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Matkaohjelma

Maanantai 23.9.
Lähtö klo 8.00 Turun linja-autoase-
malta, tilausajolaituri. Ajetaan Lah-
den kautta Vääksyyn, jossa kahvitel-
laan kanavan suulla Vääksyn Majak-
kapaviljongissa ja nautitaan upeista 
näkymistä Päijänteelle. Jatketaan 
matkaa Hirvensalmen Kartanohotelli 
Satulinnaan, jossa esittely ja lounas-
ruokailu. Satulinna on tuttu TV:ssä 
pyörivästä Vain elämää -sarjasta. 
Matkaa jatketaan Varkauden ja Joen-
suun kautta Kolille, jossa majoitutaan 
Break Sokos Hotelliin kahdeksi yöksi. 

Tiistai 24.9.
Aamiaisen jälkeen käydään Ukko-
luontokeskuksessa, jossa opastettu 
näyttely. Käydään myös Ukko-Kolin 

RUSKAMATKA KOLIN JA 
KUUSAMON MAISEMIIN 23.–29.9.2019
Koli on suomalaista kansallismaisemaa parhaimmillaan. Koe Kolin lumo, 
avarat ja upeat maisemat jylhien vaarojen laelta. Nauti ikiaikaisista metsis-
tä ja näkymistä Pielisen yli. Jean Sibeliusta, Eero Järnefeltiä ja Juhani Ahoa 
innoittanut maisema on yhä luonnossa liikkujien ykköskohde. Matkalla on 
Eeva Ryynäsen ateljee, koti ja kirkko Paaterissa sekä Bomban talo Nurmek-
sessa. 
Kuusamon luonto yllättää aina. Laaksot, kalliorotkot, kanjonit, vuolaat 
joet ja kosket, tunturit ja ikimetsät tarjoavat jokaiselle voimakkaita luon-
tokokemuksia. Syksyn väriloistossa nähdään Oulangan kansallispuiston ja 
Sallatunturin maisemat. Paluumatkalla tutustutaan Paltamoon ja Kajaa-
niin ja yövytään Tahkovuorella. Luontokokemusten lomassa saadaan lisäk-
si nauttia hotellien hemmottelevista kylpyläpalveluista.  

Syysmatkat
Matkan hinta:
jäsenet       965 €  
ei-jäsenet   985 € 
lisämaksu yhden hengen 
huoneesta 200 €

Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- majoitus 2-hengen 
 huoneessa, 2 yötä Koli, 
 3 yötä Kuusamo, 1 yö Tahko
- 6 aamiaista, 6 lounasta, 
 1 päivällinen, 3 kahvitarjoilua
- retket ja sisäänpääsyt 
 ohjelman mukaan
- kylpyläosaston käyttö 
 Kolilla ja Kuusamossa
- paikallisoppaiden palvelut 
- matkanjohtajan palvelut

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Matkari Oy
Itäinen Pitkäkatu 30, Turku
02 2657 913, matkari@lssy.fi 
www.lounais-suomensyopayhdistys.fi/
matkari 

huipulla ihailemassa henkeäsalpaa-
via maisemia. Luonnossa voi liikkua 
oman kuntonsa mukaan, sopiva 
luontopolku löytyy varmasti jokai-
selle. Lounas nautitaan hotellin ra-
vintolassa. Iltapäivällä pääsee naut-
timaan Koli Relax Spa:n tarjoamista 
ihanista kylpyläpalveluista vaikkapa 
ulkopaljussa.  

Keskiviikko 25.9.
Aamiaisen jälkeen luovutetaan 
huoneet ja ajetaan Vuonislahdel-
le tutustumaan kuvanveistäjä Eva 
Ryynäsen kotiin ja ateljeehen sekä 
kirkkoon. Kauniilla paikalla järven 
rannalla sijaitseva Paateri käsittää 
vuonna 1953 valmistuneen persoo-
nallisen asuinrakennuksen, tilavan 
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rakennusajan museossa sekä vierail-
laan Poropuistossa. Näyttelytilaan 
tutustumisen jälkeen ajetaan bussilla 
poronhoitoalueelle, ruokitaan poroja 
ja nautitaan kotakahvit. Poropuistos-
ta ajetaan takaisin Kuusamoon. Päi-
vällinen hotellissa, ja loppuilta aikaa 
hemmotteluun kylpyläosastolla. 

