Saijan 2021
Lomakartano
~ Rauhallista tunnelmaa Jokijärven rannalla ~

Saijan Lomakartano – Päätalon maisemissa
Matkailuyrityksemme
Saijan Lomakartano
sijaitsee Taivalkoskella,
Jokijärven rannalla.
Kirjailija Kalle Päätalon
kasvukoti Kallioniemi
on lähinaapurissa.
Saija on peräpohjalainen, rauhallinen maalaiskartano. Pihapiiriä reunustavat hirsirakennukset sekä mieleenpainuva
maisema Jokijärven selälle.
Olemme osa kirjailija Kalle
Päätalon kirjoittamaa pientä,
aktiivista Jokijärven kylää ja
vaalimme parhaamme mukaan
kirjailijan Suomen kansalle jättämää kuvaa kylästä ja sen
elämästä.
Tarjoamme majoitus-, ruokailu- sekä luontoon- ja paikalliskulttuuriin perustuvia
ohjelmapalveluja erilaisille
ryhmille, kuten esimerkiksi
linja-autoryhmät, perhejuhlat,
kokous- ja koulutustilaisuudet
sekä virkistyspäivät.
Toivotamme teidät
tervetulleeksi!
Helena, Asko ja henkilökunta.
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Pirttiravintola, sali
ja terassi
Saijan päärakennuksen pirttiravintolassa on tilaa 40, salissa ja kokoustilassa 100 sekä
terassilla 60 henkilölle. Vieraamme nauttivat lähi- ja villiruoasta sekä Saijan keittiön
leivonnaisista.

Majoitustilat
Pihapiirin ympärillä olevissa
hirsirakennuksissa on 20 saunallista huoneistoa. Suurin osa
huoneistoista on 2-hengen
huoneita. Osassa huoneita on
2 lisävuodetta. Pihapiirin välittömässä läheisyydessä on kaksi
hyvin varusteltua mökkiä; toinen 4 ja toinen 6 henkilölle. Lisäksi Jokijärven rantaan on sijoitettu 2 saunallista, lasikattoista
1-3 hengen revontulikotaa.

Lasipalatsi
Jokijärven rannassa on puurakenteinen kesärakennus. Rakennuksen seiniä kiertävistä
ikkunoista on upea näkymä
järvelle, aivan kuin olisi sen sylissä. Lasipalatsia käytämme kesäisin muun muassa perhe- ja
muiden juhlien järjestämiseen
sekä kokoustilana.

Savusauna
Rannassa olevaan perinteiseen,
pehmytlöylyiseen savusaunaan
sopii kerrallaan saunomaan 10
henkilöä.

Kota
Savusaunan läheisyydessä on
iso kota (50 - 70 hlöä). Tunnelmaa luo iso tulisija. Siellä
järjestämme perhejuhlia, ryhmille yhteistä ohjelmaa sekä
mieleenpainuvia ruokailuja.

Huskytarha
Olennainen osa Saijaa on 160
vetokoiran tarha. Esittelemme
ryhmille koiratarhaa ja sen nelijalkaisten asukkaiden eloa.

Ohjelmat ja
aktiviteetit
Tarjoamme
Saijassa
luontoon ja kulttuuriin perustuvia
ohjelmapalveluja.
Sijaintimme
tarjoaa
monipuoliset mahdollisuudet aktiviteetteihin maastossa ja
vesillä, opastettuna tai omatoimisesti. Ympäristöstämme
löytyy eri mittaisia vaellus- ja
pyöräilyreittejä sekä lintujen
ja muun luonnon tarkkailuun
soveltuvia paikkoja. Lämpimänä kesäpäivänä voit pulahtaa
uimaan Jokijärven aaltoihin tai
lähteä Saijan luonnontilaisesta
rannasta kauemmas järvelle
tutkimaan kylää joko veneellä,
kanootilla, kajakilla tai sup-laudalla. Meitä ympäröivät vesistöt
ovat myös hyviä kalapaikkoja.
Iijoki Jokijärvestä alaspäin on
yksi Suomen suosituimmista
perhokalastusalueista.
Olemme osa kansallispuistojen
maata. 100 km säteellä sijaitsevat kansallispuistot Hossa,
Syöte, Oulanka ja Riisitunturi, joihin voitte tehdä Saijasta
päiväretkiä.
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Kodikkaasti keskellä kauneinta Koillismaata
Hirsihuoneistot
Rivitaloissa on 20 kpl 1-4 henkilön saunallista
huoneistoa. Ravintola- ja ohjelmapalveluistamme
ryhmille löytyy lisätietoa jäljempänä. Teemme mm.
opastettuja retkiä Taivalkoskelle sekä naapurikuntiin.
Järjestämme vierailuja omalle koiratarhalle ja
opastettuja luontoretkiä eri muodoissa. Savusauna
järven rannalla lämmitetään tilauksesta.

