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Tervetuloa viihtymään Matka-Sunin matkoille!

Matka-Suni on hämeenkyröläinen vuonna 1999 rekisteröity matkanjärjestäjä.

Erikoisalaamme ovat kotimaanmatkat, joita teemme eri puolille Suomea. Lisäksi matkatarjontaamme kuuluu matkoja pohjoismaihin, aina suomenkielisen oppaan johdolla.
Teemme matkoja vain hyviksi havaittuihin matkakohteisiin, ja pidämme oikeaa hinta-laatusuhdetta tärkeänä. Pyrimme myös ihmisläheiseen ja yksilölliseen palveluun. Suunnittelemme ja
toteutamme matkamme itse. Esitteessä olevat matkat kuljettaa yhteistyökumppanimme
Linja-autoliikenne Antti Lauhamo Oy Sastamalasta.

Tervetuloa viihtymään Matka-Sunin matkoille!
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Matka-Suni Ky
on Kuluttajaviraston valmismatkaliikerekisteriin rekisteröity ja
vakuuden tallettanut vastuullinen matkanjärjestäjä. KuVi 1882/02/Mj.

Haapaniementie 367, 39100 Hämeenkyrö • Puh. (03) 371 8881
• 040 753 0455 • kotisivut: www.matka-suni.fi •
• s-posti: matka-suni@matka-suni.fi •

ILMOITN
TAUTUMINE
illa
myös nettisivu

Noudatamme matkoillamme yleisiä valmismatkaehtoja,
jotka voi tilata toimistostamme tai katsoa kotisivuiltamme.
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Huom! Matkan maksamatta jättäminen ei ole matkan peruutus,
vaan peruutus on tehtävä toimistoomme.

Matka-Sunin erityisehdot:
1. Pidätämme oikeuden ohjelmanmuutoksiin matkoillamme.
2. Jos matkalle ei ole ilmoittautunut riittävästi lähtijöitä, pidätämme oikeuden perua matka viimeistään
10 vuorokautta ennen matkan alkua.
3. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin, joiden syynä ovat force majuere-esteet tai
muut matkanjärjestäjästä riippumattomat seikat (esim. hintaan vaikuttavien verojen ja muiden julkisten
maksujen muutokset, sekä polttoaineiden hinnan korotukset)
4. Yleisten valmismatkaehtojen mukaisissa peruutuksissa tai muutoksissa toimistokulut ovat:
• alle 100 e:n matkoissa 35 e/hlö • 100–360 e:n matkoissa 55 e/hlö • 360–1000 e:n matkoissa 100 e/hlö.
5. Matkan peruuttaminen ylivoimaisen esteen vuoksi, sovelletaan YVE 5 kohtaa.
6. Matka-Suni Ky ei vastaa henkilökohtaisista tapaturmista eikä matkustajan omaisuutta kohdanneista vahingoista.
Kehotamme matkustajia ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus jo matkan varausvaiheessa peruutuskulujen ja mahdollisen matkalla sairastumisen varalta. Joihinkin vakuutuksiin saattaa sisältyä
peruutusturvaa koskeva vastuunrajoitus, josta voi olla seurauksena matkustajan oman vastuun laajentuminen.
Suosittelemme matkustajaa tarkistamaan oman vakuutuksensa peruutusturvaehtokohdan!
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– Vuoden 2017 yllätysmatkoilta –

Kahvikonsertti, Villa Kokkonen.

Lahti

Hietaniemen hautausmaalla Presidenttien haudoilla.

Koiskalan kartano, Lahti

Kansallisarkisto, Helsinki

Yllätys-matka
La 19.5. | 1 pv
Matkareitti: Vammala – Häijää – Kyröskoski – Hämeenkyrö – Ylöjärvi – Tampere – jne.
Minne tänä vuonna mahtaakaan ensimmäinen matka viedä?

Minne tie, sinne vie…

Matka-Sunin yllätysmatka I 2018!

Aikataulu:
Lähtö Vammalasta klo 6.30. Häijään Neste klo 6.50, Kyröskoski Mh. klo 7.15, Hämeenkyrö S-Market pys. klo 7.25, Ylöjärvi Liikekeskus Soppeenmäki klo 7.45, Tampere Wanhankirkon pysäkki
klo 8.00 ja matka jatkuu...
Ilmoittautumiset matkalle viimeistään 30.4. mennessä.

Matkan hinta: 88e / hlö
(jos lähtijöitä vähintään 30 hlöä)

Hinta sisältää:
• Matkat hyvätasoisella turistibussilla
• Lounasruokailun buffetpöydästä
• Sisäänpääsyt, esittelyt ja kohdeopastukset
• Iltapäiväkahvit
• Matkanjohtajan palvelut
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Kurkistus
Etelä-Pohjanmaalle
La | 26.5. | 1pv
Juustoportti ja Lennol Tehtaanmyymälä, Jalasjärvi • Kauhajoki, Valkoinen Puu;
Kahvila- ja lounaspaikka • Eduskuntamuseo • Anne Mattilan Taidekahvila, Karvia

Matkareitti: Vammala – Nokia – Tampere – Ylöjärvi – Hämeenkyrö – Kyröskoski – Ikaalinen –
Parkano – Jalasjärvi

Matkaohjelma:
Bussi lähtee Vammalasta klo 7.00 ajaen matkareitin mukaisesti. Tampereella Wanhankirkon pys. lähtö
klo 8.00. Ensimmäinen pysähdys Jalasjärven Juustoportilla n. klo 10.00. Mahdollisuus juoda aamupäiväkahvit sekä tehdä esim. juusto-ostoksia. Matka jatkuu Jalasjärven keskustaan aivan valtatie 3- tuntumassa sijaitsevaan Lennol Oy -tehtaanmyymälään, jossa myynnissä mm. päiväpeittoja, koristetyynyjä,
torkkupeittoja, verhoja ja kattausliinoja sekä erilaisia verhokankaita ja ompelutarvikkeita. Tekstiilien
aarreaitasta päästyämme jatkamme reippaan 13 000 asukkaan Kauhajoen kaupunkiin, joka on Suupohjan talousalueen keskuspaikka.
Lounaan nautimme Kauhajoella, 1800-luvulla rakennetussa vanhassa kauppiastalossa, jossa nykyään
toimii Valkoinen Puu -niminen kahvila-ravintola. Rakennus on nykyisin Kauhajoki-Seuran omistama
kotiseututalo, joka palvelee kahvilan lisäksi taidegalleriana. Lisäksi on Shop, josta löytyy Valkoisen
Puun omaa tuotantoa olevaa keramiikkaa, hilloja, mehuja, spelttijauhoja sekä valikoima keittiötarvikkeita. Kahvila tekee kaikki ruuat ja leivonnaiset alusta saakka itse käyttäen aitoja, mahdollisimman
lähellä tuotettuja raaka-aineita.
Lounaan jälkeen siirrymme bussilla läheiseen Eduskuntamuseoon. Talvisodan syttyessä 30.11.1939
myös Helsinki joutui pommitusten kohteeksi. Eduskunta päätti lähteä turvallisempaan paikkaan evakkoon.  Ensimmäinen istunto pidettiin 5.12.1939 Kauhajoen yhteislyseon toisen kerroksen juhlasalissa,
joka nyt on sisustettu istuntosalimuseoksi. Eduskunta kokoontui Kauhajoella ollessaan täysistuntoihin
34 kertaa, toimien siellä vajaat kolme kuukautta.
Matkamme jatkuu Kauhajoelta, Pohjankankaan Kansallispuiston maisemia lähestyen, pienen Satakuntalaisen Karvian kunnan kirkonkylille. Seuraava kohteemme on Anne Mattilan Taidekahvila Karviassa, mikä avattiin 1.4.2014. Kahvilan lisäksi taidegalleriassa on esillä Annen maalaamia tauluja
sekä vierailevien taiteilijoiden näyttelyitä. Ulkona Taidepolku, jolla pituutta noin 700 metriä. Kahvilan
emäntänä toimii Annen äiti Tarja. Anne on itse paikalla satunnaisesti, silloin tällöin. Iltapäiväkahvit
nautimme kahvilassa ja tutustumme paikkoihin, kiireettömästi.
Karviasta kotimatka alkaa, ajelemme Parkanoon ja sieltä edelleen reittiä Ikaalinen – Kyröskoski –
Hämeenkyrö – Ylöjärvi – Tampere Wanhakirkko n. klo 19.00. Ja matka jatkuu Vammalaan.
Ilmoittautumiset matkalle viimeistään 30.4. mennessä.

