
Ruskamatka 7.-14.9.2023 
Katariina Saarni 

 

7.9.2023, torstai, noin 650 km 
Matkalle lähdetään aamulla klo 8.00 (Turun tuomiokirkolta). Ajetaan Seinäjoen 

kautta Kokkolan seudulle. Matkan varrella pidetään taukoja  sopivin väliajoin. 

Kokkolan jälkeen Lohtajalla meillä on yhteinen ruokailu tunnelmallisessa 

Jukkolanmäen navetan vintillä. Ruokailun jälkeen teemme pienen poikkeaman 

reitiltä ja tutustumme Vattajanniemeen ja Ohtakariin. Vattajan dyynialue on 

maisemallisesti merkittävä koko Euroopan mittapuulla. Alue on Euroopan 

havumetsävyöhykkeen suurin dyyniranta, joka on myös yksi Pohjoismaiden 

pisimmistä hiekkarannoista, yli 15 kilometriä. Ohtakari on puolestaan idyllinen saari 

ja kalastajakylä. Jaloittelun jälkeen matka jatkuu kohti Oulua, jonne saavumme illalla 

noin klo 19. Majoittuminen Laplands Hotel Ouluun. 

 

 

8.9.2023, perjantai, noin 600 km 
Aamiainen hotellissa. Matkamme jatkuu kohti pohjoista. Ohitamme Kemin ja 

Torniosta siirrymme hetkiseksi Ruotsin puolelle ja ajamme idyllistä 

Tornionjokilaaksoa myötäillen. Kukkolankoskella pidetään jaloittelutauko ja ihaillaan 

maisemia. Aavasaksan kohdalla ylitämme ”Väylän” ja matka jatkuu Suomen puolta 

Pelloon, Muonioon ja edelleen kohti Kilpisjärveä. Matkan varrella pysähdymme 

sopivin väliajoin. Illaksi saavumme Lapland Hotels Kilpikseen, majoittuminen ja 

yhteinen ruokailu. Halukkaat voivat nauttia rantasaunan löylyistä ja pulahtaa 

Kilpisjärven virkistävään veteen. 



9.9.2023, lauantai 
Aamiaisen jälkeen halukkaat viedään patikointipisteen alkuun ja Saanan valloitus voi 

alkaa. Myös muita vaihtoehtoja on tarjolla, kuten Salmivaaran huiputus (1,2 km / 

suunta) ja Tshkaljärven polku (3,3 km rengasreittinä). Halukkaille järjestetään mah-

dollisuus Malla-laivan risteilyyn kolmen valtakunnan rajapyykille (lisähinta n. 50 €/ 

hlö). Illalla on yhteinen ruokailu hotellilla. Illalla rantasauna lämpiää ja halukkaat 

voivat nauttia lempeistä löylyistä ja pulahtaa Kilpisjärven virkistävään veteen. 

 

10.9.2023, sunnuntai, noin 520 km 
Aamiaisen jälkeen jätämme hyvästit Kilpisjärvelle ja aloitamme matkan Norjan 

puolelle (lähtö hotellilta tapahtuu klo 8.00). Paikallinen opas on ryhmän mukana 

päivän ajan ja kertoo tarinoita matkan varren kohteista ja luonnosta. Ajamme 

näköaloiltaan yhtä Pohjois-Norjan upeinta reittiä, kaunista vuoristomaisemaa ja 

vuononrantoja ihaillen. Pysähdymme matkan varrella kahvittelemaan 

omakustanteisesti. Altaan saavumme iltapäivän puolella, vierailemme  Altan 

museolla, joka on yksi UNESCOn maailmanperintökohteista. Museo esittelee 

pohjoisen elämän lisäksi kalliopiirroksia, joita tällä alueella esiintyy. Museon jälkeen 

matkamme jatkuu etelään. Ajamme Kautokeinon kautta ja siellä tutustumme Juhls’n 

hopeapajaan. Matkalla näemme myös upean kosken. Pikkuhiljaa saavumme illaksi 

Suomen puolelle, Hettaan. Majoitumme Lapland Hotels Hettaan, yhteinen illallinen.  



 

11.9.2023, maanantai  
Aamiainen hotellilla. Tämän päivän ohjelmana on tutustuminen Tunturi-Lapin 

luotokeskukseen ja sen upeaan näyttelyyn (vierailuun kannattaa varata aikaa ainakin 

2 tuntia). Luontokeskuksen läheisyydestä lähtee mukava ja lyhyt patikointireitti 

Jyppyrälle, jolta avautuu hienot maisemat Ounasjärven yli Pyhäkerolle. Hetan kirkko 

on myös  vierailun arvoinen paikka. Päivän aikana ryhmällä on yhteinen ruokailu 

hotellilla. Päivän voi viettää myös omatoimisesti, kaikki kohteet ovat 

kävelyetäisyydellä hotellista. 