Majoitus
1h huone
2h huone
Lisähenkilö
Lapsi 4-11 v.

1 yö (aik.) ma-to 1 yö (aik.) pe-su
103 €
113 €
118 €
128 €
34 €
39 €
17 €
19 €

Hinnat alkaen / huone
Hinnat sisältävät liinavaatteet, pyyhkeet,
aamiaisen sekä huonekohtaisen saunan käytön.
4-11 v. 50%, alle 4 v. veloituksetta samassa huoneessa
vanhempien kanssa (ei omaa vuodepaikkaa).
Puolihoitolisä (kahvi, päivällinen) 30 €/hlö/vrk
Täyshoitolisä (kahvi, lounas, päivällinen) 45 €/hlö/vrk
Matkasänky liinavaatteilla 20 €
Lemmikkieläinmaksu 20 €

Majoituspaketit
Puolihoito
5 yötä
1h huone
585 €
2h huone
399 €
Lisähenkilö
295 €

Täyshoito
5 yötä
659 €
475 €
369 €

Puolihoito
7 yötä
819 €
559 €
409 €

Hinnat alkaen / henkilö
Hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Oikeudet muutoksiin pidätetään
Majoitushinnat voimassa 6.4. – 30.11.2021
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Täyshoito
7 yötä
925 €
665 €
515 €
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Mökit
Kokkoniemi
(1-4 henkilöä) alkaen:
ma-to
145 €

pe-su
159 €

Täysihoitomahdollisuus,
ruokailut Saijan pirtissä
5 yötä
653 €

7 yötä
863 €

Kokkoniemen mökki sijaitsee 200 metrin päässä Saijan
päärakennuksesta Jokijärven rannalla
~
~
~
~
~

2 kpl 2-hengen makuuhuonetta
sauna ja kylpyhuone
wc, suihku ja pesukone
olohuone, jossa TV ja takka
täysin varusteltu keittiö (sijaitsee olohuoneen yhteydessä)

pe-su
179 €

5 yötä
743 €

7 yötä
982 €

Lisähenkilö 25 €/yö
Mylly Kaija sijaitsee 50 metrin päässä Saijan päärakennuksesta
~
~
~
~
~
~
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Pyyhkeet & liinavaatteet:
17 €/setti
Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Oikeudet muutoksiin
pidätetään
Majoitushinnat voimassa
6.4. – 30.11.2021

Mylly Kaija
(1-6 henkilöä) alkaen:
ma-to
165 €

Aamiainen: 15 €/hlö /pvä

3 kpl 2-hengen makuuhuonetta
sauna ja kylpyhuone alakerrassa (2 suihkua, pesukone)
2 wc (suihku) yläkerrassa
1 wc alakerrassa
olohuone, jossa TV ja takka
täysin varusteltu keittiö (sijaitsee olohuoneen yhteydessä)

