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Ruskamatka Lappiin 7.-12.9.2018 
 
Perjantai 7.9 

Lähtö Turun Linja-autoasemalta tilausajolaiturilta klo 18 
 
Lauantai 8.9 
Aamiainen Rovaniemellä n klo 8 
n klo 11 Opastettu tutustuminen Tankavaaran kultamuseoon 
http://www.inarisaariselka.fi/attractions/tankavaaran-kultamuseo/ 
n klo 12 Pyähdytään tunniksi Saariselällä, ruokailemaan ja täydentämään muonavarastoja. Retken hintaan 
kuuluva keittolounas Arctic Asia ravintolassa 
n klo 13 jatketaan matkaa bussilla Aittajärven parkkipaikalle n 50 km 
n klo 14 aloitetaan patikointi parkkipaikalta vanhalle kolttakentälle n 3km ja tutustutaan kentän 
rakennuksiin 
n  klo 15 paistetaan grillimakkarat ja juodaan nokipannukahvit  
n klo 16 s-ryhmä ja kuljettajat palaavat bussille n 3km, vaeltajat jatkavat matkaa Snellmannin majalle n 2km 
n klo 17 s-ryhmä lähtee bussilla Nukkumajoelle ja majoittuu sinne n klo 19 
Vaellusryhmä leiriytyy Snellmannin majalle noin klo 17 ja alkaa keräämään voimia seuraavia päiviä varten. 
 
Sunnuntai 9.9 
Sunnuntairyhmä tekee nuotioretken ja valloittaa Nukkumapään ym… 
Vaellusryhmä kahlaa Suomujoen toiselle rannalle parhaaksi katsomastaan paikasta ja jatkaa polkua noin 
4km ja kahlaa Muorravaarakanjoen yli. Ylityksen jälkeen löytyy tulipaikka, jossa lämmitellään ja syödään 
sunnuntain lounas. Sen jälkeen jatketaan polkua myöden noin 4km Jyrkkävaaran varaustuvalle viettämään 
maanantain vastainen yö. 
 
Maanantai 10.9 

Sunnuntairyhmä valloittaa Otsamotunturin  
Vaellusrymä vaeltaa ihailemaan Jyrkkävaaran maisemia ja huiputtaa itäisen Koiravaaran n 340m ja 
laskeutuu Kiertämäojan rantaan. Myös kiertämäoja on vielä ylitettävä kahlaamalla ja vasta ojan itärannalla 
olevalla tulipaikalla pysähdytään syömään maanantain lounas. Tähän mennessä on matkaa tehty 
Jyrkkävaaran tuvalta noin 8 km. Ruokailun jälkeen jatketaan Kiertämäojan rantaa seurailevaa polkua 
myöden pohjoiseen Alemman Kiertämäjärven laavulle. Matkaa kertyy vielä noin 5,5km. Tiistain vastainen 
yö vietetään laavun tuntumassa. 
 
Tiistai 11.9 
Vaellusryhmä patikoi Alemman Kiertämäjärven laavulta Luton sillalle ja edelleen läheisyydessä olevalle 
Luton sillan laavulle n 5km. Vaellusryhmä syö siellä tiistain lounaan. Ruokailun jälkeen ryhmä tekee vielä 
pienen n 2km polkukierroksen ja siirtyy parkkipaikalle odottelemaan bussin saapumista. 
Bussi hakee vaeltajat Rajajoosepin parkkipaikalta noin klo 13. Samalla halukkaat sunnuntairyhmän henkilöt, 
voivat tulla mukaan ja jäädä Inariin noin 3 tunniksi tai tulla mukaan Rajajoosepin matkalle. 
n klo 14 Bussi pistäytyy paluumatkalla Inarin keskustassa, jossa vaeltajat suorittavat perinteisen 
päätösrituaalin. 
Bussi palaa Nukkumajoelle noin klo 15. Vaeltajat käyvät saunomassa ja n klo 17 ohjelmassa on yhteinen 
ruokailu. Viimevuosien perinteen mukaisesti  poronkäristys. 
 
Ruokailun jälkeen aletaan pakata tavaroita bussiin ja siivoamaan kämppää, niiltä osin kuin ruokailu on sitä  
sotkenut.  Muilta osin sunnuntairymä on sen jo päivällä siivonnut. 
klo 19 Yhteinen nuotioilta.  Tarinointia ja yhteislaulua Vesaisten laulukirjasta ym. 
klo 22 hiljaisuus 

http://www.inarisaariselka.fi/attractions/tankavaaran-kultamuseo/
https://www.arcticasia.fi/
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Keskiviikko 12.9 
klo 03 herätys 
klo 04 lähdetään kotimatkalle 
Matkalla pysähdytään aamulla noin tunniksi retken hintaan sisältyvälle aamupalalle ja myöhemmin päivällä 
ruokailulle, jonka jokainen saa valita ja maksaa itse. 
n klo 21 saavutaan Laitilaan 
n klo 22 saavutaan Turun linja-autoasemalle 
 

Pienet muutokset mahdollisia 

Tervetuloa mukaan kokemaan Lapin lumoa ! 
  
Matkan hinta jäsenille on 295€ /aikuinen ja 195€ /nuori (5- 21), muille 320€ ja 215€ 
Ilmoittaudu 1.7 mennessä: ilmoittautuminen@turunluonnonystavat.fi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saariselkä – Aittajärvi 
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