 

12.9.2023, tiistai, noin 320 km 
Aamiaisen jälkeen lähdemme ajamaan kohti Rovaniemeä. Reitti kulkee Raattamaan 

kautta ja Jerisjärven kautta kohti Kittilää. Matkan varrella pysähdytään Galleria 

Raekallioon, jossa ryhmälle on tarjolla kahvit. Tutustutaan taiteilija Reijo Raekallion 

töihin ja mahdollisuus ostoksiin. Matka jatkuu edelleen Sirkan kylän eli Levin 

matkailukeskuksen ohi ja saavumme kenties Lapin kuuluisimman taiteilijan, Reidar 



Särestöniemen museolle. Tutustutaan Reidarin elämään ja tuotantoon opastetulla 

kierroksella. Tämän jälkeen on pieni vapaa-aika, osto- ja kahvimahdollisuus. Matka 

jatkuu edelleen Rovaniemen keskustan halki Ounasvaaralle, jossa ryhmällä on 

majoitus uusitussa Lapland Hotels Sky -hotellissa. Yhteinen ruokailu hotellilla. 

13.9.2023, keskiviikko, noin 450 km 
Aamiaisen jälkeen matka jatkuu Kemin ja Oulun kautta Limingalle, jossa vieraillaan 

Liminganlahden luontokeskuksessa ja ruokaillaan Pitojen Helmessä. Liminganlahti 

on Euroopan merkittävimpiä lintukosteikkoja. Kymmenet tuhannet linnut 

levähtävät, ruokailevat ja pesivät maankohoamisen muovaamalla alueella. Matka 

jatkuu edelleen Raahen ja Kalajoen ohi Pietarsaareen, jossa majoittuminen 

Pietarsaaren kaupunginhotellissa. 

14.9.2023, torstai, noin 500 km 

Aamiainen hotellissa. Ajamme Vaasan saaristoon, joka tunnetaan UNESCOn 

maailmanperintökohteena nimellä Merenkurkun saaristo. Ylitetään Raippaluodon 

silta, joka on lajissaan Suomen suurin. Ohitetaan Björköbyn kylä ja jatketaan 

Svedjehamnissa ihailemassa De Geer-moreeneja. Paikallinen opas on ryhmän 

mukana täällä ja kertoo alueesta ja sen ominaispiirteistä, kuten maan kohoamisesta.  

Ryhmällä on yhteinen lounas Berny´s ravintolassa Raippaluodon sillan pielessä. 

Lounaan jälkeen aloitetaan matka kohti Turkua, taukoja kuitenkin pidetään sopivin 

väliajoin. Takaisin Turun seudulla olemme noin klo 19. 

 

Matkan hinta on 1.173 €/hlö jaetussa 2-hengen huoneessa 

Yhden hengen huonelisä on 300 € 

Hinta edellyttää min. 28 henkilön ryhmäkokoa. 

Hintaan sisältyy: 

*bussimatka 

*majoitus aamiaisin 

*yksi ruokailu/päivä (joko lounas tai illallinen) 

*opastukset  Lohtajan Ohtakarissa, Kilpisjärvi-Alta-Hetta -kierroksella, 

Särestöniemen museossa ja Vaasan saaristossa 

*sisäänpääsyt Altan museoon ja Särestöniemen museoon 

*kahvit Galleria Raekalliossa 

Huomioitavaa: 

*matkan hintaan ei sisälly risteilyä kolmen valtakunnan rajapyykille. Vuonna 2022 

risteilyn hinta oli 50 €/hlö 

*Kilpisjärven päivänä on mahdollista tehdä erilaisia patikointeja oman kunnon 



mukaan. Hotellin välittömästä läheisyydestä lähtee helppokulkuiset reitit (esim. 

Tsahkal-järven polku). Toisaalta kokeneemmat patikoitsijat voivat valita joko Saanan 

valloituksen tai vaihtoehtoisesti Mallan luonnonsuojelualueen huiman kierroksen 

*matkan varren lounasravintolat eivät ole vahvistaneet hintoja ensi syksyksi. 

Pidätämme siis oikeuden pieniin hinnanmuutoksiin, mikäli se johtuu yleisestä 

hintojen noususta. Tämä mahdollinen hinnan nousu ei kuitenkaan ole yli 50 €/hlö 

*matkalle mukaan mukavat matkustusvaatteet ja luonnossa liikkumiseen sopivat 

varusteet 

*Norjan päivä ei edellytä kruunujen vaihtoa; sinä päivänä pärjää mainiosti 

pankkikortin kanssa 

*matkalle mukaan henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti) 

*muista myös matkavakuutus! 

*Museokorttilaisen alennus tällä matkalla on 10 €. Muista ottaa Museokorttisi 

mukaan matkalle (sitä tarvitaan Särestöniemen museossa) 

*on hyvä muistaa, että Kilpisjärven Lapland Hotels Kilpis on vanha rakennus ja 

huoneet ovat sen mukaiset. Rakennus on Museoviraston suojelema kohde. 

 

Iloisin matkaterveisin, 

Kaisa Launokorpi 

 


