
 

                         Ruskamatka Saariselälle ke 16 – ti 22.9.2020 

 

 

Kaikkien aikojen monipuolinen, hauska ja muistorikas ruskamatka Saariselälle. 

Ohjelmassa tutut perinteiset kohteet; porotila, veneretki Lemmenjoelle ja Napapiiri 

Joulupukin Pajakylä. Uusia kohteita on saamelaismuseo Siida, Tankavaaran kultakylä, 

risteily Inarijärvellä. Tämän matkan hinta muodostuu perushinnasta puolihoidolla ja 

jokainen retki on hinnoiteltu erikseen. 

1.matkapäivä ke16.9. Kokoonnumme rautatieasemalle klo 00.00 Täällä jaan 

makuuvaunupaikat. Juna lähtee klo 00.00 Riihimäelle, mistä matka jatkuu klo 00.00 

Rovaniemelle yöjunalla kahden hengen makuuvaunuissa. Rovaniemelle saavumme 00.00 

(Aikataulut selviävät myöhemmin) 

 Oma linja-auto ja oma kuski ovat meidän käytettävissä koko matkamme ajan. Auto noutaa 

meidät junalta ja vie meidät paluupäivänä takaisin junaan. 

2.matkapäivä to17.9. Rovaniemellä nautimme rauhassa runsaan aamupalan ravintola 

xxxxxxx. Ruokailun jälkeen matka jatkuu kohti Saariselkää. Matkalla pysähdymme 

ihastelemaan maisemia ja poikkeamme Sodankylään.              

Saariselällä majoitumme Holiday Club Saariselälle kahden hengen huoneisiin. Ennen 

päivällistä teemme pienen kierroksen Saariselän maisemiin.  Illan voi viettää oman 

ohjelman mukaisesti, vaikka mennä hotellin kylpylään, nauttimaan esim.porealtaista, 

saunoista ja hieromapisteistä. Ehkä myös tanssimaan?  Tutustumisen arvoinen paikka on 

myös Saariselän Pyhän Paavalin kappeli eli Saariselän tunturikappeli. 

                       



3.matkapäivä pe18.9.  Päivän retki kohteena on tarunhohtoinen Lemmenjoki, joka on 

Suomen suurin kansallispuisto ja Euroopan suurimpia metsäerämaita. Retki alkaa 

Lemmenjoen Njurguilahdesta Ahkun Tuvan laiturista. Jokiveneellä ajetaan Lemmenjoen 

kansallispuiston halki 20 km jokea ylöspäin. Koskien kohdalla lyhyt kävely rantapolkua 

pitkin. Perillä ihaillaan Ravadas-putouksen valkoisena vaahtoavia kuohuja ja kuunnellaan 

sen mahtavaa pauhua. Paluu samaa reittiä. Kahvit ja pulla nautitaan Ravadas-putouksella 

ja retken lopuksi keittolounas Ahkun Tuvalla. Retkellä tarvitaan mukaan lämmintä vaatetta, 

hanskat ja pipot sekä hyvät kengät. Käytettävissä on istuinaluset sekä sadeviitat sään 

vaatiessa.  

  

Paluu matkalla poiketaan Kammigalleriassa. Täällä on mahdollisuus tehdä ostoksia ja 

tarjolla on yksilöllisiä koruja, puukkoja ja taidetta poronsarvesta, poronnahasta ja luusta 

sekä ripaus Lemmenjoen kultaa ja laadukasta taidekäsityötä. Pysähdytään vielä 

Karhunpesäkivellle, joka on nähtävyytensä ohella myös edullinen matkamuistojen ja 

villapaitojen ostospaikka. Päivällinen hotellin ravintolassa ja saunaosaston vapaa käyttö. 

4. matkapäivä la 19.9.  Aamiaisen jälkeen lähdemme oppaan johdolla päivän retkelle. 

Ensimmäinen kohteemme on paikallinen porotila. Porotilavierailulla pääsemme 

tutustumaan paikalliselämään ja kuulemme mielenkiintoisia tarinoita poron 

vuodenkierrosta. Poronhoito on pohjoisessa edelleen tärkeä elinkeino. Mekin pääsemme 

kokeilemaan yhtä poromiehen tärkeintä taitoa – lassonheittoa!  Porovierailun jälkeen 

hyppäämme takaisin bussiin ja jatkamme matkaa koti Tankavaaran kultakylää. Opastetulla 

kierroksella kuulemme niin tarinoita Lapin värikkäistä kultahistorian vaiheista kuin kullan 

kimalluksesta ulkomaillakin. Kierrokseen kuuluu myös lyhyt video, joka esittelee 

kullanhuuhdontaa kertoen samalla kullankaivajaveteraaneista Niilo Raumalasta ja Yrjö 

Korhosesta. Filmi itsessään on myös jo Tankavaaran historiaa.   Lounas tarjoillaan 

Tankavaaran kultakylässä. Tunnelmallinen ravintola Wanha Waskoolimies on sisutettu 

kultateemaan liittyen ja ravintolaan astuessa voi kuvitella tulleensa entisajan saluunaan.  

Retki päättyy Laanilan monotansseihin. Aikaa tansseille on klo 17:00 saakka.  

Paluukuljetus takaisin hotellille.   Päivällinen hotellin ravintolassa. Kylpylän käyttö 

5. matkapäivä su 20.9. Retkipäivä Inariin oppaan johdolla.  Retkemme suuntautuu 

pohjoiseen Saamelaismuseo ja luontokeskus Siidaan.  Siirrymme bussilla maisemareittiä 

Inariin saamelaismuseo Siidaan, joka on ikkuna saamelaiskulttuuriin ja Pohjois-Lapin 

ainutlaatuiseen luontoon. Opastettuun kierrokseen kuuluu noin 8 minuutin revontuliesitys.  



 

Esityksessä nähdään revontulia kuvin ja videoin. Kierroksen jälkeen nautitaan buffet-

lounas museon ravintola Sarritissa.  Lounaan jälkeen suuntaamme satamaan, missä 

katamaraanivene odottaa. Parituntisen risteilyn aikana vierailemme Ukonsaarella, joka 

toimi 1800-luvulla saamelaisten uhripaikkana. Ukonsaarelta eteemme avautuvat 

Inarinjärven henkeäsalpaavat maisemat. Palaamme Inariin vanhaa postireittiä pitkin, jonka 

varrella sijaitsee vanha hautausmaasaari, jossa on edelleen nähtävissä hautojen 

puuristejä.  Paluu Saariselälle ja päivällinen hotellin ravintolassa. Kylpylän käyttö 

 

6.matkapäivä 21.9. ma Maanantaina on sitten kotiinlähdön aika. Napapiirillä ruokaillaan 

Joulutalon kahvila-ravintolassa. Aikaa jää nauttia joulun tunnelmasta sekä tehdä ostoksia  

alueen lukuisissa lahjatavarapuodeissa ja verstaissa. Bussikuljetus rautatieasemalle ja 

matka jatkuu yöjunalla kohti Lahtea. Junan lähtöaika n. klo 18:00 (aikataulut selviävät 

myöhemmin) Lahteen saavumme ti 22.9. klo 00,00    

,Matkan hinta ilman retkiä puolihoidolla: 699 € / hlö 2hh,  yksin majoittuja 915 € 

Retkien hinnat: Lemmenjoki 70€, Porotila ja Tankavaara 114€, Inarin reissu 104€ 

Maksut ja ilmoittautumiset: 

Matkan maksu 22.8.2020 mennessä. 

Ilmoittautumiset:Lealle 15.8.2020 mennessä 040-867 8507,lejamarjatta@hotmail.com 

     