Matkan hinta: 73 e / hlö
(Jos lähtijöitä vähintään 30 hlöä)
Hinta sisältää:
• Bussimatkat hyvätasoisella turistibussilla
• Lounas, jälkiruokana kakkukahvit
• Opastus ja sis.pääsy Eduskuntamuseo, Kauhajoki
• Iltapäiväkahvit ja sis.pääsy Anne Mattilan taidekahvio
• Matkanjohtajan palvelut

Anne Mattilan Taidekahvila, Karvia
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Varsinais-Suomen helmet
– upeita puistoja ja puutarhoja
La | 16.6. | 1 pv
Kultarannan puutarha • Louhisaaren kartanolinnan puutarha ja puisto •
Ritaripuisto, Askainen • Alppiruusupuisto Raisio

Matkareitti: Vammala – Häijää – Kyröskoski – Hämeenkyrö – Ylöjärvi – Tampere – Lempäälä –
Humppila – Raisio – Naantali

Matkaohjelma: Bussi lähtee Vammalasta klo 6.30 ajaen matkareitin mukaisesti niin, että Tampereella, Wanhankirkon pys. klo 7.55. Matkalla Naantalin Kultarantaan pidämme tauon Humppilassa.
Tarkempi matka-aikataulu lähetetään ilmoittautuneille.
Perillä tapaamme paikallisoppaamme, joka on kanssamme koko päivän. Klo 11.00 aloitamme opastetun tutustumisen Kultarannan puutarhaan. Opastuksen kesto Kultarannassa n. 1 tunti.
Kultaranta on tasavallan presidentin kesäasunto. Pinta-alaltaan huvilatila on 54 hehtaaria ja siihen
kuuluu lukuisia rakennuksia, kasvihuoneita sekä suuret hoidetut puistoalueet. Kultarannan puisto on
eräänlainen pienois-Versailles; sen keskiosa on nimeltään Medaljonki. Keskeinen rakennus on
puistojen ympäröimä graniittilinna, joka on maineikkaan arkkitehti Lars Sonckin suunnittelema rakennus sisältäen 19 huonetta. Kultarannan rakennutti aikoinaan Alfred Kordelin.
Matkamme jatkuu Louhisaaren kartanon kahvila-ravintolaan maittavalle buffetlounaalle.
Lounaan nautittuamme, lähdemme oppaamme johdolla tutustumaan Louhisaaren kartanon puutarhaan ja puistoon. Kartanon puistoalueella on kesästä 2016 alkaen voinut tutustua 1700-luvun hyötyja koristekasveihin. Pehr Kalmin oppien mukaan suunnitellussa puutarhassa yhdistyvät valistusajan
ihanteet: kaikkien kasvien tulee olla hyötykasveja, mutta puutarhan tulee olla symmetrinen, hyvin järjestetty ja esteettinen. Hyötypuutarhan suunnittelusta on vastannut Museovirasto. Suomen marsalkka C. G. E. Mannerheim syntyi Louhisaaren kartanossa 1867.
Seuraava kohteemme on Louhisaaren kartanolinnaan johtavan tien risteyksessä ja Askaisten aateliskirkkoa vastapäätä sijaitseva Askaisten Ritaripuisto. Ritaripuisto tekee kunniaa Mannerheim -ristin
ritareille, jokaiselle 191 ritarille on Kurun mustaa graniittia oleva muistokivi ja alueen keskuselementtinä on yhteinen Kunniakivi.

Kultaranta
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Louhisaaren kartanolinnan puisto

Askaisten Ritaripuisto

Askaisista ajamme Raision Alppiruusupuistoon, jossa oppaamme edelleen tutustuttaa meitä metsäiseen puistoon. Puistoon on istutettu alun alkaen 350 kpl kotimaisia alppiruusuja, vuosia myöhemmin
lisättiin toinen mokoma lisää. Tämä projekti on tuottanut ihastuttavan kausinähtävyyden Raision keskustan tuntumaan. Kukkien määrä on suorastaan hengästyttävä.
Lisäksi alueella on kanadan -ja japanin hemlokkia sekä vuorihemlokkia,  kurjenmiekkoja, erilaisia saniaisia, koreantuijaa, jättituijaa, köynnöshortensiaa ja pienikukallisia kärhöjä.
Lopuksi ajamme iltapäivän kakkukahveille Raisioon, Naantalin Aurinkoinen -kahvilaan.
Kotimatka Raisiosta alkaa n. klo 17.15.
Ilmoittautumiset matkalle viim. 14.5. mennessä.

Matkan hinta: 80 e / hlö
(Jos lähtijöitä vähintään 30 hlöä)

Hinta sisältää:

• Bussimatkat hyvätasoisella turistibussilla
• Lounas, Louhisaaren kartanon
kahvila-ravintolassa, buffet pöydästä
• Sis.pääsyt ja opastukset koko päivän
Kultaranta ja muut kohteet
• Iltapäivän kakkukahvit Raisiossa
• Matkanjohtajan palvelut

Raision Alppiruusupuisto
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Lapin rajoilla
– Koillismaan kairoilla
Ti–To | 26.–28.6. | 3 pv
Ranuan Eläinpuisto • Taivalkoski, Kalle Päätalon maisemissa •
Kuusamon Suurpetokeskus • Hossan Luontokeskus ja Julma-Ölkky

Matkareitti: Vammala – Nokia – Tampere – Ylöjärvi – Hämeenkyrö – Kyröskoski – Ikaalinen – Parkano –
Jalasjärvi – Lapua – Kauhava – Kaustinen – Oulainen – Kempele – Ranua – Taivalkoski

Matkaohjelma:
1 pv  Bussi lähtee Vammalasta aamuvarhaisella klo 5.00 ajaen Nokian kautta -Tampereelle ja edel-

leen alustavan ajoreitin ja aikataulun mukaisesti. Matkalla pidämme tarpeelliset pysähdykset sekä mahdollisuus ruokailla.
Ensimmäinen kohteemme on Ranuan Eläinpuisto, siellä olemme n. klo 15.
Opastettu kierros ryhmälle alkaa klo 15.30. Eläinpuistossa asustavat Suomen ainoat jääkarhut.
Puistossa on noin 50 villieläinlajia. Suurin osa reitistä kulkee helppokulkuisia puisia kävelysiltoja, joilta
avautuu esteetön näkymä eläinten aitauksiin. Ranuan eläinpuistosta matkamme jatkuu Pudasjärven
Syötetuntureiden kautta Taivalkoskelle, majoittaudumme siellä Hotelli Herkkoon, jossa vietämme seuraavat kaksi yötä. Illallisen nautimme hotellin ravintolassa buffet pöydästä.
Sauna on käytettävissä.

2 pv Aamiaisen jälkeen aloitamme päivän kohdeoppaamme johdolla tutustuen läheiseen Taivalvaa-

raan sekä Kalle Päätalo toriin / muistomerkkiin.
Matkamme jatkuu Taivalkoskelta bussilla Kuusamon Suurpetokeskukseen. Siellä pääsemme tutustumaan Suomessa eläviin suurpetoihin. Suurpetokeskus on tullut esille viimeaikoina  televisio-ohjelmien
ja lehdistön kautta, positiivisessa mielessä. Kuusamon Suurpetokeskuksen johtajan ja sen alulle
panijan Sulo Karjalaisen luottamuksellinen suhde karhuihin on kaikkein ihmeellisintä. ”Isäsuhde” on
ainutlaatuinen koko maailmassa. Karjalainen ja Juuso-karhu ovat tunnettuja persoonia Suomessa ja
Suomen rajojen ulkopuolellakin. Karhujen lisäksi tarhassa asustelee kettuja ja ilveksiä. Käynti tarhalla
tapahtuu oppaan johdolla.
Matka jatkuu Hossan Luontokeskukseen, jossa aluksi nautimme lounaan.

Jääkarhun pentu Sisu, Ranuan Eläinpuisto

Juuso-karhu ja Sulo, Kuusamon Suurpetokeskus
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Tutustumme ryhmäopastettuna uuteen Hossan
Kansallispuiston alueisiin näyttelyn kautta.
Hossan Kansallispuisto – SUOMI 100 – kansallispuisto perustettiin  2017, virallisia avajaisia
vietettiin 17.6.2017. Työt kansallispuistossa jatkuvat edelleen.
Kansallispuisto sijaitsee kolmen kunnan alueella; Suomussalmi, Kuusamo ja Taivalkoski.
Hossan upeat maisemat avautuvat kävijälle
helposti; mäntykankailla kulkevat polut houHossan Kansallispuisto
kuttelevat patikoimaan ja pyöräilemään. Kristallinkirkkaat vedet kutsuvat melomaan ja
kalastamaan. Julma-Ölkyn ja Värikallion kalliomaalaukset kertovat tarinoita tuhansien vuosien takaa
Shamanismin maailmasta. Ajamme bussilla Julma-Ölkyn rantamaisemiin ja teemme pienen järviristeilyn
Suomen suurimmalle kanjonijärvelle, Julma-Ölkyn henkeäsalpaaviin maisemiin.
Iltapäiväkahvit nautimme sopivassa paikassa.
Matka jatkuu Taivalkoskelle ja tuttuun hotelliimme illalliselle. Hotellissa saunomismahdollisuus.

