
Lapin martat kartanokierros 5.-8.7.2021

Matkalle lähdettiin maanantaiaamuna 5.7. Rovaniemen 
linja-autoasemalta. Tupasvillasta tulivat kyytiin 
Kokkokankaan martat, Kemin linja-autoasemalta Kemin ja 
Tornion martat. Zeppelinin pysäkiltä ja Tupokselta saimme 
matkaamme mukaan  Kempeleen Nuorekkaita marttoja. Ja 
näin matkamme kohti kartanoseikkailuja alkoi mukavassa 
puheensorinassa.
Tupoksen lounaan jälkeen pysähdyimme Niemenharjun 
Nestellä kahvitauolle. Ensimmäisen päivän ohjelma olikin 
ns. siirtoajo Jyväskylään. Majoituimme Solo Sokos Hotel 
Paviljongissa ja päivän päätteeksi nautimme yhdessä  
illallista ravintolassa.



Tiistaina muutama martta käväisi aamutuimaan uintireissulla 
Jyväsjärvessä, aamiaisen jälkeen lähdettiin tutustumaan kartanoiden 
maailmaan ja kirkkoihin. Ensimmäinen kohde oli Hartolan Graniittikirkko, 
kirkossa oli Sysmän Suvisoiton orkesteriharjoitukset menossa joten 
hiljakseen saimme kirkkoa sisältä katsella ja kirkko-opas kertoi pihalla 
kirkon historiasta.
Seuraava kohde oli Sysmän Pyhän Olavin kirkko, siellä olikin oikein asiaan 
perehtynyt kirkko-opas kertomassa historiaa. Ja miten hyvin hoidettu 
ympäristö eritoten sankarivainajien hautausmaa. 



Hartolan kirkko



Sysmän kirkko



Sysmä



Sysmässä käytiin lounaalla ja taidenäyttelyssä Pinxinmäellä. Tässä 
kohteessa huomioitavaa oli lounasvieraiden määrä, aivan liian paljon 
samaan aikaan oli lounaalla tiloihin nähden. Enkä nyt itse ainakaan ollut 
tyytyväinen ruuan laatuun, tätä paikkaa oli minulle kehuttu erikoisesti 
hyvästä ruuasta. Mutta nämähän ovat aina makuasioita. Taidenäyttely 
ja paikan sijainti vesireitin varrella aivan upea. 

Tästä kohteesta ajeltiin sitten Hahkialan kartanoon Hauholle ja 
kylläpä olikin upea paikka. Paikan omistaa nykyään Karl Fazer, paikka 
toimii kokoustiloina, juhlien pitopaikkana jne. Täällä kiertelimme 
kartanon sisä- ja ulkotiloissa sekä nautimme raparperipiirakkakahvit.





Hahkialasta ajeltiin puolisen tuntia Hämeenlinnan Sokos Vaakunaan 
majoittumaan. Illalla tapasimme piirimme entisen, ihanan 
toiminnanjohtajan Eeva-Maijan, hän on muuttanut perheineen 
Hämeenlinnaan  asumaan.

Keskiviikkoaamuna suuntasimme Lepaan kartanoon tutustumaan. 
Vastassa oli helteen lisäksi myös ikinuori opas Erkki (etupenkin Erkki, 
sanoivat matkaajat). Koska ilma oli tosi helteinen ja ”painostava” niin 
sovimme että opastusta lyhennetään mutta Erkki innostui ja opastus 
jatkui ja jatkui kunnes kävin ”hoputtamassa” meidänhän piti ehtiä vielä 
käväistä viinikaupassakin ennen kuin jatkoimme matkaa Vaihmalan
hoviin lounaalle. Lepaa oli todella mielenkiintoinen historiallinen kohde, 
jopa sotamuistoineen.





Tämä lounaspaikka oli hieno koska lounastimme ihan hovin juhlasalissa 
ja ruokakin oli hyvää ja sitä oli riittävästi. 
Lounaan jälkeen kohti Laukon kartanoa Vesijärvelle. Laukon 
kartanorouva Liisa Lagerstam esitteli meille kartanoaan. Hiukan liian 
nopealla tahdilla edettiin koska oli helle ja koko selostus tapahtui 
ulkona. Muutamat jäivät jo alkutaipaleelle, toki nuoremmille esitys oli 
ihan sopiva. Laukon kartano nykytilassa näytti olevan taide- ja 
kulttuuritila. Päärakennus oli ihan täynnä taidetta, isoja tauluja jne. Ei 
ollut enää hevosia, kartanon kasvateista tunnetuin on Euroopan mestari 
Houston Laukko.



Laukon kartanosta matkattiin aluksi jopa hiekkateitä kohti 
Juustoportin taukopaikkaa. Itsellä ainakin oli kiva katsella Karkun ja 
Häijään maisemia koska siellä työurani aikana jonkun aikaa olen 
oleskellut. Juustoportin jälkeen Kokkolan Sokos Kaarleen 
majoittumaan ja illalliselle. 

Torstaina sitten matkattiin aurinkoisessa säässä kohti pohjoista.
Kiitokset kaikille mukana olleille, myös kuljettajalle kiitokset. 
Toivottavasti matka oli mielenkiintoinen kesäretki pitkästä aikaan 
näin koronapandemian vielä jyllätessä. Hikinen se ainakin oli koska 
melkein joka päivä oli kolmisenkymmentä plussaa, bussissa 
ilmanvaihto toimi joten hyvin jaksettiin.
Marttaillaan ja tavataan taas jossakin käänteessä 