Revontulikodat
Aivan Jokijärven rantaan sijoitetuissa lasikattoisissa 1-3 hengen revontulikodassa
yöpyjille avautuu suoraan sängystä näkymä pohjoistaivaalle, joka tarjoaa
esityksiään ympäri vuoden. Revontulten tanssi, jota tähdet tuikkien säestävät.
Hiljaa kohti putoilevat lumihiutaleet tai kesäyön auringossa lasikatolla timantteina
kimaltavat sadepisarat. Nämä kruunaavat tunnelmallisen kotayön.
1 hlö/kota
2 hlö/kota
3 hlö/kota

ma-to
149 €
169 €
199 €

pe-su
159 €
179 €
209 €

Hinnat ovat arvonlisäverollisia ja ilmoitetaan per kota. Ne sisältävät
liinavaatteet, pyyhkeet, aamiaisen sekä kotakohtaisen saunakäytön.
Puolihoito- ja täysihoitomahdollisuus. Kaikki ruokailut Saijan päärakennuksen pirtissä.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Oikeudet muutoksiin
pidätetään

Huom. Lapset 4-11 v. 50%, alle 4 v. veloituksetta samassa kodassa
vanhempien kanssa (ei omaa vuodepaikkaa).

Majoitushinnat voimassa
6.4. – 30.11.2021
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Wild Food Taivalkoski - villiruoan koti
Ruokailuvaihtoehdot ryhmille
Toivotamme ryhmänne tervetulleeksi
ruokailemaan Saijan Lomakartanoon.
Tarjoamme teille aitoa koillismaalaista
lähiruokaa. Kyseessä ei ole pelkkä ruokailu,
vaan siihen liittyy tarinankerrontaa
Saijasta ja Kalle Päätalosta.
Suosittelemme ryhmällenne
(alk. 10 hlö) seuraavia
ruokailuvaihtoehtoja:
Lohikeittoa tai lihakeittoa
Hinta: 14,50 € / henkilö

Poronkäristystä

Saijan tapaan valmistettuna, perunamuusia,
puolukkasurvosta ja etikkakurkkua
Hinta: 28,90 € / henkilö

Mureaksi haudutettua
mehtäsonninpalapaistia

punaviinissa villiyrttien kera haudutettua
mehtäsonninpaistia, nokkosvoipottua,
puolukkasurvosta ja etikkakurkkua
Hinta: 28,90 € / henkilö

Perinteistä karjalanpaistia

kaali-riisilaatikkoa ja keitettyja perunoita,
etikkapunajuurta ja etikkakurkkua
Hinta: 21,90 € / henkilö

Arwolan lihamureketta

Ruokailuun sisältyy:
Saijassa leivottua leipää,
voita ja yrttipestoa.
Keittoruokailuun lisäksi juustoa,
etikkakurkkua ja tomaattia.
Muihin ruokailuvaihtoehtoihin
vihersalaattia ja talon
kuusenkerkällä maustettua
salaatinkastiketta.

mehtäsonninpaistijauhelihasta, mehtäsienikastiketta,
makeita juureksia ja keitettyja perunoita
Hinta: 21,90 € / henkilö

Ruokajuomina vettä, maitoa ja
talossa maltaista tehtyä
kotikaljaa.

Poromiehenkiusausta

Kahvia, teetä.

lämminsavuporosta, etikkakurkkua ja puolukkasurvosta
Hinta: 20,90 € / henkilö

Jokijärven haukimurekepihvit

nokkosella maustettua perunamuusia,
tillivalkoviinikastiketta, voissa
haudutettua purjoa ja porkkanoita
Hinta: 21,90 € / henkilö

Uunissa paahdettua,
aurajuustolla maustettua lohta

kasvispedillä kypsennettyä lohta ja tilliperunamuusia
Hinta: 20,90 € / henkilö
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Jälkiruoaksi ja kahvin kera:
Marjapiirakkaa

2,90 € / hlö

Marjakiisseliä ja
mesiangervovaahtoa3,90 € / hlö
Leipäjuustoa, hillaa ja
kermavaahtoa
7,20 € / hlö

Kokkeintkaänen ja
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Saijan
lähiruokaviikko
5.- 11.7.2021

