RUSKANHEHKUA SAARISELÄLLÄ JA KULLANKIMALLUSTA
LEMMENJOELLA
Ensi syksyn ruskaretki 7.9.-13.9.2019 (6 yötä ja 7 päivää) suuntautuu Saariselälle.
Majoitus on kelohonkaisissa Nilikuru- rivitalohuoneistoissa, aivan Saariselän keskustassa. (Nilikuruhuoneistot: a1, a2, d10, d9, f15 ja g17. Netistä löytyy kuvia ja tietoja varustuksesta)
Ruokailut, aamiaiset joka aamu ja neljänä päivänä päivälliset, ovat majapaikkojen lähellä ravintola
Pirkon Pirtissä.
Tiistaina 10.9. lähdemme kokopäivän elämysretkelle Lemmenjoelle, ( 6-7 tuntia+ajomatkat 2x120
km). Ohjelmapalvelu Paltto Elämyspalvelut/Ateljee Huopapirtin retkeen sisältyy: isoilla jokiveneillä
ajetaan Lemmenjoenkylästä 15 km Ravadaskönkään putouksille. Siitä jatketaan vielä veneillä 5 km
Palttojen kultavaltaukselle, jossa pääsemme lapioilla kaivamaan ja vaskooleilla huuhtomaan kultaa!
Töiden jälkeen saamme poronkäristyskeittoa, nokipannukahvia kakkun kera. Samalla kuulemme aitoa
saamelaista joikaamista. Ruokailun jälkeen ajetaan veneillä takaisin Lemmenjoenkylään ja siellä
voimme tutustua lähietäisyydeltä poroihin ja niiden hoitoon. Lisäksi huopataiteilija Kaija Paltto kertoo
Lapin elämästä ja huopatöistä ja tekee malliksi huopataideteoksen. (Tämän retken hinta on 57,00 € ja se
sisältyy retken kokonaishintaan.)
Jonain päivänä käymme Sompion luonnonpuistossa Pyhä-Nattasen huipulla (508 m). Kävelymatkaa
huipulle on vain vajaat 2 km ja bussimatkaa n. 60 km suuntaansa. Pyhä-Nattasen huipulla on erikoisia,
jopa 10 m korkeita, graniittisia toori-kivimuodostelmia – ikäänkuin suuria kivilaattoja olisi aseteltu
päällekäin. Näkymät tunturilta ovat huikeat.
Muina päivinä voimme retkeillä Saariselän lähimaastoissa, esim. Iisakki-, Kiilo- ja Kaunispäällä. Näitä
mietimme sitten lähempänä retkeä.
Retken hinta on 620,00 €. Hintaan sisältyy edestakaiset matkat ja kuljetukset Saariselällä
retkikohteisiin, majoitus Nilikuru-huoneistoissa, 6 x aamiaiset ja 4 x päivälliset sekä Lemmenjoen
kullanhuuhdontaretki. (päivällisiä vain 4, koska Lemmenjoen retkellä saamme porokeittoa ja yhtenä
päivänä voimme omatoimisesti tutustua muihinkin Saariselän lukuisista ravintoloista)
Retkemme osuu vilkkaimpaan ruska-aikaan ja Saariselällä on tiukat hinnat ja tiukat ehdot varauksissa.
Majoitusvaraukset pitää vahvistaa ja maksaa ennakkomaksut jo tammikuussa. Siksi retkeläisiltäkin
peritään tammikuun lopussa n. 60,00 euron ennakkomaksu.
Näiden tiukkojen ehtojen puristuksessa ilmoittautumiset Inkeri Vilkkilälle jo 15.1.2019 mennessä:
inkeri.vilkkila@gmail.com tai 040 5079285.
Reki toteutuu 620,00 euron hinnalla, mikäli osallistujia on vähintään 40.
Retkelle lähdetään lauantaina 7.9.2019 Karstulasta anivarhain, ehkä klo 5.00 ,Saarijärven ja
Kannonkosken kautta kohti pohjoista. Aikatauluun palataan myöhemmin.
Retken järjestää Tilausliikenne Kärkkäinen Oy/Jouko Kärkkäinen
Tervetuloa mukaan Saariselän kiehtoviin maisemiin ja tarunhohtoiselle retkelle Lemmenjoen
kultamaisemiin saamelaiskulttuurin pariin!
Inkeri Vilkkilä
040 5079285

Jouko Kärkkäinen
040 7372452

