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Puhelinkeskustelumme 
 
KANSALLINEN SENIORILIITTO LIITTOKOKOUS PÄIVÄT SAVONLINNASSA  
 
 Alla on ehdotuksia matkaohjelmaan Savonlinnan matkaa varten. Olen laitta-

nut sinne useita vaihtoehtoja, joista voidaan valita mieleisimmät lopulliseen 
ohjelmaan. 

 
Matka-aika 3 – 6.6.2020 
Matkakohde Kuopio – Savonlinna – Nurmes  
Ryhmän koko  40 – 50 henkilöä 
 
  ******************************** 
Alustava matkaohjelma  
 

Matkaohjelman ajoajat ovat suuntaa antavia, ilman taukoja. Matka aikoja 
laskettaessa tauot ja pysähdykset lasketaan päälle. 

 
MATKAPÄIVÄ 1 / 3.6.  

Rovaniemi – Kemi – Oulu – Iisalmi-Kuopio (510 km) 
 

Lähtö Rovaniemeltä aamulla ja ajamme Kemin kautta Ouluun (222 km), ajo-
aika noin 3 tuntia. Oulusta matkaamme Iisalmeen (201 km), ajoaika noin 2,5 
tuntia. Matkalla voimme pitää piknikkiä luonnon helmassa, bussinkuljetta-
jamme voivat varustautua spriikeittimellä ja kahvipannulla. Lisäksi monessa 
bussissamme on myös kahvinkeitin (tarkistettava). Tai vaihtoehtoisesti tauot 
pidetään tienvarsipaikoilla ABC tai muu huoltamo, jossa kahvila/ravintola. 
 

Iisalmi  Ensimmäinen pidempi pysähdyspaikka Iisalmi: 
 

Opastetut kierrokset teemoilla: 
- Suomen Sota, Koljonvirran kulttuuri- ja sotapolku kierrokset, Rukajärvikes-

kus 
- opastettu kierros tutustuttaa Iisalmen merkkihenkilöihin ja vaikuttajiin sekä 

Juhani Ahon museoon 
- käyntikohteina omatoimisesti: Lapinlahden Väisälänmäen kulttuurimaise-

mat ja Eemil Halosen taidemuseo (Iisalmesta – Kuopioon menomatkalla) 
 

Iisalmen yöpymispaikat: 
Runnin kylpylä Kiuruveden suunnassa 
https://www.runni.fi/ 
 
Hotelli Iisalmen Seurahuone 
https://www.iisalmenseurahuone.fi/ 
 
Hotelli Golden Dome 
https://goldendome.fi/fi_FI/articles/ 

 

https://www.runni.fi/
https://www.iisalmenseurahuone.fi/
https://goldendome.fi/fi_FI/articles/
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  Jos ryhmä ei halua yöpyä tai tehdä pidempää stoppia Iisalmessa, jatkamme  
  matkaa kohti Kuopiota (87 km).  
 
  
Kuopio  Valinnaiset opastetut kierrokset teemoilla: 

- yleiskierros; Kallaveden Kuopio – bussikierros, jossa kaupungin historia ja 
nykypäivä avautuvat tiiviissä paketissa. Kuopion tunnetuimmat nähtävyy-
det: Mualiman napa eli Kuopion tori, satama, Väinölänniemi, Saaristokau-
punki ja tietenkin Puijo kuuluvat kierroksen antiin.   

- järviristeilyt Kallavedellä 

- opastettu käynti Riuttalan Talonpoikaismuseolla, aitosavolaista talonpoi-
kaiskulttuuria   

- opastettu käynti Riisa – museossa: Euroopan yksi huomattavimmissa mu-
seoista - Suomen Ortodoksinen kirkkomuseo, jossa upea kattaus ortodok-
sisen kirkon kulttuuriperintöä. Museon tehtävänä on tallentaa, säilyttää ja 
tutkia ortodoksisen kirkon historiaan liittyvää ainutlaatuista kulttuuriperin-
töä  
 

- illallinen/lounas Puijon Tornin ravintolassa tai IsäCamillo ravintolassa kes-
kustassa 

 
Kuopion yöpymispaikkoja: 
Kylpylähotelli Rauhalahti 
https://www.rauhalahti.fi/ 
 
Kunnonpaikka 
https://kunnonpaikka.com/fi 
 
Keskustan hotelleja Sokos hotelli Puijonsarvi tai Scandic Atlas torin laidalla 
 
https://www.sokoshotels.fi/fi/kuopio/sokos-hotel-puijonsarvi 

 
https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/kuopio/scandic-atlas 

 
 
MATKAPÄIVÄ 2 / 4.6. Kuopio – Savonlinna (160 km), ajoaika noin 2 tuntia. 
 
