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Heikkilän Sukuseura Ry

Karjalan kierros 30.8. – 2.9.2018
Matkanjärjestäjä: OTP Travel, matkanjohtajat: Veli-Matti Heikkilä ja Tapani Turpeinen
yhteistyössä Heikkilän Sukuseura ry:n kanssa

Ruskeala, Sortavala, Petroskoi - nykykarjalaisuuden keskus – tulevat tutuksi tällä matkalla.
Aleksanteri Syväriläisen Pyhän Kolminaisuuden luostari on helmi, jota ei moni meistä tunne.
Muistelemme sotiemme taistelupaikoilla edesmenneiden läheistemme ja tunnettujen henkilöiden
sotataivalta. Suomalainen kulttuuri ja historia nivoutuu venäläiseen nykypäivään, joka varmasti
yllättää positiivisesti. Venäläisen historian ja kulttuurin tuntemus avartaa käsityksiämme – nyt
jos koskaan on hyvä käydä Karjalassa. Ruplilla on mukava ostaa, kun halvalla saa. Maatuskaajasta on siirrytty Venäjälläkin brändikauppojen aikaan.
Perushinta 4 pv: 350 € / hlö
Hintaan sisältyy:
•

majoitus kahdenhengen huoneissa, hotelliaamiaiset, majoitukset Sortavalassa Seurahuoneella ja Petroskoissa Severnaja (ent. Pohjola)

•

ateriat matkaohjelman mukaan

•

kuljetukset OTP:n luxusbussilla

•

opastetut tutustumiset oppaidemme johdolla ohjelman mukaan sekä kaikille jaettava matkamanuaali

•

ryhmäviisumi, johon sisältyy pakollinen matkustajavakuutus

•

hotellin rekisteröintimaksu
Hinta edellyttää min 30 hengen ryhmää, matkalle mahtuu 45 osanottajaa.

1. pv. to: Bussimatka Oulu – Niirala – Värtsilä – Ruskeala – Sortavala, lounaan nautimme Suomen puolella Kontiolahden ABC:llä.
Ajamme Kajaani, Nurmes, Joensuu reittiä. Alkumatkasta on hyvä orientoitua kohtaamaan todellisuus ja kansamme siunaus itärajalla vuonna 1939-40, kun sotahistoriaoppaamme Veli-Matti Heikkilä kertoo Kuhmon taisteluista, kun vihollinen aikoi hotkaista Kuhmon aamiaiseksi, Kajaanin lounaaksi ja Oulun illalliseksi. Nämä ratkaisevan tärkeät taistelut ovat jääneet monella tiedostamatta. Mm. taivalkoskelaisia nuoria sotilaita kuoli Kuhmossa
paljon. Kaikki nämä ovat havainnollisesti nähtävissä matkamanuaalissa, jonka jokainen saa muistoksi matkalta.
Matkapäivän lounaan nautimme lähellä Joensuuta, Kontiolahden ABC:lla. Siitä meillä ei olekaan, kuin reilun tunnin matka Niiralan raja-asemalle.
Venäjän puolella Värtsilän raja-aseman muodollisuuksien jälkeen tutustumme vanhaan Ruskealan kirkonkylään.
Ruskealassa vierailemme päiväkahvilla ”Herrankukkarossa” ja tutustumme Ruskealan kauniiseen kirkonmäkeen,
jossa edelleen on näkyvissä vaikuttavan kirkon perustukset. Sielusi silmillä voit palata aikaan ennen sotia, karja-

