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Tuulan matkat
www.tuulanmatkat.fi
Matkaemäntä
Tuula Kanninen

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

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

Kotimaa tutuksi -matkasarja • Kotimaa tutuksi -matkasarja • Kotimaa tutuksi -matkasarja•

Juhannusmatka Suomen 
ja Norjan Lappiin 

24.–28.6.2021

OHJELMA:  
24.6. Torstai.  Finnairin lento klo 07.00 Helsingistä Ivaloon. Majoittuminen 
Aurora Villagen kattoikkunallisiin iglumökkeihin. Keittolounas. Vierailu Saamelais-
kulttuurikeskus Sajokseksessa, jossa opastettu kierros ja videoesitys. Käymme 
myös Inarin vanhalla metsähautausmaalla, joka on kullankaivajien ja Espanjan-
tautiin kuolleiden viimeinen leposija vaikuttavine muistomerkkeineen. Illallinen. 
25.6. Perjantai.  Aamiainen. Majoittuminen Hotelli 
Ivaloon. Retki Palton tilalle Lemmenjoelle. Ajamme 
jokiveneillä noin 10 km ja rantaudumme Lemmenjoen 
vanhimmalle saamelaistilalle, kuuluisan Kaapin Jounin 
asuinpaikalle. Keittolounas juhannusjoiun säestyksellä. 
Illallinen. Klo 23.15 lähdemme Kaunispään huipulle 
kohottamaan maljan yöttömälle yölle.  
26.6. Lauantai.  Aamiainen. Retki Nellimin kylään. 
Kuulemme Raja-Joosepin ja Huhti-Heikin hurjat elä-
mäntarinat heidän asuinalueellaan Luttojoen rannalla. 
Käymme 1920–1930-luvun uittorännillä. Kunnostetulla 
rännillä on pituutta 304 metriä. Paistamme makkaraa 
laavulla ja kuulemme kolttasaamelaisten historiasta ja 
nykypäivästä. Näemme vielä Paatsjoen sillan ja Pyhän 
Kolminaisuuden ja Pyhän Trifon Petsamolaisen ortodoksikirkon. Illallinen.
27.6. Sunnuntai.  Aamiainen. Lähtö kohti Norjan Kirkkoniemeä, joka 
sijaitsee Varanginvuonon rannalla, 8 km Venäjän rajalta.  Vuoteen 1826 saakka 
alue kuului Ruotsi-Norjan ja Venäjä-Suomen yhteisalueeseen. Kaupunki oli mer-
kittävä huoltokeskus toisen maailmansodan aikana. Kirkkoniemi tuhoutui lähes 
kokonaan Neuvostoliiton pommituksissa ja saksalaiset polttivat jäljelle jääneet 
rakennukset. Bussikierros uudelleen rakennetussa kaupungissa. Lounaan jälkeen 
opastettu kierros Andersgrottassa, joka on luonnon muovaama luola syvällä 
maan uumenissa. Luola toimi 2. maailmansodan aikana asukassuojana pommi-
tusten aikana. Paluu Ivalo hotelliin. Illallinen.      
28.6. Maanantai.  Aamiainen. Lähtö Sodankylän Tankavaaran Kultamu-
seoon. Paikallisopas kertoo kullankaivajien elämästä. Museon uusi osa esittelee 
naisten roolia kaivauksilla. Näemme muun muassa upean useita tuhansia näyttei-
tä käsittävän kivi- ja mineraalikokoelman. Jaloittelutauko Napapiirillä ja lounas 
Rovaniemellä. Lento klo 18.15 Rovaniemeltä laskeutuu Helsinkiin klo 19.30.    
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.

Koe Lapin yötön yö jossa on lumoa ja eksotiikkaa runsain 
mitoin.  Matkalla on monta kohokohtaa, yksi niistä on 

retki Norjan Kirkkoniemeen.            

Joikutaiteilija 
Nils Heikki Paltto 

Keskiyön aurinko kultaa maiseman.