3 pv   Aamiainen hotellin ravintolassa. Heti aamiaisen jälkeen lähdemme oppaamme kanssa bussin
kyydissä Jokijärvelle Kallioniemeen, Kalle Päätalon kotitilalle. Kallioniemessä kohdeoppaamme tutustuttaa meidät Päätalon historiaan.
Päätalo asui kotonaan armeijaan lähtöönsä asti eli vuoteen 1939. Matkalla Kallioniemeen ja takaisin Taivalkosken kirkonkylälle kuulemme oppaan tarinoita Kalle Päätalosta ja Taivalkoskesta.
Hinta sisältää:
Pistäydymme ainutlaatuisessa Jalavan Kauppakartanossa
• Bussimatkat hyvätasoisella turistibussilla
Taivalkosken kirkonkylällä.
• Hotelliyöpymiset 2hh, aamiaisella ja  
Ajamme Taivalvaaralle hotellimme ravintolaan lounaalle ja
illallisella
lounaan jälkeen alkaa kotimatka.
• Lounas, kaksi kertaa, Hossan luontokeskus
Kotimatkalla pysähdymme Pudasjärvelle, jossa poikkeamme
ja hotelli taivalkoskella
Kylmäsen Tehtaanmyymälässä, jossa myydään mm. poron• Kohdeopastukset ja sisäänpääsyt kolmena
lihatuotteita yms. Matka jatkuu reittiä: Oulu – Oulainen – Ylipäivänä: Ranuan Eläinpuisto, Hossan Luontovieska – Kauhava – Lapua – Jalasjärvi, Jalastuuli – Juustoportti
keskus, Suurpetokeskus, Vene risteily Julma– Parkano jne.
Ölkky, Kalle Päätalon kotitila Kallioniemi ja
kohdeopas 2 päivänä
Ilmoittautumiset matkalle viimeistään 7.5. mennessä.
Matkan hinta : 355 e /hlö /2 hh
(Jos lähtijöitä vähintään 30 hlöä)

• 1 hh -lisämaksu 70 e

Kalle Päätalon synnyinkoti
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• Retkikahvit
• Matkanjohtajan palvelut

Jalavan Kauppakartano, Taivalkoski

Kasvihuoneravintola
Lind`s Kök, Närpiö •
Strömsö, Vaasa •
Raippaluoto, Mustasaari

Länsirannikon helmiä
La | 30.6. | 1 pv

Matkareitti: Vammala – Nokia – Tampere – Ylöjärvi – Hämeenkyrö – Kyröskoski –
Ikaalinen – Parkano – Jalasjärvi – Kauhajoki – Närpiö – Vaasa

Matkaohjelma:  Bussi lähtee Vammalasta klo 6.45 ajaen matkareitin mukaisesti ja Tampereella
wanhankirkon pys. olemme klo 7.45. Matkalla pidämme taukoa Juustoportilla. Tarkempi matka-aikataulu lähetetään ilmoittautuneille.
Jalasjärven Juustoportilta matka jatkuu Kauhajoen ja Teuvan kautta Närpiöön, jossa sijaitsee aivan
ainutlaatuinen Kasvihuoneravintola Lind`s Kök. Nautimme maittavan lounaan erikoisessa ympäristössä. Kasvihuoneravintolassa voi kokea trooppisen ympäristön vuoden ympäri. Mansikantaimet,
tomaatintaimet, trooppiset hedelmäpuut yms. toivottavat asiakkaat tervetulleiksi. Lindin keittiössä tarjoillaan ja valmistetaan ruoka itse alusta asti eikä käytetä puolivalmisteita.
Närpiö on Suomen kasvihuoneviljelyn keskus, suurin osa Suomen tomaateista ja kurkuista tulee Närpiöstä, jota myös kutsutaan ”Punaisen kullan kaupungiksi”. Lindin keittiö on palkittu monella eri tavalla,
Ravintola on mm. saanut Närpiön kaupungin yrittäjäpalkinnon vuonna 2008 sekä ravintola on mukana
Lonely Planetin Suomen 16 parhaan ravintolan listalla.
”The European food bucket list” listaa Euroopan ravintoloita, joissa kannattaa ehdottomasti vierailla.
Listalla on yksi ravintola jokaisesta EU-maasta ja Suomesta listalle valittiin Lindin keittiö.
Matkamme jatkuu ”Rantatietä” Vaasaan, kaupungin keskustassa tapaamme kohdeoppaamme.
Aluksi tutustumme opastetusti pienen kiertoajelun myötä kaupunkiin.
Saavumme kylään meren rannalle Vaasan Västervikiin. Paikka on tullut tutuksi monelle TV:ssä esitetyn
kodin makasiiniohjelman STRÖMSÖN kautta. Ohjelmaa on lähetetty jo vuodesta 2002 lähtien. Strömsö käsittelee erilaisia kodin askareita, kuten ruuanlaittoa, käsitöitä, puutarhanhoitoa ja harrasteita.
Ohjelma on saanut nimensä kuvauspaikan mukaan. Strömsö voitti Kultaisen TV:n Lifestyle -palkinnon
vuonna 2009. Kohdeoppaat esittelevät paikkaa.
Strömsöstä ajamme Raippaluodon siltaa pitkin, mikä on Suomen pisin silta (1045 metriä).
Presidentti Martti Ahtisaari avasi sen liikenteelle 27.8.1997. Nautimme iltapäiväkahvit Cafe Berny`s:ssä
Raippaluodossa. Kahvittelun jälkeen ajamme takaisin Vaasaan, jossa myös hyvästelemme kohdeoppaamme.
Kotimatka alkaa Vaasasta n. klo 16.30. Matkalla pysähdymme vielä Juustoportilla, jossa mahdollisuus
tehdä mm. juusto-ostoksia ym.
Ilmoittautumiset matkalle viimeistään 28.5. mennessä.

Matkan hinta: 90 e / hlö
(Jos lähtijöitä vähintään 30 hlöä)
Hinta sisältää:
• Bussimatkat hyvätasoisella turistibussilla
• Lounas, Lind´s Kök Närpiö
• Kohdeopastukset ja sis.pääsyt,
Strömsö ja Vaasa / Raippaluoto
• Iltapäiväkahvit
• Matkanjohtajan palvelut

Strömsö
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Kirkkojen kierros Sastamalassa
To | 5.7. | 1 pv
Karkun kirkko • Pyhän Marian kirkko • Tyrvään kirkko • Pyhän Olavin kirkko •
Tyrvään Pappila • Ellivuori

Matkareitti: Vammala-Nokia-Tampere-Ylöjärvi-Hämeenkyrö-Kyröskoski-Häijää-Karkku
Matkaohjelma: Bussi lähtee Vammalasta Klo 7.10 ja ajaa matkareitin mukaisesti. Tampereella,

Wanhankirkon pys. lähtö klo 8.00. Ensimmäinen varsinainen pysähdys pidetään Häijään Nesteellä n. klo
9.10 alkaen, sieltä pienen tauon jälkeen jatkamme Sastamalan Karkkuun, jossa tapaamme Kirkkojen
kierroksen kohdeoppaamme, Maiju Vuorenojan.
Aloitamme kirkkojen kierroksen Sastamalassa tutustuen, Karkun harmaakivikirkkoon, (Kristuksen
tulemisen kirkko) joka sijaitsee Riippilänjärven rannalla lähellä Rautavettä.
Kirkko on valmistunut vuonna 1913. Kirkon sijaintia puitiin Karkussa pitkään, suurelta osin siksi, että
molemmin puolin Rautaveden pohjoispäätä levittäytyvän silloisen Karkun kunnan asujaimet eivät päässeet yksimielisyyteen edes siitä kummalle puolelle Rautavettä kirkko pitäisi rakentaa. Lopulta läheisen
Kosken ratsutilan omistaja Alfons Ekholm ratkaisi kiistan lahjoittamalla maata kirkon rakentamista ja hautausmaata varten.
Seuraava kohteemme on Sastamalan Pyhän Marian kirkko. Sastamalan Karkussa sijaitseva 1400
–luvun lopulla rakennettu harmaakivikirkko, jolla on suuri kansallinen perinnearvo. Se pyhitettiin keskiaikaiseen tapaan Neitsyt Marialle. Paanukattoisen kivikirkon pohjoissivuun liittyy sakaristo. Tynnyriholvatussa kirkkosalissa on harvinainen maalattia. Se toimii kesäisin tiekirkkona ja siellä järjestetään satunnaisesti kaste- ja vihkitilaisuuksia. Sastamala Gregoriana on kirkossa jokavuotinen
musiikkitapahtuma.
Ajaa hurautamme Rautaveden lähes vastakkaiselle puolelle olevaan Ellivuoren vapaa-ajankeskukseen, jossa toimii mm. laskettelukeskus sekä hotelli- ja ravintola. Ellivuoressa aloitettiin vuonna
2015 mittavat saneeraus- ja kehitystyöt. Tällä hetkellä ollaan viisivuotisen kehitystyön puolivälissä. Ravintola- ja vastaanottotilojen sekä hotellihuoneiden remontit ovat takana ja uusia majoitustiloja
on rakennettu ja rakennetaan koko ajan lisää. Nautimme hotellin ravintolassa buffetlounaan.
Matka jatkuu Sastamalassa, Vammalan keskustaan, matkalla kuulemme oppaan tarinoita mm. ”Pirunvuoresta” ja ”Marskin Salonkivaunusta” yms. Teemme pienen kiertoajelun kaupungin keskustassa, sen