Saijan ruokaideologia on aina ollut sydäntä lähellä olevien paikallisten raaka-aineiden hyödyntäminen. Meille on erityisen tärkeää valmistaa
ruokaa rakkaudella, tuottaa erityisiä paikallisia
makunautintoja ja kunnioittaa kallisarvoisia puhtaita raaka-aineita toteuttamalla ne asiakkaan
lautaselle.
Saijan lähiruokaviikot käynnistyy jo kahdeksatta kertaa. Tapahtuma järjestetään Kirjailija Kalle
Päätalon mukaan nimettynä kotiseutuviikolla.
Saijan päätapahtumiin kuuluu lähiruokaillallinen
perjantaina ja lauantaina. Teillä on myös mahdollisuus viikon ajan varata pöytä Saijan perinteiseen
tapaan katettuun lounas ja päivällispöytään.
Perinteinen villi- ja lähiruokamenu toteutetaan
perjantaina ja lauantaina 9.7.- 10.7. Juhlamenu
vaihtelee vuosittain sesongin raaka-aineista.
Suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa viimevuotiseen tapaan Saijan emäntä, Tiina Tauriainen ja vieraileva villiruokaan vihkiytynyt huippu ammattilainen Jarmo Pitkänen, sekä Saijan
keittiönväki.
Lähiruokaviikon ohjelma, menu ja majoituspaketit
nähtävillä lähempänä tapahtuma-ajankohtaa kotisivuillamme www.saija.fi

Menu

Keittiön tervehdys
Kevyesti paahdettu haukiterriini villiyrttien kera
Häränhäntäliemi
Kaiteran metsämullinprisket, kateenkorvaa
ja kauden kasviksia
Valkosuklaa-mesiangervo Pot de c`reme
69 €/hlö
Oikeudet muutoksiin pidätetään
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Saijan kokouspaketit
Kokouspaketti
2 päivää
1. päivä

~ saapuminen Saijaan ja
majoittuminen 2 hlö/ huone
~ aamiainen
~ talon smoothie
~ kokouslounas
~ kokouskahvit ja makea tai
suolainen kahvileipä
~ jäävettä ja hedelmiä
kokoustilassa
~ päivällinen
~ tutustuminen Saijan 160
vetokoiran tarhaan
Ryhmällä on mahdollisuus illalla
kokoontua viettämään yhteistä
iltaa kodalle.
Lisähinnasta iltaruokailu
kodalla ja ohjelmapalveluja.

2. päivä

~ aamiainen
~ kokouslounas
~ kokouskahvit ja makea tai
suolainen kahvileipa
~ jäävettä ja hedelmiä
kokoustilassa
alk. 139 € / henkilö

Kahvikokous
(2-3 tuntia)

~ kokouskahvit ja makea tai
suolainen kahvileipä
~ talon smoothie
~ jäävettä kokoustilassa
alk. 17 € / henkilö

Puolipäiväkokous
(4-5 tuntia)

~
~
~
~

kokouskahvit ja kahvileipä
talon smoothie
kokouslounas
jäävettä ja hedelmiä
kokoustilassa

