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KUOPION KLUBI
Syysmatka Hamina-Pietari-Viipuri-Kuopio 9.–12.11.2017

SYYSMATKAINFO
20.08.2017

Hei klubilaiset, syysmatkatiimi esittelee Suomi 100 vuotta –teemaan
liittyvän syysmatkan
Klubin lähestyvän syksyn syysmatka on solmimista vaille paketissa. Matka on neljän (4) päivän
mittainen ja se toteutuu omalla bussilla.
Ajankohta on tavanomaista myöhempi, vasta marraskuun alussa, johon siihenkin löytyy tiettyjä
ajallisia kiinnekohtia ja selityksiä.
Matkareitti kääntöpisteittäin on seuraava: Kuopio, Hamina, Vaalima (rajamuodollisuudet), Viipuri
(yöpyminen) – Pietari (2 yötä) – Lappeenranta- Kuopio. Kotona Kuopiossa olemme isänpäivän
iltana 12.11. noin klo 21.30 tietämissä.
Tuleva matkamme on paitsi perinteinen syysmatka, jo 15. sellainen, myös laajemmassa
merkityksessä matka Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden alkulähteille ja samalla Suomen
marsalkka Mannerheimin 150-vuotissyntymäpäivää huomioiva kiertomatka.
Oppaanamme on tuttuun tapaan sotatieteentohtori h.c, eversti evp. Sampo Ahto.

Matkaohjelma on seuraava:
Lähtö:
Torstai 9. 11. 2017 klo 06.00 Kuopion linja-autoasema, perinteiseltä paikalta.
Kokoontuminen 05.30 Kuopion linja-autoasemalle rahtiterminaalin tuntumaan perinteiselle
lähtöpaikallemme. Lähtö on tasan kuudelta.
Ensimmäinen kohteemme on Hamina (11.30) ja siellä RUK esittelyineen. Aloitamme ruokailulla
varuskuntaruokalassa, minkä jälkeen koulun esittely ja kahvi sotilaskodissa
Täällä nuori Mannerheim aloitti sotilasuransa silloisessa Haminan kadettikoulussa. Tämän koulun
kävi ”teini-iässä” moni muukin itsenäisyyskamppailun ja sittemmin itsenäisen Suomen
rakentamiseen merkittävällä tavalla vaikuttaneita henkilöitä, kuten Enckelit, Walden, Kajander
muutamia mainitakseni.
Matkan aikana Sampo Ahto täydentää tämän koulukunnan kasvattien ansioita ja vaikutteita
kansakuntamme itsenäisyyden ensimmäisinä vuosikymmeninä. Vierailu päättyy noin klo 15.00.
Rajamuodollisuudet käydään läpi Vaalimaan raja-asemalla, mistä jatketaan matkaa Viipuriin. Sinne
saavutaan noin klo 17 tietämissä ja majoitumme Hotelli Viktoriaan. Käymme päivällisellä uudessa
Espilä-ravintolassa. Ilta vapaa.
Perjantai 10.11. Aamutoimet ja aamiainen hotellissa klo 07.30, minkä jälkeen huoneiden luovutus.
Klo 09.00 nousemme bussiin ja suuntaamme kohden Pietaria. Vielä on harkinnassa ajammeko
hidaskulkuisempaa rantatietä, siis Koiviston kautta, vai sujautammeko suoraan moottoritietä pitkin
Pietariin. Historiallisesti rantatie on paljon houkuttelevampi.
Poikkeamme Kronstadtiin ja sieltä edelleen Suomenlahden ali Lomunosoviin ja sieltä edelleen
Pietarinhovin ja Strelnan kautta Pietariin. Tulemme Pietariin noin klo 18.00 tietämissä, majoitumme
Hotelli Moskovaan ja nautitaan hotellissa päivällinen.
Iltapäivän ja illan ohjelma tarkentuu ja se rakentuu Sampo Ahdon johtamaan kaupunkikierrokseen
ja omaehtoiseen tutustumiseen kaupungin iltaan.
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Lauantai 11.11. Herääminen klo 06.45 ja aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen halukkaille
pieni aamukävelykierros A.Nevskin hautausmaalla (aivan hotellin vastapäätä) Tänne on haudattu
paljon venäläisen kulttuurin mestareita kuten Tsehov, Tzaikovski, sotilaista mm. Suvorov jne.
Muutoin päivä pyhitetään Suomen itsenäistymisen vaiheisiin ja sen mahdollistaneisiin tapahtumiin
Pietarissa (Venäjällä). Tarkastelemme tuota vaihetta paitsi omasta kansallisesta myös
kansainvälisen politiikan viitekehyksestä, jonka polttopisteessä Pietari vallankumouksineen ja koko
Itämeren alue lähiympäristöineen tuolloin oli.
Meille on luvattu mahdollisuus tutustua mm. Smolnaan, mikä oli tuolloin se ”Kaikkein Pyhin”.
Lauantai hupenee pääosin tämän teeman käsittelyyn. Iltaohjelma vapaa. Nautimme päivällä lounaan
ja illalla hotelissa päivällisen.
Sunnuntai 12.11. Herätys 07.30 ja aamiainen hotellissa itsenäisesti siten, että ryhmä on valmiina
luovuttamaan hotellin ja nousemaan bussiin klo 08.30.
Tuolloin otamme suunnan kohti pohjoista, Parkolovoa siellä piipahdamme yhdellä Pietarin alueen
mestauspaikalla, jonne Stalinin puhdistusten vuosina monen suomalaisenkin elämänlanka katkesi.
Sieltä viiletellään kohti Kivennapaa ja edelleen Viipuriin, missä voimme tehdä tuliaisostoksia.
Ja sitten kohti Nuijamaan raja-asemaa.
Tähtäämme siihen, että Lappeenrannassa olisimme ihanteellisesti siten, että Helsingin suuntaan
jatkavat voivat hypätä iltajunaan.