Sastamalan Pyhän Marian kirkko
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Karkun kirkko

jälkeen teemaan liittyen kierroksemme jatkuu
tutustuen Tyrvään kirkkoon, joka on v. 1855
valmistunut kaksitorninen tiilikirkko Sastamalassa. Se edustaa uusgoottilaista tyyliä.
Kirkon suunnitteli Turun kaupunginarkkitehti
P. J. Gylich. Tyrvään kirkko on ensimmäinen
Suomen kahdesta kaksitornisesta kirkosta.
Seuraava kohteemme on uudestisyntynyt
Tyrvään Pappila, nautimme iltapäiväkahvit
ja kuulemme tyylikkäästi ja huolella entisöidystä pappilarakennuksesta. Omistajapariskunnalle entisöinti on ollut kulttuuriteko,
josta kaikki vieraat voivat nauttia.

Tyrvään kaksitorninen kirkko

Viimeisin, mutta ei vähäisin kirkkokohteemme
on Tyrvään Pyhän Olavin kirkko, joka on rakennettu noin v. 1506-1516 sekä tunnetaan myöhäiskeskiaikaisena harmaakivikirkkona. Se sijaitsee Vanhankirkonniemellä Rautaveden rannalla Kallialan kylässä. Kirkolta matkaa Sastamalan keskustaan on kolmisen kilometriä. Kirkon sijaintipaikka kuuluu Suomen kansallismaisemiin.
Tyrvään vanha kirkko on tullut tunnetuksi katon paanutalkoiden jälkeisestä tuhopoltosta 1997 ja
kirkon uudelleen rakennetuista sisätiloista. Myös Osmo Rauhalan ja Kuutti Lavosen maalaukset
uudessa sisustuksessa ovat herättäneet paljon huomiota. Mauri Kunnaksen kirjat ovat osaltaan
tehneet kirkkoa tutuksi.
Matkaamme bussin kyydissä Karkun kylälle Sastamalassa ja kiitämme opastamme mielenkiintoisesta
päivästä. Päivän aikana olemme saaneet nauttia Rautaveden kulttuurimaisemissa kirkkokohteiden kautta keskiaikaisesta kirkkomiljööstä ja historiasta, kirkkorakennuksista ja -taiteesta.
Kotimatka alkaa reittiä: Häijää – Kyröskoski – H:kyrö – Ylöjärvi – Tampere – Nokia – Vammala
Ilmoittautumiset matkalle
viimeistään 5.6. mennessä.

Matkan hinta: 73 e /hlö
(Jos lähtijöitä vähintään 30 hlöä.)

Pyhän Olavin kirkko

Hinta sisältää:
• Bussimatkat hyvätasoisella turistibussilla
• Kohdeoppaan palvelut, Sastamalassa kokopäivän
• Buffetlounaan, Ellivuoren ravintolassa
• Iltapäiväkahvit, Tyrvään Pappilassa
• Matkanjohtajan palvelut

Tyrvään pappila
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”KUNNON KOMEDIA” hervoton farssi
Su | 15.7. | klo 15.00. | 1pv
Heinolan katetussa kesäteatterissa
Matkareitti: Vammala – Häijää – Kyröskoski – Hämeenkyrö – Ylöjärvi – Tampere – Kangasala –
Pälkäne – Kärkölä – Lahti – Heinola

Matkaohjelma: Bussi lähtee Vammalasta klo 8.00 ajaen matkareitin mukaisesti, niin että Tam-

pere, wanhankirkon pys.olemme klo 9.25. Matkalla pidämme pienen tauon.
Sunnuntailounaan nautimme Suivalan Pitokartanossa n. klo 11.30 alkaen.
Tarkempi aikataulu lähetään ilmoittautuneille. Matkamme jatkuu Suivalasta  – Lahden kautta – Heinolaan.
Klo 15.00 Heinolan katetulla kesäteatterilla, näemme tänä vuonna Dave Freemanin kirjoittaman
”KUNNON KOMEDIA” Tyylipuhtaan Englantilaisen farssin, missä vauhti on hurjaa, huumori mustalle
vivahtavaa ja henkilöt riemastuttavat paniikissa.

Rolandin ja Julian pyörittämän terveyskylpylän rauha rikkoutuu, kun Julian kuolleeksi luultu ensimmäinen mies, charmikas roisto Sidney ilmaantuu elävänä paikalle. Hänellä ei ole
pienintäkään aikomusta jäädä rikkomaan pariskunnan onnea, hän haluaa vain tallelokeronsa
avaimen. Mutta jos selviää kuka hän on, kaikki kolme joutuvat vankilaan vakuutuspetoksesta.
Suomen hauskimmat näyttelijät
yhdessä vauhdikkaan käsikirjoituksen kanssa
saa yleisön viihtymään, nauramaan ja
hymyilemään!
Ohjaus: Pertti Sveholm
Rooleissa: Risto Kaskilahti, Anu Sinisalo,
Jonna Järnefelt, Pihla Penttinen, Jaana Saarinen,
Taisto Oksanen ja Jari Pehkonen
Esityksen väliajalla nautimme pullakahvit.
Teatteriesityksen jälkeen lähdemme kotimatkalle.
Ilmoittautumiset matkalle 			
viimeistään 5.6. mennessä.

Matkan hinta : 105 e / hlö
(Jos lähtijöitä vähintään 30 hlöä )
Hinta sisältää :
• Matkat hyvätasoisella turistibussilla
• Teatterilipun ja väliaikakahvit
• Sunnuntailounas Suivalan Pitokartanossa, Kärkölä
• Matkanjohtajan palvelut
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Savonlinnan Oopperajuhlat 2018
Patarouva-ooppera | To-Pe | 19.–20.7. | 2 pv
Savonlinnan Oopperajuhlien 2018 kesän uutuusooppera on PJOTR TšAIKOVSKIN säveltämä PATAROUVA.
Ooppera on visuaalisesti häikäisevä ja tiivistunnelmainen, joka herättää eloon romantiikan ajan Pietarilaiset seurapiirit. Libreton kirjoitti säveltäjän veli Modest Tšaikovski, runoilija Aleksander Puskinin kirjoittaman tarinan pohjalta. Oopperassa kerrotaan rikastumista pakkomielteisesti tavoittelevasta uhkapelurista
Hermannista ja mystisestä kreivittärestä, jonka kuiskitaan tietävän voiton kortit. Juoneen kietoutuu tietenkin
myös rakkaus – sekä alati läsnä oleva kuolema. Savonlinnan Oopperan ohjauksesta vastaa Jere Erkkilä.
”Tšaikovskin hieno musiikki antaa mahdollisuuden tuoda mukaan yllätyksellisyyttä ja myös aivan erityistä
näyttävyyttä. Mukana on suuria kuoro- ja tanssikohtauksia, joissa katsoja saa vain nauttia” lupaa Erkkilä.
Savonlinnassa Patarouva oopperan esityksiä on kuusi kertaa, ensi-ilta perjantaina 6.7.2018.
Musiikin johto: Alexander Vedernikov. Esityskieli Venäjä, tekstitys suomeksi ja englanniksi.
Esityksen kesto n. kolme (3) tuntia. Yksi (1) väliaika.

Matkareitti: Vammala – Häijää – Kyröskoski – Hämeenkyrö – Ylöjärvi – Nokia – Tampere –
tulomatkalla:

Kangasala – Lahti – Mikkeli – Savonlinna
Savonlinna – Rantasalmi – Pieksämäki – Vaajakoski – Jyväskylä – Tampere jne.