Lauantai 28.9. 
Aamiaisen jälkeen lähdetään aja-
maan etelään päin ja pysähdytään 
Paltamossa, jossa käydään oppaan 
johdolla ainutlaatuisessa Paltanie-
men 1700-luvun Kuvakirkossa. Nimi 
juontuu kirkkosalin laakeassa lauta-
holvissa olevista maalauksista. Maa-
laukset esittävät Vanhan ja Uuden 
testamentin keskeisiä tapahtumia. 
Kuvat ovat kuuluisan vihantilaisen 
kirkkomaalarin Emanuel Granbergin 
käsialaa. Nähdään myös Eino Leino 
-perinnetalo, ja matka jatkuu Kajaa-
niin. Kuullaan Kajaanin historiaa ja 

ateljeen, jyhkeähirsisen kirkon ja 
pyöreän galleriakahvilan. Kaikki ra-
kennukset ovat Evan suunnittele-
mia, ja niiden sisällä voi ihailla hä-
nen kätensä jälkiä, veistoksia, relie-
fejä sekä ainutlaatuisia rakenteita ja 
kalusteita. Täältä jatketaan matkaa 
Nurmekseen Bomban-taloon, joka 
on Bomban karjalaiskylän keskus ja 
päänähtävyys, sen rakentamisessa 
on kunnioitettu perinteitä. Bomban 
alueella pääsee oppaan johdolla 
tutustumaan karjalaiseen perin-
teeseen myös ortodoksisen tradi-
tion kautta, sillä karjalaiskylään on 
rakennettu Hiljentymisen polkua 
pitkin kuljettava tsasouna eli orto-
doksinen rukoushuone. Lounas nau-
titaan karjalaisesta pitopöydästä. 
Matkaa jatketaan kohti Kuusamoa, 
jossa majoitutaan Holiday Club kyl-
pylähotelli Kuusamon Tropiikkiin 
kolmeksi yöksi.

Torstai 26.9.
Aamiaisen jälkeen ajetaan Oulangan 
kansallispuistoon legendaarisen Kar-
hunkierroksen maisemiin. Käydään 
Oulangan luontokeskuksessa, jossa 
mielenkiintoinen näyttely, Keskellä 
virtaava joki. Tehdään lyhyet käve-
lyretket Kiutakönkään putoukselle 
ja Myllykosken riippusillalle. Haluk-
kaat voivat mennä myös pidemmil-
le luontopoluille. Ulkoilun jälkeen 
palataan hotelliin ja nautitaan lou-
nas hotellin ravintolassa. Lounaan 
jälkeen vieraillaan Luontokeskus 
Karhuntassussa, jossa mahdollisuus 
nähdä luontokuvaaja Hannu Hauta-
lan valokuvanäyttely. Tämän jälkeen 
käydään vielä katsomassa Kuusamo-
talon näyttelytiloja.

Perjantai 27.9.
Aamiaisen jälkeen suunnataan kohti 
Sallaa. Sallatunturin silhuetti siintää 
pian maisemassa.  Kävellään lyhyt 
luontopolku (n. 1,5 km) Kaunisharjul-
le, Natura-alueella sijaitsevaan Kol-
miloukkosen lammelle. Tunturimai-
semien jälkeen käydään paikallisten 
perustamassa Sallan Sota- ja jälleen-

tehdään lyhyt kaupunkikierros. Lou-
nastarjoilu Ravintola Wanhalla Ker-
holla, joka sijaitsee UPM:n vanhassa 
kerhotalossa. Matka jatkuu Nilsiän 
Tahkovuorelle. Majoittuminen Bre-
ak Sokos Hotel Tahkoon. 

Sunnuntai 29.9.
Aamiaisen jälkeen hetki aikaa tutus-
tua Tahkovuoren ohjelmapalvelui-
hin. Lähdetään ajamaan kohti Jyväs-
kylää, jossa lounastarjoilu Vanhassa 
Asemaravintolassa. Se on vuonna 
1916 valmistunut kaksikerroksinen 
hirsitalo, jossa on ollut ravintolatoi-
mintaa alusta asti. Jatketaan matkaa 
Vesilahdelle ja vieraillaan historiaa 
henkivässä Laukon kartanossa Py-
häjärven rannalla. Nautitaan leivos-
kahvit juhlatallissa ja tehdään opas-
tettu kierros kartanon tiloissa karta-
nonrouvan johdolla. Mahdollisuus 
tehdä ostoksia kartanon puodissa. 
Turkuun saavutaan noin klo 20.


