
Ruskamatka 19.-26.9.2022 | EL Varsinais-Suomen piiri 

Ruskan hehkua Lapin upeimmissa kohteissa. Kiertomatkalla ihaillaan syksyistä luontoa Muoniossa, Kilpisjärvellä, 

Pallaksella ja Ylläksellä. Opastetun matkan aikana saadaan monenlaista tietoa Pohjoisen Suomen kohteista. 

Aikataulu /reitti: 

6.25 Perniö, linja-autoasema 

6.55 Salon tori 

7.25 Paimio, K-marketin piha 

7.35 Piikkiö, pikavuoropysäkki  

7.40 Kaarina, pikavuoropysäkki  

8.00 Turku linja-Autoaseman tilausajolaituri 

19.9. maanantai, noin 650 km 

Ajo Jyväskylän ja Viitasaaren kautta Ouluun, jonne saavumme illalla. Matkan aikana pidetään useita taukoja ja 

ruokaillaan. Majoittuminen keskustan hotelliin, Lapland hotels Ouluun. 

20.9. tiistai, noin 400 km 

Aamiaisen jälkeen matkamme jatkuu Kemiin ja Tornioon. Molemmissa kaupungeissa ajamme keskustan halki ja 

näemme bussista käsin tunnettuja nähtävyyksiä. Tornio muodostaa Ruotsin Haaparannan kanssa kaksoiskaupungin ja 

kuulemme tarinoita tästä ainutlaatuisesta alueesta, jolla on mm. oma kielensä -Meän kieli. Kukkolan koskella 

pysähdymme ihailemaan Torniojoen vapaana virtaavaa laskua ja mahdollisesti näemme lippo-kalastajia molemmin 

puolin jokea. Matka jatkuu kansallismaisemissa kohti Pelloa ja Muoniota. Matkan varrella kahvittelemme ja pidämme 

taukoja sopivin väliajoin. Perille Olos-tunturin maisemiin saavumme iltapäivällä. Majoittuminen uudistettuun Lapland 

Hotel Olokseen ja yhteinen ruokailu. 

21.9. keskiviikko, noin 200 km 

Aamiaisen jälkeen teemme rengasmatkan, jonka kohteina on mm. Enontekiön kirkonkylä, Hetta. Käymme Hetan 

kirkossa ja jatkamme matkaa Ounasjoen maisemissa Raattamaan kautta Pallakselle. Täällä pidämme  parituntisen 

tauon, jonka aikana on mahdollista tehdä eri pituisia patikointeja ja kahvitella legendaarisella Hotelli Pallaksella, joka 

rakennettiin sodassa tuhoutuneen Suomen ensimmäisen tunturihotellin tilalle.  Mahtava Pallasten tunturirypäs on 

kokemisen arvoinen paikka ja rohkeimmat voivat valloittaa Taivaskeron (809 m), jonka laelta olympiatuli sytytettiin 

vuonna 1952. Pallas-Yllästunturin kansallispuiston luontokeskus on avoinna ja sieltä saa tietoa alueesta. Illalla yhteinen 

ruokailu. 

22.9. torstai, noin 400 km 

Aamiaisen jälkeen  lähdemme kohti Käsivarren Lappia ja Kilpisjärveä. Maisemat muuttuvat yhä jylhemmiksi ja matkalla 

ylitämme Suomen maanteiden korkeimman kohdan Muotkatakassa (565 m merenpinnasta). Mahtava Saana-tunturi on 

katseenvangitsija perillä Kilpisjärvellä, samoin Norjan puolen jylhät tunturit. Täällä halukkaat voivat valloittaa Saanan 

tai osallistua lisämaksulliselle Kilpisjärven risteilylle kolmen valtakunnan rajapyykille (40 €/hlö). Mikäli Saana-tunturin 

reitti tuntuu liian vaativalta, on myös useita muita mahdollisuuksia lyhyempiin ja helpompiin lenkkeihin. Päivän aikana 

on mahdollista kahvitella ja käydä ostoksilla. Illaksi palaamme takaisin Olokselle, jossa meillä on yhteinen ruokailu. 