Matkaohjelma:
1 pv. Bussi lähtee Vammalasta klo 7.00 ajaen matkareitin mukaisesti. Tampereella Keskustorilla Wan-

han kirkon pys. olemme klo 8.50. Tarkempi aikataulu lähetetään ilmoittautuneille.
Matkalla Savonlinnaan pidämme kaksi taukoa. Savonlinnaan saavumme n. klo 15.
Majoittaudumme Original Sokos hotelli Seurahuone Savonlinnaan, hotelli sijaitsee aivan kaupungin
keskustassa, torin ja sataman vieressä. Buffetruokailu hotellin ravintolassa majoittauduttua.
Ooppera alkaa Olavinlinnassa klo 19.00. Hotellilta pieni kävelymatka linnaan.
Omatoiminen paluu hotelliin esityksen jälkeen.
2 pv. Aamiainen hotellin ravintolassa. Mahdollisuus pistäytyä Savonlinnan torilla. Savonlinnasta matkamme jatkuu n. klo 10 Rantasalmelle. Siellä siirrymme aikamatkalle tuhansien vuosien takaisten puiden mystiseen maailmaan, kertomusten ja intohimoisten tekemisten äärelle; Suomen suurimpaan Uppopuukylään HakoApajalle. Esittelyn lomassa nautimme kahvit leivonnaisen kera.
Matkamme jatkuu Varkauden kautta Pieksämäelle. Saavumme vanhaan Pappilamiljööseen, Pöyhölän
Pappilaan lounaalle, mikä on kuuluisa notkuvista pitopöydistään. Herkullisen lounaan ja tutustumisen jälkeen Pöyhölän Pappilasta ajelemme kohti Keski-Suomea.
Matkalla pysähdymme mm. Vaajakoskella Pandan suklaatehtaan myymälässä. Matka jatkuu ”suut makiana” Tamperetta kohti. Tampereella olemme n. klo 19.30. Sieltä ajamme edelleen kotipaikkakunnille,
Nokia – Ylöjärvi – Hämeenkyrö jne.
Hinta sisältää:
• Oopperalipun, A-katsomo, rivit 11, 12, 13.
• Bussimatkat, hyvätasoisella turistibussilla
• Hotelliyöpyminen 2 hh huoneessa,
Sokos hotelli Seurahuone Savonlinna,
aamiaisella ja buffetruokailu
• Toisena pvänä vierailu/ esittely ja kahvit,
HakoApajan Uppopuukylässä Rantasalmi
• Tulomatkan buffetlounas Pöyhölän Pappila Pieksämäki
• Matkanjohtajan palvelut

Ilmoittautumiset matkalle
9.4. mennessä.

Matkan hinta: 455 e / hlö
/ jaetussa 2 hh huoneessa
(Jos lähtijöitä vähintään 30 hlöä)
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Pohjanmaan kautta
Ke-To | 25.–26.7. | 2 pv
Vanhan Paukun Kulttuurikeskus Lapua • Kansanlääkintäkeskus Kaustinen • Kokkola •
Tyynelän tonttula, Luoto • Roselundin Pappila- ja Aspegrenin puutarha, Pietarsaari

Matkareitti: Vammala – Nokia – Tampere – Ylöjärvi – Hämeenkyrö – Kyröskoski – Ikaalinen –
Parkano – Jalasjärvi – Lapua – Kaustinen

Matkaohjelma:
1 pv. Bussi lähtee Vammalasta klo 6.30 ajaen matkareitin mukaisesti. Tampereella Keskustorilta Wan-

hankirkon pys. lähtö klo 7.30. Tarkempi matka-aikataulu lähetetään ilmoittautuneille. Matkalla pidämme
ensimmäisen tauon Jalasjärvellä, Jalastuulessa noin klo 10.00.
Jalasjärveltä matkaamme Lapualle, jossa pistäydymme suositussa Jokilaakson matkailupuutarhassa ja viereisessä Tuomiokirkossa. Ajamme läheiseen Vanhan Paukun kulttuurikeskukseen, jossa nautimme lounaan Iso Prässi ravintolassa. Vanha Paukun keskuksessa sijaitsee mm. Lapuan kaupungin
matkailun infopiste sekä paljon erilaisia ostospaikkoja mm. Lapuan Kankurit sekä Lapuan kaupungin
museot yms. Vanha Paukku on ympäristöltään ja historialtaan ainutlaatuinen kulttuuri –ja yrityskeskus Lapuanjoen rannalla.
Jatkamme matkaa Kauhavan ja Evijärven kautta Kaustisille. Siellä majoittaudumme Kansanlääkintäkeskuksen Hotelliin. Sen jälkeen nautimme tervetulokahvit ja kuulemme talon esittelyn. Näemme myös
jäsenkorjauksen esittelyn esimerkkihoitona.
Päivällinen noutopöydästä. Illalla esiintyy Kaustisen kansantanssiryhmä ja kansanpelimanniyhtye
hotellin auditoriossa. Sen jälkeen hotellin vapaa-ajan ohjelmassa tanssit.

2 pv. Aamiainen hotellin ravintolassa. Aamiaisen jälkeen lähdemme Kansanlääkintäkeskuksesta ja

Kaustisilta kohti Kokkolaa.
Kokkolassa ohjelmassa pieni kiertoajelu kaupungilla. Matkamme jatkuu Tyynelän Tonttulaan, joka sijaitsee rannikolla, seitsemän sillan varrella Kokkolan ja Pietarsaaren välissä Luodon kunnassa, Västerbyn
kylässä. Tonttulan 1700-luvun pihapiirissä on nähtävillä eri teemoilla sisustettuja aittoja viisitoista kappaletta (15 kpl), jotka ovat kalustettu tyyliin kuuluvalla talonpoikaisella antiikilla, on leipomoa ja kappelia,
unohtamatta tonttujen päärakennusta Tyynelää. Itse tonttumuorina häärii, entinen antiikkikauppias,
nykyisin maailmankuulu tonttutaiteilija Eija Porkola. Porkolan ilmeikkäät tontut ovat monille tuttuja, sillä niihin voi törmätä eri puolilla maailmaa.

Kaustisen Kansanlääkintäkeskus
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Tyynelän Tonttulan sisäänkäynti

Eija Porkola ja Tyynelän Tontut

Jatkamme matkaa mielenkiintoisasta kohteestamme kohti Pietarsaarta, siellä aloitamme kesäisen vierailumme Roselundin wanhassa Pappilassa nauttien maukkaasta lounaasta. Roselundin ruokafilosofia on hyvin yksinkertainen ja maistuva; kaikki ruoka tehdään aina paikallisista raaka-aineista, ajatellen
asiakasta. Mahdollisimman paljon käytetään kasvukaudesta riippuen, oman puutarhan yrttejä, vihanneksia sekä marjoja. Ateriaan kuuluu aina vastaleivottu leipä, salaatti ja jälkiruoka.
Pappila on historiallinen ja arvokas paikka tämän hetken kiireiselle ihmiselle. Pappilan edustalla on yli
hehtaarin suuruinen Aspegrenin puutarha, joka barokin aikakauden mukaisesti on muotopuutarha. Lounaan jälkeen tutustumme opastettuna puutarhaan ja ympäristöön.
Pietarsaaressa teemme bussin kyydissä noin 1 tunHinta sisältää:
nin mittaisen opastetun kiertoajelun. Lopuksi nau• Bussimatkat hyvätasoisella turistibussilla
timme iltapäiväkahvit, kotimatka alkaa n. klo 16.30.
Ajamme reittiä Alahärmä – Ylihärmä - Lapua – Seinä• Hotelliyöpymisen 2 hh huoneessa,
Hotelli Kaustinen, aamiaisella ja päivällisellä
joki – Jalasjärvi, Juustoportilla ostostauko.
• Tervetulokahvit, jäsenkorjaus esittely ja
Matka jatkuu edelleen Parkano – Ikaalinen – Kyröskosiltaohjelman Kansanlääkintäkeskus
ki - H:kyrö – Ylöjärvi – Tampere - Nokia ja Vammala.
Ilmoittautumiset matkalle viimeistään
4.6. mennessä.

