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• Nokipannukahvit ja letut
• Suolaista ja makeaa paikallista

• Lounasbuffet keskikesällä joka päivä
• Ryhmille ruokailuja Niittytuvassa

www.niittykahvila.fi
puh. 050 362 0609
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Hiljaisen Kansan Niittykahvila

Via Karelia – tuhat syytä rakastua
Via Karelia on luonnosta ja kulttuurista kiinnostuneen matkailijan 
kannalta pelkkää ilotulitusta. Tien tuntumassa on hienoja kulttuu-
rimaisemia, koskemattomia erämaita ja suojelualueita, pitkiä ja 
lyhyitä retkeilyreittejä sekä lintu- ja näkötorneja.

Runon ja Rajan tie  on Suomen vanhin matkailutie. Se kulkee itärajaa 
noudatellen Suomenlahdelta Sallaan ja sen pituus on 1080 km.  
Etelässä reitille on tyypillistä suomalainen järvialue ja pienet etelä-
karjalaiset kaupungit. Sittemmin tie muuttuu pohjoiskarjalaiseksi 
metsien ja ortodoksisen kulttuurin hallitsemaksi vaaramaisemaksi. Yhä 
pohjoisemmaksi mentäessä reitille on tyypillistä Kainuun korpimaisemat 
ja suuret joet. Poronhoitoalueen raja peuraesteineen toivottaa 
tervetulleeksi Lappiin, sen erämaihin ja tuntureille.

Karjalan kirkkotie  on ortodoksinen matkailu- ja pyhiinvaellusreitti, 
joka kulkee Heinävedeltä, Lintulan ja Valamon luostareista Venäjän rajalle 
Värtsilään. Kirkkotien toinen haara poikkeaa pohjoiseen aina Suomen 
itäisempään kylään, Ilomantsin Hattuvaaraan. Kirkkotien varrella on 1700- 
ja 1800-luvuilla rakennettuja nikkarityylisiä puukirkkoja ja tsa sounia. Ne 
edustavat aivan omaa tyyliänsä, jollaista ei luonnostaan ole missään 
muualla maailmassa.

Pielisen kierros  on nimensä mukaisesti reitti Pielisen ympäri.  
Sen olennaisia vetovoimatekijöitä ovat Vaara-Karjalan pienet kylät ja 
kaupungit ja maisemat, ennen kaikkea kansallismaisema Koli. Pielisen 
kierroksen pituus Joensuusta takaisin Joensuuhun on vajaat 300 km. 

Runon ja Rajan tien kanssa risteävä Ontrei Malisen kannelreitti   
on suunniteltu omatoimimatkailijoiden tarpeisiin. Samalla se oivallinen 
kurkistus rajan toisella puolella olevaan kulttuuriin ja elämäntapaan. 
Reitti kulkee Kajaanista, Sotkamon ja Vartiuksen rajanylityspaikan kautta 
Kostamukseen ja tekee siellä laajan kierroksen kalevalaisten runojen kes-
keisille keräyspaikoille, Elias Lönnrotin ja monen muun kansanrunouden 
kerääjän jalanjäljille.

Via Karelia
MATKAILUKARTTA

© Entra Marketing Oy, 12/2019, Paino: Offsetpaino L. Tuovinen Ky.  
Sisältää Maanmittauslaitoksen yleiskarttarasterin aineistoa 04/2018.  
Kannen kuvat: Markku Tano, Keijo Penttinen.   
Emme vastaa mahdollisista muutoksista tai virheistä. 

Mainiot kartat matkailijalle tuottaa  
Entra Marketing Oy  ·  www.entra.fi
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Erä-Eero
Suomen suurpetojen 
kuvauskojut ja katselukämpät
www.eraeero.com
Keljänpurontie 12, Lieksa
tel. +358 400 159 452, info@eraeero.com

Monipuolinen retkeily- ja matkamuistomyy-
mälä kivenheiton päässä Ukko-Kolilta!  
Valikoimissamme on mm. kotimaisia Koli t-pai-
toja. Vuokraamme myös retkeilyvälineitä kuten 
lastenkantorinkkoja ja kävelysauvoja. Tervetuloa!
Ylä-Kolintie 39, 83960 Koli,
0400 231 332, info@feelkoli.fi, www.feelkoli.fi
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Koli Shop Retkitupa

Maailman kauneinta musiikkia aina heinäkuussa. 
Yli 70 konserttia ja 30 muuta tilaisuutta kahdessa 

viikossa, esiintymässä 150 kansainvälistä taiteilijaa.
Lipunmyynti, lisätiedot:

Kuhmon Kamarimusiikki, puh. 040 169 6509
www.kuhmofestival.fi

#kuhmofestival @kuhmofestival
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KUHMON KAMARIMUSIIKKI

Jylhiä vaaroja, koskien ja vaskien pauhua.