Savonlinna  Savonlinnaan saapuminen ja majoittuminen keskustassa Kesähotelli Tott 

https://www.sokoshotels.fi/fi/savonlinna/kesahotelli-tott 
 

 tai majoitusmahdollisuuksia on Savonlinnan ympäristössä mm. Punkaharjulla.  
 Ryhmän oma ohjelma Savonlinnassa. Bussin ja kuljettajan palvelut käytettä-

vissä Savonlinnan alueella. 
 
MATKAPÄIVÄ 3 / 5.6. Savonlinna – Kerimäki – Puhos – Kitee – Joensuu – Koli – Lieksa – Nur-

mes (341 km) 
 
Lähdemme Savonlinnasta kohti Pohjois-Karjalan vaaramaisemia. 
 
Savonlinnasta Kolille (201 km) ajoaika lyhintä reittiä ilman pysähdyksiä kestää 
noin 2,5 tuntia. 
 

Kitee-Rääkkylä  Matkalla tosin on mahdollisuus poiketa mm. Kiteen kohdalla Rääkkylään, 
jossa kansanmusiikkitaiteilija Sari Kaasisella on Villa Ruusula – taidekoti.  
Villa Ruusulassa tilausryhmillä on mahdollisuus kuulla kanteleen soittoa, Sari 
Kaasisen kertomuksia ja esityksiä, mahdollisuus lounastaa. (Sari Kaasisen 
sitoumuksetta, riippuu taiteilijan aikataulusta). 

https://www.rauhalahti.fi/
https://kunnonpaikka.com/fi
https://www.sokoshotels.fi/fi/kuopio/sokos-hotel-puijonsarvi
https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/kuopio/scandic-atlas
https://www.sokoshotels.fi/fi/savonlinna/kesahotelli-tott
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Kiteen ympäristöön jää myös muutamia muita mielenkiintoisia käyntikohteita 
esim. Leo Karppasen Saiho ateljee, jossa on esillä hänen elämäntyönsä 
puunkäsittelyn parissa mm. Kaleva-aiheisia puuveistoksia 
http://leokarppanen.net/ 

 
 

 
Joensuu  Matkalla Kolille ohitamme Joensuun kaupungin, jossa karjalaisen kulttuurin 

perintöä vaalitaan pieteetillä. Mukavia käyntikohteita ovat mm. Taitokortteli, 
joka on sitä vanhaa puu-Joensuuta, joka on vielä jäljellä. Taitokortteli on sveit-
siläinen Petra Kärnän ideoima keskus, jossa on esillä ja ostettavissa karjalai-
sia käsitöitä, mahdollisuus tutustua käsityön työpajoihin ja tutustua vanhan 
Joensuun historiaan. Ortodoksinen kulttuurikeskus, on pohjoiskaupungin kort-
teli, jossa kaupungin alkuperäinen uskonto, ortodoksisuus tuodaan esille ja 
alueella toimii ortodoksiseminaarin tilat. Upea Johannes Teologin ja Karjalan 
valistajien ortodoksi pyhättö on ainutlaatuinen kirkko ikonografialtaan ja kult-
tuurikeskuksen näyttelyissä pääsee mukavasti tutustumaan ortodoksisuuteen. 

  
 Tunnin mittaiset opastetut kierrokset teemalla: 

- Joensuun synty, puun ja virran kaupunki 
- Ortodoksinen Joensuu 
 

Koli  Joensuusta Kolille ajomatka (61 km) noin 1 tunti. Kolin huiput sijaitsevat 347 
m merenpinnan yläpuolella ja huipulta avautuu henkeäsalpaavat näkymät yli 
Pielisen ja vaaramaisemien. Näitä näkymiä ovat kultakauden taiteilijat taltioi-
neet tauluihinsa. Kolilla mahdollisuus tehdä opastettu huippujen kierros eli kä-
velyretki Kolin kansallismaisemiin ja sen upeille näköalapaikoille Ukko- ja 
Akka- ja Paha-Kolin alueella. Kuulemme myös tarinoita kansallismaisemis-
tamme. Kierros kestää 1 h. Helppokulkuinen maasto n. 1 km. Hieman omaa 
aikaa nauttia Kolin maisemista. Hotellissa myös kylpylä, sisäänpääsy makse-
taan paikan päällä. 

  Lounaspaikkoja: 
  Kolin Ala-maja 

http://www.koliactiv.fi/palvelut/ravintolapalvelut/alamaja 

 
  Sokos hotelli Kolin näköala ravintola 
  https://www.sokoshotels.fi/fi/koli/sokos-hotel-koli 
 

 
Vuonisjärvi-Paateri Kolilta matkaamme Lieksaan ja Vuonisjärvelle, Paateriin. Kierrämmme Pieli-

sen eteläpuolen rantojen kautta (60 km), siirtymisaika noin 1 h 15 min.  
 