alk. 38 € / henkilö

Kokoustilassa on:
langaton
nettiyhteys
dataprojektori
fläppitaulu

Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Oikeudet muutoksiin pidätetään
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Saijan tunnelmallinen kota antaa ikimuistettavan
kokemuksen kokouksen pitopaikkana.
Kysy tarjous!
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Nähtävää ja koettavaa
Jokijärven kylä tutuksi kävellen, meloen tai pyöräillen
Saijan pihasta lähtee Simosenpolku; helppokulkuinen merkitty reitti, joka kulkee Kalle Päätalon kirjoista tuttujen paikkojen
läpi. Näitä ovat mm. Riitun
hillasuot ja Mannen kalapaikat.
Polun varrella on tuli- ja levähdyspaikkoja sekä entisajan elämäntavoista kertovia infotauluja. Kulkiessasi läpi metsien
ja soiden, yli jokien ja niittyjen
tutustut vanhaan niittysaunaan, seuraat jokirannassa vesilintujemme elämää, hengähdät hetkeksi Isosuon keskellä
sijaitsevassa tornissa ja nautit
eväitäsi tai matkan varrella poimittuja luonnonmarjoja soilta
ja metsistä. Tyrälammen lintutornista pääset tarkkailemaan
lintujemme elämää lammella.
Jokijärven vesillä kalastelee
mm. Suomessa silmällä pidettäviin lajeihin kuuluva kaakkuri,
joita maassamme pesii vain
900-1100 paria.
Simosenpolun varrella sijaitsee
myös nykyään museona toimiva Kalle Päätalon lapsuudenkoti Kallioniemi. Se on kunnostettu perinteitä kunnioittaen
muistuttamaan mahdollisimman tarkasti menneitä aikoja,
joten vierailu museossa muistuttaa varmasti monesta Kallen kirjoista tutusta tarinasta ja
jää ikimuistoisena mieleen.
4 km päässä lomakartanostamme on kylän kulttuurielämän keskus. Hilturannalla sijaitsevat entisen erämaakirkon
muistomerkki, Pölkky-teatteri
sekä vanha koulu, jonka kyläseura on kunnostanut kylätaloksi. Kyläseuran toiminta on
hyvin aktiivista ja kylätalolla
järjestetäänkin tapahtumia ke-
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säteatterista erilaisiin näyttelyihin ja harrastuspiireihin.
Saijan sijainti Jokijärven rannalla antaa monipuoliset mahdollisuudet myös vesillä liikkumiseen. Vesireittejä on useita:
Jokijärvellä, Murhijoella, Tyräjoella tai Iijoella. Kaikki reitit
ovat erilaisia; Jokijärven tyyntä
vettä, rauhallisesti virtaavia jokia tai Iijoen kosken pärskeitä.
Melontaretkellä pääset helposti tutustumaan useaan kylän
historialliseen
kohteeseen:

Romppasensalmi, vanha kyläkoulu, Pölkkyteatteri, Kallioniemi, Villinsaari ja Kirkkosaari.
Kalastajille vinkkaamme, että
alueemme vaihtelevissa vesistöissä elää mm. haukea, ahventa ja kuhaa. Kalastusluvat
ovat saatavilla Saijasta.

VUOKRAAMME
kanootteja, kajakkeja,
soutuveneitä ja
sup-lautoja,
maastopyöriä ja
fatbikeja.
Järjestämme luontoon
ja kulttuuriin perustuvia
retkiä myös opastettuna.
Kysy tarjous!

Keskellä kaunista kansallispuistojen maata
Lomakartanomme sijaitsee päiväretkietäisyydellä neljästä
kauniista kansallispuistosta ja yhdestä retkeilyalueesta.
Hossa (70 km)

Syöte (60 km)

Oulanka (130 km)

Kristallinkirkkaat vedet ja maisemaa halkovat korkeat harjut.
Ikiaikaiset kalliomaalaukset Värikalliolla ja Julma-Ölkyllä ovat
kiehtoneet retkeilijöitä ja vuosikymmenien ajan.

Vaaraluonnon
monimuotoinen kansallispuisto kynttiläkuusineen ja luonnontilaisine lähteineen ja puroineen.
Syötteen kansallispuisto on
perustettu vuonna 2000. Taivalkosken kunnan korkein vaara, Pyhitys, sijaitsee Syötteen
kansallispuistossa.

60 vuotta täyttäneen Oulangan
kansallispuiston helmi on Karhunkierros, jonka varrella ovat
kuohuvista könkäistään ja veden uurtamista kanjoneistaan
tunnetut, henkeä salpaavat
maisemat.

Riisitunturi (135 km)
Perustettu 1982 erämaisen
Koillismaan luonnon kansalliseksi luonnonmuistomerkiksi.
Tunturia hallitsevat rinnesuot
ja tykkylumen muovaamat
kuusimetsät.