Erätulten lämpöä ja legendojen loimua. 
Lieksan luonto saa sydämet sykkimään 
samaan tahtiin. Täällä hengität ikiaikaista 
suomalaisuutta aidoimmillaan – elät todeksi 
kansallisen sielunmaiseman, josta lauluissa 
kerrotaan. 

Historian havinaan pääset tutustumaan 
keskustan tuntumassa Suomen toiseksi 
suurimmassa ulkomuseossa, Pielisen muse-
ossa, sekä Sibeliuksen häämatkakohteessa, 
Monola-aitassa. Vuonisjärveltä puolestaan 
löydät kuvanveistäjä Eva Ryynäsen ateljeen 
ja kauniin Paaterin puukirkon. 
Luontomme monipuolisuuden voit kokea 
ympäri vuoden muun muassa Ruunaalla 

koskia laskien tai kalastaen, Patvinsuolla 
vaeltaen, Pielisen laineilla liikkuen sekä 
Kolin kansallismaiseman vaaroille kiiveten 
tai korpemme hiljaisuutta kuunnellen. 

Facebook, Instagram & YouTube:  
@lieksankaupunki  
#lieksa #koli #lieksankaupunki #meijänlieksa

Matkailuneuvonta Lieksassa  
Kaupungin asiakaspalvelupiste 
Pielisentie 3, Lieksa, p. +358 40 1044 680 
asiakaspalvelu@lieksa.fi, www.lieksa.fi

Matkailuneuvonta Kolilla  
Ylä-Kolintie 2, Koli 
p. +358 45 138 7429 
info@koli.fi, www.koli.fi

Hyvärilä on kuin pieni kylä luonnon keskellä. 
Hyvärilä on oiva paikka lomalle, liikunnalle ja 
monenlaisille tapahtumille. Tekemistä riittää 
kaikkina vuodenaikoina ja tarjolla on monen- 
laista majoitusta ja maukasta lähiruokaa.
Lomatie 12, 75500 Nurmes, puh. 04010 45960, 
hyvarila@nurmes.fi, www.hyvarila.fi
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HYVÄRILÄ  
– nuoriso-ja matkailukeskus
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Männikkölän 
Pirtti
Karjalanpiirakoistaan kuulu pitopalvelu, 
rauhallinen kokous- ja juhlapaikka. Majata-
losta majataloon -retkien kohde ja taukopaikka. 
Kesäkahvilat Bomballa ja Nurmeksen Porokyläs-
sä. Majoitusta saunallisessa pihamökissä. 
Pellikanlahdentie 1, 75530 Nurmes
p. 0400 889 845, mannikkolanpirtti@gmail.com 
www.mannikkolanpirtti.com

7

Laitalan 
Lomat

Laitalan Lomat sijaitsee Karhunpään kylässä, 
Valtimolla. Majoitu mukavasti tunnelmallisissa 
hirsirakennuksissa 36 €/hlö/vrk. Neitivirran var-
rella löytyy ranta- ja savusauna. Maalaismiljöö 
tarjoaa unohtumattomat juhlat joko hirsisessä 
päätalossa, kodassa tai tanssipaviljongissa.
Palvelemme tilauksesta!
www.laitalanlomat.com, puh. 0500 227 011
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Äksyt Ämmät 
Majatalo Pihlajapuu
Matkatoimisto ja verkkokauppa • Majatalosta 
majataloon -retket • Ryhmämatkat • Opaspalve-
lut • Tapahtumat • Pääsyliput
Kestävää kehitystä tukevaa majoitusta, ruo-
kapalvelut, kokous- ja juhlatilat, sauna, liikunta-
sali. Lomamökkivälitys. B&B 50€/hlö/vrk.
www.aksytammat.fi, sales@aksytammat.fi 
Puh. 050 477 2570
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Tarjoamme karjalaisen ruokaperinteen luomu-
ruokaa kestävästi, rakkaudella ja sydämellisellä 
vieraanvaraisuudella. Majoitusta maalaismil-
jöössä, huoneissa talonpoikaistyylinen sisustus. 
Tervetuloa vieraaksemme! 
p. 050 344 3824, majatalo@puukarinpysakki.fi  
Kajaanintie 844, Valtimo, www.puukarinpysakki.com

