
 

Kanta-Helsingin kansalliset seniorit ry:n 

KESÄRETKI ITÄ-SUOMEEN KANSALLISMAISEMIIN 22. – 24.8.2023 
 

 
 
Alustava matkaohjelma: 
 
22.8. tiistai  Varkaus – Valamon luostari - Koli 
Klo 8.00  lähdemme Helsingistä Kiasman pysäkiltä kohti Varkautta. Klo 09.40 pysähdymme 

Vierumäen matkakeitaalla ja nautimme kahvit.  
  

Klo 10.00 Matka jatkuu ja ajamme Mikkelin kautta Varkauteen. 
Klo 12.30 Nautimme Varkaudessa lounaan Kaks Ruusua-ravintolassa. Walter Ahlströmin 

rakennuttama Kansankeittiö palvelee tänä päivänä tasokkaana ravintolana ja 
juhlapaikkana. Ivar ja Valter Thomen suunnittelema rakennus on Päiviönsaaren 
ruukkimiljöön vanhin kivitalo. Rakennuksen julkisivu on suojeltu, samoin pylväikkö sekä 
funkiskaari sisätiloissa. Vehreä Waltterin puisto johdattaa vieraat idylliseen ravintolaan, 
jonka yksityiskohdissa riittää ihasteltavaa. 

 
Klo 13.45 Jatkamme Varkaudesta Valamon luostariin Heinävedelle. 
Klo 15.00 Teemme opastetun luostarikierroksen, jonka jälkeen on aikaa poiketa myös luostarin 

myymälässä. Valamon munkkiluostarin veljestö elää hengellistä yhteisöelämää, joka 
pohjautuu ortodoksisen kirkon askeesin perintöön. Vanhan perinteen mukaan luostarin 
tulee elättää itse itsensä. Nykyisin Valamon pääelinkeino on matkailu: luostarissa käy 
vuosittain yli 100 000 vierailijaa, ja kaikki matkailusta saadut tuotot käytetään suoraan 
luostarin ylläpitoon ja kehittämiseen.  

 
Klo 16.45 Jatkamme matkaa kohti Kolia, jonne saavumme n. klo 18.30. Majoittuminen Break Sokos 

hotel Koliin. Illalla nautimme vielä suolaista iltapalaa. 
 

                   
 BREAK SOKOS HOTEL KOLI 
 Hotelli sijaitsee Kolin kansallispuistossa lähellä Ukko-Kolin rinteitä. Hotellissa on grilli- 
 ravintola ja kylpylä, jossa on sisäuima-altaita, ulkopaljuja ja kolme saunaa. Wifi on 

käytössä ilmaiseksi. Pohjoismaista ja paikallista ruokaa on saatavilla Grill It! -ravintolassa 
ja Café Kahpitsa on erikoistunut pizzaan ja paikallisiin leivonnaisiin. Hotellin Hiekkapakka-
baarissa on pieni kirjasto. Huoneissa on mm. taulu-tv, vedenkeitin, kylpytakit ja tossut, 
hiustenkuivaaja ja mukavuudet.  

 
Koli on vaarojen kansallispuisto. Taiteilijoiden näköalapaikat, valkoiset 
kvartsiittikalliot, erämainen Pielinen, kaskitulet ja perinnemaisemat sekä hyvä polku- ja 
latuverkosto yhdessä monipuolisten palvelujen kanssa tekevät Kolista päiväretken ja 
vaelluksen huippukohteen.  

 
 



 

    
 

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 1800- 
ja 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.  
 

23.8. keskiviikko Koli - Parppeinvaara – Rautjärvi - Imatra 
 

Aamiainen hotellissa. Ajamme Ilomantsin Parppeinvaaralle. Vaara 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. 

 
Täältä jatkamme Suomen kansallismaiseman Punkaharjun kautta Rautjärvelle. 
Tutustumme Kollaa ja Simo Häyhä museoon ja nautimme kierroksen päätteeksi 
pullakahvit. Talvisodan kuuluisimman henkilön elämää on esitelty museon näyttelyssä. 
Museossa kerrotaan myös Kollaan taisteluista. Vierailun jälkeen jatkamme Imatralle, 
jonne matka kestää puolisen tuntia. Majoittuminen. 
Illalla ihastelemme legendaarisia Imatran kosken kuohuja. Koskinäytös klo 18. 
 

 
SCANDIC IMATRAN VALTIONHOTELLI 
Hotelli sijaitsee hyvällä paikalla Imatralla tyylikkäässä linnassa Vuoksen laidalla. Hotellissa 
voi rentoutua mm. sisäuima-altaassa, porealtaissa, lämpimillä kivillä ja saunoissa. 
Huoneita on sekä linnarakennuksessa että modernissa puistorakennuksessa. Näiden 
kahden rakennuksen välillä on maanalainen käytävä. Kaikissa huoneissa on satelliitti-tv, 
silitysvälineet ja hiustenkuivaaja. Hotellissa on ravintola Linnasali. Hotellista on vain 
kävelymatka Imatrankoskelle.  