Matkan hinta: 210 e / hlö
(Jos lähtijöitä vähintään 30 hlöä)

Roselundin wanha Pappila

• Lounas Iso Prässin ravintola Lapua ja Roselundin Pappilan ravintola Pietarsaari
• Opastus Aspegrenin puutarha ja
kiertoajelu Pietarsaaressa
• Iltapäiväkahvit
• Matkanjohtajan palvelut

Aspegrenin puutarha
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Suomen ja Norjan Lappi
Venäjän Murmansk ja Petsamo
To-Ti | 2.-7.8. | 6 pv
Rovaniemi, Napapiiri • Ivalo • Raja-Jooseppi • Ylä-Tuloma • Murmansk • Petsamo •
Kirkkoniemi • Neiden • Pykeija • Nuorgam • Utsjoki • Kaamanen • Ivalo

Matkareitti: Vammala – Nokia – Tampere – Ylöjärvi – Hämeenkyrö – Ikaalinen – Parkano –
Jalasjärvi – Kurikka – Ilmajoki – Seinäjoki – Lapua – Kauhava – Kaustinen –
Ylivieska – Oulu – Rovaniemi – Ivalo

Ohjelma on paljon sisältöä tarjoava opastettu kierros kolmen valtakunnan alueella Suomen ja Norjan
Lapissa sekä Venäjän pohjoisosassa. Matkan aikana tulevat tutuksi historian eri vaiheet ja nykypäivä.
Murmanskin ja Petsamon historia. Saamelaisten perinteet ja Suomalaisten maahanmuuttajien vaiheet
Jäämeren rannoilla.

Matkaohjelma:
1 pv. Bussi lähtee Vammalasta klo 05.00. Pidämme tarpeelliset pysähdykset ja matkalla on ruokailumahdollisuus. Ivaloon saavumme n. klo 20.00. Majoittaudumme Hotelli Ivaloon, illallinen hotellin
ravintolassa. Hotellissa on sauna käytettävissä.

2 pv. Aamiainen hotellin ravintolassa. Aamiaisen nautittuamme tapaamme oppaamme, joka on
kanssamme seuraavat kokonaista neljä (4) päivää, aamusta iltaan. Suuntanamme on Suomen ja
Venäjän rajalla sijaitseva Raja-Joosepin vartioasema. Aluksi käymme tutustumassa raja-aseman läheisyydessä olevaan legendaariseen Raja-Joosepin asuinpaikkaan eli ”Joosepin kenttään”. Paikka
sijaitsee kauniin Luttojoen rannalla.
Matka jatkuu rajalle, missä rajamuodollisuudet. Jatkamme edelleen kohti Murmanskia (matkaa n.
250 km). Matkalla pidämme taukoja, nautimme retkieväät. Pysähdymme mm. Ylä-Tulomalla, joka on
monille tullut tutuksi voimalaitosrakentamisen ajoilta 1960-luvulta. Parhaimmillaan voimalaa ja kylän
rakennuksia oli rakentamassa yli 3200 suomalaista. Murmanskiin saavumme myöhään iltapäivällä.
Majoittuminen Azimut hotelliin, joka on hyvätasoinen hotelli aivan Murmanskin keskustassa aivan
Tsentralny-puiston vieressä.  Illalla ehdimme tehdä pienen kävelykierroksen kaupungilla.
Illallinen hotellin ravintolassa.
3 pv. Aamiainen hotellin ravintolassa. Aamiaisen jälkeen tutustumme paikallisen kohdeoppaan

johdolla (bussin kyydissä ja välillä jalkautuen) päivän kohteisiin Murmanskissa, tässä 300 000
asukkaan kaupungissa. Murmansk on Venäjän pohjoisin kaupunki ja maailman suurin Napapiirin pohjoispuolella sijaitseva kaupunki. Kaupungin nähtävyydet ovat ”järeitä” maailman ensimmäinen ydinkäyttöinen jäänmurtaja Lenin ja sankarikaupunki Murmanskin jyhkeä Aljosha-monumentti, jolta on
hienot näkymät Kuolan vuonolle ja yli kaupungin.
Vuonna 2000 rakennettu ortodoksinen kirkko hohtaa valkoisena harmaiden lähiökerrostalojen vieressä. Kirkko on pyhitetty vesillä menehtyneille merimiehille ja kalastajille. Sen vieressä on sukellusvene
Kurskin ja muiden merionnettomuuksien muistomerkki Majakka.
On Murmanskissa muutakin, vilkasta katuelämää, taidetta, shoppailukatuja, moderneja kahviloita ym.
Kaupunki on viettänyt 100-vuotisjuhliaan v. 2016. Päivällä kiertoajelun lomassa mahdollisuus nauttia
lounasta tutun hotellimme ravintolassa, lounas ei kuulu matkan hintaan.
Yöpyminen samassa Azimut hotellissa ja illallinen hotellin ravintolassa.
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Utsjoen kirkkotuvat

4 pv. Matkamme jatkuu aamiaisen jälkeen kohti Petsamoa, jossa tutustumme mm. sen historiaan.
Matkalla Petsamoon kuulemme toisen (II) maailmansodan ratkaisevista taisteluista. Petsamossa käymme alueen muistomerkeillä ja uudessa luostarin kirkossa. Poikkeamme alueen kaivoskaupungissa
Zapoljarnyissa ja Nikkelissä. Samalla kuulemme oppaaltamme muuta Kuolan niemimaan mielenkiintoista historiaa ja nykypäivää.
Saavumme Venäjän ja Norjan rajalle, missä rajamuodollisuudet.
Illalla saavumme Norjan puolelle Kirkkoniemen kaupunkiin. Majoittaudumme Kirkkoniemessä Hotelli Scandiciin ja nautimme hotellin ravintolassa illallisen. Ajomatkaa tälle päivälle kertyy n. 250 km.
Kirkkoniemen kaupunki sijaitsee Varanginvuonon rannalla Finnmarkin läänissä Pohjois-Norjassa
8 km päässä Venäjän rajalta. Asukasluku on n. 3000. Toisessa maailmansodassa Kirkkoniemi tuhoutui
lähes kokonaan ja oli pommitetuimpia  seutuja Euroopassa. Neuvostoliitto  teki sinne yli 300 pommituslentoa. Monet kaupungin nähtävyyksistä liittyvät sotahistoriaan. Keskustassa on esim. vuonna 1944
rakennettu pommisuoja Andesgrotta.
5 pv. Aamiainen hotellin ravintolassa. Tänään tutustumme Norjan Etelä-Varangin alueeseen. Kirkkoniemeen tutustuminen alkaa bussin kyydissä, matka jatkuu Neideniin, jossa pysähdymme ainakin
Neidenjoen sillan kupeessa, mahtavan kosken luona.
Seuraava kohteemme on Pykeijan pieni kylä. Suurin osa kylän asukkaista osaa suomenkielen murretta kveeniä. Asukkaita kylässä on n. 230. Pykeijassa jalostetaan poronlihaa ja kalaa, mutta myös Kuningasravun pyydystäminen / jalostaminen työllistää kylän asukkaita. Pykeijan hautausmaalta löytyy
jotain ihan erityisen ainutlaatuista Skandinaviassa, SIPERIAN SINILATVA. Sitä ei kasva missään muualla
kuin Pykeijan hautausmaalla. Paikallinen kyläopas esittelee meille erityistä / värikästä kylän historiaa
ja nykypäivää. Nautimme pullakahvit.
Jatkamme matkaa edelleen Varanginvuonoa seuraillen. Tulemme Suomen puolelle EU:n pohjoisimman rajan kautta Nuorgamista. Nuorgamin kylästä on matkaa Rovaniemen Napapiirille n. 500 km.
Nuorgamin Lomakeskuksessa nautimme maistuvan keittolounaan. Ajamme kaunista Tenojoen
vartta Utsjoen kirkonkylälle, jossa valtatie 4:n pohjoinen päätepiste  sijaitsee. Samalla pääsemme ihailemaan v. 1993 valmistunutta Saamen Siltaa, jonka pituus on 300m. Samalla sieltä pääsee ylittämään
kuuluisan lohijoen, Tenojoen Norjan puolelle.
Seuraavaksi saavumme Utsjoen kirkkotuville, jossa sijaitsee myös Utsjoen kirkko, pappila, Pyhän Ulriikan sakasti, vanha hautausmaa ja pihakenttä. Kaikki sijaitsevat Mantojärven rannalla ja ovat samalla
Utsjoen kulttuurihistoriallisesti arvokkain kohde.
Matka jatkuu edelleen Ivaloon, majoittaudumme hotelli Ivaloon ja nautimme illallisen, hotellin ravintolassa. Hotellissa on saunomismahdollisuus. Ajomatkaa tälle päivälle kertyy n. 410 km.
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Aljosha-monumentti, Murmansk

Raja-Joosepin asuin kämppä

6 pv.   Aikainen aamiainen hotelli Ivalon ravin-

Hinta sisältää:

tolassa. Aamiaisen jälkeen lähdemme kohti Rovaniemen Napapiiriä, reittiä Saariselkä – Sodankylä
– Napapiiri, jossa pieni pysähdys. Matka jatkuu Kemiin, jossa nautimme lounaan. Edelleen jatkamme
reittiä: Oulu – Oulainen – Ylivieska – Kaustinen –
Kauhava – Lapua – Seinäjoki – Kurikka – Jalasjärvi,
Juustoportilla mahdollisuus tehdä juusto-ostoksia
yms.
Matka jatkuu Parkano – Ikaalinen – Hämeenkyrö –
Ylöjärvi – Tampere – Nokia ja Vammala.

