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4.7. perjantaiaamuna kello 8 noustiin Möllärin bussiin ja keula kohti etelää. Matkan 
varrelta poimittiin marttoja kyytiin Niskanperältä, Itäkoskelta, Lautiosaaresta ja 
Kemin linja-autoasemalta Kokkokankaan marttoja. 
Oulussa olikin jo lounaan aika eli nautimme lohikeittolounaan Ravintola Lasaretissa, 
etukäteen saatu menu hiukan hämäsi koska kaikki liharuuat olivatkin kylmätiskissä! 
Onneksi ei ollut kala-allergikkoja mukana!  
Oulusta matka jatkui Oulujärven pohjoispuolta kohti Kajaania, bingoa pelattiin ja 
Kontiomäen Shellillä kahvisteltiin. Sitten olikin päivän loppuhuikonen eli 169 
kilometriä kohti Lieksaa. Vettä sateli pitkin matkaa mutta ei se haitannut bussissa 
matkaavia. Lieksassa meitä oli vastassa paikallinen opas ja martta Kaija Karjunen, 
kiertelimme Lieksan kaupunkia ja Kaija kertoi kaupungista. Kierroksen jälkeen 
majoituimme hotelli Puustelliin ja nautimme noutopöydästä maittavan pohjois-
karjalalaisen illallisen. Jälkiruokakahvin aikana meitä tuli tervehtimään 
kymmenkunta Lieksan alueen marttaa, keskustelimme marttatoiminnasta eri 
puolilla Suomea ja eri yhdistyksissä. Itse esittelin Lapin marttojen toimintaa. 
Lahjaksi veimme marttakukkaroita ja muita marttatuotteita. Kutsuimme myös 
Pohjois-Karjalan marttoja vierailulle Lappiin. Ravintola sulki ovensa kello 22 ja 
silloin viimeinenkin martta vetäytyi huoneeseensa.  



5.7. lauantaina aamiaisen jälkeen lähdimme bussilla kohti Vuonislahtea. Siellä 
tutustuimme taiteilija Eva Ryynäsen ja hänen miehensä Paavon kotiin, ateljeeseen ja 
lopuksi tutustuimme Paaterin kirkkoon. Ohjelman päätökseksi kajautimme kirkossa 
moniäänisesti Suvivirren. Oppaamme oli asiallinen ja taitava kertoen seikkaperäisesti 
Evan taiteesta ja elämästä. Kierroksen päätyttyä nautimme voisilmäpulla kahvit. 
Kahvion emäntä oli aamulla pullat meille leipassut. Ihania ihmisiä nuo pohjois-
karjalalaiset. Vuonislahdesta suunnistimme Lieksan keskustaan,  tutustuimme 
käsityötaloon, shoppailimme ja koska aurinkokin oli tullut esille istuimme jopa 
terassilla. Kello 15 oli Roswitha Möhringin muotimuseoesittely ja kappas vaan puoli 
tuntia ennen alkoi rankkasade jota jatkui ja jatkui, ei auttanut muu soittaa kuljettaja 
Anssille josko hän ”siirtäisi” meidät kadunvälin Roswithan museolle. Ja tulihan se 
bussi… Roswitha esitteli meille kotitaloaan ja tarinoi omasta elämästään esittelyjen 
lomassa. Tämä kohde oli todella mielenkiintoinen katsaus mallimaailmaan ja 
Roswithan nuoruuteen.  
Ja tämäkin päivä sisälsi päivällisen noutopöydästä Puustellissa. 
Illalla hotellissa oli kunnon rokkibileet kun 7 bändiä soitti enemmän tai vähemmän 
kovaa ja korkealta…juomia virtasi ja Kaijasta taisi tulla bändäri! 
Kahden kieppeillä viimeisimmät katosivat huoneisiinsa. Kuljettajamme Anssi sai unen 
päästä kello 4 aamulla kun soitto taukosi! 







6.7. sunnuntaina aamiaisen jälkeen matkalaukut bussiin ja matka kohti Lieksan 
satamaa alkoi. Satamassa bussi ajettiin Pielislaivaan ja martat kannelle… 
aurinkoisessa säässä matkasimme pari tuntia kohti Kolia. Maisteltiin Pielisen 
aaltoja ja nautittiin.  Kolille saavuttiin ja bussilla kivuttiin huipulle, 
luontokeskuksessa kiersimme opastetusti ja katselimme multivideoesitystä. 
Aurinkoisessa säässä tutustuttiin Kolin luontopolkuihin, ajeltiin maisemahissillä 
jne.  Iltapäivällä matkamme jatkui kohti Nurmesta ja siellä majoitumme Break 
Hotel Sokos Bombaan, kylpylän palveluja käytettiin hyväksi ja illan kruunasi 
karjalalainen pitopöytä Bomban talolla, isäntä lupasi seuraavaksi kerraksi hankkia 
meille musikantteja ( joita luulin muusikoiksi mutta ovatkin kuulemma miehiä..) 



7.7. maanantaina aamiaisen jälkeen matkalaukut bussiin ja vielä oli Bomban 
karjalaiskylän esittely ennen kotimatkaa. Ennen Nurmeksesta poistumista ehdimme 
ostoksille Käsityötorille, Nurmeksen markkinoilla, Sastan ja Pielisen leipomon 
myymälään. Aikaa tosin oli rajoitetusti koska pitkä kotimatka oli edessä. 
Kotimatkan ruokapaikaksi Vuokatinhovin valinta osui nappiin, ruoka oli todella 
maukasta kainuulaista lähiruokaa parhaimmillaan. Sanotaanko paras ruokapaikka 
viimeiseksi. Vuokatin jälkeen pidimme marttojen SUURARPAJAISET ja matka 
jatkui.  
Kotimatkalla pysähdyimme vielä Iin Kärkkäisellä kahvitauolle. Kemissä ensimmäiset 
jäivät pois ja itäpuolen tienvarteen  sitten Lautiosaaren martat, Hirvaalle, 
Niskanperälle ja vielä vietiin Ritva Viirinkankaalle. Loput sitten Rovaniemen linja-
autoasemalle ja kotona me oltiin illalla 20 jälkeen. 



Sydämelliset kiitokset kaikille mukana 
olleille ihanille martoille ja martoiksi 
tuleville! 
Teidän kanssa on ilo matkailla! 
 
Aurinkoterveisin Mirja 
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