
TARKEMPIA TIETOJA RUSKARUKOUSMATKASTA: 

BUSSIMATKAN TIEDOT: 

Lähdemme Kajaanin linja-autoasemalta perjantaina klo 13. Sitä ennen mahdollisuus hypätä kyytiin 

Iisalmesta, josta bussi lähtee, jonka kautta bussi tulee Kajaaniin. Mahdollisuus lähteä kyytiin myös 

matkana varrelta Kajaanin jälkeen Kontiomäeltä, Hyrynsalmelta, Suomussalmelta, ym. 

Perjantai- ja lauantai-illalla klo 19 meillä on yhteinen opetus- ja rukoustilaisuus Kuusamon 

helluntaiseurakunnassa.  

Poikkeamme tulomatkalla Raatteen portissa rukoilemassa. Paikka, jossa muistellaan, kuinka 

kaikkivaltias Jumala antoi ratkaisut Suomen eduksi toisessa maailmansodassa. Palaamme takaisin 

sunnuntaina noin klo 17 Kajaanin linja-autoasemalle. Iisalmi-Kajaani –reitin varrelta kyytiin tulleet 

pääsevät myös palaamaan bussilla omalle paikkakunnalleen. 

MAJOITTUMINEN: 

Kuusamon tropiikki, Villas-huoneistot, 5 henkilöä /huoneisto. Sisältää: Kaksi makuuhuonetta ja 

olohuoneen sohvapaikka, huoneistoissa oma sauna, hyvätasoinen keittiö, liinavaatteet, loppusiivous 

talon puolesta. 

HINTA: 

180€aikuisille, lapset alle 15v. 90€, sisältäen majoitukset 2 yölle, runsaat aamiaiset seisovasta 

pöydästä  lauantaille ja sunnuntaille, kylpylän käytön perjantaille ja lauantaille / lauantaille ja 

sunnuntaille, päivällisen perjantaille ja lauantaille, lounaan sunnuntaille, bussikuljetukset 

Kuusamon majapaikkaan ja Pikku Karhunkierroksen vaellukselle. 

Vaellukselle voi halutessaan ottaa omia eväitä mukaan ja varsinkin juoma on tarpeen, vaikka onkin 

syöty runsas aamiainen. Huoneistoissa on jääkaapit ruokatarvikkeille. Iltatilaisuuksien jälkeen 

Kuusamon hell.srk on varannut pientä purtavaa iltapalaksi pientä maksua vastaan. Molemmilla 

pitkillä bussimatkoilla pysähdymme yhden kerran ruokailemaan. 

TIEDUSTELUT  JA ILMOITTAUTUMISET : 

Ilmi Rautiainen puh. 050-3743920  joko soittaen tai tekstiviestillä, sähköpostiosoite: 

ilmi.rautiainen@gmail.com   TAI       Evelyn Hynynen p.040-5185954 / info@rauhanmajatalo.fi 

 

RUSKAMATKAN MAKSAMINEN : 

FI51 4600 0010 6251 80, HUOM. maksun maksaminen vahvistaa paikan matkalle. 

 

JÄRJESTÄJÄ: 

Kajaanin Kristillinen Kasvatus ry (Kajakrist ry) 

mailto:ilmi.rautiainen@gmail.com
mailto:info@rauhanmajatalo.fi


 

 

    RUSKARUKOUSMATKA  

              KUUSAMOON 

               20.-22.9.2019 
Ruskarukousmatka on jatkoa Turun Kristus-päivälle, jonne teimme 

rukousmatkan Kainuusta joulukuussa 2017. Nyt teemme lauantaina myös 

pienen vaelluksen ruskamaisemissa. Rukoukseen meitä inspiroi Mats 

Sundfors Hengen uudistus kirkossamme –yhdistyksestä. Perjantaina ja 

lauantaina klo 19 on opetusta ja rukousta Kuusamon hell. seurakunnassa.  

Aikataulu: Lähdemme Kajaanin linja-autoasemalta perjantaina 20.9. klo 

13 ja palaamme takaisin sunnuntaina 22.9.noin klo 17.  

Tied. ja ilm.viim.13.9.:Ilmi Rautiainen puh. 050-3743920 / ilmi.rautiainen@gmail.com 

TAI Evelyn Hynynen puh.040-5185954 / info@rauhanmajatalo.fi 

mailto:ilmi.rautiainen@gmail.com
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 Hengen uudistus kirkossamme –yhdistyksestä mukana  

 

                      Mats Sundfors 

    Tervetuloa Hengen uudistukseen 
 

            Hengen uudistuksen näky on tukea ja rakentaa Pyhän Hengen 

        voimassa eläviä yhteisöjä ja lähettää niiden jäseniä maailmaan. 

