
                                       

 
RUSKA- JA KULTTUURIMATKA 

      PYKEIJAAN 12-18.9.2021    
 

Ennakkoilmoittaudu nyt niin 

varmistat, että pääset mukaan. 

Viime kesän matka Lappiin aina Jäämeren rannoille 

ulottuen on tarjolla uudelleen. Matka oli viime kesänä 

toteuttamista vaille valmis. Se jäi toteutumatta 

koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi annettujen 

rajoitusten ja suositusten vuoksi. Matka toteutetaan 

tänä vuonna yhteistyössä muiden sukuseurojen, Meto 

Pohjois-Savon ja Puolakan Valmismatkat Oy:n 

kanssa. Tätä kirjoitettaessa ei tarkkoja matkan 

hintatietoja ole saatu. Kaikkiin majoituspaikkoihin ei 

ole saatu yhteyttä. Vuosi sitten matkan hinta oli 665 € 

(vähintään 40 matkustajaa) tai 725 € (vähintään 30 

matkustajaa). Oheisessa kartassa matkan 

aloituspaikkakunnaksi on merkitty Jyväskylä. 

Osanottajien toivomukset huomioiden voi lähtöpaikka 

olla jokin muukin paikkakunta Savossa tai Keski-

Suomessa. 

 Tarkempi matkaohjelma on laadittu, mutta 

varmistuksia lähinnä eri yöpymiskohteilta puuttuu. 

Mainittakoon tässä, että matkan ensimmäisenä 

päivänä tutustutaan Raatteen tien taistelupaikkoihin ja 

Talvisotamuseoon Suomussalmella. Toisena päivänä 

Kolttakulttuuriin Inarin Sevettijärvellä. Kolmas ja 

neljäs matkapäivä vietetään Pohjoisen Jäämeren 

rannoilla Pykeijassa ja Vesisaaressa. Siellä tutustutaan 

muun muassa Ruijansuomalaiseen kulttuuriin. 

Viidentenä matkapäivänä kohteena on Inari, 

Saamelaismuseo Siida ja Lemmenjoen kullankaivajien 

hautausmaa. Kuudes matkapäivä vietetään Saariselällä 

ja seitsemäntenä ajetaan kotiin. Kotimatkalla 

tutustuminen Rovaniemen Arktikumiin. 

 

Matkan ajankohta on syksyllä, jolloin on hyvin 

todennäköistä, että nyt voimassa olevat 

koronaviruksesta johtuvat rajoitukset on purettu. 

Koronan matkustusrajoitusten päättymisen jälkeen 

matkojen kysyntä on todennäköisesti suuri. Kaikki 

osapuolet, matkustajat, matkojen järjestät ja 

majoitusyritykset ovat mitä suurimmalla innolla 

mukana liki 1,5 vuoden pakollisen tauon jälkeen.    

Ilmoittaudu mukaan matkalle nyt, näin varmistat 

paikkasi bussissa. Nyt tehdyt ilmoittautumiset 

matkalle eivät ole sitovia. 

 

 

 

 

Tarkka matkaohjelma ja hintatiedot julkaistaan 

yhdistyksemme internet-sivuilla: 

http://rautalamminkorhoset.fi/etusivu 

Matkaohjelmaa päivitetään koko ajan. Uusin 

versio on saatavilla em. sivulta.   

Ilmoittautumiset sähköpostiin: 

mhojk@hotmail.com, mainitse ilmoittautuessasi 

yhteystietosi (puhelin ja/tai sähköposti) ja miltä 

paikkakunnalta lähdet mukaan. Oheisesta kartasta 

näet matkareitin.  Sinuun otetaan yhteyttä ja 

kysellään tarvittavat lisätiedot. Lisätietoja 

matkasta Juhani Korhoselta puh. 050-4916868 

(soita mieluiten 15 - 18 välisenä aikana) tai 

sähköposti mhojk@hotmail.com. 

 

Varmista paikkasi Jäämeren ruskabussissa 

ja ennakkoilmoittaudu matkalle nyt! 
 

 

Lisätietoja Pykeijasta: 

https://kerranelamassa.fi/norja-matkailu/pohjois-

norja/pykeija-bygoynes/ 

Inarista: 

https://www.inarisaariselka.fi/fi/tietoa-

alueesta/inari/ 

Arktikumista: 

https://www.arktikum.fi/ 
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