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26.7. Martanpäivänä herättiin vesisateeseen, se olikin pikkasen 
harvinaista Rovaniemen seudulla muutamaan viikkoon. Mutta ei me 
sokerista olla joten matkaan vaan. Pohjolan Matkan bussin keula 
käännettiin nelostielle ja näin meidän Itä-Suomen matka alkoi. 
Tupasvillassa ensimmäinen pieni tauko ja samalla mukaamme tulivat
Tornion seudun martat.  

Ääntä ja puhetta riitti tälläkin matkalla. 
Lounastauko pidettiin Oulun baarissa Maikkulassa, olipa tosi kiva 
ruokapaikka ja erinomaisen hyvää ruokaa! Marjatta tuli mukaan tältä 
”pysäkiltä”.

Ensimmäinen shoppailu ja tutustumiskohde oli Vaalan kylällä, 
Pänikka ja Piironki ”tavaratalo”. Olipa kivoja tavaroita myytävänä. 
Martat varmaan ihmetteli kun kuljettaja osti pöydän ja 
matkanjohtaja pitsiliinan että mitähän nuo noillakin tekee. 

Taukoa pidettiin myös Kontiomäen Nesteellä, sieltä sitten 
Nurmekseen majoittumaan Break Sokos Hotel Bombaan. Pikkusen oli 
ongelmia kun ryhmämme huoneavaimet eivät olleetkaan toimivia, 
no koodattiin uudet avaimet ja huoneet saatiin. Illallista nautimme 
Bomban talolla, olipa kunnon pitopöytä HUH HUH. Martat nautti ja 
taisipa ottaa vähän viiniäkin. Kuljettajamme arvostaa 

marttoja ihan silkkihansikkain!



Keskiviikkona matkamme jatkui aamiaisen jälkeen Vuonislahteen ja Eva Ryynäsen 
maisemiin. Tutustuimme opastetusti Eva Ryynäsen kotitaloon, ateljeeseen ja 
Paaterin kirkkoon. Kyllä tämä on upea kohde, olimme aivan mykistyneitä.

Täältä suuntasimme Joensuun teatteriravintolaan lounaalle. Siellä olisi aikaa
kulunut enemmänkin kun oli niin puhelias ravintolapäällikkökin. Joensuun torille 
emme ehtineet ja se varmaan muutamaa harmitti kun oli aurinkoisen sääkin.  
Mutta Valamon luostari odotti, opastusaika oli sovittu joten matkaan vaan.
Valamon luostarissa suurin osa ryhmästämme kävi ensimmäistä kertaa joten oli 
kiva kohde tutustua ja hiukan shoppaillakin, ehkä luostarin kuohuviiniäkin lähti 
mukaan.

Täältä lähdimme yllätyskeikalle eli olimme sopineet kuljettajan ja tubettaja 
Metsamanin kanssa etukäteen että käymme nauttimassa ”bussikahvit” 
Metsamanin kotitilalla Kosulankylässä. Matkaajat ei tästä jutusta tienneet ja 
yllätys taisikin olla melkoinen kun paikalle saavuimme. Timo siellä meitä odotteli,
tässä vaiheessa kaikille varmaan selvisi mihin sitä pöytää ja liinaa tarvittiin!! 
Kuljettaja oli ladannut kahvikeittimen Valamossa ja puolen tunnin ajon aikana 
kahvi valmistui!
Tämä oli huippukohde, katseltiin ja jopa kokeiltiin traktoreita, tarkastettiin 
uintikelpoinen metsälampi, puhuttiin ja naurettiin paljon. Tätä kohdetta voi
katsella https://www.youtube.com/watch?v=vey59KYhLeI&t=582s

Metsamanilta lähdimme hyvällä tuulella kohti Kuopiota ja majoituskohdetta 
hotelli Puijonsarvea. Ilta olikin sitten vapaata jos joku jaksoi huoneestaan 
mihinkään lähteä.

https://www.youtube.com/watch?v=vey59KYhLeI&t=582s








Torstaina 28.7. aamusta, pienessä 
vesisateessa Kuopion torille 
Partasen kukkoja ostelemaan ja 
sieltä edelleen Iisalmeen 
päiväkahville ravintola Golden 
Domeen. Olipa kiva paikka 
tämäkin, tutustumisen arvoinen. 



Iisalmesta kohti Rovaniemeä, lounastauko ABC Tupos, jossa ruokailu sujuikin tosi rivakasti. Tupasvillaan jäivät 
marttaset Torniosta ja me muut martat saavuimme Rovaniemelle 19 aikoihin. Aurinko paistoi kun koteihimme 
hymysuin lompsimme. Matkasimme bussin mittarin mukaan 1346 km, itse olin laskenut matkan pituudeksi 1350 km
eli aika hyvä!





Paljon ei tällä matkalla ehditty ihailemaan Pielisen 
pintoo…

Toivotaan että tämä matka toi piristystä arkiseen 
aherrukseen ja kivoja muistoja jäi naapureillekin 
kerrottavaksi ehkä myös tuleviin marttailtoihin.

Sydämelliset kiitokset kaikille tasapuolisesti ja 
erikoiskiitokset aina avuliaalle ja hymyilevälle 
Karille, turvallinen oli matkamme!


