Seurakunnan ruskaretki Lappiin 7.-12.9.2018

Olet sydämellisesti tervetullut Kalajoen seurakunnan ruskaretkelle Lappiin. Alla on
ohjelma, josta näet mitä tapahtuu ja mitä on suunniteltu. Matkan tarkoituksena on nauttia
yhdessäolosta, ihastella kaunista ruskamaisemaa välillä auton ikkunasta ja välillä pieniä
matkoja patikoiden. Patikkamatkat edellyttävät peruskuntoa ja hyviä jalkineita. Maasto on
kuitenkin helppokulkuista ja matkat varsin kohtalaisia. Näille patikkamatkoille ei ole pakko
lähteä, jos esim. käveleminen on hankalaa. Niiden aikana voi hyvin liikkua lähimaastossa
omalla porukalla pienempiä matkoja, kahvitella tai levätä rauhassa. Tämä on otettu matkan
suunnittelussa huomioon. Matkalla haluamme virkistyä Jumalan sanan äärellä, pidämme
aamu- ja iltahartauksia, vierailemme lukuisissa kirkoissa ja toimitamme yhdessä messun
Hetan kirkossa sunnuntaina.
Matkan hinta on 490€, joka käsittää linja-automatkat, hotellitason majoituksen 2 hengen
huoneessa ja puolihoidon (aamiainen ja päivällinen). Hintaa kuuluu myös pääsymaksut
Inarinjärven risteilylle ja Siidan saamelaismuseoon, sekä Lestadius-museoon Pajalassa.
Yövymme
hyvätasoisissa
hotelleissa:
Hotelli
Saaga
Ylläsjärvellä
(kylpylä,
uintimahdollisuus), kodikas hotelli Hetan Majatalo Enontekiöllä (2 yötä) ja Holiday Club
Saariselällä (myös kylpylähotelli ja uintimahdollisuus, 2 yötä).
Mahdollisuus patikoida Pallakselta Vuontispirtille, Inarissa Pielpajärven erämaakirkolle.
Tutustumme mm. Matarengin kirkkoon Övertorniolla ja Lestadius museoon Pajalassa
Ruotsissa, saamelaismuseo Siidaan Inarissa ja risteilemme Inarinjärvellä. Matka reitti
Enontekiöltä Norjan kautta Karikasniemelle ja Tenojokivartta Utsjoelle ja sieltä Saariselälle.
lmoittautumiset khranvirasto p. 08-4640540 tai suoraan tämän linkin kautta. Lisätiedustelut
khra Kari Lauri puh. 044-7229000.
Tervetuloa mukaan eri puolilta seurakuntaa.
Matkan hinta 490€ on maksettava pankkiin seuraavilla tiedoilla 7.8.2018 mennessä.
Saaja: Kalajoen seurakunta
IBAN: FI75 5099 0710 0012 40
BIC: OKOYFIHH
Viestiksi: Matkalle lähtijän nimi ja ruskaretki 2018
Summa: 490 euroa.
Tiedoksi vielä: Matkalle lähtevät on vakuutettu seurakunnan matkavakuutuksen kautta.

Seuraavilla sivuilla varusteet ja ohjelma.

Ota matkalle mukaan ainakin (älä ota liikaa):
-

rennot matkavaatteet, hyvät jalkineet, vaihtovaatteita, uima-asu ja omat
hygieniatarvikkeet.
omat lääkkeet
virsikirja ja iloista retkimieltä
Ohjelma ja aikataulu on seuraava:

Pe 7.9.2018
-

-

klo 7.00 lähtö Kalajoen seurakuntakodilta
klo 9.30 kahvitauko Iissä, Autokeitaalla.
klo 13 vierailu Matarengin kirkkoon (ruots. Övertorneå kyrka) Kirkko on Ylitornion
kunnassa Norrbottenin läänissä Ruotsissa. Kunnan keskustaajamassa oleva
Övertorneån seurakunnan pääkirkko on rakennettu vuosina 1735–1737. Erillinen
kellotapuli on valmistunut vuonna 1763. Kirkko on Pohjois-Ruotsin parhaiten
säilyneitä 1700-luvun kirkkoja ja siellä on Ruotsin vanhimmat edelleen käytössä
olevat urut.
klo 15.00 vierailu Lestadius museolla Ruotsin Pajalassa.
klo 16.30 Ruokailu Wood Jewel- ravintolassa Kolarissa. (lähellä myös Salekauppa)
klo 18 saapuminen Ylläkselle, hotelli Saaga
klo 19 uintimahdollisuus
klo 21.30 Iltahartaus

