Valamo – Koli – Vuonislahti – Ilomantsi – Kerimäki
RETKI ILOISEEN ITÄ-SUOMEEN

Tällä retkellä tutustutaan iloisen Itä-Suomen tärkeimpiin nähtävyyksiin. Menomatkalla
vierailemme Valamon luostarissa ja ihastelemme Kolin kansallismaisemia. Matkaamme
laivalla Pielistä pitkin Kolilta Lieksaan ja Vuonislahdessa käymme taiteilija Eva Ryynäsen ateljeessa
hänen suurimmassa työssään Paaterin kirkossa. Parppeinvaaralla Ilomantsissa kuulemme runonlaulajista ja maistelemme karjalaisia herkkuja. Kotimatkalla poikkeamme maailman suurimmassa
puukirkossa Kerimäellä. Tervetuloa mukaan.
Alustava matkaohjelma:
1 päivä
Klo 08.00

Lähdemme bussilla Tampereelta kohti Valamon luostaria. Matkalla nautimme
aamukahvit Vaajakoskella Naissaaren kahvilassa. Täältä matka jatkuu Pieksämäen
ja Varkauden kautta Valamon luostariin, jonne saavumme iltapäivällä sopivasti lounaalle.
Lounaan jälkeen on vielä aikaa poiketa luostarin monipuolisessa myymälässä.
Lounaan jälkeen matka jatkuu kohti Kolia.
Koli on yksi Suomen tunnetuimmista kansallismaisemista. Pieneltä alueelta löytyy
varsinainen luonnon aarreaitta: harvinainen geologia, monipuolinen eläimistö ja
monilukuiset kasvilajit. Kolin kulttuurianti on väkevä. Koli muistetaan vanhana
uhripaikkana, vahvana kaskialueena, taiteilijakareliaanien pyhiinvaelluspaikkana 1800ja 1900-lukujen taitteessa sekä kansanperinteen ja paikallisen perinnekulttuurin pitäjänä.
Kolin kansallispuistossa kaadetaan, poltetaan ja viljellään vuosittain kaskea ja niitetään
vanhoja ahoja. Kyyttölehmät ja suomenlampaat laiduntavat puiston niityillä. Matkailun ja
suojelun tarpeet on huolellisesti sovitettu yhteen hoitosuunnitelmassa. Puiston käytössä
painottuvat tutkimuksen ja ympäristökasvatuksen tarpeet.
Kolilla majoitumme hotelliin ja illalla nautimme piirakkapöydän antimista.

SOKOS HOTELLI KOLI
Hotelli sijaitsee Kolin kansallispuistossa. Hotellissa on grilliravintola ja spa, jossa on
sisäuima-allas, ulkopaljuja ja kolme saunaa. Ilmainen wifi. Grill It! -ravintolassa on tarjolla
pohjoismaista ja paikallista ruokaa, Café Kahpitsa on erikoistunut pizzaan ja paikallisiin
leivonnaisiin. Hiekkapakka-baarissa on pieni kirjasto. Huoneissa on taulu-tv, vedenkeitin,
kylpytakit ja tossut. Huoneissa on mukavuudet ja hiustenkuivaaja.

2 päivä
Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus.
Klo 12.15

Autolautta Koli lähtee Pielistä pitkin kohti Lieksaa, jonne saavumme klo 14.00. Lieksasta
jatkamme kohti Vuonislahtea ja Paateria, jonne ajaa vajaassa puolessa tunnissa.

Klo 14.45

Teemme opastetun kierroksen Paaterissa taiteilija Eva Ryynäsen ateljeessa.
Kuvanveistäjä Eva Ryynänen (1915–2001) loi uransa aikana noin 500 kiehtovaa veistosta.
Hänen suurin työnsä, ainutlaatuinen Paaterin kirkko, valmistui kesällä 1991.
Matkamme jatkuu kohti Ilomantsia, jonne ajamme Uimaharjun kautta.
Opastettu kierros Parppeinvaaralla sekä vaikuttava kantele-esitys Runopirtissä.

Klo 15.45
Klo 16.45

Parppeinvaara on saanut nimensä runonlaulajana tunnetun talonpojan Jaakko Parppein
mukaan. Parppeinvaaran runokylässä karjalainen kulttuuri esittäytyy ortodoksisen
uskonnon, runonlaulun ja kantelemusiikin, käsitöiden sekä maistuvan perinneruuan
muodossa. Teemme kierroksen runokylässä ja kierroksen jälkeen nautimme
karjalaisesta ruuasta Parppeinpirtillä kanteleensoiton säestyksellä.
Majoittuminen Ilomantsissa hotellissa.
3 päivä
Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus. Aamupäivästä käymme Viinitornissa, josta on
upeat maisemat yli Karjalan vaarojen aina Venäjälle saakka. Samalla kuulemme
Hermannin viinitilan toiminnasta ja saamme maistiaiset. Täältä matkamme jatkuu kohti
Savonlinnaa. Ajamme ensin Kerimäelle, jonne on matkaa n. 150 km. Tutustumme täällä
maailman suurimpaan puukirkkoon. Puruveden rannalla sijaitseva kirkko on tyypiltään
kahtamoinen eli kaksoisristikirkko ja sinne mahtuu n. 3000 sanankuulijaa istumaan ja
seisomapaikkojakin on n. 2000. Tämä Suomenkin suurin kirkkorakennus on tyyliltään
uusgotiikan ja uusbysanttilaisuuden sekoitus.
Kirkkoon tutustumisen jälkeen matka jatkuu Mikkeliin, jossa nautimme lounaan Sali &
Keittiö -ravintolassa.
Lounaan jälkeen jatkamme Hollolaan, jossa juomme vielä matkan päätöskahvit
Hollolan kunnantuvalla. Tampereelle saavumme n. klo 20.00.
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