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Tuulan matkat
www.tuulanmatkat.fi
Matkaemäntänä
Tuula Kanninen

25.-26.5. Juhlat Pieksämäellä  
Pysähdymme Heinolassa, jossa kamarineuvos Kari-Paavo Kokin johdolla 
tutustumme lääninkivalteri Aschanin taloon. Pieksämäen nähtävyydet esittelee 
ajomies/pehtoori Albertti eli Terho Häkkinen, jonka monet tunnistavat Farmi 
Suomi -televisio-ohjelmasta. Matkan pääkohde on Elämän juhla -näyttely, joka on 
osa Jukka Rintalan 45-vuotista uraa muotisuunnittelijana. Muotia ja musiikkia 
-ohjelmassa vuorottelevat sopraano Angelika Klas ja juhlapukunäytös. Yöpyminen 
Varkaudessa, kaupunkikierros sekä tutustuminen huikeaan Mekaanisen Musiikin 
Museoon, jossa on noin 400 instrumenttia. Paluumatkalla pysähdymme Mikkelissä. 
Aamukahvit ja lounaat sisältyvät hintaan.
Hinta: 490 €/hlö 2 hh, lisämaksu 1 hh 55 €. Toimitusmaksu 10 €/varaus. 

23.-26.6. Juhannus Kolilla  
Itä-Suomen kesämaisemakierros 
Helsinki–Imatra–Kitee–Ilomantsi–Koli–
Paateri–Lieksa–Karvionkanava–Mikkeli–Helsinki 
Ikimuistoinen juhannus Suomen kansallismaisemassa. Runsaassa ohjelmassa 
kuulemme muun muassa kanteleensoittoa Kiteen Parppeinvaaran karjalaisessa 
runokylässä, valloitamme kansallispuiston korkeimmat näköalapaikat Ukko- ja 
Akkakolin sekä Pahakolin ja menemme vesibussilla Pielisen yli Paateriin, Eeva 
Ryynäsen taiteilijakotiin ja kuuluisaan Paaterin kirkkoon. Kolin Veistospuistossa 
ihailemme sen erikoista kokoelmaa ja Lieksassa teemme kaupunkikierroksen sekä 
kuulemme Karvionkanavan emännän esittämänä ikivihreitä sävelmiä. Täysihoito 
matkalla.
Hinta: 1 095 €/hlö 2 hh, lisämaksu 1 hh 285 €. Toimitusmaksu 10 €/varaus. 

20.7. Jukka Kuoppamäen 
80-vuotisjuhlakonsertti Salmelassa  
Ensimmäinen kohteemme on Vuohijärven luonto- ja kulttuurikeskus, jossa on esillä 
Marc Chagallin grafiikkaa. Ennen näyttelyyn tutustumista opas kertoo taiteilijasta, 
tämän elämästä sekä töistä. Jatkamme Taidekeskus Salmelaan Mäntyharjulle 
Jukka Kuoppamäen konserttiin. Esiintyjinä myös Diandra sekä Jukan tyttäret 
Taika ja Inka. Konsertti televisioidaan AlfaTV:lle. Aamukahvi matkalla ja lounas 
Kirjokiven Kartanossa.
Hinta: 265 €/hlö. Toimitusmaksu 10 €/varaus. 
Matkat eivät sovellu liikuntarajoitteisille. 

Kesää kohti toiveikkaina! 
Komeita maisemia, muotia, 

musiikkia ja taidetta

Kaikkien matkojen tarkemmat 
ohjelmat ja varaukset:  
Etelämatkat 050 572 2197 
tai liisa.huhtala@etelamatkat.fi

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

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

Tietoa muista matkoista löydät: www.tuulanmatkat.fi 
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