
KYMENLAAKSON MARTTOJEN 

RUSKAMATKA SAARISELÄLLE  

10. - 16.9.2017 

Saariselkä, Magneettimäestä matkailukaupungiksi  
kirjoittaa Seppo J. Partanen kirjassaan 1992. 
Saariselän alueella on ainutlaatuinen luonto, jossa 
kansallispuistot, järvet, joet ja tunturit  
tarjoavat retkeilijöille ikimuistoisia elämyksiä. 
 
Lemmenjoen kansallispuisto on Suomen suurin kansallispuisto. 
Alueelle tunnusomaisia ovat henkeäsalpaavan kauniit ja karut maisemat. 
Huopataiteilija Kaija Paltolla on ateljee ja myyntinäyttely Lemmenjoella. 
 

Majatalo Saariselän Panimo on perinteinen ja kodikas majatalo    
Saariselän keskustassa.  
Panimo tarjoaa live-esiintyjiä ja karaokea, sekä ohjelmaa jokaisen 
matkailijan tarpeisiin.  
Hotellin saunan lämmössä on mukava pehmitellä päivän  
rasituksista kipeytyneitä lihaksia.  
Majatalo on saanut matkailijoilta hyviä arvosteluja. 
 
Lähituntureiden huiput ovat:  
Kaunispää 437 m, Kiilopää 546 m, Ahopää 480 m, Iisakkipää 460 m,  
Raututunturi 462 m, Nattaset 544 m, Sokosti 718 m 

 
 
Matkaohjelma 
 

Sunnuntai 10.9.2017 

Lähtö bussilla Karhulasta - Kouvolan kautta reittiä – Mikkeli – Kajaani - Taivalkoski.  

Tutustutaan Kalle Päätalon museoon.  

Yövymme ja ruokailemme Saijan lomakartanossa.  

Matkan varrella pysähdellään ja kahvitellaan. 

 

Maanantai 11.9.2017 
Aamupalan jälkeen suuntaamme kohti Rovaniemeä ja  

poikkeamme Norvajärvellä Saksalaisten sotilaiden  

hautamuistomerkillä. Pysähdymme joulupukin maassa Napapiirillä.  

Jatkamme matkaa kohti Saariselkää ja majoitumme hotelliin. Ruokailu matkalla.   

 
Tiistai 12.9.2017 

 Aamupalan jälkeen vaellamme ylös Kaunispään huipulle ihailemaan kauniita maisemia. 

Huipulla on näköalaravintola ja matkamuistomyymälä. Huipulle on mahdollisuus päästä tarvittaessa myös autolla. Ruokailu Pirtin Pirtissä. 

 
Keskiviikko 13.9.2017 

Aamupalan jälkeen suuntaamme Kiilopään tunturille ja siellä on mahdollisuus kiivetä huipulle tai vaihtoehtoisesti  

vaeltaaAhopään tunturin yli Laanilaan ja sieltä Saariselälle. Reitin varrella nautitaan retkieväitä.  Ruokailu Pirkon Pirtissä. 

 

Torstai 14.9.2017 
Aamupalan jälkeen valtaamme Iisakkipään tunturin huipun ja ihailemme lapin mahtavia maisemia, nautitaan retkieväitä.  

Ruokailu Pirkon Pirtissä. 



Perjantai 15.9.2017 
Aamupalan jälkeen otamme suunnan Lemmenjoelle, jossa teemme jokiveneretken Ravadas-putoukselle.  

Tutustumme huovutustaiteilija Kaija Palton ateljeeseen. Retkeen sisältyy keittolounas ja kahvit. Ilta omaa aikaa.  

 
Lauantai 16.9.2017 

Aamupalan jälkeen koittaa kotimatka. Saariselkä - Rovaniemi - Oulu - Jyväskylä – Kouvola - Karhula.  

Päivän aikana ruokailemme ja käymme kahvilla jossakin sopivassa paikassa. 

 

Matkan hinta on martta-jäsenelle 790 euroa ja ei-jäsenelle 820 euroa. 

Lisämaksu yhdenhengen huoneeseen 225 euroa. 

 

Matkan hinta sisältää: 

• matkaohjelman mukaisen bussikuljetuksen 

• yhden vuorokauden majoituksen menomatkalla Saijan lomakartanossa Taivalkoskella,  

 majoitumme 2 hengen tai 3-4 hengen huoneissa 

• päivällinen Saijassa 

• tutustuminen Kalle Päätalon museoon  

• majoituksen Majatalo Saariselän Panimossa 2 henkilön huoneissa  

• hotellin yhteydessä aamiaiset 

• päivälliset Pirkon Pirtissä kolmena iltana 

• saunan käytön päivittäin  

• Lemmenjoen jokiveneretken Ravadas-putoukselle, keittolounas ja kahvi 

• huovutustaiteilija Kaija Palton ateljeessa saamme opastusta huovutukseen 

• meno- ja tulomatkalla ruoka ja kahvit  

• oppaan palvelut 

 

Huom. Hotellihuoneissa ei ole hiustenkuivaaja. Huoneissa on vedenkeitin ja jääkaappi.  

Retkieväät eivät kuulu matkan hintaan.  Matka toteutuu, mikäli lähtijöitä on vähintään 36.  

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Matkaohjelmaan voi tulla muutoksia. 

 

Ilmoittautumiset Kymenlaakson Martoihin mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään maanantaina 3.4.2017,  

p. 010 838 5650. 

Ilmoittautumiset ovat sitovia ja noudatamme yleisiä valmismatkaehtoja. 

 

JOKAISELLA MATKALLE LÄHTIJÄLLÄ TULEE OLLA OMA VOIMASSA OLEVA MATKAVAKUUTUS. 

 

Matkaoppaina toimivat Anneli ja Pertti Mustonen. 

 

 

Kymenlaakson Martat ry 

Torikatu 6, 45100 Kouvola 

Puhelin 010 838 5650  

  

Anneli Mustonen, p. 040 762 1181 

sähköposti: anneli.mustonen(at)kymp.net                         Taiteilija Kaija Palton huovutustyö 


