
Ma 17.6. – 19.6. Pielisen kierto – Pielisen Karjalan parhaimmat palat .

  

 

”Täällä ehtoja emäntiä, innokkaita isäntiä, pitopöydän panijoita, tarjoelun taitajia…” Karjalaisella 

vieraanvaraisuudella aitoja makuja. Ajattomia tarinoita kulttuurimaisemissa karjalaisella 

kattauksella Pielisen ympäri. Tulgua terveh! 

 

  
 

 

Ma 17.6. Lähtö Marolankadulta klo 6.30. Matkaa Nurmekseen on n. 400 km. Matkalla pidämme 

sopivia taukoja. Bomballa oppaamme liittyy meidän joukkoon. Hän on mukana matkallamme aina 

keskiviikon lounaalle asti. Aluksi meillä on n. tunnin Bomba- talon opastus. Majoitumme 

kylpylähotelli Sokos Hotel Bombaan, missä päivällinen ja kylpylän vapaa käyttö. Omaa aikaa 

illalla.  

 

Ti 18.6. Tiistain ohjelmassa mm. Pielisen museo, Eeva Ryynäsen taiteilijakoti, näyttely, opastus. 

Lounaan jälkeen lähdemme kohti Kolia Pielisen länsipuolta. Majoitumme Break Sokos Hotelli 

Koliin. Siellä illallinen ja omaa aikaa käydä vaikka omakustanteisesti kylpylässä. 

  

Pielisen museo sijaitsee Lieksan 

Pappilanniemessä Pohjois-Karjalassa. 

Ulkomuseon rakentaminen alkoi vuonna 1963. Se 

on toiseksi suurin ulkomuseo Suomessa. Alueella 

on lähes 70 rakennusta ja 95 kohdetta eri 

aikakausilta. Yksi näistä rakennuksista on 

Vasselin puoti, jonka tarina liittyy rajakarjalaisiin 

laukkukauppiaisiin. - Pielisjärveläisten 

keskuudessa erityisen suosittuja tuontitavaroita olivat Venäjältä salakuljetetut "patakukko" ja 

"Porajärven siika". Vanhimmat rakennukset ovat 1600-luvulta. Lisäksi siellä on esinemuseo sekä 

savottamuseo. Rakennuksissa ja esineissä näkyy vaikutuksia sekä idästä että lännestä. Rakennukset 

on ryhmitelty omiin pihapiireihinsä ja ryhmiinsä. Museon jälkeen, Tarinoiden Lieksa, opastettu 

kävelykierros. Lounaan jälkeen lähdemme tutustumaan Eva Ryynäsen taiteilijakotiin. 

 



Eva Ryynänen 

(1915 - 2001) oli 

omaleimainen -

kuvanveistäjä, 

jonka elämäntyö 

ja koti löytyvät 

Paaterista, 

taiteilijakodista. 

Paateri käsittää 

vuonna 1953 

valmistuneen 

persoonallisen 

asuinrakennuksen, tilavan ateljeen (entinen navetta), jyhkeähirsisen kirkon ja pyöreän 

galleriakahvilan. Kaikki rakennukset ovat Evan suunnittelemia ja niiden sisällä voi ihailla hänen 

kätensä jälkiä, veistoksia, reliefejä sekä ainutlaatuisia rakenteita ja kalusteita. Koti sijaitsee vajaa 

kolmisenkymmentä kilometriä Lieksan keskustasta Vuonisjärvellä. Matka jatkuu Kolille Pielisen 

länsi puolta.Majoitumme Sokos Hotel Kolille, missä illalinen. Kylpylässä käynti omakustanteinen. 

Ke 19.6. Aamiaisen jälkeen kohtaamme Kolin huiput opastetulla kierroksella. Kävelyretki tehdään 

helppokulkuista polkua pitkin n 1km  Kolin kansallispuiston korkeimmalle näköalapaikalle Ukko-

,Akka- ja Paha-kolille. Tutustumme Luontokeskus Ukon näyttelyyn ja lounastamme Kolin Ala-

Majalla. Hyvästelemme oppaame ja lähdemme kotimatkalle. Lahteen saavumme n. klo 20.00 

 Matkan hinta 2hh 395€/hlö ja 1 hh 455€/hlö. Lisätiedot ja ilmoittautumiset Lealle 

27.3.mennessä. Maksu 17.5.2019 

 

  