La 8.9.2019
-

-

klo 8. aamiainen
klo 9.00 lähtö Ylläkseltä Pallakselle, ajo maisematien
kautta ensin Äkäslompoloon
Pallaksella kahvimahdollisuus ja mahdollisuus
käveleskellä läheisillä luontopoluilla, ja toisilla……….
klo 10.30 alkaen patikointivaihtoehto Pallakselta
Vuontispirtille, 10 km.
klo 14.00 tilatut kahvit Hotelli Vuontispirtillä, ne jotka
siirtyvät tänne linja-autolla, heillä on hyvä
mahdollisuus täälläkin kävelyyn ja ruskamaisemien
ihailuun.
klo 16.00 saapuminen Hotelli Hetan Majataloon.
klo 17.00 Illallinen Hetan majatalossa.
klo 18-20 saunat
klo 20.30 Yhteinen iltahartaus majatalon salissa.

Su 9.9.2018
-

klo 8 aamiainen
klo 11 messu Hetan kirkossa, KL ja retkiryhmä
klo 14.30 vierailu Luontokeskukseen ja Jyppyrälle
klo 17 ruokailu Hetan majatalossa

-

klo 18-20 saunat
klo 20 Illanvietto yhdessä: runoja, minun seurakunta/kirkkoni –
kommenttipuheenvuoroja, virsiä ja iltahartaus.

Ma 10.9.2018
-

klo 7.00 aamiainen
klo 8.30 lähtö, ajo Norjan kautta kohti Utsjokea
klo 11.00 tutustuminen Karikasniemen uuteen kappeliin, hartaushetki
klo 12.00 alkaen ajo Tenojokivartta kohti Utsjokea
klo 13.30 pysähtyminen Utsjoen kirkkotuvilla, kahvi ja tutustuminen Utsjoen
kirkkoon
klo 16.00 tutustuminen saamelaiskeskus Siidaan, jossa ruokailu Ravintola Sarrit.
klo 19.00 saapuminen Holiday club Saariselkä
Illalla mahdollisuus kylpylässä käyntiin, ilta vapaa.

Ti 11.9.2018
-

-

klo 8.00 aamiainen
aamulla vapaata, mahdollisuus uintiin, kävelyyn jne.
klo 11 lähtö Inariin. Vaihtoehtoisesti voi jäädä viettämään päivää Saariselälle,
siellä kävellen luontopolkuja ja hiljentyä oman aikataulun mukaan koko päiväksi ja
välillä uida kylpylässä jonka käyttö kuuluu matkan hintaan.
klo 13 Inarinjärven ristely, n. 2 tuntia
klo 14.00 Patikointimahdollisuus Pielpajärven erämaakirkolle, meno 2 km ja paluu
4,5 km linja-autolle, yht. 6,5 km.
klo 16.00 tapaaminen parkkipaikalla, toiset voivat palata veneellä lähtöpaikkaan ja
sen jälkeen kaupustella Inarin keskustassa.
klo 17.30 buffet-päivällinen hotellilla
klo 18.30-21 kylpylä käytössä
klo 21.00 Iltahartaus Saariselän kappelilla. (300
m)

Ke 12.9.2018
-

klo 7.00 aamiainen
klo 8.00 lähtö kohti kotia
klo 12 Ruokailu Ravintola Turkoosissa,
Rovaniemellä.
klo 15 tutustuminen Tervolan vanhaan kirkkoon
klo 20 saapuminen Kalajoelle.

Ohjelmaan voi tulla pieniä muutoksia joko sään tai muiden ennalta arvaamattomien syiden johdosta.