Kylmäluoman retkeilyalue
(28 km)
Kansallispuistojen lisäksi Jokijärven kylän koillisosassa
on Kylmäluoman retkeilyalue,
jonka Metsähallitus on perustanut vuonna 1979. Retkeilyalueen luontoa hallitsevat
jääkauden sulamisvesien kerrostamat harjumaisemat sekä
suppalammet.

Tervetuloa tutustumaan
Pohjois-Suomen
kansallismaisemaan, jota
kirjailija Kalle Päätalo on
esitellyt tuotannossaan.
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Lomapaketit ryhmille
Yön yli Saijassa
Saapuminen Saijaan, jossa majoittuminen ja ruokailu. Kerromme Saijan historiasta ja nykypäivästä ja esittelemme
kartanomme toimintaa.

Hinta

4 hlö / huoneisto
3 hlö / huoneisto
2 hlö / huoneisto
1 hlö / huoneisto

Hintaan sisältyy

69,00 €/hlö
73,00 €/hlö
81,50 €/hlö
126,50 €/hlö

~ majoitus, liinavaatteet, pyyhkeet
~ päivällinen ja aamiainen
~ huonekohtaisen saunan käyttö
~ mainitut ohjelmat
Ryhmän koko vähintään 20 henkilöä.
Matkanjohtaja ja linja-autonkuljettaja veloituksetta. Matkat ryhmän linja-autolla.
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Teatteripaketit
Ohjelma

AVIOLIITTOSIMULAATTORI

1. päivä
Saapuminen Jokijärvelle, Saijaan. Majoittuminen,
talon esittely ja ruokailu. Teatteriesitys Jokijärven
Pölkkyteatterilla. Yöpyminen Saijassa.

Jokijärven katetulla Pölkky-teatterilla

2. päivä

Käsikirjoitus: Veera Nieminen, Tommi Auvinen ja
Seija Holma

Aamiaisen jälkeen on hyvästien aika ja kotimatka
alkaa.

Hinnat
4 hlöä/huoneisto
3 hlöä/huoneisto
2 hlöä/huoneisto
1 hlöä/huoneisto

Ma-To
88,50 €
92,50 €
101,00 €
145,00 €

Pe-Su
93,50 €
97,50 €
106,00 €
155,00 €

Hintaan sisältyy:
~ majoitus, liinavaatteet, pyyhkeet
~ päivällinen ja aamiainen
~ huonekohtaisen saunan käyttö
~ mainitut ohjelmat
Ryhmän koko vähintään 20 henkilöä. Matkanjohtaja ja linja-autonkuljettaja veloituksetta. Matkat ryhmän linja-autolla.

Ensi-ilta 2.7.2021 klo 19.00
Saatavuus: viikot 26-30

Ohjaus Elsa Ruokangas
Avioliittosimulaattori
Jussia hirvittää päästää Aino kotitilalleen, jossa
kahvikupinkaan paikka ei ole vaihtunut Jussin äidin kuoleman jälkeen. Siellä huseeraa hiljaisten
miesten sakki: isä Unto, isän veli Erkki, Jussi ja
Jussin pikkuveli Jaakko. Miehet eivät puhu keskenään ja jos puhuvat, ei siitä mitään selvää ota.
Lisämaustetta soppaan tuovat Ainon eronneet
vanhemmat, jotka ovat hankkineet toisilleen
lähestymiskiellon, mutta ilonpitoa se ei estä.
Heissä riittää virtaa kvoillismaalaisten ihmetellä,
kun he saapuvat katsomaan millaiseen paikkaan
heidän ainokaisensa on joutunut.
Avioliittosimulaattori on vauhdikasta komediaa
aiheesta saako maajussi pitää morsiamensa.
Taustana suomalainen maaseutu juuri nyt.
Muut esitysajat ja lisätietoa esityksestä
jokijarvi.com

Hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Oikeudet muutoksiin pidätetään
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Saija Oy
Saijantie 8, 93400 Taivalkoski
+358 (0) 8 847 511
info@saija.fi | www.saija.fi
saijanlomakartano |

@saijalodge

blogi: saijalodge.blogspot.fi
youtube.com/user/SaijaLodge