• Bussimatkat hyvätasoisella turistibussilla

Matkalle ilmoittautumiset viimeistään
10.5. mennessä

• Kohdeopas Pykeija ja kahvit

Matkan hinta: 965 e / hlö
(Jos lähtijöitä vähintään 30 hlöä)
• 1 hh lisämaksu 175 e

• Hotelli yöpymiset 2 hh huoneessa,
Hotelli Ivalo 2-yötä aamiaisella ja illallisella,
hotelli Azimut Murmansk 2 hh huoneessa
2-yötä aamiaisella ja illallisella
Hotelli Scandic Kirkkoniemi 1-yö
2 hh huoneessa
aamiaisella ja illallisella
• Suomenkielisen oppaan palvelut
neljänä päivänä
• Kohdeopas Murmanskissa ja sis.pääsyt
• Lounas, Nuorgamissa ja
tulomatkalla Kemissä
• Venäjän henkilökohtaisen viisumin ja
sen hankinnan vakuutuksineen sekä 		
informointimateriaalin
• Retkieväät toisena (2)  matkapäivänä
• Matkanjohtajan palvelut

Pykeija, Norja
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Savon Sydänmaille
Ke–To | 15.–16.8. | 2 pv
Kuopio • Siilinjärvi • Varkaus • Rantasalmi • Pieksämäki

Matkareitti: Vammala – Nokia – Tampere – Ylöjärvi – Hämeenkyrö – Kyröskoski – Ikaalinen –

Parkano – Kihniö – Keuruu – Petäjävesi – Jyväskylä – Hankasalmi – Suonenjoki –
Kuopio – Siilinjärvi

Matkaohjelma:
1 pv. Bussi lähtee Vammalasta klo 6.00 ajaen matkareitin mukaisesti. Tampereella Wanhankirkon pys.

lähtö klo 6.50, Parkano ST1 n. klo 8.30. Tarkempi aikataulu lähetetään ilmoittautuneille. Matkalla taukoja
sopivin välein mm. Huoltoasema Kyläsepät, Petäjävedellä. Matka jatkuu reittiä Jyväskylä – Hankasalmi
– Suonenjoki – Kuopio.
Suonenjoen suunnasta tullessa lähestymme Kuopiota nelikaistaista tietä, ohitamme varsinaisen kaupungin keskustan ja tulemme kuuluisille KALLAN SILLOILLE, jotka ylittävät Kallaveden. Sillat ovat noin 4200
metrin pituinen pengertie ja siltaketju, jonka kautta valtatiet 5 ja 9 sekä Savon rata ylittävät Kallaveden.
Tulemme Siilinjärven Vuorelaan, jossa sijaitsee lounas/yöpymispaikkamme Kylpylähotelli Kunnonpaikka. Matkaa Kuopion keskustaan hotellilta vain n.10 km. Lounaan nautimme hotellin ravintolassa n. klo
12 alkaen.
Lounaan jälkeen ajamme bussin kyydissä Puijolle, jossa Kuopion kohdeopas on meitä vastassa. Nousemme hissillä Puijon näkötorniin, ihailemaan mahtavia Kuopion ja Kallaveden maisemia. Puijo tunnetaan
parhaiten juuri laelta avautuvista maisemistaan, joita on käyty ihailemassa jo lähes 200 vuoden ajan.
Puijolta avautuvat komeat näkymät järvineen, saarineen ja metsineen ovat aikoinaan olleet muovaamassa
käsitystä suomalaisesta kansallismaisemasta. Sään ollessa suotuisa Puijon tornista voi nähdä jopa 40
kilometrin etäisyydelle. Näkötornin korkeus on 75 metriä ja Puijon mäen korkeus on n. 150 metriä Kallaveden pinnasta mitattuna.
Parhaiten Kuopio tunnetaan erityisesti Kalakukosta, Kallavedestä ja Puijosta. Jatkamme bussin kyydissä Puijolta kohdeoppaamme johdolla kiertoajelua Kuopiossa. Opastus päättyy Kuopion torille, jossa
hetki vapaata aikaa käydä tutustumassa savolaiseen torielämään.
Palaamme takaisin Kylpylähotelli Kunnonpaikkaan, johon ensin majoittaudumme ja sen jälkeen kuulemme talon esittelyn. Päivällinen hotellin ravintolassa. Kylpylän allasosasto käytettävissä.
*** Lisähintaan saatavilla hemmottelevia ja rentouttavia hoitoja hoitokylpylä
Harmoniasta. Hoidot on suositeltavaa
varata etukäteen. Lisätiedot numerosta
p. 017 476520 tai osoitteesta www.kunnonpaikka.com

2 pv. Aamiainen hotellin ravintolassa.

Lähtö hotellilta klo 9.00. Ajamme Kuopion keskustaan, Suomen Ortodoksiseen Kirkkomuseoon – RIISAAN, joka
on yksi Euroopan huomattavimmista
ortodoksisista kirkkomuseoista.
Esillä on mm. ikonikokoelma, joka sisältää yhteensä n. 800 puulle maa-

Hotelli Kunnonpaikka
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Puijon torni

Suomen Ortodoksimuseo

lattua, painettua tai metalliin valettua ikonia. Kirkkomuseon esinekokoelmiin kuuluu luostareissa ja
seurakunnissa käytössä olleita ehtoollisvälineitä, sakramenttilippaita, suitsutusastioita, käsiristejä ja
lampukoita. Lisäksi esillä on lähes 4000 kpl kirkkotekstiileitä, joista vanhimmat ovat 1500-luvulta,
sekä asiakirjoja, karttoja ja piirustuksia yms. mielenkiintoista nähtävää.
Jatkamme Kuopiosta, Varkauden ja Joroisten kautta Rantasalmen Porosalmelle, Suomen suurimpaan
Uppopuukylään HakoApajalle. HakoApajan Aikhikylä sijaitsee kirkasvetisen ja jääkauden muokkaaman Hietajärven läheisyydessä ja on Esa Heiskasen uskomaton yli 35 vuoden elämäntyö. Itse nostamistaan uppopuista hän on rakentanut kokonaisen kylän; lähes 1000 neliön päärakennuksen lisäksi
lukemattoman määrän muita rakennuksia, erilaisia hakomökkejä, savusaunoja sekä näyttelyrakennuksia. Mari-emäntä kertoo ryhmälle kahvittelun lomassa ITE -taiteilija Esan elämäntyöstä sekä päärakennuksen näyttelyistä. Sen jälkeen mahdollisuus tutustua todella erikoiseen ja mielenkiintoisaan kohteeseen.
Ja matka jatkuu, Pieksämäelle. SaavumHinta sisältää:
me vanhaan Pappilamiljööseen, aivan Piek• Bussimatkat hyvätasoisella turistibussilla
sämäen kaupungin kupeessa sijaitsevaan
• Hotelli yöpymisen, aamiainen, lounas ja päirauhalliseen maalaismiljööseen, Pöyhölän
vällinen, Kunnonpaikka Siilinjärvi
Pappilaan lounaalle. Paikka tarjoaa mah• Opastuksen Kuopiossa, sis.pääsyn Puijolle
tavat puitteet onnistuneiden tilaisuuksi• Sis.pääsy ja esittely Ortodoksinen Kirkkomuseo
en järjestämiselle. Pappila onkin kuuluisa
• HakoApaja, Rantasalmi, esittely ja kakkukahvit
runsaista, herkkuja notkuvista pitopöydistään.
• Lounas, Pöyhölän Pappila, Pieksämäki
”Hyvä ruoka hyvä mieli”, jatkamme mat• Matkanjohtajan palvelut
kaa Jyväskylää kohti. Poikkeamme ainakin
Vaajakoskella Pandan suklaatehtaan myymälässä. Kotimatka sujuu ”suut makiana”
ajellen reittiä: Keuruu – Kihniö – Parkano
– Ikaalinen-Kyröskoski-H:kyrö-Ylöjärvi-Tampere-Nokia-Vammala.
Ilmoittautumiset matkalle viimeistään
6.7. mennessä.

