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Karjalan kierros 5.9. – 8.9.2019 – Vanha Valamo - Petroskoi 

Matkanjärjestäjä: OTP Travel, matkustajia n. 45 henkilöä, matkanjohtajat: Ve-

li-Matti Heikkilä ja Tapani Turpeinen  

Sortavalasta aloitamme – vanhaa Suomea ja sodan jälkiä, suomalais-venäläistä 

kulttuurihistoriaa ja nykypäivää 

Ruskeala, Sortavala, Valamo sekä nykykarjalaisuuden keskus ja historiallinen Pet-
roskoi... muistelemme sotiemme taistelupaikoilla muutamien suvun miesten ja tun-
nettujen henkilöiden sotataivalta. Suomalainen kulttuuri ja historia nivoutuu venä-
läiseen nykypäivään, joka yllättää positiivisesti!  

Venäläisen historian ja kulttuurin tuntemus avartaa käsityksiämme – nyt jos kos-
kaan on hyvä käydä kylässä Karjalassa!  

Sponsoroitu hinta 4 pv: 350 € / hlö / 2 hh 

Hintaan sisältyy: 

 majoitus 2-hh huoneissa, hotelliaamiaiset, majoitukset Sortavalassa (1 yö) ja Pet-
roskoissa (2 yötä) 

 ateriat (aamiaiset, kenttälounaat, päivälliset) matkaohjelman mukaan 

 kuljetukset OTP:n luxusbussilla 

 opastetut tutustumiset oppaidemme johdolla ohjelman mukaan sekä kaikille jaetta-
va matkamanuaali 

 ryhmäviisumi, johon sisältyy pakollinen matkustajavakuutus 

 hotellin rekisteröintimaksu  
 

To 5.9. Bussimatka Oulu – Niirala – Värtsilä – Ruskeala – Sortavala, lounaan nautimme 
Suomen puolella Kontiolahden ABC:llä.  

Ajamme Kajaani-Nurmes-Joensuu reittiä. Alkumatkasta on hyvä orientoitua kohtaamaan 
todellisuus itärajalla vuonna 1939-40, kun Veli-Matti Heikkilä kertoo Kuhmon taisteluista, 
kun vihollinen aikoi hotkaista Kuhmon aamiaiseksi, Kajaanin lounaaksi ja Oulun illalliseksi. 
Lounaan nautimme lähellä Joensuuta, Kontiolahden ABC:lla. Siitä on vain reilun tunnin 
matka Niiralan raja-asemalle.  

Venäjän puolella Värtsilän raja-aseman muodollisuuksien jälkeen tutustumme vanhaan 
Ruskealan kirkonkylään. Pistäydymme Ruskealan kauniilla kirkonmäellä, jossa edelleen 
on näkyvissä vaikuttavan ristikirkon perustukset. Voit palata aikaan ennen sotia, Karjalan 
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kunnaiden maisemaan, tuoksuihin ja ääniin. Tunnetuista suomalaisista kirkkoherra ja kan-
sanedustaja Väinö Havas kaatui täällä ( Suvilahti) jatkosodan taistelumelskeissä.  

Ruskealasta ajamme Sortavalaan, jossa majoitumme ja illallistamme Vremena Goda Inn 
(lisätietoja: booking.com). Päivän matkan päälle voi käydä saunomassa ja uimassa Laato-
kassa. Sortavalan historiassa on paljon Suomen, Venäjän ja Ruotsin historian ja politiikan 
käännekohtia. Sortavala (ven. Сортавала) sijaitsee Laatokan pohjoisrannalla noin 190 
kilometriä Petroskoista länteen ja runsaat 30 km Suomen rajasta. Kaupunki on Sortavalan 
piirin hallinnollinen keskus. Kaupungissa asui yhteensä vajaat 20.000 asukasta. 

Pe 6.9. Aamiainen. Klo 9.00 lähtö kantosiipialuksella Vanhaan Valamoon (säävaraus). 
Laivamatka kestää n. tunnin. Valamon suomenkielisen oppaan johdolla tutustumme pää-
kirkkoon, veljeshautausmaahan ja Punaiseen skiittaan. Valamon pääkirkko koostuu ylä- ja 
alakirkosta. Pääkirkon yläkerta on korkea, kauniisti kaartuva temppeli. Matala alakirkko on 
Valamon luostarin elävin ja tunnelmallisin rukoushuone, ja se on täysin kunnostettu ja jat-
kuvasti käytössä. Tutustumme myös Punaiseen Skiittaan. Kirkkomusiikkikonsertti. Lounas 
luostarin Trapezassa. Lähtö Valamosta klo 15.00. Saapuminen Sortavalaan noin klo 
16.00. Sortavalassa teemme pienen kaupunkikierroksen. 

Petroskoihin tähtäämme illaksi. Matkan varrella näemme vanhan Suomen rajan sekä 
idyllisiä karjalaiskyliä. Petroskoihin saavumme iltapäivällä. Kaupungin keskusta kiinnostaa 
takuuvarmasti kaikkine kauppoineen ja idyllisine kahviloineen. Majoitumme kaupungin 
piikkipaikalla olevaan korkeatasoiseen hotelliin, Piter Inn (lisätietoja: booking.com). 

La 7.9. Aamiaisen nautittuamme lähdemme retkille ajamaan kohti Karhumäkeä. Pysäh-
dymme 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 Vienanme-
reen. 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.  

Palattuamme Petroskoihin teemme kaupunkikierroksen, jonka aikana (1,5 tuntia) saamme 
tietää miten, milloin ja miksi kaupunki on perustettu, näemme kaupungin päänähtävyyksiä, 
Pietari Suuren, Petroskoin perustajan muistopatsaan,  Leninin aukion, myöhäisklassisis-
min tyyliin 1700-luvulla rakennetun kuvernöörin palatsin, Tuntemattoman sotilaan haudan 
ja ikuisen tulen,  Kirovin aukion – nk. neljän teatterin aukio,  Äänisen rantakadun: avangar-
diveistosten ulkomuseon. Nautimme venäläisen illallisen ja katselemme Äänisen kauniita 
maisemia. Ne ovat todella vaikuttavat. Kerran suomalainen miehittikin kaupungin mutta 
kaupungin tarina Äänislinnana jäi lyhyeksi. Petroskoissa nautimme illallisen ja vietämme 
vapaa-aikaa kaupungilla.  

Huom! Sinulla on mahdollisuus jäädä lauantain linja-autoretkeltä Petroskoihin joko viettä-
mään shoppailupäivää tai vierailemaan esimerkiksi Virkistysuimala Aquaticassa, joka on 
nykyaikainen uimala. Siellä on uimahalli, putkiliuku, hierovia porealtaita, suomalainen sau-
na, turkkilainen sauna, kuntosali ja baari. Virkistysuimalan palvelut auttavat irrottautu-
maan arjen rutiineista ja antavat juuri oikeat puitteet itsensä hemmottelemiseen. Toinen 
matkanjohtajista jää Petroskoihin, mikäli haluat kaupunkilomapäivän. 

Su 8.9. Aloitamme päivän taas aamiaisella. Tämän jälkeen on aika pakata ja palata koti-
Suomeen. Nautimme lounaan matkan aikana Siihtalan ABC:llä, Joensuussa. Palaamme 
Ouluun illaksi. 


