
 

 

SOTAHISTORIAN MATKA KANNAKSELLE  1. – 4. ELOKUUTA 2013 
Alustava ohjelma  

 

 

Torstai 1.8.: 

 
Lähtö Kemistä klo 7. 

Saapuminen Vaalimaalle n. klo 17. Pysähtyminen Rajahovissa, jossa mm. 

rahanvaihtomahdollisuus. 

Tullimuodollisuuksiin varaamme 2 tuntia. 

Ajo hotelliin Muolaassa, perillä n. klo 22 ( Venäjän aikaa ). 

 

Perjantai 2.8.: 

 
Aamiainen klo 7. Lähtö klo 8. 

Ajamme Mainilaan. Täällä ammutut laukaukset aloittivat talvisodan. Selvitämme, mitä 

todellisuudessa tapahtui 26.11.1939 ja tarkasti missä. Mainilasta matka jatkuu Terijoelle. 

Matkalla näemme, miten nyky-Venäjän upporikkaat asuvat, talot ovat kuin satukirjasta. 

Kohta talvisodan syttymisen jälkeen Stalin asetti O.V. Kuusisen nukkehallituksen Terijoelle, 

näytämme sen hallituspalatsin. Selvitämme Terijoen suomalaishistoriaa, pysähdymme katsomaan 

kuuluisaa hiekkarantaa. Näemme missä Kellomäen pitsihuvila-alue sijaitsi, mm. kuuluisan 

kultaseppä Fabergen huvila. 

Seuraavaksi Rajajoelle. Pysähdymme Ruostekanavalla, jossa selvitämme miten raja tuli tähän 

kohtaan ja miksi. Ajamme läpi Siestarjoen kaupungin. Uudehko pengertie vie meidät Ruotsi-

Suomen aikaiseen Retusaareen ja nyky-Venäjän Kronstadtiin, joka toimii laivaston tukikohtana. 

Selvitämme Kronstadtin mielenkiintoisen historian sekä aiemmin suljetun ja salaisen tukikohdan 

vaiheet. Näemme Pietari Suuren ja merenkulkijoitten ns. nolla-pisteen. Täällä myös myydään 

karvahattuja,  kesälläkin ! 

 

Kronstadtista ajamme Levasovoon. Stalin tapatti miljoonia kansalaisiaan, Levasovon 

hiekkakankaalta heistä on KGB:n arkistojen avauduttua löydetty 47.000 suuriin läjiin haudattuna, 

myös suomalaisemigrantteja. Vaikuttava paikka. 

Levasovosta matka jatkuu Valkeasaareen. Kesäkuun 9. 1944 täällä puhkesi tulimyrsky 

neuvostopanssarien rynnistäessä läpi. Näytämme molempien silloiset etulinjat ja murtokohdan sekä 

selvitämme jatkosodan dramaattisimman vaiheen. 

Kenttäateria keskellä paikkaa, jossa JR 1 yritti pysäyttää neuvostovyöryn 10.6.-44. 

 

Jatkamme legendaariseen Siiranmäkeen. Kerromme Mannerheim-ristin ritarien Eino Kuvajan ja 

Eero Seppäsen uskomattomilta tuntuvat suoritukset täällä ja Adolf Ehrnroothin korvaamattoman 

panoksen puolustustaistelussa, jossa vihollinen kärsi parissa päivässä 5000 miehen tappiot. 

Taisteluasemat ovat tallella tankkiesteineen, näytämme ne. Tämä on osa Suomen kansan 

sankarihistoriaa. 

Jatkamme Kivennavalle. Kylä on nykyään kovin erilainen kuin meidän aikaan. Kiipeämme 

Linnavuorelle, johon kenraalimajuri Pajari rakennutti asemasotavaiheen aikana kirkon, jonka 

kellariin tuli konekivääripesäke ja sai siksi nimen piruntorjuntabunkkeri. 

Seuraavaksi pyrimme Lintulan luostariin, jonka vanhoista rakennuksista osa on tallella, mutta missä 

kunnossa ! 

Pysähdymme Mannerheim-linjalla. Käymme tukikohdassa, jossa vänrikki Savisen joukkue ( 35 

miestä ) taisteli urhoollisesti kokonaista neuvostopataljoonaa ( yli 700 miestä ) vastaan. Takaisin 



 

 

hotelliin. Illallinen. 

 

Lauantai 3.8. 
 

Aamiainen klo 7. Lähtö klo 8. 