PUUKARIN PYSÄKKI 
Karelian Restaurant & Guesthouse

Mökkiloma kesyttää kiireen! Aamiaismajoituk-
sen lisäksi meiltä myös kalastusluvat, luontoret-
ket ja savusaunan leppeät löylyt.
Petäjäniementie 121, 88930 Lentiira
puh.  +358 44 72 88 930, sales@lentiira.com
Online-varaukset: lentiira.com
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Lentiiran Lomakylä

Kuhmon kaupungin matkailuneuvonta
Kaupungin kirjasto 
Pajakkakatu 2, 88900 KUHMO
Puh/Tel. +358 44 725 5307 
matkailu@kuhmo.fi, www.kuhmo.fi
Avoinna: ma-ke klo 10–19,  
to, pe klo 10–16 ja la klo 10–15.

Runon ja Rajan tie

Karjalan kirkkotie

Pielisen kierros

Ontrei Malisen kannelreitti

lomamökkejä / stugor / cottages

hotelli, huonemajoitus  
/ hotell, b&b / hotel, b&b

kokoukset / möten / meetings

nähtävyys / sevärdhet / sight

tapahtumat / händelser / events

kahvila / café

ravintola / restaurang  
/ restaurant

museo / museum

ostospaikka / butik / shopping

elintarvikkeiden suoramyynti / direkt-
försäljning av livsmedel / direct food sales

retkeilyreittejä / vandringsleder  
/ hiking trails

hiihtolatuja / längdskidspår  
/ cross-country skiing tracks

leirintäalue / campingplats  
/ camping site

asuntovaulualue  
/ husvagnsplats / caravan site

kalastusmahdollisuus 
/ fiskemöjligheter / fishing possiblity

villieläinten katselu  
/ djurskådning / wild animal watching

matkailuinfo / turistinformation / tourist information

kohteen sijainti kartalla / platsen för attraktionen  
på kartan / location of the attraction on the map

Suomussalmen Matkailutoimisto
Jalonkaarre 5, 89600 Suomussalmi
Puh./Tel. +358 44 777 3250 
visit@suomussalmi.fi
www.visitsuomussalmi.fi
Avoinna: ma-pe klo 8-16.

viakarelia.fi Via Karelia Tourist Route
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Tule viihtymään mukavaan, kartanomaiseen 
hotelliin Salpalinjalle. 
Edullista luksusta, historiaa ja luonnonrauhaa 
Saimaa Geoparkissa, Lappeenrannassa. Täysin 
varustellut, yksilölliset huoneistot 1-6 henkilölle.
Vanha Mikkelintie 125, 53830 Lappeenranta
www.salpalinjanhovi.fi, info@salpalinjanhovi.fi
Puh. 050 336 0986
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SALPALINJAN HOVI

Majoitusta tunnelmallisessa historiallisessa 
kartanossa Kiteellä. Huoneita päätalossa ja 
aittamajoitusta. Koko talo mahdollista vuokrata 
esim. viikonlopuksi. Huoneita pidempiaikaiseen 
majoitukseen.
Savikontie 37, Kitee, puh. 0400 261 552 
savikon.kartano@gmail.com
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B&B SAVIKON KARTANO

Retkeile, majoitu, lomaile, hiljenny,  
osallistu, viihdy. Ryhmäruokailut, perhejuhlat, 

kokouspalvelut, rantasauna tilauksesta.
Oronmyllyntie 250, 59310 Särkisalmi

p. 0400 793 441, www.oronmylly.fi
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ORONMYLLYN LOMA- JA KURSSIKESKUS

Tilaa ryhmällesi ohjelmallinen humoristinen 
herkutteluilta Pahan Pajarin kartanon  

keskiaikaiseen karjalaiseen tapaan. 
Tuoreita paikallisia raaka-aineita pihistelemättä 

syntyy karjalaisia herkullisia perinneruokia. 
Pysäköintialue useille linja-autoille.

MAIJAN JUHLA- JA PITOPALVELU 
Kiitsontie 4, 82500 Kitee, puh. 050 349 9018 

maija.timonen@kolumbus.fi, maijapalvelee.fi

Pahan Pahan 
Pajarin pidotPajarin pidot
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vuoksenkalastuspuisto.fi

Kalastus - Ravintola - Sauna
Risteilyt - Leirintäalue

 Myö palvellaa Karjalas, Imatral Vuoksen varrel!

