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Tuulan matkat
www.tuulanmatkat.fi
Matkaemäntä
Tuula Kanninen

Varaukset ja tiedustelut:  
Etelämatkat 050 572 2197 tai 
liisa.huhtala@etelamatkat.fi 

OHJELMA:  
17.8. Maanantai.  Finnairin lento klo 10.55 
Helsingistä Ivaloon. Kuljetus Aurora Villageen, 
jossa majoitumme kattoikkunallisiin iglumökkeihin. 
Keittolounas. Iltapäivällä kävelyretki läheiselle laavulle, 
jossa nautimme kahvit. Illallinen hotellin ravintolassa.  
18.8. Tiistai. Aamiainen. Siirrymme Hotelli Iva-
loon, johon majoitumme seuraaviksi vuorokausiksi. 
Retki Nellimin kylään. Kuulemme Raja-Joosepin ja 
Huhti-Heikin hurjat elämäntarinat heidän asuinalu-
eellaan Luttojoen rannalla. Käymme 1920–1930-luvun 
uittorännillä, joka on muisto suurista savotoista. Kun-
nostetulla rännillä on pituutta 304 metriä. Paistamme 
makkaraa laavulla ja kuulemme kolttasaamelaisten 
historiasta ja nykypäivästä Irja Jefremoffin kerto-
mana. Näemme vielä Paatsjoen sillan ja Pyhän Kolminaisuuden ja Pyhän 
Trifon Petsamolaisen ortodoksikirkon. Illallinen.  
19.8. Keskiviikko. Aamiainen. Lähdemme Palton perheen tilalle Lemmen-
joelle, josta ajamme jokiveneillä noin 10 km kansallispuiston alueelle. Rantau-
dumme Lemmenjoen vanhimmalle saamelaistilalle, kuuluisan Kaapin Jounin 
asuinpaikalle, joka toimii nykyään museona. Keittolounaan kera kuulemme 
tarinoita Kaapin Jounista, saamelaisten elämästä ja tietysti komeata joikua. 
Paluu hotelliin, jossa sauna lämpimänä. Illallinen. 
20.8. Torstai. Aamiainen. Tutustuminen Saamelaiskulttuurikeskus Sajok seen. 
Keittolounas. Jatkamme opastetulle Inarinjärven risteilylle. Inarinjärvi sai tänä vuon-
na kansainvälistä huomiota maailman kauneimpana järvialueena. Näemme kuuluisan 
Ukonkivensaaren, jossa sijaitsi pyhä uhripaikka. Paluu hotelliin, sauna ja illallinen.
21.8. Perjantai. Aamiainen. Vietämme aamupäivää Menesjärven rannalla 
Korpikartanossa. Leikkimielistä ohjelmaa, nokipannukahvit ja letun paistoa 
kodassa. Paluumatkalla pysähdymme Karhunpesäkivellä. Lounas hotellissa ja 
kuljetus kentälle, josta lento klo 18.25 laskeutuu Helsinkiin klo 20.55.    
Hinta: 1 395 €/hlö 2 hh, lisämaksu 1 hh 160 €. Toimitusmaksu 10 €/varaus. 
Hintaan sisältyy: lennot, majoitus, bussikuljetukset, ohjelmassa mainitut 
ruokailut, retket, sisäänpääsymaksut ja paikallisoppaan palvelut.
Matkanjohtajana Liisa Huhtala. 
Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille.

Matka Inarinmaalle 
17.–21.8.2020

Lapin eksotiikkaa on yöpyminen iglussa, veneretki 
Lemmenjoella ja risteily Inarinjärvellä. Retkiä historiallisiin 

kohteisiin ja tarinoita legendaarisista henkilöistä sekä 
kolttasaamelaisten elämästä.  

Nils Heikki Paltto, matkalla 
mukana  oleva poromies ja  

joikutaiteilija. 

Noudatamme huolellisesti viranomaisten asettamia turva-,ruokailu- ja hygieniaohjeita.


