
Lapin Marttojen retki Tampereelle ja Tuuriin  
13.-16.11.2014  

Torstaiaamuna 13.11. kello 7.50 
kymmenen asteen pakkasessa 
Pohjolan Matkan bussi kaarsi 
nelostielle Rovaniemen linja-
autoaseman tilausajopysäkiltä, 
tästä se Lapin marttojen retki 
Tampereen Käsityömessuille 
alkoi. Matkan varrelta 
Muurolasta nousivat kyytiin Liisa 
ja Sirkka-Liisa, Soile toi 
bussiimme Lapin tuliaisia 
vietäväksi Tampereen lapsilleen. 

Matkan aikana matkanjohtaja piti 
luennon Uusista ravitsemus- 
suosituksista ja esitteli Lapin 
marttojen toimintaa. Ensimmäinen  
pysähdys oli totutun tavan mukaan 
Tupoksen ABC:llä eli lounastauko, 
tarjolla riistakäristystä, kalapihvejä 
ja hernekeittoa pannarin kera. 
Lounaan jälkeen matka jatkui kohti 
Kalajokea ja Pietarsaarta, matkan 
aikana bingokone alkoi pyöriä Arjan 
avustuksella, pelattiin Arbutin 
bingoa. Seitsemän sillan varrelta 
löytyi ihana jouluinen Tonttula eli 
tutustuimme Tyynelän Tonttutaloon 
Larsmossa. Oli siellä tonttu 
poikineen, monessa talossa oli 
esiteltävää, ja tutustumisen lopuksi 
juopaistiin torttukahvit. 
  



Kellon näyttäessä 16.25 
saavuimme Kauhavalle ja äkkiä 
Lankavan butiikkiin shoppailemaan 
lankoja yms. marttamaisia 
tarvikkeita, kahviakin nautittiin. 
 
Kari starttasi bussin 17.25 ja 
viimeinen ajoetappi tälle päivälle 
alkoi Tampereen Cumulusta kohti. 
Keli oli sateinen, räntäinen ja 
tiesuola ”sotki” bussimme 
ulkonäön!! Tampereelle saavuttua 
keli oli taas ihan kuiva. 
Majoituimme Hämeenpuiston 
Cumulukseen, yöelämään ei 
tainnut kukaan oikein jaksaa 
lähteä vaan peti kutsui ja 
huominen pääkohde eli 
Käsityömessut.  

Perjantaina 14.11.maittavan aamiaisen 
jälkeen lähdimme Tampereen 
Messukeskukseen Käsityömessuille, siellä 
olimmekin ensimmäisten joukossa ovien 
avauduttua kello 10. Nähtävää, 
koettavaa, ostettavaa ainakin kolmessa 
eri messuosastossa. Marttamme kiersivät 
osastoja aina kello 15 asti ja kuulemma 
paljon jäi vielä näkemättä. Huomenna 
uusi päivä jolloin messuilla voi vielä 
poiketa. Matkanjohtaja ei oikein 
innostunut shoppailemaan, vain kahvia 
joi! Puoli seitsemän maissa aloitimme 
hotellilta patikkamatkan läheiseen 
Tampereen Työväen teatteriin ja melkein 
”aitiopaikoilla” katselimme ja nautimme 
nauruhermoja kutkuttavan esityksen 
VIELÄ EHTII. Kyllä tuo Eila Roine on 
mahtava näyttelijä. Jatkoille mentiin 
kuka minnekin, niistä ei paljon huudeltu! 



Lauantaiaamuna 15.11. muutama martta lähti 
vielä Kässämarttojemme Sinikan ja Kielon kera 
Käsityömessuille, Kari kiltisti neitokaiset 
bussilla kuljetti. Kello 13.30 starttasimme me 
muut bussilla hakemaan messuilijoita ja 
jatkamaan matkaa Vesa Keskisen luo 
Onnentähteen, ehdimme ostoksille vaikka 
ulkokautta sinne isoon kauppaan oli juostava! 
Matkanjohtaja tekaisi ennen pikkujouluillallista 
kaikille pienet joulupaketit. Kello 19 
kokoonnuimme a la carte ravintolaan 
nauttimaan kolmen ruokalajin illallista, eli 
savuporokeittoa, härkäisiä pippuripihvejä ja 
juustokakkua. Ruoka oli hyvää ja sitä oli 
riittävästi, tarjoilu ja ennen kaikkea ravintola 
eivät nyt niin luxusta olleetkaan. Ilta kului 
rattoisasti melkein valomerkkiin asti ja sitten 
kipin kapin kristallikruunujen alle nukkumaan. 

Sunnuntaina 16.11. aamiaisen jälkeen aloitimme bussimatkan Pohjanmaan läpi 
kohti Viitasaarta, tie oli mutkainen mutta ei kuoppainen… hyvin penkeissä 
pysyimme vaikka nauruhermojakin kutkuteltiin vitsien avulla, alkumatkasta 
kuultiin esitys marttojen järjestöasuista ja –merkeistä. Pyhäsalmen ABC:lla 
nautimme sunnuntailounaan, lohta ja pannupihvejä. Matkamme viimeinen 
kahvitauko sekä kuljettajan ”pakollinen” tauko olikin Iissä Kärkkäisellä, ja kyllä 
martat ehtivät vielä viime ostokset tekemään Kärkkäisellekin. Muurolan seutuvilla 
matkaajamme alkoivat suunnata bussin takaosastosta kohti etuosaa, kotipysä-
keille jätettiin nämä ”etelänmartat”. Me muut jatkoimme Rovaniemen linja-
autoasemalle jossa ”kultaiset noutajat” odottivat. Loppuhalaukset ja näin tämä 
marttamatka oli tullut päätepisteeseen.  
Kiitokset teille kaikille ihanille naisille jotka matkaan lähditte ja erikoiskiitokset 
kuljettaja Karille sujuvasta matkasta sekä hersyvästä huumorista! 
 
Seuraavia reissuja jo suunnitellen Mirja, matkanjohtajanne  
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