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Helteisenä maanantaiaamuna 4.7. klo 7.45 lähdettiin bussimatkalle 
kohti etelää, matkan varrelta poimittiin kyytiin lisää marttoja ja 
marttojen kavereita. Tupasvillan taukopaikalla Keminmaassa 
ryhmämme oli kasassa, melkein kaikki 40 matkalle ilmoittautunutta 
siis kyydissä, Sirkka ja Nanna tulivat etelästä. 

Kylläpä riitti porinaa kun pitkästä aikaa tavattiin, ei paljon 
matkanjohtajan tarvinnut puhua kun ääntä riitti muutenkin.

Lounastauko pidettiin ABC Tupoksella Oulun alapuolella. Paljon oli 
matkailijoita liikkeellä joten jonottamaan jouduttiin tälläkin kertaa. 
Ruokaa riitti ja se oli kohtuullisen hyvää mutta täälläkin huomasi 
työntekijöiden vähyyden. Palautetta laitoinkin asiasta ABC:n ketjun 
johdolle. Missä oli opiskelijatyövoima?

Seuraava kohde olikin sitten Hirvaskangas ABC, kahvia ja jäätelöä. 
Lämpötila ulkona +28 C astetta, bussissa oli hyvä ilmastointi.

Tampereen Scandic Hämeenpuistoon majoituimme noin 18 
aikoihin.  Ilta oli vapaata jos joku jaksoi pitkän matkan jälkeen 
Tampereen iltaan jalkautua. Itse ainakin pysyin hyvin tiiviisti 
huoneessani keräten voimia seuraavaan hellepäivään. 

Kuljettajamme arvostaa 
marttoja ihan silkkihansikkain!



Toisena matkapäivänä tiistaina 5.7. hotelliaamiaisen 
jälkeen suunnattiin bussin keula kohti naisten 
hypistelypaikkaa eli Kaino asusteliikettä Köyliössä.
Jotain sieltä tarttui ”liiveihin”. https://shop.kaino.fi/

Seuraava kohde oli sitten Pimee Vintti, käytetyn vanhan 
tavaran myymälä Paattisilla. Ja kyllä oli ”rompetta” joka 
lähtöön. Kahvia nautittiin ja ulkohuussiakin käytettiin.
Paikka oli kyllä tutustumisen arvoinen kunhan sinne 
bussilla pihalle päästiin mutta ammattilainen hoitaa 
hommat hienosti ja nyt tarkoitan kuljettaja Karia.
http://www.pimeevintti.fi/

Tämän kohteen jälkeen ajeltiinkin Raisioon pienelle 
tauolle ja napattiin Nanna kyytiin.

https://shop.kaino.fi/
http://www.pimeevintti.fi/




Raision jälkeen matkasimme kohti Vartsalaa, tarkoitus oli mennä oli klo 15 
lautalla yli mutta niin vain olimmekin jo klo 14 lautalla menossa kohti 
Vuosnaista. Tämän kesän liikenne olikin näköjään hiukan hiljaisempaa, toki 
niitä jarrujakin matkalla oli!

Vuosnaisissa oli mahdollisuus lounastaa ja nauttia merimaisemista. Harmi 
että se pieni kenkäkauppa ei enää ollut toiminnassa, tilalle oli tullut 
taidekauppa.

Vuosnaisista menimme lautalla kohti Åvaa, lyhyt noin 35 minuutin matka. 
Satamasta otimme mukaamme Brändön oppaan Johannan. Hänen 
opastuksellaan kiertelimme Brandön kohteita, nopeat ehtivät jopa 
mansikoita ostamaan. Opastuksen jälkeen majoitus Hotelli Gullvivan ja 
illallinen. Kylläpäs lohi maistuikin hyvältä! 

Mutta ne majoitushuoneet, kuljettajan ja matkanjohtajan huoneet oli 
auringon paahteessa eikä rullaverhoja ollut päiväksi alas laskettu. Ainakin 
40 astetta plussalla. Mutta siitä selvittiin jotenkin, pikkutuuletin auttoi 
asiaa ja kuljettajalla ovi avoinna käytävälle. 

http://www.hotellgullvivan.com/saaristohotelli-ravintola-gullvivan/

http://www.hotellgullvivan.com/saaristohotelli-ravintola-gullvivan/




Kolmas matkapäivä eli 6.7. - Aikaisen aamiaisen 
jälkeen matkasimme Torsholman satamaan ja 
edelleen lautalle joka lähti jo kello 8.05. 
Lauttamatkalla otettiin aurinkoa aikamoisessa 
tuulessa,  seurusteltiin ja nautittiin virvokkeita, 
matka kesti 2,5 tuntia.
Opas Tiina Aura saapui mukaamme satamasta ja 
sitten mentiinkin saariston kohteisiin.







Päivän aikana nähtiin Bomarsundin linnoituksen rauniot, 
nautittiin lihakeittolounas Smakbyn ravintolassa, käytiin 
Kastelholman linnassa ja vankilamuseo Vita Björnissä. 
Puutarhakohteena oli myös Lemlandissa sijaitseva 
puutarha Senses, maisemapuutarha, täällä  nautittiin 
pullakahvit. 



Vankilamuseo Vita Björn, ankeat on olleet olot 1900-luvun alussa.



Päivän päätteeksi majoittuminen Hotelli 
Park Ålandia ja ilta vapaata. Hellettä piisaa 
vieläkin toki hiukan on viilentynyt.

Neljäs matkapäivä 7.7. - aamupäivä vielä 
vapaata shoppailuaikaa ja iltapäivällä 
terminaaliin, Viking Grace laivalla Turkuun. 
Laivalla normaalit rutiinit, buffalounas, 
ostoksia ja jytää. Illalla myöhään eli puoli 
yhdentoista aikaan oltiin Tampereella 
majoittumassa tuttuun hotellin.

Viidentenä matkapäivänä eli 8.7. ajaa 
huristeltiin Kokkolan kautta illaksi 
Rovaniemelle. On niin tuttua seutua että 
kuvia en jaksanut ottaa!!!
Matkan kokonaispituus oli minun 
laskelmien mukaan 2033 km, ei se 
varmaan paljoa heittänyt ajopiirturinkaan 
verrattuna.. 
Reissukuvia löytyy myös Lapin martat
vinkkaa facebook sivustolta.





Ja ryhmäkuvat marttojen molemmilta puolilta, kiitos Raija kuvaaja!







Sydämelliset kiitokset kaikille matkallamme mukana olleille. Toivotaan että tästäkin matkasta jäi kivoja 
muistoja mielensopukoihin ja sydämiin. Ja tietenkin erikoiskiitokset ammattitaitoiselle ja erittäin 
avuliaalle kuljettajalle Karille. 
Tästäpä on hyvä jatkaa uusien matkojen suunnittelua kunhan hiukan toivutaan.  Ihanaa kesää kaikille ja 
ollaan yhteyksissä. Mirja 