TAKAISINTAKAISIN TAKAISIN TAKAISIN TAKAISINTAKAISIN TAKAISINTAKAISIN
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Rimpsut ovat perinteikkäällä reseptillä  
leivottuja rukiisia piirakoita. Niitä saatavana 
suolaisina ja makeina versioina. Rimpsuihin ki-
teytyy suomalaisten luonnonantimien arvokkuus. 
Maista Imatran omia lähiruokaherkkuja!

26

www.rimpsu.fi 
IG/FB: Rimpsu-Reetta

puh. 044 236 7355
Imatrankoskentie 1, Imatra

RIMPSU-REETTA

Hotelli Salpa tarjoaa loistavat puitteet majoit-
tumiselle, juhlille sekä kokouksille. Salpasta 

löydät aktiviteettejä koko perheelle, sekä pääset 
rentoutumaan saunomisen ja uimisen parissa. 
Hotelli sijaitsee Luumäellä, Salpalinjan läheisyy-

dessä, vain 20 km päässä Lappeenrannasta.
 info@hotellisalpa.fi, +358 10 311 3840 
Itsenäisyydentie 609 c, 54530 Luumäki 
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TERVETULOA  
HOTELLI SALPAAN!

Satoja makuja ja tarinoita  
Rakuunamäellä, Saimaan rannalla.

Upseeritie 2 Lappeenranta
Puh. 050 555 8040, 050 447 1185

upseerikerho@lappeenrannanupseerikerho.fi
www.lappeenrannanupseerikerho.fi
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Ravintola Upseerikerho 
LAPPEENRANNASSA

Kiertele lukuisat museot näyttelyineen, katsas-
ta pihapiirin puuveistokset ja herkuttele Katri 
Helena -leivoksella. Vietä kiireetön hetki ja nauti 
olostasi! Pääsymaksu 5 €/hlö, ryhmä 2 €/hlö
Katri Helenan raitin varrella, Kirkkotie 14 
puh. 050 363 6154, 0400 626 875
tohmajarviseura.fi, tohmajarvi.fi/matkailu
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NYMANIN MUSEOALUE

Suomen suurin puinen ortodoksikirkko. Satoja 
karhupatsaita ympäri kylää. Viinitorni Huippu ja 
mahtavat näkymät yli karjalaisten vaarojen.
Kesämatkailuneuvonta:
Parppeinvaaran runokylässä
Neuvonta ympäri vuoden:
visitilomantsi.fi, 050 337 7379

ILOMANTSI – karjalaisuuden ytimessä

Kiteelle on mukava tulla käymään ja viihtyä 
pidempäänkin. Mukavat majoituspaikat 
puhtaiden järvien rannoilla houkuttavat. 
Kiteellä on myös isoja vesistöjä, joissa pääsee 
nauttimaan rantaelämästä, veneilystä ja 
kalastuksesta. Keskustassakin rannat ja luonto 
löytyvät ihan kiven heiton päästä. Uutuutena 
Kareliapolut. Voit kävellä, polkujuosta ja tai 
maastopyöräillä sekä kesällä että talvella. 
Voi rauhoittua ja levätä, mutta kun siltä 
tuntuu, tekemistä ja tapahtumia löytyy joka 
makuun. Palveluja on mukavasti tarjolla – ja 
nämäkin lähellä. On kauppakeskuksia, mutta 
löytyy pieniä erikoisliikkeitä, joista löydät 

yllättäviäkin löytöjä. Viihtyisät kahvilat ja 
ravintolat palvelevat. 

Kesämatkailuneuvonnat palvelevat 
kesäkuun alusta elokuun puoliväliin  
Kiteellä ja Kesälahdella
Kiteellä puh. 040 105 1021 
Kesälahdella puh. 040 105 2008
Muuna aikana asiointipisteissä Kiteen 
kaupungintalolla ja Kesälahden kirjastossa.
www.kitee.fi/matkailu ja  
Kirkas-matkailuesite.
Tapahtumat  
www.kitee.fi/tapahtumat 

