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Aikut ja Artikkaat 21.1.2022 

Oulu-opisto  

Paula Moisala 

paula.moisala@eduouka.fi 

040-7348003

Niina Ollanketo

niina.ollanketo@ouka.fi

040-5550069
Anu Junes-Kähkölä

anu.junes-kahkola@eduouka.fi

044-7039104

Pohjanmaan lakeuksia, rannikko- ja saaristolaiselämää 

KOKKOLA – VAASA - KALAJOKI   

Matka-aika 

5. – 7.8.2022, 3 pv, pe-su

Matkapaketin hinta ja ryhmän koko 
299 € / hlö 

 Ylläoleva hinta edellyttävät 40 lähtijää ryhmässä.  

Jos ryhmän koko pienenee yllä olevista, nousee vastaavasti matkan hinta / henkilö. 

Hintaan sisältyy 

 Pohjolan Matkan bussikuljetus ja kuljettajan palvelut 

 lounas Kokkolinnassa 5.8.  

  vierailu Tyynelän tonttulassa seitsemän sillan varrella 5.8. 

  tuftaus-työpaja Loftetissa 5.8. 

 kahden yön majoitus Original Sokos Hotel Royal Vaasassa kahden hengen huoneessa 

aamiaisella 

 opastettu kierros Strömsössä 6.8. 

 opastettu saaristokierros Raippaluodossa 6.8. 

  lounas ravintola Bernyssa Raippaluodossa 6.8. 

 opastettu tutustuminen Kuntsin Modernin taiteen museoon 6.8.  

 vierailu Keramiikka Iso-Pahkalan pajaan ja myymälään 7.8. 

 kuljettajan majoitus 
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Lisämaksusta 

 yhden hengen huone   

 lounas su 7.8. paluumatkalla Kalajoella 

Viimeinen ilmoittautumispäivä 31.5
Peruutusilmoitus Oulu-opiston toimistolle viimeistään 1.6. 

ALUSTAVA MATKAOHJELMA 

perjantai, 5.8. 

Lähtö Oulusta perjantaiaamuna. Bussimatka Kokkolaan.  

Nautitaan lounas Kokkolinnan opiskelijaravintolassa.  
Matka jatkuu seitsemän sillan saaristotietä kohti Luotoa.  
Luodossa pysähdytään Tyynelän Tonttulassa.  
Tyynelän Tontut sijaitsee rannikolla, seitsemän sillan varrella Kokkolan ja Pietarsaaren välissä 

Luodon kunnassa. Tonttulan 1700-luvun pihapiirissä on nähtävillä eri teemoilla sisustettuja aittoja, 

jotka ovat kalustettu tyyliin kuuluvalla talonpoikaisella antiikilla. Unohtamatta tonttujen 

päärakennusta Tyynelää. Tonttulan kauppapuodissa voi tehdä ostoksia.  

Iltapäivällä tuftaustyöpaja Käsityötalo Loftetissa. 

Työpajan aikana tuftaamme pienen taulun, joko valmiin ohjeen mukaan tai oman suunnitelman 

mukaan. Työpajan aikana tutustumme tuftaustekniikkaan ja käymme läpi työvaiheet.  
Hintaan kuuluu kehys, missä tuftauskangas kiinnitetty, lankaa ja ohjeet. Kaikki tarvittavat 

materiaalit löytyvät paikan päältä. Kahvia/teetä ja pikkuleipiä tarjolla tuftauksen lomassa.  

Ennen klo 17.00 mahdollisuus vielä omatoimiseen tutustumiseen ja shoppailuun Vöyrin 

käsityöliikkeessä.  

Majoittuminen Original Sokos Hotel Royal Vaasaan. Illan ruokailu omakustanteisesti. 

lauantai, 6.8. 

Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. 

Bussimatka Vaasaan.  

Opastettu saaristokierros alkaa: 

tutustutaan Raippaluodon kylään ja käydään kirkossa, joka on torniton pitkäkirkko vuodelta 1781. 

Kirkon sisällä kävijöitä hämmästyttävät huomattavasti etelään päin kallellaan olevat seinät. Matka 

jatkuu kohti Svedjehamnia, jossa tutustutaan alueeseen ja käydään Saltkaret –näköalatornissa, 

josta on mahtava näkymä moreenisaaristoon, joka on todiste jääkauden valtavasta voimasta 

Merenkurkussa. Tutustutaan myös Södra Vallgrundin kylään ja siellä vieraillaan 

Sommaröhallenissa. Siellä on myynnissä lähes 80 saariston ja lähiseudun käsityöläisen tuotteita. 

Matka jatkuu vielä Sommarösundin viehättävälle lahdelle, joka ennen oli veneiden suojattu 

läpikulku ja nyt, johtuen maankohoamisesta, idyllinen, mutta matala lahti. 

Lounas nautitaan Raippaluodon sillan kupeessa ravintola Bernyssä.  

http://www.pohjolanmatka.fi/
mailto:ryhmat@pohjolanmatka.fi
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https://voyrinkasityoliike.com/
https://voyrinkasityoliike.com/


Ryhmämyynti 0201 303 304 www.pohjolanmatka.fi Y-tunnus 0179285-5
ryhmat@pohjolanmatka.fi KKV 3631/00/MjMv Kotipaikka Iisalmi

Retkipäivä jatkuu oppaan johdolla Strömsön vierailulla 

Strömsö on suuren suosion saavuttanut televisiossa pyörivä lifestyle-ohjelma. Strömsössä kaikki 

onnistuu aina hyvin, ja askareet sujuvat leppoisan mukavasti. 