 

Tämän päivän aloitamme Äyräpäässä. Sen sillanpää-aseman sekä samalla kohtaa toisella puolella 

Vuoksea olevan Vuosalmen taistelut tulivat maailman kuuluiksi sekä talvi- että jatkosodassa ja 

maksoivat molemmille osapuolille suunnattomasti verta. Kertaamme taistelut, tutkimme 

tuhoutuneen kirkon, kirkonmäen taisteluhaudat ja Lammasniemen laguunin. Kuvaamme Vuoksen ja 

siinä olevat saaret, niistä tärkeimpänä Vasikkasaari. Tämä on se paikka, josta laulussa sanotaan, että 

´ kun ukot yli Vuoksen ui `. 

 

Ajamme Ristseppälän ja Heinjärven kautta Talin asemalle. Täällä venäläisten panssariarmeija 

murtautui läpi suomalaispuolustuksen ja rynnisti kohti Ihantalaa. Venäläisiä oli hyökkäyksessä 

panssari- ja lentoarmeijoiden lisäksi yli 150.000 miestä. Tulemme Portinhoikkaan, johon venäläiset 

ovat pystyttäneet yhden monista ja massiivisista muistomerkeistään. 

 

Alamme seurata Mauno Ville Heikkilän sotatietä. Ensimmäiseksi pysähdymme Vakkilan 

tienhaarassa, sitten Marjamäen sekä Rauhamäen kohdassa. Ajamme kuuluisan Pekarinpuron yli 

Kirkonmäelle, jossa ensimmäiseksi teemme kunniakäynnin suomalaisten muistomerkille. 

Tutkimme mäen ja puolustusasemat. Selvitämme hetki hetkeltä JR12:n taistelut näissä asemissa. 

Näytämme tarkasti, missä sotakirjojen kuuluisat taistelukuvat on otettu. Ihantalan sankari, kenraali 

Vihma kaatui näissä taisteluissa. Kerromme siitä taustat ja näytämme kaatumispaikan. Tätä ei moni 

tiedä. 

 

Ihantalassa kävellään metsässä ja polkuja yhteensä n. 3 km. Varustus sen mukaan.  

Otamme yhteiskuvan. Kenttälounas. 

 

Ajamme Markovillan ja Papulan kautta Viipuriin. Selostamme hautausmaankulmalla Viipurin 

puolustustaistelua talvisodassa ja Punaisen Lähteen torilla jatkosodan tapahtumia. Teemme pienen 

Sight seeingin Viipurissa, mutta suuntaamme kohta Käremän kautta rantatielle. 

Tulemme sotahistoriallisesti uskomattomaan paikkaan, Porlammille. Täällä suomalaiset saivat 

hyökkäysvaiheessa 1941 aikaan Pohjoismaiden historian suurimman motin. Vangiksi saatiin yksi 

kenraali ja yli 9000 vihollissotilasta. Sotasaalisluettelo oli 60 sivua pitkä , mm: 306 tykkiä, 246 

kranaatinheitintä, 272 konekivääriä, 673 autoa, 4500 hevosta, 55 panssarivaunua jne. Luettelon 

omituisuuksia oli mm. 1111 lattiamattoa, 760 kolpakkoa ja 58 jäniksennahkaa !! 8.000 kaatunutta 

ryssää haudattiin tantereelle. Maisemat ovat hyvin samanlaiset kuin – 41 ja hyvin kuvista 

tunnistettavissa. 

 

Jatkamme Summaan. Ensimmäiseksi tutkimme Summankylän tukikohtia Hotisessa. Täällä käytiin 

talvisodan ensimmäiset tosikahinat Kannaksella. Jatkamme Kaukjärvelle, jossa venäläisillä on 

nykyään suurin varuskunta Kannaksella. Mikäli varuskuntatien portti on auki, pääsemme 

kuuluisalle Lähteen lohkolle. Täällä näytämme Poppiuksen tukikohdan sekä selvitämme 

Mannerheim-linjan kulkua. Sitten tulemme koko talvisodan ratkaisevimpaan kohtaan: paikkaan, 

jossa Summa murtui. 

 

Se on Suomen sotahistorian paikoista kaikkein dramaattisin, myös faktat sen takana. 

Ajamme hotelliin. Illallinen. 

 



 

 

Sunnuntai 4.8. 
 

Aamiainen klo 7. Lähtö klo 8. 

Ajamme Viipuriin. Siellä kahden tunnin pysähdys. Omatoiminen katselu- ja ostoskierros. 

Venäjän tullissa klo 12. 

 

Saapuminen Kemiin n. klo 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


