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Torstai 2.8.2018

Rovaniemen aamussa lämmintä 22 astetta kun hyvin ilmastoituun bussiin asetuimme ja matka kohti etelää alkoi. Marttoja
ympäri Lappia oli mukana ja lisää otettiin kyytiin Lautiosaaresta ja Kemistä. Ensimmäinen tauko tuttuun tapaan ABC Tupos ja 
kyllä taas jaksoi istua aina Hirvaskankaan kahvitauolle asti. Tämän päivän kohde oli Anttolanhovi Mikkelin lähellä. 
Majoituimme ja nautimme maittavan ainakin kolmen ruokalajin illallisen. Helle jatkui nyt jo 30 astetta plussalla, Saimaa 
houkutteli mutta nukkuminen oli ehkä vaikeampaa kun oli niin lämmintä.

Perjantai 3.8.2018

Maittava aamiainen ja taas lähdettiin eteenpäin. Nyt olikin pääkohde edessä parin tunnin matkailun jälkeen, pikku tauko toki 
ennen Haminaa ja ennen puolta päivää oltiin Tattoo areenalla. Helle jatkui, nyt jo 32 plussalla ja väkeä kuin ”pipoa”. Ennen 
varsinaisen ohjelman alkua ehdittiin shoppailla, kahvistella, nauttia puistokonsertista ja kello 14 alkoi kunnon Marssishow. Oma 
istumapaikkani oli myyty kahteen kertaan mutta löysin itselleni paikan ”piippuhyllyltä” joten sieltä olikin hyvä kuvata showta. 
Mahtava tapahtuma esiintyjineen ja musiikkeineen, upea kaksituntinen. Tänne kannattaa tulla uudelleen kahden vuoden päästä. 
Katsomo oli jokseenkin täynnä, noin 3000 katsojaa. Shown jälkeen oli vielä mahdollisuus omiin juttuihin ennenkuin
jatkoimme matkaa Kotkan Seurahuoneelle, ilmastoituun hotellimajoitukseen. Se taisi ollakin ainoa ilmastoitu majoituspaikka 
tällä helteisellä lomamatkalla. Iltasella oli aikaa tutustua Kotkan kaupunkiin, kauniita puistoja, siisti kaupunki. Joku jopa käväisi 
Kotkan ruusun tukikohdassakin eli ravintola Kairossa. 

Illallinen Anttolanhovissa ja Saimaan rantaa



Anttolanhovin päärakennus ja Haminan kuvia



Lauantai 4.8.2018

Aamupäivä vielä aikaa nauttia Kotkan kaupungista, puolilta päivin matka kohti Porvoota. Ennen Porvoota ”jouduimme”  
silminnäkijöiksi kun vastaantulevalla moottoritien kaistalla sattui peräänajo, pappa ja mummo omassa pikkuautossaan selvisivät 
kuin ihmeen kaupalla melkein selvin nahoin vaikka tekivät muutaman voltin autollaan kunnes auto päätyi pyörilleen nurmikolle.
Kari kuljettajamme nopeana riensi heti paikalle auttamaan ja näin pappa saatiin autostaan ulos makoilemaan nurmikolle ja 
odottamaan ambulanssia. Pappa vilkutteli kuljettajalle ja oli vielä sanonut että vie martat turvallisesti kotiin asti. Jälkeenpäin 
saimme tietää että kolme onnettomuuden uhria kuljettiin jatkohoitoon. Porvoossa meillä oli opastettu Porvoon parituntinen, 
kiersimme uutta asuntoaluetta, katselimme puistoja ja kuvasimme Remu Aaltosen vanhan kotitalonkin. Vielä ehdittiin 
ruuhkaiselle, kuljettajan hermoja raastavalle keskustan suklaakaupallekin .. ehkä parempi olisi ollut käydä itse tehtaalla mutta eipä 
opas meitä sinne vienyt. Tauon jälkeen matkasimme Haikon kartanoon majoittumaan ja illalliselle. Majoitus oli kylpylähotellin
puolella, osalla ryhmästämme oli ilmastointi mutta suurimmalla osalla ei ja helle vaan jatkui, itse nukuin ehkä pari tuntia kun oli 
niin kuumaa, päivittelin yöllä facebookia ja käsittelin kuvia, hyvin se yö niinkin meni.. Haikon kartano oli monelle uusi kohde 
joten mukava oli sielläkin vierailla.

