
                 Ylläksen matka 2.-9.9.2023 
 
 
Lähdemme taas kahdella bussilla, Kuopiosta ja Seinäjoelta, valloittamaan Ylläs Siionin virsillä 2.- 
9.9.2023                                                                                               
Monille tämä on perinne, mutta myös uudet matkaajat toivotamme tervetulleeksi joukkoomme! 
 
Toinen bussi lähtee Kuopiosta (Iisalmi-Kiuruvesi-Kärsämäki-Oulu-Äkäslompolo) matkanjohtajana Reijo 
Mattila p. 040 864 9201, s-posti: reijo.mattila@luukku.com  
Toinen bussi Pohjanmaalta (Seinäjoki-Lapua-Kaustinen-Ylivieska-Oulu-Äkäslompolo), matkanjohtajana 
Maria Laurila p. 0405647146 s-posti: mariaelaurila@gmail.com  
Mukaan voit tulla mistäpäin Suomea vain! Kyytiin pääset bussien lähtöpisteistä ja reittien varsilta. 
Olemme varanneet majoituksen puolihoidolla kahdelle bussilastilliselle laadukkaasta Hotelli 
Ylläshuminasta Äkäslompolossa. Ylläshumina (www.yllashumina.com) on kodikas perhehotelli, joka on 
tunnettu erinomaisista ruuistaan.  
 
Ohjelma on monipuolinen: kunkin kunnon mukaan vaelluksia, hienoja maisemia ja uusiakin kohteita, 
luontokirkko Pakasaivossa ja iltaisin ohjelmaa Pyhän Laurin kappelissa (siioninvirsiseurat, viikkomessu) 
 
Päivän ohjelmarunko on tämänkaltainen (tarkentuu vähän säistäkin riippuen): 
8.00  Aamiainen  
9.30  Aamun Sana ja virsi, päivän retkien esittely 
Tämän jälkeen lähdemme retkille/ohjatuille vaelluksille, jotka on mitoitettu kunkin kunnon mukaan. 
Käymme mm. Pakasaivon rotkojärvellä ja vaellamme Ylläksen ja Aakenuksen  (Haavepalo- Vasalaki – 
Moloslaki) maastoissa.  
16.00  viimeistään palailemme hotellille  
17.00  päivällinen, saunat 

            20.00  tilaisuudet Pyhän Laurin kappelissa.  Otapa Siionin virret mukaan  
           Tuomo Ruuttunen toimii koko viikon turistipappina. 
             
  

Matkan hinta: 825 € / h majoitus kahden hengen huoneissa tai neljän hengen huoneistoissa. 
Yhden hengen huoneessa 1 015 €.  
Hintoihin sisältyy: bussimatkat, majoittumiset, aamiaiset ja päivälliset, opastukset ja sauna.    
 
Matkan ennakkomaksu 200 € tilille  OP         FI42 5177 0010 0106 07  tai 

             Nordea  FI69 1058 3000 1016 37 
             viite       3874     eräpäivä 2.7.  
 

Loppumaksu elokuulla jolloin lähetämme bussiaikataulut ja maksun tiedot. 
 
 
Vastuullinen matkanjärjestäjä ja ilmoittautuminen 31.5. mennessä Matka-Kyllönen Oy puh 08 652 0771            
s-posti: matkatoimisto@matka-kyllonen.fi, verkkosivut: www.matka-kyllonen.fi 
Tiedustelut myös useita vuosia Ylläksellä oppaana ja Pyhän Laurin kappelilla viikkopapapinTuomo 
Ruuttuselta p. 040 506 1386, s-posti: ruuttunentuomo@gmail.com sekä matkanjohtajilta. 

                                                              
Iloisin matkaterveisin! Tuomo, Maria, Reijo, Herättäjä-Yhdistys, Eila matkatoimistosta ja 
kuljettajat Ville ja Risto, Matka-Kyllönen Oy  
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Peruutuskulut 

Jos matka perutaan viimeistään 1.7.2023, emme peri kuluja. 

2.7.2023 jälkeen tehdyistä peruutuksista perimme ennakkomaksun  

25 vuorokautta ennen matkaa ja sen jälkeen perimme koko matkan hinnan. 

Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitulle paikalle sovittuun aikaan, 
hänellä ei ole oikeutta matkan maksun palautukseen. 

 

Suosittelemme matkustajavakuutuksen ottamista. 

 
 

 

                    

 

 

 

 

 

 
 