Paaterissa tutustumme Eeva Ryynäsen ainutlaatuiseen ateljeemiljööseen ja 
hänen itse veistämäänsä kirkkoon. Paaterista matka jatkuu Lieksan kautta 
Nurmekseen (80 km), ajoaika noin 1,5 tuntia. 

 
Lieksa Lieksan värikäs menneisyys ja nykyisyys on täynnä tarinoita. 
 Jean Sibelius ja Aino olivat 1894 häämatkalla Kolilla ja Lieksassa. He asuivat 

Lieksassa Monolan aitassa, jossa Sibelius sävelsi teoksiaan. Monolan aitta 
opastettuna käyntikohteena antaa historiallista tietoa alueesta ja karelianismin 
synnystä. 

 
 Saapuminen Nurmekseen ja Karjalaiskylän esittely Bomballa. Majoittuminen 

Sokos hotelli Bomban kylpylähotelliin. 
 https://www.sokoshotels.fi/fi/nurmes/sokos-hotel-bomba 

 

http://leokarppanen.net/
http://www.koliactiv.fi/palvelut/ravintolapalvelut/alamaja
https://www.sokoshotels.fi/fi/koli/sokos-hotel-koli
https://www.sokoshotels.fi/fi/nurmes/sokos-hotel-bomba
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Nurmes-Valtimo Ruoka ja matkailu ovat Nurmeksessa aina kuuluneet yhteen. Tätä tarjoavat 
mm. Bomban talo ja karjalaiskylä. Karjalainen kesäpöytä Bomban karjalai-
sessa talossa tarjoaa perinteisiä karjalaisia herkkuja noutopöydästä.  

 
 Nurmeksen vierailuun voi myös yhdistää sellotaiteilija Jussi Makkosen ja pia-

nisti Nazig Asesian Sibelius konsertin, jos he ovat paikkakunnalla. He ovat 
viime vuosina esittäneet Sibeliusta yli 400 000 kuulijalle Suomessa ja ulko-
mailla. Jussi Makkonen myös pyynnöstä opastaa ryhmiä Monolaan. Mono-
laan menomatka taitetaan kirkkoveneillä, osa voi mennä bussin kyydissä. 
Matkan kesto noin 20 min. Perillä kuullaan historia, kuinka Sibelius vei Ai-
nonsa sinne häämatkalle. Nokipannukahvit laavulla. 

 
Alla mainituissa paikoissa tarjoillaan myös karjalaisia perinneruokia, sieltä voi 
myös ostaa tuliaiset kotiin, käsitöitä ja karjalan piirakoita. 
 
Äksyt Ämmät – matkailukohde,  
https://aksytammat.fi/etusivu 
 
Puukarin pysäkki ja Murtovaaran talomuseo 
https://www.puukarinpysakki.com/tervetuloa-makumatkalle 

http://www.murtovaaratalomuseo.fi/ 
  

Männikkölän Pirtti 
 https://www.mannikkolanpirtti.com/ 
 
  
MATKAPÄIVÄ 4 / 6.6. Kotimatka Nurmes-Valtimo – Vuokatti – Vaala – Oulu (278 km) ajoaika 

3,5 tuntia.  
 

Matkalla voimme pitää piknik – taukoja omin eväin, esim. Paltamolla Jättiläi-
sen maan upeissa maisemissa. 

 https://retkipaikka.fi/paltamon-kivesvaaran-kehittamishanke-henkea-salpaa-
vat-maisemat-ja-mahdollisuudet/ 

 
 Oulu – Kemi – Rovaniemi (225 km), ajoaika noin 3 tuntia. 
 
 Paluu Rovaniemelle illalla. 
 
 ********************** 
 
 Toivottavasti ylläoleva matkaohjelma tarjoaa vinkkejä matkan suunnitteluu. 

Otattehan yhteyttä meihin ja räätälöidään yhdessä yllämainittuun reittiin so-
piva ohjelma, joka ei ole liian raskas toteuttaa. Poistetaan kohteita ja jos teillä 
on omia toiveita, niin muutetaan ohjelmaa sen mukaisesti. 

 
Ystävällisin terveisin, 

 
Pohjolan Matka 

Anna-Mari Pelkonen 

ryhmämyynnin asiantuntija 
 
 

  
 

https://aksytammat.fi/etusivu
https://www.puukarinpysakki.com/tervetuloa-makumatkalle
http://www.murtovaaratalomuseo.fi/
https://www.mannikkolanpirtti.com/
https://retkipaikka.fi/paltamon-kivesvaaran-kehittamishanke-henkea-salpaavat-maisemat-ja-mahdollisuudet/
https://retkipaikka.fi/paltamon-kivesvaaran-kehittamishanke-henkea-salpaavat-maisemat-ja-mahdollisuudet/
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