Kotkan puistonäkymä, vedenjakelupiste ja 
pyöränhuoltopiste



Illallisella Haikon kartanossa



Porvoon maisemia ja 
opastusta. Alla punainen 
talo on Remu Aaltosen 
entinen koti



Porvoon kierrokselta ja Haikon kartanon kuva. Omia ja 
Sirpan kuvia



Sunnuntai 5.8.2018

Sunnuntaina aamiaisen jälkeen oli mahdollisuus mennä tutustumaan vielä Porvooseen, mutta kukaan ei tätä mahdollisuutta 
hyväkseen käyttänyt. Yhden osallistujan kuljettajamme vei bussilla Porvooseen josta hän jatkoikin matkaa Helsinkiin. Puolen 
päivän maissa jatkoimme matkaa kohti Laukaata näin kotimatkamme kohti pohjoista alkoi. Matkalla pysähdyimme tauolle 
Hartolan Jari Pekkaan, osa nautti kahvia ja osa lounasti. Tämän jälkeen kohteena oli Laukaa mutta kuinkas ollakaan joku näki 
Vaajakoskella Pandan suklaatehtaan mainoksen ja eikun sinne karkin ostoon. Nopeasti tosin osteltiin kun aikaa ei paljon annettu 
.. ja niin matkamme jatkui kohti Peurungan kylpylää. Majoitus ja nopeimmat kohti kylpylää uittamaan päivän helteet pois ja 
täytyy sanoa että olipas monimutkainen reitti kylpyläosastolle, ylös ja alas mentiin portaita, minun vaatekaappini meinasi pitää
tavarat sisällään, onneksi paikallista apua löytyi! Illallista nautittiin taas porukalla. Ruoka oli hyvää mutta mutta aika kylmää, eikä 
ravintolasalissakaan mikään paras siisteys ollut.  Ehkä kannattaisi hiukan päivittää tätäkin isoa kylpyläkohdetta. 

Maanantai 6.8.2018

Aamiaisen jälkeen, annoimme palautteet huoneiden siisteydestä vastaanottoon, toivottavasti siivouksen tasoa nostetaan tässä 
paikassa, muuten huoneet olivat ihan ok. Kotimatka alkoi ihanassa helteessä jälleen kerran, ensimmäinen tauko Kärsämäen 
Juustoportilla, juustot ja lehmäkarkit tekivät kauppansa ja taas jatkettiin matkaa. Vielä yksi pysähdys ennen Kemiä eli Autokeidas Ii 
ja Kärkkäinen, ruokaa ja ostoksia. Kemissä haikeat jäähyväiset Lautiosaaren, Kemin, Kokkokankaan ja Tornion martoille. 
Rovaniemellä oltiin hyvissä ajoin siis suorastaan etuajassa ja hyvin ehtivät matkaajamme Rovaniemen Linkkariin ja Kittilän bussiin. 
Bussinkuljettajalle erikoiskiitokset turvallisesta, hyvin sujuneesta matkasta ja ennenkaikkea asiakaspalvelusta!

Kiitos kaikille martoille tästäkin upeasta matkakokemuksesta, kilometrejä bussissa istuttiin noin 1900. Matkailu jatkukoon 
joulukuulla Tarttoon joulutorille ja ehkä muuallekin vielä syksyn aikana! 

Matkailuterveisin Mirja

Sirpan kuva Muumimammasta ja 
Muumipapasta Haikon illallisella!



KIITOS