Strömsö-ohjelman kuvauspaikkana toimiva idyllinen huvila on oikeasti olemassa ja löytyy 

Vaasasta. Vuonna 1852 rakennettuun huvilaan pääsee tutustumaan opastetuilla kävelykierroksilla 

ja erikseen varattavilla ryhmävierailuilla. Sen ympäristö uimarantoineen on kaupunkilaisten ja 

turistien suosittu kohtauspaikka. Vierailu Strömsössä tapahtuu aina oppaan johdolla ja kestää 

tunnin. Strömsö sijaitsee Västervikissä, noin 10 kilometriä Vaasan keskustasta. 

Noin klo 15.30 opastettu tutustuminen Kuntsin Modernin taiteen museoon.  

Yöpyminen Original Sokos Hotel Royal Vaasassa. Illan ruokailu omakustanteisesti. 

sunnuntai, 7.8. 

Aamiainen ja huoneiden luovutus.  

Klo 11.00 lähtö Vaasasta.  

Kotimatkalla pidetään pidempi tauko. Lounas lisämaksusta. 

Tutustuminen Keramiikkapaja Iso-Pahkalaan Kalajoella.  

Keramiikka Iso-Pahkala on vuonna 1972 perustettu korkeapolttoista kivitavara-keramiikkaa 
valmistava perheyritys Kalajoelta Hiekkasärkkien läheisyydestä. 
Keramiikkapajan tilat jakautuvat kahteen erilliseen osaan: tuotanto/studiotiloihin sekä 
myyntinäyttelyrakennukseen, jonka yhteydessä toimii kesäisin myös Kahvila Seili. 

Kotimatka Ouluun sunnuntai-illaksi. 

HOTELLITIEDOT 

Hotellitiedot 

Original Sokos Hotel Royal Vaasa 

MATKAEHDOT & HYVÄ TIETÄÄ 

Maksuehdot 
Mikäli laskutamme jokaisen lähtijän erikseen, perimme laskutuslisää 8 €/varaus. Jos lähetämme 
ryhmällenne kertalaskun, emme peri erillistä laskutuslisää. 

Matkaehdot 
Noudatamme toiminnassamme ulkoministeriön matkustussuosituksia, yleisiä matkapakettiehtoja ja 
Pohjolan Matkan lisä- ja erityisehtoja sekä mahdollisia matkakohtaisia erityisehtoja. 

Lisätietoja liittyen matkan peruuttamiseen, matkavakuutukseen ja erityisehtoihimme löytyy internet-
sivuiltamme www.pohjolanmatka.fi/matkapakettiehdot. 

Matkavakuutus  
Suosittelemme matkustajia ottamaan riittävän peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen. 

http://www.pohjolanmatka.fi/
mailto:ryhmat@pohjolanmatka.fi
https://vaasankaupunginmuseot.fi/kuntsi/museo/kuntsin-modernin-taiteen-museo/
https://iso-pahkala.fi/
https://www.sokoshotels.fi/fi/vaasa/original-sokos-hotel-royal-vaasa?gclid=EAIaIQobChMI7r6LmP_q9AIVhIxoCR0O8gDZEAAYASAAEgIcjvD_BwE&gclsrc=aw.ds
http://www.pohjolanmatka.fi/matkapakettiehdot
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Matkan soveltuvuus liikuntarajoitteisille 
Matka soveltuu rajoitetusti liikuntarajoitteisille, ota tarvittaessa yhteyttä toimistoomme. 

Ryhmänvetäjän velvollisuudet 
Ryhmänvetäjä on velvollinen tiedottamaan matkaan liittyvästä matkaohjelmasta, peruutusehdoista 
sekä asiakirjoista kaikille ryhmän jäsenille ja vastaavasti toimittamaan matkustajia koskevat 
tarvittavat tiedot ja asiakirjat matkanjärjestäjälle. 

Henkilötietojen luovutus 

Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja varaamisen 

kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA - maihin että niiden 

ulkopuolisille alueille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita. 

Matkapaketin kuluttajansuoja 

Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu 

matkapaketti. Näin ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. 

Pohjolan Matka on täysin vastuussa koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi 

Pohjolan Matka on hankkinut lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, jos 

kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että yrityksestä tulee 

maksukyvytön. Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisista tärkeimmistä oikeuksista. 

Hintasitoumus 

Tarjouksemme hinnat perustuvat tämänhetkisiin hintatietoihin. Pidätämme oikeuden tarvittaessa 

hintatarkistuksiin. 

Pyydämme huomioimaan, että noudatamme tilausajojen aikataulusuunnittelussa lakisääteisiä ajo- 

ja lepoaikasäädöksiä. 

Toivomme tarjouksen sopivan ryhmällenne ja olemme puolestamme valmiita neuvottelemaan 

kaikista tarjoukseen liittyvistä asioista. 

Ystävällisin terveisin, 

Pohjolan Matka 

Noora Pääkkönen 

Noora Pääkkönen 

Ryhmämyynnin asiantuntija 

Puh. 0201 303 437 

noora.paakkonen@pohjolanmatka.fi 
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