 
24.8. torstai Lappeenranta – Kotkaniemi – Kouvola - Porvoo 
 Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus. 
Klo 9.00 Lähdemme ajelemaan Lappeenrantaan, jossa teemme kiertoajelun ja kuulemme 

kaupungin historiasta ja nykypäivästä. Näemme mm. Lappeenrannan linnoituksen ja 
Kaukaan kaupunginosan, jossa näemme UPM Kaukaan tehdasalueen.  

 
Klo 11.15 Tutustumme Kotkaniemen museoon, joka on presidentti P.E. Svinhufvudin kotimuseo. 



 

 Kotkaniemi sijaitsee Kivijärven äärellä ja se valmistui vuonna 1898 maalaistuomarin 
kodiksi ja virkataloksi. Kotkaniemessä on asunut ja sitä ylläpitänyt neljä sukupolvea 
Svinhufvudeja. Museossa tehtiin mittava peruskorjaus 2016–2017. Teemme opastetun 
kierroksen museossa.   

 
Klo 12.30 Matka jatkuu Kouvolaan. 
Klo 13.30 Nautimme lounaan Kymin Huvilassa, joka sijaitsee Kymintehtaan läheisyydessä 

Kuusankoskella. Kymintehtaan johtokunnan huvilana tunnettu talo on avoinna kaikille ja 
toimii ravintolana ja upeana juhlapaikkana.  

 
Klo 14.45 Lounaan jälkeen jatkamme kohti Porvoota, jonne on reilun tunnin matka. Täällä 

poikkeamme vielä kahville ja makeisostoksille Brunbergin tehtaanmyymälään. 
Helsinkiin saavumme n. klo 18. 

 
   ************ 
 
Hinta: min 40 lähtijää min 35 lähtijää min 30 lähtijää 
 429 €/hlö H2:ssa 444 €/hlö H2:ssa 469 €/hlö H2:ssa 
 
 min 25 lähtijää 
 499 €/hlö H2:ssa 
 
 Yhden hengen huoneen lisämaksu 130 euroa. 
 
Hintaan sisältyy: 

- bussimatkat ohjelman mukaan 
- kahden yön majoitus mainituissa hotellissa 
- aamiainen hotelleissa 
- kahdet pullakahvit 
- kaksi lounasta 
- karjalainen lounas Parppeinvaaralla 
- opastettu kierros Valamon luostarissa, Parppeinvaaralla, Simo Häyhä museossa ja 

Kotkaniemessä 
- opastettu kaupunkikierros Lappeenrannassa 
- arvonlisävero 

 
Hintaan ei sisälly: 

- muut ruokailut ja ruokajuomat 
- matkavakuutus ** suositellaan** 

 

HUOMIOITAVAA ERIKOISRUOKAVALIOISTA JA LIIKUNTARAJOITTEISTA: 
 
RYHMÄRUOKAILUT ** 
Allergioiden, ruokarajoitteiden ja mielihalujen määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Ryhmämatkoilla 
ei kaikkia ruokavalioita/toiveita valitettavasti pystytä toteuttamaan. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat 
ryhmäruokailuja, joissa yksi yhtenäinen menu on valittu etukäteen. Näissä huomioidaan 
mahdollisuuksien mukaan ruoka-aineallergiat.  
 
Ko. annokset ovat usein pelkistetympiä kuin menun annokset, eivätkä ravintolat tee erillisiä ruokia 
jokaista allergiaa kohden. Esim. gluteeniton/laktoositon jälkiruoka on usein hedelmä, hedelmäsalaatti 
tai sorbetti koko matkan ajan. Mielihalujen mukaan annoksia ei voi vaihtaa. Ilmoita siis vain sellaiset 
ruokarajoitukset, joista on terveydellistä haittaa tai perustuvat vakaumukseen (esim. kasvisruoka). 
Tieto tulee olla toimistossa viimeistään kuukautta ennen matkaa.  
 
Huomioithan, että erikoisruokavalioita ei voida taata, sillä joissakin kohteissa niiden 
toteuttamismahdollisuudet ovat rajalliset.  
 
Perillä kohteessa ilmoitetuista annosmuutoksista, erikoisruokavalioista/allergioista veloitetaan 
lisämaksua 20 euroa/ruokailu matkan jälkeen.  
 
 



 

LIIKUNTARAJOITTEET 
Matka ei ole esteetön eikä näin ollen sovellu liikuntarajoitteisille. Huomioithan, että matkalla tulee 
kävelyä esim. museoissa ja kävelykierroksilla. Useissa kaupungeissa bussin käyttöä kaupungin 
keskustoissa on rajoitettu. Osa kävelyistä voi olla myös siirtymisiä, jolloin sen väliin jättäminen ei ole 
mahdollista. Kaupunki- kohteissa on myös rappusia ja mukulakivikatuja. Matkoja ei suositella 
apuvälineillä liikkuville (pyörätuoli, rollaattori).  
 
 

  
~ ryhmämatkoja vuodesta 2006 ~  
  
Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy  
Åkerlundinkatu 2, 5. krs, Tampere  
info@resviaria.com    
www.resviaria.com  
Puh. 0440 477 070  
KKV 2107/06/Mj  
  
 
 
 
 