Kiteellä viihtyy

Tutustu Lappeenrannan ja Imatran  
seutujen matkailutarjontaan

Tervetuloa ainutlaatuiselle ruokamatkalle 
Karelia à la carte – karjalaiseen keittiöön! 
Keittiöissämme yhdistyy huippugastronomian 
nykytrendit ja rikas karjalainen ruokaperin-
ne. Aidot ruokaelämykset syntyvät lähellä 
tuotetuista puhtaista raaka-aineista, jotka ovat 
saaneet aromikkuutensa vaaramaisemissa 
keskiyön auringon alla.  Luontoa kunnioittaen 
valmistuu konstailematonta ruokaa puhtaiden 
järvien muikuista, kuhasta ja ahvenista, erä-
metsien aromikkaista marjoista, sienistä ja riis-
tasta, vapaana laidunnetusta karjasta, vapaan 
kanan munista, luonnonniittyjen villiyrteistä ja 
hunajasta, luomupeltojen viljasta, juureksista, 
vihanneksista ja marjoista.

Rakkaudella valmistettuja paikallisia makuja 
tarjoillaan pohjoiskarjalaisella aitoudella, 
vieraanvaraisuudella ja iloisuudella luonnon- 

läheisissä elämyksellisissä ympäristöissä, jois-
sa nykypäivä ja kulttuurihistoria elävät käsikä-
dessä. Jokainen Karelia à la carte -verkoston 
yritys ruokatarinoineen on omaleimainen oma 
itsensä, tutustumisretken arvoinen. Karelia à 
la carte -ruokamatkailuverkostossa on nyt mu-
kana 60 pohjoiskarjalaista ruoka-alan yritystä; 
ravintoloita, matkailuyrityksiä, leipomoita, 
muita elintarvikkeiden jatkojalostajia, tuottajia.

Yhteistyössä syntyy makuja, joilla on juuret!

Karelia à la carte -verkosto 
Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria 
johanna.rinnekari@maajakotitalousnaiset.fi 
puh. 040 301 2441, www.kareliaalacarte.fi

Pohjois- ja Etelä-Karjalan yhteistyönä raken-
netaan yhteistä matkailureittiä ja yhteisiä 
matkailutuotteita itärajalle osana Sisältöä 
kulinaristille kulttuurista -hanketta.
Hankkeen tavoitteena on yritysten liiketoi-
minnan ja henkilöstön osaamisen kehittämi-
nen sekä uusien ansaintamallien luominen 
lähivuosien aikana hyödyntäen kulttuurista 
luovuutta, ruokaa, karjalaisuutta sekä itärajan 
läheisyyttä.
Kehitämme hankkeessa tuotteita erityisesti 
kansainväliselle asiakkaalle: elämyksellisyyttä, 
tarinoita ja reititystä. Yhteistyössä kanssamme 
on Visit Finlad Lakeland. Tavoitteena on saada 
valmiuksia liittyä eurooppalaiseen kulttuuri-
reittiverkostoon. 

Voisiko juuri sinun yrityksesi tulla mukaan 
tuotekehitykseen, ja olla vaikkapa uusi 
ohjelmapalvelu- tai kotimajoitustoimintaa 
harjoittava toimija? Tai haluaisitko tulla mu-
kaan hankkimaan esiintymis- ja markkinointi-
valmiuksia, osallistua koemerkkinointiin uusil-
le kohderyhmille tai lähteä mukaan kotimaan 
tai ulkomaan benchmarking-matkalle? 
Hankkeen toiminta-aika on 1.4.2019–30.6.2021.
Hanketta rahoittavat Euroopan unionin alue-
kehitysrahasto ja Pohjois-Karjalan Maakuntalii-
ton tulvaisuusrahasto.
Projektipäällikkö Soile Lehtinen 
Itä-Suomen Maa- ja  
kotitalousnaiset, ProAgria 
soile.lehtinen@proagria.fi  
puh. 043 827 3703 

Karelia à la carte

Sisältöä  
kulinaristeille  
kulttuurista

– LUONNOLLISESTI VIERAANVARAINEN!