23.9.  perjantai, noin 130 km 

Aamiainen hotellissa. Tämän päivän kohteenamme on Ylläs. Ajamme Äkäslompoloon, jossa on mahdollista käydä 

tunnetussa Jounin kaupassa. Matka jatkuu edelleen maisematietä pitkin Ylläsjärven puolelle. Täällä Suomen 

suurimmassa laskettelukeskuksessa gondolihissi on toiminnassa myös ruska-aikana. Teemme hissiajelun ylös tunturin 

huipulle, jossa on mahdollista kahvitella ja nauttia hulppeista maisemista. Kellokkaan luontokeskuksessa pidämme 

tauon ja tutustumme sen laajan näyttelyyn. Iltapäivällä palaamme Olokselle. Matkan varrella on mahdollista nousta 

pois Särkitunturin P-paikalla ja tehdä helppo patikointi suositulle tunturille, jossa on upeita pieniä tunturilammikoita 

aivan huipulla. Bussi noutaa patikoitsijat kahden tunnin kuluttua. Yhteinen ruokailu on hotellilla. 



24.9. lauantai, noin 250 km 

Aamiaisen jälkeen matkamme jatkuu Levin maisemiin, jossa käymme mielenkiintoisessa Tonttulassa. Kahvila on täynnä 

joulun tunnelmaa ja täällä nautimme omatoimisesti kahvit. Tonttulan pihapiiristä löytyy paljon muutakin katsottavaa ja 

paikka on yksi Kittilän suosituimmista turistinähtävyyksistä.  Ajamme Levin ”alppikylän” läpi ja ohitamme Kittilän 

kirkonkylän . Tutustumme Reidar Särestöniemen museoon, joka esittelee tämän tunnetun suomalaisen taiteilijan 

taidetta hänen asuin- ja työympäristössään Kittilän Kaukosessa.  

Matka jatkuu edelleen Rovaniemelle. Opastetun kierroksen aikana kuulemme kaupungin historiasta ja nykypäivästä. 

Noin klo 17 majoitumme Ounasvaaran Sky Hotelliin, joka sijaitsee korkean vaaran päällä ja on aivan äskettäin täysin 

uudistettu. Yhteinen ruokailu maisemaravintolassa. 

25.9. sunnuntai, noin 350 km 

Aamiaisen jälkeen lähdemme kohti etelää ja Kalajokea. Ohitamme Oulun ja Raahen kaupungit ja saavumme Kalajoen 

kuuluisille hiekkasärkille iltapäivällä. Päivällä nautimme lounaan matkalla. Kalajoella on omaa aikaa kävellä rannalla ja 

tutustua alueen monipuoliseen tarjontaan. Majoitumme Santa’s Resort Saniin, kylpylän vapaa käyttö sisältyy 

ohjelmaan. 

26.9. maanantai, noin 550 km 

Aamiaisen jälkeen matkamme jatkuu Kokkolan ohi Vaasan saaristoon. Ylitämme Raippaluodon sillan, joka on Suomen 

pisin. Yhteinen ruokailu tapahtuu sillan päässä olevassa ravintolassa. Ravintolan yhteydessä on myös luontokeskus, 

jossa saa monenlaista tietoa UNESCOn maailmanperintökohteesta, Vaasan saaristosta ja sen maankohoamisesta. 

Matka jatkuu rantatietä pitkin Varsinais-Suomeen, jonne saavumme illalla. 

 

Matkan hinta on 975 € / hlö 

Yhden hengen huonelisä on 320 € 

Hinta edellyttää min 27 maksavaa lähtijää 

Hinta sisältää: 

*majoituksen aamiaisella 

*yksi ruokailu päivässä 

*bussimatkat ja kaikki mainitut retket 

*sisäänpääsyt ja opastukset 

*hissiajelu Ylläksellä 

*matkanjohtajan palvelut 

Lisämaksusta: 

Kilpisjärven risteily kolmen valtakunnan rajalle, 40 €/hlö 

Huomioitavaa: 

*mikäli haluat tehdä pieniä patikointeja, ota hyvät kengät ja sään mukainen vaatetus mukaan 

*ilmoita myös mahdolliset erikoisruokavaliot 

*suosittelemme matkavakuutuksen ottamista 

 

Matkan hotellit: 

Oulu: https://www.laplandhotels.com/FI/kaupunkihotellit/oulu/lapland-hotels-oulu.html 

Olos: https://www.laplandhotels.com/FI/lapin-hotellit/olos/lapland-hotels-olos.html 

Rovaniemi: https://www.laplandhotels.com/FI/lapin-hotellit/rovaniemi/lapland-hotels-sky-ounasvaara.html 

Kalajoki: https://santashotels.fi/hotellit/kalajoki-hotelli-hotel-sani-kylpylahotelli/ 

Tärkeä päivämäärä: 

Peruutuksen kuluitta voi tehdä 29.7.2022 mennessä. 

 

Matkaterveisin, 

Seija Paju / seijakaisa.paju@gmail.com / puh 0408461250 

Kaisa Launokorpi | J & M Launokorpi Oy | info@launokorpi.com | Puh 040 5417 033 
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