Vers 4.0/ 10.7.2018/tt

lan kunnaiden maisemaan, tuoksuihin ja ääniin. Ruskealasta ajamme Sortavalaan, jossa majoitumme ja illallistamme. Perinteinen iltakävely, kaupunkikierros ja ensishoppailut ovat miellyttävää ajanvietettä. Pitkän matkan ja
nautitun päivällisen jälkeen voi käydä myös ansaitulle levolle.
Sortavalan historiassa paljastuu Venäjän, Suomen ja Ruotsin historian ja politiikan käännekohtia. Sortavala (ven.
Сортавала) on kaupunki Sortavalan piirissä Karjalan tasavallassa Venäjällä. Kaupunki sijaitsee Laatokan pohjoisrannalla noin 190 kilometriä Petroskoista länteen ja runsaat 30 km Suomen rajasta. Kaupungissa asuu noin
20.000 asukasta.
2. pv. pe: Nautimme aamiaisen. Lähdemme Laatokan maisemiin. Tutustumme mm. talvisodan aikaiseen Lemetin
mottiin, Pitkärannan ja Salmen taisteluihin sekä Tuuloksen maihinnousun ja Aunuksen tapahtumiin. Aunuksesta
jatkamme Syvärin luostariin. Matkan varrella näemme vanhan Suomen rajan sekä idyllisiä karjalaiskyliä.
Aleksanteri Syväriläisen ortodoksinen Pyhän Kolminaisuuden luostari eli Syvärin luostari sijaitsee 24 kilometrin
päässä Lotinapellon kaupungista – vetää vertoja Valamolle. Historiallisessa menneisyydessään luostari on ollut
ikiaikainen pohjoisten alueiden hengellisen kulttuurin keskus, rakennuksiltaan vanhempi kuin Valamo – siellä
kannattaa viettää hetki jos toinen! Opastetun luostariin tutustumisen yhteydessä lounastamme.
Luostarista jatkamme matkaa nykykarjalaisuuden keskukseen – Petroskoihin. Petroskoihin saavumme illan suussa. Kaupungin keskusta kiinnostaa takuuvarmasti kaikkine kauppoineen ja idyllisine kahviloineen.
Saavuttuamme Petroskoihin (yli 250.000 asukasta!) teemme kaupunkikierroksen, jonka aikana saamme tietää
miten, milloin ja miksi kaupunki on perustettu, näemme kaupungin päänähtävyyksiä, Pietari Suuren, Petroskoin
perustajan muistopatsaan, Leninin aukion, myöhäisklassisismin tyyliin 1700-luvulla rakennetun kuvernöörin
palatsin, Tuntemattoman sotilaan haudan ja ikuisen tulen, Kirovin aukion – nk. neljän teatterin aukio, Äänisen
rantakadun: avangardiveistosten ulkomuseo. Ensikertalainen hämmästyy nähdessään kaupungin!
Majoitumme kaupungissa mukavasti ja ylellisesti.
Nautimme venäläisen illallisen ja katselemme Äänisen kauniita maisemia. Ne ovat todella vaikuttavat. Kerran
suomalainen miehittikin kaupungin mutta kaupungin tarina Äänislinnana jäi lyhyeksi.
3. pv. la: Aamiaisen nautittuamme sotahistorian ystävät lähtevät Veli-Matin johdolla retkelle, ajamaan kohti
Karhumäkeä. Pysähdymme puolustuslinjalle, joka käsittää Suomen armeijan vv. 1942-44 kallioihin hakattuja
tulikorsuja, juoksuhautoja, siiloja ja panssariestelinjoja. Poventsassa sotahistorian ohella vaikutuksen tekee Stalinin kanava, Vienanmeren–Itämeren kanava Äänisestä (Poventsa) Vienanmereen (Belomorsk). Poventsasta jatkamme Sandarmohin metsään, jossa teloitettiin ja johon haudattiin v. 1937-38 yli kahdeksantuhatta poliittisten
vainojen uhria, Solovetskin vankileirin vankeja ja kanavan rakentajia. Päivän aikana nautimme kenttälounaan.
Palaamme illaksi Petroskoihin, jossa vapaa-aikaa kaupungilla.
Jos et lähde lauantain linja-autoretkelle mukaan kohti Karhumäkeä, sinulla on mahdollisuus jäädä Petroskoihin.
Tapanin järjestämässä oheisohjelmassa on mahdollista käydä Kotiseutumuseossa, jossa Karjalan historia muinaisista ajoista 1900-luvulle, Nukketalossa – ainutlaatuinen yksityinen galleria ja Kuvataidemuseo – venäläistä taidetta, pohjoisvenäläisiä ikoneja. Jumittavia jäseniä voi lähteä pehmittelemään Virkistysuimala Aquaticaan, joka
on nykyaikainen uimala. Siellä on uimahalli, putkiliuku, hierovia porealtaita, suomalainen sauna, turkkilainen
sauna, kuntosali ja baari. Virkistysuimalan palvelut auttavat irrottautumaan arjen rutiineista ja antavat juuri oikeat puitteet itsensä hemmottelemiseen. Totta kai käymme myös kaupungilla kaupoilla ja tutustutaan jalkaisin
tähän Karjalan pääkaupunkiin, joka on Oulua häävimpi. Toinen matkanjohtajista tulee mukaan, jos päätät jäädä
kaupunkiin. Illalla kokoonnumme päivälliselle, jonka jälkeen on vapaa-aikaa kaupungilla.
4. pv. su. Aloitamme päivän taas aamiaisella. Tämän jälkeen on aika pakata ja palata koti-Suomeen. Nautimme
lounaan matkan aikana Siihtalan ABC:llä, Joensuussa. Palaamme Ouluun illaksi.
Matkalle mahtuu 45 henkilöä. Ilmoittautumiset mahdollisimman pian - kuitenkin viimeistään heinäkuun loppuun
mennessä Veli-Matille tai Tapanille. Matkalle lähtijä tarvitsee passin joka on voimassa aina maaliskuulle 2019
asti. Vakuutus tulee matkan järjestäjän toimesta.
Osoiteet:
velskuh@hotmail.fi ja tapani.turpeinen@prolex.fi
puh: 040 5277348 , 0405838739
(Matkustettaessa Venäjän alueella on varauduttava siihen, että olosuhteet poikkeavat Suomesta. Matkanjärjestäjästä riippumattomista matkaohjelma saattaa muuttua.)