Tarjoamme yksilöllistä hotellimajoitusta 
karjalaisella sydämellä ja vieraanvaraisuudella 
Joensuun ydinkeskustassa Pielisjoen äärellä.
Kotonas tunnet olevasi, omana ihtenäs asuvasi!
Lietsu Boutique Aparthotel
Rantakatu 26, 80100 Joensuu
info@lietsuhotel.fi, puh. 044 7520 500
www.lietsuhotel.fi

13

HUONEISTOHOTELLI LIETSU

Kukkolan tilan monipuolinen maatilaympäristö 
tarjoaa luontoelämyksiä, historian havinaa,  
Green Care -hyvinvointipalveluja, metsämieliret-
kiä ja konstailematonta talonpoikaisruokaa. 
Karelia à la carte – Luonnollisesti vieraanvarainen!
Vanha Valtatie 70, Joensuu  
(vain 6 km Joensuun keskustasta)
johanna.rinnekari@maajakotitalousnaiset.fi 
puh. 040 301 2441, www.kukkolantila.fi
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KUKKOLAN TILA

Tervetuloa syyskuun viimeisenä lauantaina 
Liperin Leipäpäivä -sadonkorjuutapahtumaan! 
Meiltä myös maaseutuun ja ruokaan liittyviä Lipe-
rin leipäpitäjän ruisleipäkierros-matkailupaketteja.
Liperin Leipäpäivä ry, liperinleipapaiva@gmail.com, 
p. 0500 985 610, www.liperinleipapaiva.fi
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LIPERIN LEIPÄPÄIVÄ

Tohmajärveltä löydät mielenkiintoisia muse-
oita ja näyttelyitä sekä kaksi kesäteatteria. 
Kesää siivittävät useat eri tapahtumat, joista 
tunnetuin on juhannuksen jälkeisellä viikolla 
vietettävät Potsipäivät. 
Kirkkoniemi on yksi kauneimmista kirkonpai-
koista Suomessa, jonne on avattu uusi uima-
ranta. Paikallisten taiteilijoiden ja kädentaita-
jien osaamiseen pääset tutustumaan Puun 
Sielussa ja Galleria Savipajassa. 
Tohmajärven luonto tarjoaa erinomaisia 
mahdollisuuksia luonnossa liikkumiseen. 
Aconitum-polun varrelta voit löytää hyvin 
harvinaisen lehtoukonhatun sekä ukonhat-
tukimalaisen. Tohmajärvellä riittää nähtävää 
myös lintu- ja hyönteisharrastajille. Unohta-
matta Jänisjoen monipuolisuutta. 

Liikunnanharrastajia suosittelemme testaa-
maan esimerkiksi Karelianpolkujen reitistöt, 
jotka soveltuvat patikointiin, maastopyöräi-
lyyn ja polkujuoksuun. 
Niiralan kansainvälisen (24/7) rajanylitys-
paikan kautta aukeavat Venäjän Karjalan 
matkailumahdollisuudet.

Lue lisää: www.tohmajarvi.fi

Tohmajärvi
KULUTA KULTTUURIA, LIIKUTA LIHAKSIA

Kulttuuria, perinneruokia, näyttelyitä ja 
tapahtumia ainutlaatuisessa ympäristössä
Ravintola Parppeinpirtti, +358 10 239 9950 
myynti@parppeinpirtti.fi, www.parppeinpirtti.fi
Parppeinvaaran runokylä, +358 50 375 8787 
parppei@ilomantsinmuseot.fi, www.parppeinvaara.fi
Parppeintie 4, 82900 Ilomantsi
Tervetuloa!
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PARPPEINVAARALLA  
karjalaisessa hengessä
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Turvallisesti itärajalla Rajakartanossa
Laadukkaat ja rauhalliset huoneistot joki- ja met-
sämaisemassa, myös lemmikeille. Lähiruokara-
vintola. Savusauna sekä puu- ja sähkölämmittei-

set saunat. Luontopolku Koitajoen rannassa. 
Mustakorventie 11, 82980 Möhkö 

p. 0500 649 150, elvi@rajakartano.fi 
www.rajakartano.fi

Möhkön ruukkikylä tarjoaa sinulle näkemistä 
ja kokemista aidosti idässä. Löydät meidät 
Suomen itäisimmästä kunnasta Ilomantsista 
aivan itärajan tuntumasta.
Möhköntie 210, 82980 Möhkö
puh. 045 340 3920, mohko.info@luukku.com
www.mohko.net
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MÖHKÖ – se itäisin

Hakkapeliitoista hurmahousuihin – Ratsuväki-
elämää vuosisatojen ajan, kesällä 2019 avattu 
uudistunut perusnäyttely esittelee suomalaisen 

ratsuväen vaiheita 1500-luvulta nykypäivään. 
Koe samalla myös muut Lappeenrannan museot!

Kristiinankatu 2, Linnoitus, 53900 Lappeenranta
puh. lippukassa 05 616 2257 tai  

toimisto 040 587 2274, museot@lappeenranta.fi
www.lappeenranta.fi/museot
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RATSUVÄKIMUSEO