Matkan hinta: 238 e / hlö
(Jos lähtijöitä vähintään 30 hlöä)
1 hh -lisämaksu 35 e
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Torielämää Kuopiossa

Ruskan lumoa

Suomen ja Norjan Lapissa
Su-Pe | 9.-14.9. | 6 pv

Maisema hotellilta Levillä.
Hotelli Panorama, Levi

Levi • Ylläs • Muonio • Kilpisjärvi • Skibotn • Tromssa • Pallas • Napapiiri, Rovaniemi

Matkareitti: Vammala – Nokia – Tampere – Ylöjärvi – Hämeenkyrö – Kyröskosk – Ikaalinen –
Parkano – Jalasjärvi – Kurikka – Seinäjoki – Kauhava – Kaustinen – Ylivieska –
Oulu – Rovaniemi – Kittilä – Levi

Matkaohjelma:
1 pv. Bussi lähtee Vammalasta klo 5.45. Matkalla pidämme tarpeelliset pysähdykset sekä ruokailu-

mahdollisuus. Kittilän Leville saavumme n. klo 19.30–20.00.
Levillä majoittaudumme rinnehotelli, Hotelli Levi Panoraama, joka sijaitsee ajettaessa Levitunturin
huipulle Koutalaella. Illallinen hotellin ravintolassa.

2 pv. Aamiainen hotellin ravintolassa. Aamiaisen jälkeen lähdemme bussin kyydissä tutustumaan

Sirkan kylään ja kierrämme Levitunturin. Lisäksi ajamme Yllästunturin maisemiin, Yllästunturin etelärinteiden puolelle Ylläsjärvelle. Sieltä jatkamme edelleen Äkäslompolon kylään, rinteiden pohjoispuolelle sekä pistäydymme mm. Luontokeskus ”Kellokkaassa”.
Kauniiden ruska- ja tunturimaisemien kylältä Äkäslompolosta tulemme Äkäsmyllylle. Äkäslinkka
on pieni kaksihaarainen vesiputous, joka sijaitsee Muonion Äkäsjoen latvavesillä.
Entisöity vesimylly on rakennettu v. 1946, mutta nykypäivinä palvelee matkailijoita nähtävyytenä.
Seuraavaksi tulemme Muoniossa Särkijärven kylään, jossa kauniissa ”postikorttimaisemissa” nautimme keittolounaan paikassa, jossa tarjoillaan aitoa lappilaista lähiruokaa.
Ruokailupaikkamme läheisyydestä, 2–3 km ajettuamme Muonio-Rovaniemi tien laidassa sijaitsevalta
P-paikalta lähtee maisemapolku Särkitunturille (492 m korkea tunturi). Edestakainen matka n. 6 km.
Tunturiin on helppo reitti, koska polku on hyväkuntoinen ja nousee loivasti tunturin laelle, jossa on
lampi, kota nuotiopaikka ja wc. Noin puolessa matkassa myös uudehko iso kota ja wc. Bussin P-paikan
läheisyydessä sijaitsee nuotiopaikka, jossa lettujenpaistoa / kahvin myynti.
Kiireettömän patikoinnin jälkeen ajamme bussilla takaisin majapaikkaamme Leville. Illallinen hotellin
ravintolassa.
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Jäämeren katedraali, Tromssa

3 pv. Aikainen aamiainen hotellin ravintolassa. Aamiaisen jälkeen lähdemme, noin klo 8, ajelemaan

bussin kyydissä kohti Kilpisjärveä ja sieltä edelleen Norjan puolelle, Skibotnen kautta Tromssaan. Pieni tauko Sonkamuotkassa.
Sonkamuotkan jälkeen tulemme Enontekiön kunnan puolelle, jossa maisemat alkavat muuttumaan,
havupuualue loppuu ja tätä pohjoisempana kasvaa ainoastaan tunturikoivua, metsähaapaa ja
pajua. Matkalla Kilpisjärvelle sijaitsee Suomen maanteiden korkein kohta Muotkatakka, ollen 566
metriä merenpinnan yläpuolella. Enontekiön kunnassa sijaitsee myös Suomen kaikki yli 900 metriä
korkeat tunturit. Tunnetuin niistä on Halti (1324 m) ja Kilpisjärvelle ajettaessa eteen kohottautuu
massiivinen Saana tunturi (1029 metriä), samalla halliten olemuksellaan Kilpisjärven maisemaa.
Saavumme Kilpisjärvelle noin kolmen ja puolen tunnin ajomatkan jälkeen (260 km). Nautimme lounaan Majatalo Haltinmaan ravintolassa.
Matkamme jatkuu, tulemme Norjan puolelle, maisemat muuttuvat, tunturit suurenevat ja näemme lumihuippuisia tuntureita. Tulemme Skibotnin kylään, joka on taajama Omasvuonon kunnassa, Tromssan
läänissä. Kylä sijaitsee Eurooppatie 8 ja Eurooppatie 6 -teiden risteyksessä. Tie 8 toimii tieyhteytenä Suomeen Kilpisjärvelle. Toiseen suuntaan E 8 johtaa Tromssan kaupunkiin. Saavumme Tromssaan
kaupunkiin, jonka lempiniminä ovat mm. ”Pohjolan Pariisi” ja ”Jäämeren Portti”. Tromssa on Nor-

Kolmen valtakunnan rajapyykki, Kilpisjärvi
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Pallaksen huipulla

jan 8. suurin kaupunki. Se on
myös Pohjoismaiden suurin
napapiirin
pohjoispuolella
oleva kaupunki. Tutustumme
kaupunkiin opastetun kiertoajelun aikana ja pistäydymme
mm. Jäämerenkatedraalissa. Majoittaudumme Tromssa Quality Hotel Sagaan
ja nautimme illallisen hotellin
ravintolassa.

4 pv. Aamiainen hotellin ravintolassa. Aamiaisen jälkeen
lähdemme Tromssasta kohti
Skibotnia, jossa pysähdymme
mm. ostoksilla. Skibotnista
Maisema, Skibotn
ajelemme Kilpisjärvelle, matkalla pysähdymme maisemallisesti mielenkiintoisissa paikoissa kuvailemassa. Saavumme Kilpisjärvelle Majatalo Haltinmaahan
ja nautimme lounaan.
Lounaan jälkeen halukkailla mahdollisuus lähteä patikoimaan Saanalle tai käydä ostoksilla mm. Kilpis Hallissa tms. Matka jatkuu Leville, matkalla pysähdymme Sonkamuotkassa, Alitalon matkamuistomyymälään ja kahvilaan. Leville saavumme tuttuun Panoraama hotelliimme. Illallinen
hotellin ravintolassa.
5 pv. Aamiainen hotellin ravintolassa. Tänään lähdemme aamupäivällä tutustumaan Keimiön ja
Pallaksen maisemiin. Paluu Leville, ajamme Könkään kylään ja siellä Taivaanvalkeiden pihapiiriin
Tonttulan Elämyskylään, jollaista toista ei löydy maailmassa. Keskuksessa kävijöitä palvelee elämysmetsä Tonttulan Piilo, ravintoloita sekä hotelli Taivaanvalkeat. Tonttulan ravintolassa nautimme
keittolounaan. Tutustumme Elämyskylään esittelyn kera.
Ajamme Tonttulasta Levikeskukseen, missä loppu iltapäivä vapaata aikaa. Halukkaat pääsevät
bussin kyydissä hotelliin. Illallinen hotellin ravintolassa.
6 pv. Aamiainen hotellin ravintolassa. Aamiaisen jälkeen lähdemme kotimatkalle, ajamme reittiä
Kittilä-Rovaniemen Napapiiri, jossa pysähdymme
tauolle. Matka jatkuu Kemiin, jossa buffetlounas
Hotelli Merihovin ravintolassa. Jatkamme matkaa lounaan jälkeen reittiä; Oulu – Ylivieska – Kaustinen – Kauhava – Lapua – Seinäjoki – Kurikka – Jalasjärvi – Parkano – Ikaalinen – Kyröskoski – H.kyrö
– Ylöjärvi – Tampere – Nokia – Vammala.
Matkalla tarpeelliset pysähdykset, mm. Juustoportilla juusto-ostoksilla.

Ilmoittautumiset matkalle
viimeistään 23.7. mennessä.

Matkan hinta: 740 e /hlö
(Jos lähtijöitä vähintään 30 hlöä)

Hinta sisältää:
• Bussimatkat hyvätasoisella turistibussilla
• Hotelliyöpymiset 2 hh aamiaisella ja päivällisellä:
Hotelli Panoraama, Levi 4 yötä ja
Hotelli Quality Saaga Tromssa 1 yö
• Lounas 5 krt: Särkijärven Majat,
Haltinmaa Kilpisjärvi (2 lounasta),
Tonttulan ravintola Levi ja
tulomatkalla Kemi Merihovin ravintola
• Opastus Tromssa ja sis.pääsy Jäämerenkatedraaliin
• Retket, esittelyt ja sisäänpääsyt
ohjelmassa mainittuihin kohteisiin
• Matkanjohtajan palvelut

1 hh -lisämaksu 160 e
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