 

Tavoitteet ja toiminta 

 

Hengen uudistuksen näky on: " Tukea ja rakentaa Pyhän Hengen voimassa eläviä yhteisöjä ja 

lähettää niiden jäseniä maailmaan" 

 

Hengen uudistus kirkossamme ry on Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa toimiva uudistusliike, 

jonka tarkoituksena on: 

 

- rohkaista Suomen evankelisluterilaista kirkkoa seurakuntineen sekä kirkon piirissä toimivia 

herätysliikkeitä ja yhdistyksiä jatkuvaan hengelliseen uudistumiseen, 

 

- korostaa Pyhän Hengen, armolahjojen, rukouksen ja yhteyden merkitystä kristillisten kirkkojen, 

yhteisöjen ja yksityisten kristittyjen elämässä, 

 

- selvittää Suomen evankelisluterilaisen kirkon sisällä karismaattisuuden raamatullisia ja teologisia 

perusteita, sisältöä, tehtävää ja merkitystä yhdessä muiden kirkollisten toimijoiden kanssa, 

 

- harjoittaa julistus-, opetus- ja koulutustoimintaa spiritualiteetin vahvistamiseksi sekä 

 

- toimia seurakunnissa kirkon jäsenten seurakuntayhteyden vahvistamiseksi sekä eri kristillisten 

kirkkojen ja yhteisöjen ja niiden jäsenten välisen elävän yhteyden toteutumiseksi.  

 



Mikä on Pieni Karhunkierros? 

Pieni Karhunkierros on maastoon merkitty 12 kilometrin mittainen retkeilyreitti Oulangan 

kansallispuistossa, puolisen tuntia Kuusamon ja Rukan pohjoispuolella. 

Vesistöjä ylitetään kolmessa kohdassa riippusiltoja pitkin; heti lähdössä Niskakoskella, 

alkutaipaleella Myllykoskella ja reitin puolessa välissä Harrisuvannolla. Myllykosken sillan saa 

ylittää vain yksi henkilö kerrallaan. Siltoja ja ylityksiä etukäteen jännittäneet retkeläiset kokivat 

sillat turvallisiksi ja hyvin tehdyiksi, jopa siinä määrin, että päättivät tehdä pari ylimääräistä edes-

takaisin ylitystä!  

Pienen Karhunkierroksen voi kävellä joko myötä- tai vastapäivään. Kiertosuunta valitaan 

Retkietapin lähtöpisteeltä 1,5 kilometrin päässä olevan Myllykosken riippusillan kohdalla. Oma 

suositukseni on kiertää reitti myötäpäivään, eli ylittää Myllykosken riippusilta heti alkuunsa. Näin 

Kallioportin huipulle kipuaminen tapahtuu kevyemmin, ja matkaa pääsee jatkamaan kävelemällä 

rinteen vastakkaisella puolella kaikki 252 porrasta (n. 100 m!) alaspäin.  

Huiput ja kuohut 

Pienellä Karhunkierroksella edessä on runsaasti upeita luontokohteita, joista useimmat liittyvät 

vesistöihin. Reitin “eteläsuoraa” hallitsee itään laskeva Kitkajoki, joka kohisee malttamattomana 

eteenpäin esimerkiksi Myllykoskella ja Aallokkokoskella. Aivan oman lukunsa järjestää 

onomatopoeettinen Jyrävä – yksi Suomen suurimmista vesiputouksista. Katkeamattomalla vyöryllä 

alaspäin ryntäävä vesi vetää hetken henkeä Siilastuvan taukopaikan rantamilla ennen kuin jatkaa 

matkaansa kohti Harrisuvantoa, jossa Kitkan pinta on lähes peilityyni.  

 

Jos aikaa on vähän tai vähän enemmän: 

“Minikarhu” 3 km 

Lähde lyhyttaipaleelle Retkietapin lähtöpisteeltä ja kävele Myllykoskelle ja takaisin (1,5 km + 1,5 

km). Myllykoskella tulentekopaikka. Reitin varrella hyväkuntoisia portaita ja pitkospuita, ei suuria 

korkeuseroja. Paljon kuljettu polku on tamppautunut tiiviiksi, reitillä on ajoittain kulkua 

hankaloittavia juurakoita ja kiviä. 

Nähtävyyksinä Niskakoski ja kosken ylittävä riippusilta sekä Myllykoski, jossa vanha mylly on 

muutettu autiotuvaksi. Myllykoskella on myös reitin toinen riippusilta, jonka voi halutessaan 

kävellä edestakaisin.  

(+ 4 km patikoimalla Myllykoskelta vielä Jyrävän putoukselle / Siilastuvan taukopaikalle ja 

takaisin) 

                   TERVETULOA MUKAAN!  

RUKOILLAAN YHDESSÄ KAINUUN JA SUOMEN 

PUOLESTA !    YKSIKIN RUKOUS VAIKUTTAA ! 

https://retkipaikka.fi/pohjanmaan-poika-ihmeissaan-aallokkokosken-rannalla-kuusamossa/
https://retkipaikka.fi/jyravankoski-hallitsee-ymparistoaan-pienella-karhunkierroksella-kuusamossa/

