi olla aivan hiljaista. 
Hoidon kesto n. 1 h/ 60 €.  

Shiatsu
Hoito perustuu perinteiseen kiinalaiseen lääketieteeseen, hoidon aikana 
painellaan ja venytellään rytmisesti ns. energiaradat eli meridiaanit kehol-
ta, hoito tehdään lattialla futon-patjan päällä, hoito on ns. hiljainen hoito, 
jonka aikana ei keskustella, taustalla voi soida hiljainen musiikki tai luon-
non äänet tai voi olla aivan hiljaista.
Hoidon kesto n. 1.5 h/58 €
Varaukset ja tiedustelut Hoito ja hyvinvointipalvelu Solarus 
puh: 040 9134272, kyllikki.kakkonen@gmail.com
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Maisemaretket Koitajoella

Antaudu virran vietäväksi, nauti kaikessa rauhassa!
Koitajoki, joka välillä vaihtaa valtakuntaakin, antaa hienon mahdolli-

suuden tutustua karjalaisen luonnon monimuotoisuuteen. Koitajoen ve-
sistöreitillä on niin kuohuvia koskia kuin suuria järvialueitakin. Teemme 
maisemaretken vesitse pitkin Koitajokea motorisoidulla pontoonilautalla. 
Esteetön, tasapohjainen lautta on rekisteröity kipparin lisäksi 12 henkilölle. 

Retki alkaa Möhkön kylältä Savottakahvila Möhkön Mantalta. Siellä va-
rustaudumme sään mukaisesti retkeä varten. Etenemme ryhmän toivei-
den mukaisesti, pitkin leppoisasti virtaavaa Koitajokea, jokivarren maise-
mia ihaillen kohti Nuorajärven ulappaa.

Matkan aikana on mahdollisuus kokeilla kalaonnea vetouistellen. Kalas-
tajilla täytyy olla voimassa oleva valtion kalastuskortti. Retken aikana nau-
timme pientä huikopalaa sään mukaan joko kylmän tai kuuman juoman 
keralla. Takaisin Möhkön palaamme toivomanne ajan puitteissa.
Hinta 75€/tunti (kun 1-12 hlön ryhmä) sis. ohjelman, lautan kippareineen 
ja tarvittavine turva-varusteineen, vetouisteluvälineet, pientä huikopalaa 
retkievääksi, vastuuvakuutuksen. 
Ajankohta: 1.6.-30.9.2015, retken toteutuksessa säävaraus!
Lisäpalvelut: Suosittelemme lisäohjelmaksi vierailua Möhkön ruukilla.
Varaukset ja tiedustelut Möhkön Manta puh. 040 861 6373, 
mohkonmanta@luukku.com
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Lehmäleiri

Oletko joskus halunnut oppia lypsämään? Tai ehkä mielesi tekisi harjata 
vasikkaa, juottaa sille maitoa ja kuljettaa sitä narussa laitumelle. Kenties 
haluaisit hiljakseen ajaa kyyttökarjaa laitumelta kotiin. Tai ehkä vain tah-
toisit tutustua ystävällisiin maatilan eläimiin ja niiden elämään ja samalla 
viettää erilaisen, aktiivisen loman. Lehmäleirillä voit kokea tätä kaikkea ja 
vielä paljon muuta. Leiri on suunnattu kaikenikäisille lehmistä ja maalais-
elämästä kiinnostuneille. Itäsuomenkarjan lehmä eli kyyttö on lehmälei-
rillä pääosassa, mutta aikaa vietetään paljon myös lampaiden, vuohien, 
kanojen ja tilanteen mukaan myös hevosten parissa. Lehmäleirillä tehdään 
myös juustoa kyytön maidosta. Alkuperäisroduista kiinnostuneet saavat 
kuulla luennon kyytöistä.
Hinta 275€/hlö, sisaralennus -20€ (20 hlön ryhmä)
Varaukset ja tiedustelut Maukkulan Mustikkamäki puh. 040 740 3002, 
info@maukkulanmustikkamaki.fi



26

Rakenna itsellesi  
miellyttävä hiljaisuusloma 

Hikuma-verkoston palveluita  
4/2015

Esitteessä mainitut hinnat pätevät vuoden 2015 ajan. Sen jälkeen ne on 
syytä tarkistaa varauksen yhteydessä.