Kustannukset:
Majoituskustannusten tarkentuessa olemme halpuuttaneet matkan hintaa 40,00 eurolla
Matkan hinta (4vrk/3 yötä) majoitus 2 h huoneissa ja *** tähden hotelleissa 410,00 euroa. 1 h
huoneen varaaville 75 euroa lisää.
Hintaan sisältyy linja-autokuljetukset myös perillä, majoitukset sekä ateriat, sis. lämmin aamiainen,
lounas sekä päivällinen. Hintaan ei sisälly: matkustajavakuutusta.

Ilmoittautuminen matkalle:
Ilmoittautuminen matkalle rekisteröityy sitä myötä ja siinä järjestyksessä, kun matkan varaus/ennakkomaksu on maksettu.
Valitettavasti matkan täsmällistä kokonaiskustannusta emme vielä tiedä, koska muutamien
pääsymaksujen ja yhden lounaan osalta tilanne on vielä avoin. Holokkuma on + - - 20,00 euroa.
Ennakkomaksu, 50,00 euroa, summa jota ei peruuttamistapauksissa palauteta.
Summa tulee maksaa Kuopion klubin matkatilille: Nordea FI93 1078 3000 2639 61
ilmoittautumisen yhteydessä. Ja mitä nopeammin maksat, sitä paremmin varmistat paikkasi
matkalle.
Loppuosan 360,00 euroa tai 1-h huonelisällä vajaa 435,00 euroa maksamisesta annetaan ohjeet
syyskuun lopussa.
Toivomus: Kun olet maksanut ennakkomaksun, ole ystävällinen ja vahvista osallistumisesi myös
s-postilla matkasihteerille, Mikko Oinoselle os: mikko@vippipojat.com tai puh 044-3431150.
Tärkeintä on ilmoittaa jo tässä vaiheessa haluatko 1H vai 2H-huonemajoituksen ilmoita myös
mahdollinen ruokavalio.
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Matka-asiapaperit:
Matkalle tarvitaan passi. Huomaa, että viimeinen voimassaolopäivä on vähintään 6 kk matkan
päättymisen jälkeen. Viisumin hankintakulut (ryhmäviisumi) sisältyy matkan hintaan. Ne joilla
on oma viisumi, voivat vähentää matkan hinnasta 70 euroa.
Ryhmäviisumin hakemista varten sinun tulee toimittaa Jukka Nykäselle seuraavat dokumentit:
- 1 kpl passivalokuva (po 6 kk nuorempi)
- ota valokopio passin kuva-aukeamasta. Huom. ota kopio siten, että aukeama näkyy reunoja
myöten! Siis sivujen reunatkin pitää näkyä.
- todistus matkavakuutuksesta, pyydä se vakuutusyhtiöltä, he lähettävät sen ilmaiseksi. Jos haluat
vakuutusyhtiösi lähettää todistuksen sähköpostilla suoraan Nykäselle. Tällöin kerro, että
todistuksen voi lähettää osoitteeseen: jukkan.email@gmail.com. Huom. valokopio
matkavakuutuskortista ei kelpaa.
- täytä viisumihakemuskaavake (sellaisen saat netistä, googlaa ”venäjän viisumi”).
Paperit tulee toimittaa esim. postitse Jukka Nykänen, Kauriinpolku 8, 70910 VUORELA.
Paperit tulee postittaa viimeistään viikolla 40, siis lokakuun eka viikolla, mieluummin
aikaisemminkin.
Näillä sitten pärjääkin.
Annan viisumihakuun mielelläni lisäohjeita.

Mutta sitten vaan varaamaan!

Terveisin Kuopion Klubin matkavaliokunta

Jukka Nykänen,
jukkan.email@gmail.com
044-343 1150

Mikko Oinonen
mikko@vippipojat.com
matkasihteeri
0400-671 459

Martti Tanninen
martti.tanninen@hotmail.com
klubihallituksen jäsen
0500-673 773

