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Osoitelähde: Heikkilän Sukuseura Ry:n jäsenrekisteri,   

Sotahistorian matka Karjalan kannakselle 1. – 4.8.2013 

Heikkilän Sukuseura Ry:n yleisen kokouksen toimikaudelle 2012 – 2014 hyväksymän toimintasuunni-
telman mukaisesti Sukuseura järjestää sukuretkiä ja -matkoja. Ensimmäisenä on vuorossa sotahisto-
rian matka Karjalan kannakselle elokuun 1. – 4.8.2013. 
 
Matkan hinta on noin 450 euroa henkilöä kohden. Hintaan sisältyy matkat, majoitukset, ryhmäviisumi 
sekä ruokailut. Jokaisella matkalle osallistuvalla pitää olla jo voimassa oleva passi, joka on voimassa 
vielä vähintään 6 kk matka jälkeen. Matkalle voivat lähteä mukaan täysi-ikäiset tai 16-vuotta täyttä-
neet huoltajan seurassa. Matkan hinnasta noin 100 euroa maksetaan ilmoittautumisen vahvistamisen 
yhteydessä. Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat ohjeet mm. liittyen ryhmäviisumin hankintaa. Mat-
kalle mahtuu mukaan 40 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Matkan alustava ohjelma lyhyesti: 

Matkanjärjestäjät varaavat oikeuden muuttaa matkan ohjelmaa ja ajoreittejä. 
 

1.8. 
klo 7 linja-auto lähtee Kemistä, pysähdytään mm. Oulussa noin klo 8 ottamaan kyytiin sieltä lähtevät. 
klo 17 (noin) saapuminen Vaalimalle, pysähdytään Rajahovissa jossa mahdollisuus vaihtaa valuuttaa 
klo 22 Venäjän aikaa saapuminen Muolaan ja majoittuminen hotelliin 
 
2.8. 
klo 7 aamiainen ja linja-autoretki sotapaikoille lähtee klo 8. Ajoreitti: Mainila, Terijoki, Rajajoki, Siestar-
joki, Kronstad, Levasovo, Valkeasaari – Siiramäki, Kivennapa, Lintulan luostari, Mannerheim-linja.  
Retkellä kenttälounas. Paluu illalla hotelliin Muolaan, jossa illallinen. 

 
3.8. 
klo 7 aamiainen ja linja-autoretki sotapaikoille jatkuu klo 8. Ajoreitti: Äyräpää, Ristseppälä, Heinujärvi, 
Tali, Portihoikka, Vakkilan tienhaara, Marjamäki, Rauhamäki, Pekkarinpuro, Kirkonmäki, Ihantala, 
Markovilla, Papula, Viipuri, Käremäki, Porlammi, Summa, Kaukjärvi.  
Retkellä kenttälounas, paluu illalla hotellin Muolaa, jossa illallinen. 
 
4.8. 
klo 7 aamiainen, lähtö linja-autolla klo 8, Vierailu Viipurissa (noin 2 tuntia), 
klo 12 Venäjän tullissa 
klo 23 (noin) saapuminen Kemiin 
 

Ilmoittautuminen matkalle 1.1.2013 alkaen sähköpostitse tai puhelimitse: 
- Rovaniemen suunnalta:   

Markku Heikkilä:  sähköposti: markku.i.heikkila@saunalahti.fi  puh. 040 572 0179 
- Muualta:  

Veli-Matti Heikkilä:  sähköposti: veli-matti.heikkila@pp1.inet.fi,  puh. 040 529 7348 
 

Ilmoittautuminen 28.2.2013 mennessä. Muista kirjoittaa viestiin nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi. 
 

Tarkempi matkan ohjelma sekä ohjeita Venäjälle matkustamiseen liittyen löytyvät sukuseuran sivulta 
osoitteesta: www.heikkilansukuseura.fi  
 
 
Rauhallista Joulun aikaa ja Onnellista Uutta Vuotta! 
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