Heinävesi

Valamon Luostari  
www.valamo.fi 
Puh. 017 570 111
myyntipalvelu@valamo.fi 

Ilomantsi
Hoito- ja hyvinvointipalvelu 
Solarus  
www.solarus.fi 
Puh. 040 913 4272 
kyllikki.kakkonen@gmail.com

Möhkön Rajakartano  
www.rajakartano.com
Puh. 0500 649 150
tesveka@sci.fi

Maukkulan mustikkamäki  
www.maukkulanmustikkamaki.fi 
Puh. 040 740 3002
info@maukkulanmustikkamaki.fi 

Savottakahvila Möhkön Manta  
www.mohkonmanta.net 
Puh. 040 861 6373
mohkonmanta@luukku.com

Möhkön ruukki  
www.mohkonruukki.fi 
Puh. 050 342 8825
mohkonruukki@ilomantsi.fi

Parppeinvaaran Runokylä
www.parppeinvaara.fi
Puh. 050 375 8787
parppeinvaara@ilomantsi.fi

Petkeljärven Retkeilykeskus  
www.petkeljarvi.fi 
Puh. 041 436 1790
petkeljarvi@gmail.com

Joensuu
Botanian ystävät ry  
www.botania.fi 
Puh. 050 5629 482
toimisto@botania.fi 

Nordic Action Oy  
www.raisudesign.com/nordicaction
Puh. 040 531 1290
info@nordicaction.com

Matkailu- ja ympäristövalmen-
nus Entra Ky  
www.entra.fi
Puh. 045 129 0199
soila.palviainen@entra.fi 



27

Ääniavara Oy  
www.aaniavara.fi
Puh. 045 885 2091
mrhirvo@gmail.com 

Lieksa
Timitran Linna  
www.timitra.fi
Puh. 044 333 4044
timitra@timitra.fi

Lieksan matkakaverit  
www.lieksanmatkakaverit.fi 
Puh. 040 708 5726
rauni@ruunaa.eu

Erä-Eero  
www.eraeero.com 
Puh. 0400 159 452
eero.kortelainen@eraeero.inet.fi

Kestikievari Herranniemi  
www.herranniemi.com 
Puh. 0400 482 949
reception@herranniemi.com

Koli
Ilovoltti Oy  
www.facebook.com/kolishopret-
kitupa 
puh. 040 023 1332
ilovoltti@gmail.com

Elontila  
www.elontila.fi 
Puh. 045 879 7999
et@elontila.fi

Koli Activ Oy  
www.koliactiv.fi 
Puh. 0400 857 557
kolisales@koliactiv.fi

Nurmes 
Männikkölän Pirtti  
www.mannikkolanpirtti.com
Puh. 0400 889 845
info@mannikkolanpirtti.com

Pielis-Laivat Oy
Puh. 0400 228 435

Äksyt Ämmät Oy  
www.aksytammat.fi 
Puh. 0400 877085
aksyt@aksytammat.fi 

Rääkkylä
Karelia Cottages  
www.kareliacottages.com 
Puh. 044 271 60 95
info@kareliacottages.fi

Tuusniemi
In Fontes  
www.infontes.fi
Puh. 044 558 6127
laineanne@gmail.com

Valtimo
Puukarin pysäkki  
www.puukarinpysakki.fi 
Puh. 050 344 3824
majatalo@puukarinpysakki.fi



www.kuulovalkea.fi
www.uef.fi/fi/hiljaisuusmatkailu
facebook.com/hiljaisuusmatkailu.silencetravel
www.visitkarelia.fi/hikuma 


