Lapin Marttojen Kesäretki kohteena Strömsö Vaasassa ja
Mustan Pitsin yö Raumalla 23.-26.7.2015
Matkamme alkoi torstaiaamuna 23.7. kello 8 Pohjolan Matkan bussilla Rovaniemen
linja-autoasemalta. Toki Savukosken ja Kemijärven osallistujat olivat jo matkanneet
omilla autoilla Rovaniemelle muutaman tunnin. Nelostien Rovaniemen eteläpuolen
tieremontista selvittyämme jatkoimme sujuvasti kohti Tervolaa jossa siirryimme
itäpuolen tielle ja näin Lautiosaaren martat saatiin mukaan. Vielä yksi pysähdys
Kemin linja-autoasemalla ja niin oli ”marttajengi” jälleen kerran matkalla kohti uusia
seikkailuja.
Tuttu lounaspaikkamme oli ABC Tupos ja maittavan lounaan jälkeen matkamme
jatkui bingoilun merkeissä kohti Kokkolaa ja siellä pienoinen kahvitauko, kas vain
ABC asemalla! Kokkola Vaasa väli meni hujauksessa ja kohta oltiin vesisateisessa
Vaasassa. Täällähän kohteemme oli Strömsön tila ja kuvauspaikka, Vaasan seudun
matkailuoppaat olivat vastassa meitä päärakennuksen portailla ja retki 1850 luvulta
nykypäivään alkoi. Todella mielenkiintoista eikä sade haitannut ollenkaan.
Strömsö on vuonna 1852 kauppiasperheen kesäasunnoksi rakennettu huvila meren
rannalla Vaasan Västervikissä. http://svenska.yle.fi/program/stromso
Strömsön jälkeen käväisimme myös Suomen pisimmällä sillalla, Raippaluodossa.
Silta yhdistää saaren mantereeseen, sillan pituus on 1045 metriä ja tukipilarit
kohoavat 82 metrin korkeuteen. Silta valmistui vuonna 1997.
Näiden kohteiden jälkeen olikin aika majoittua Sokos Hotel Vaasaan ja nauttia
maittava Hilly Billy Chicken- illallinen.

24.7. perjantaina aamiaisen matka jatkui pääkohteeseemme Raumalle.
Kristiinankaupungin ABC:lla pieni kahvipaussi ja niin olimme valmiita Mustan Pitsin
yöhön. Ilma oli pilvinen ja pieniä sadekuuroja matkan varrella eteemme tuli mutta
päästyämme Raumalle ja hotelli Cumuluksen pihaan taivas aukeni! Matkalaukut
respaan ja niin porukka hajaantui Vanhaan Raumaan. Siellä sitä nähtävää ja
ostettavaa oli pilvin pimein ja iltaa kohti väkimäärä lisääntyi tungokseen asti. Välillä
kävimme hotellilla illallisella ja se ei kyllä mennyt niin kuin Strömsössä… ruoka oli
maukasta mutta palvelu…voi voi…. No tulihan sekin koettua!

25.7. lauantaina laukkujen pakkaus bussin ruumaan, hotellin pihalla tapasimme
Pohjois-Savon marttoja ja saimme heiltä mukaamme Eukonkannon kisapäivän DVD:n.
Toki jo tässä vaiheessa teimme selväksi että tapaamme Sonkajärven marttoja jo
syyskuulla Rovaniemellä heidän Lapin matkan yhteydessä, lisäksi suunnittelimme ensi
vuoden kesäretkeä Eukonkannon kisoihin…kunhan löytyisi tarpeeksi riskiä kantajia!!!

Matkalla Raumalta kohti Pohjanmaata katselimme bussin telkkareista marttakuvia
vuosien varrelta ja tuon äsken saamamme videon. Hauskaa oli ja nauru raikui!
Juustoportilla pidimme pienen tauon, nautittiin kahvia ja ostoksiakin tehtiin, Topmaneja
ja muita laatukenkiä lähti mukaan. Sittenpä ajeltiin Seinäjoen kautta Lapualle jopa
ylimääräisen liikenneympyräkierroksen kautta. Kirkon parkkipaikalla oltiin just
sovittuun aikaan eli kello 13. Opas Hilkkahan siellä odotteli niin tutustuimme Lapuan
kirkon puistoon ja patsaisiin sekä teimme pienen kiertoajelun bussilla Lapuan
keskustassa ennen siirtymistä Vanhan Paukun kultuuriympäristöön. Vanhapaukku on
mielenkiintoinen kohde, on kulttuuria ja käsitöitä sulassa sovussa. Kuuntelimme oppaan
kertomusta ja katselimme surullisia kuvia Lapuan patruunatehtaan lataamon
räjähdyksestä vuonna 1976. Onnettomuudessa menehtyi 35 naista ja 5 miestä, nuoria,
perheellisiä ihmisiä.
Vanhapaukun esittelyn jälkeen suuntasimme Jokiveneristeilylle, laivuri Kaitsu Pöntinen
ajelutti meitä Ms Koivunlehdellä tunteroisen Lapua- ja Nurmojoella. Sää oli kesäisen
lämmin, aurinkoinen jopa helteinen joten tämä risteily jäi monen mieleen ihanana
kokemuksena ja vielä kun laivurina oli selväsanainen asiansa osaava ammattilainen niin
mikä meillä veneillessä. Juotavaakin riitti ja Mirja toimi kahvilanmyyjänä!
Näiden kokemuksien jälkeen suuntaisimme majoituspaikkaamme Lapuanhoviin, siisti ,
asiallinen hotelli ja todella mukava henkilökunta. Sekasaunaa luultavasti ei kukaan
kokeillut (vai menikö salaa?), illallinen maittava ja Hellevin lukemat Himmun tarinat
naurattivat. Illalla hiukan nautimme terassielämästä ja erikoisesti Irish Coffeista!

26.7. Martanpäivä ja sunnuntai
Haikeat jäähyväiset Lapuan kaupungille ja kotimatka pohjoiseen alkoi. Matkalla Hellevi
taas ilahdutti meitä Himmun tarinoilla. Kalajoella pysähdyttiin kahvistelemaan ja ajeltiin
rantatietä merta ihastellen ennen pohjoisen jokimaisemiin siirtymistä. Tämän
Martanpäivän lounas nautittiin Iin Autokeitaalla ja samalla ehdittiin myös ostoksille.
Kemin kohdalla pieni pysähdys ja väki väheni Kokkokankaan marttojen verran, Kemistä
ajeltiin Lautiosaarta kohden, haikeat jäähyväiset poisjääville ja sitten menimmekin
Taivalkoskelta yli jotta Kari kuljettajamme pääsi ihailemaan voimalaitosta!
Rovaniemelle saavuimme etuajassa ja näin oli tämäkin kesäretki päätöksessä. Halaukset
ja kiitokset, näin oli taas mukava palata retkeltä kotiin.

Sydämelliset kiitokset kaikille mukana olleille ihanille martoille,
martoiksi tuleville. Lisäksi erikoiskiitokset turvallisesta
matkasta kuljettaja Karille!
Matkanjohtaja Mirja

