
Vuoksenranta-seura ry  jäsenkirje  50/ 2023  tammikuu  

  

Tervehdys teille ja hyvää alkanutta vuotta! 

Emme pysty enää Venäjän Ukrainan sodan vuoksi tekemään perinteisiä kotiseutumatkoja rajantakaiseen 
Karjalaan. Olemme  saaneet pitäjäseuraan useita toiveita ja hyviä vinkkejä siihen, että matkustaa voi 
kotimaassakin. Ensimmäiseksi kohteeksi olemme valinneet paljon sotahistoriaa sisältävän Ilomantsin 
sotatien. Moni muukin karjalaisseura suuntaa tänä vuonna sotahistoriallisiin tai evakkomatkojen 
muistelukohteisiin. Siksipä ilmoittautumiset tarvitaan hyvissä ajoin, jotta emme turhaan pidä 
majoituspaikkoja varattuina.  

 

Kevään kotiseutumatka 26.-28.5.2023 Joensuuhun ja Ilomantsin sotatielle 

Perjantai 26.5. 

07:00  Lähtö Lahdesta Matkakeskukselta tilausbussilla. Ajamme reittiä Lahti-Vääksy-Sysmä-Hartola-
Mikkeli-Varkaus-Joensuu, n. 400 km (ja sunnuntaina takaisin sama reitti käänteisesti) 
klo 7.30 Vääksy, Vanhan Vääksyn bussipysäkki 
klo 8.00 Sysmä, vanha matkahuolto 
klo 8.30 Hartola, Jari-Pekka 
n. klo 10.00-14.00 Mikkelissä 

10.00 Mikkelissä sijaitseva Sodan ja rauhan keskus Muisti on tiedekeskus, joka kertoo sodan 
vaikutuksista ihmisiin ja yhteiskuntaan. Viimeisintä teknologiaa käyttävät näyttelyt vievät 
sinut sodan kokemuksiin. Puolustusvoimien Päämaja on sijainnut Mikkelissä kaikkien 
itsenäisyyden ajan sotien ajan. Päämajamuseo perustettiin 1970-luvun alussa ja laajennettiin 
2001. Päämajamuseo ja Muisti muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, joiden näyttelyt 
käsittelevät sodan ja rauhan teemoja sekä sotaa ilmiönä. 

Mikkelissä voi jokainen nauttia omaan tahtiin ja omakustanteisen lounaan. Kahvila Rauha on 
Sodan ja rauhan keskus Muistin oma viihtyisä kahvila, joka rakennettiin alun perin opettajien 
asunnoksi 1900-luvun alkupuolella. Kahvila Rauhassa on lounasaika klo 11-14. Vieressä on 
myös hyvä ruokapaikka, Bistro Holvi, joka sijaitsee vanhassa VPK talossa. 

14.00- Jatkamme matkaa kohti Joensuuta, jossa majoitumme n. klo 17.00 Sokos Hotelli Vaakunaan 
17.00 Matkan aikana bussiohjelmaa sekä orientoitumista talvi- ja jatkosodan tapahtumiin. 

18.30  Päivällinen hotellin ravintolassa. 

Lauantai 27.5. 

08.00 Buffetaamiainen hotellissa.  

09.00  Ajamme Ilomantsin sotatielle, johon tutustumme paikallisen oppaan, Rauno Suhosen 
johdolla. Ilomantsin Sotatie muodostuu 150 kilometrin mittaisesta tieverkostosta, jonka 
varrelle tai sen läheisyyteen sijoittuvat kaikki rajavyöhykkeen ulkopuolella olevat 
sotahistorialliset kohteet. Sotatien varrella on kymmeniä muistomerkkejä, opastustauluja, 
museoita, rakennuksia ja entisöityjä taisteluasemia, joihin tutustumalla saa hyvän 
kokonaiskuvan Ilomantsin ainutlaatuisesta sotahistoriasta. 

 Vierailemme museossa ja syömme keittolounaan. Omia eväitäkin voi varata mukaan. 

n. 17.00 Paluu hotellille. 

18.30  Päivällinen hotellin ravintolassa. 



Sunnuntai 28.5. 

08.00 Buffetaamiainen hotellissa. 

09.00 Lähtö kotia kohti. Ajamme Ilomantsin kautta Suomen ja Venäjän rajan pintaan. Sieltä ajamme 
alkumatkan itärajaa seuraillen ja kuulemme tarinoita taistelupaikoista. Näemme mm. 
Mutalahden ja Mannervaaran, jotka liittyvät asikkalalaisten ja sysmäläisten miesten 
jatkosotaan (JR22/20.PR). Paluureittimme kulkee Savonlinnan, Juvan, Mikkelin, Hartolan, 
Sysmän ja Vääksyn kautta takaisin Lahteen (n. 550 km). Matkalla pidetään sopivasti lounas- ja 
kahvitauot. 

n. 18.00 Takaisin Lahdessa. 

Matkan hinta: 415,00 €/hlö (museokortillisille -15€). Matkan hinta saattaa vielä laskea, kunhan saamme 
tiedon mahdollisesta avustuksesta. 

Hintaan sisältyy: 
- bussikuljetukset ohjelman mukaan 
- sisäänpääsymaksu Mikkelin Muistiin 
- majoitukset ja aamiaiset jaetussa 2 h huoneessa,2 yötä Sokos Hotelli Vaakunassa Joensuussa 
- yhden hengen huoneesta lisämaksu 72€ 
- 2 x päivällinen hotellilla 
- päiväretki Joensuun sotatielle (sis. matka, keittolounas, museo, paikallisopas) 

Hintaan ei sisälly: 
- matkapäivien lounaat, matkavakuutus 

Vastuullinen matkanjärjestäjä ja ilmoittautumiset 28.2.2023 mennessä: Matkapalvelu Liisa Hietala Oy, 

puhelin 040 514 7841 tai matkapalveluliisahietala@gmail.com. Ilmoittautumiseen tarvitaan: nimi, osoite, 

puhelin, sähköposti, mahdollinen museokortti ja bussiinnousupaikkakunta. 

TERVETULOA MUKAAN MATKALLE! 

****************** 

Historiikki  

Tilaa nyt viime vuonna julkaistu, Martti Taljan kirjoittama mielenkiintoinen 50-vuotishistoriikkimme  

Myö Vuokserantoist – Vuoksenranta-seura ry 1971-2021. Itselle luettavaksi ja/ tai lahjaksi jälkipolville 

hintaan 35 €. Kirjassa on 248 sivua, paljon hienoja kuvia ja mielenkiintoista luettavaa. Tilauslomake löytyy 

seuran nettisivuilta www.vuoksenranta.fi/tuotteet tai suoraan Tiina Höltältä, tiinaholtta@gmail.com,  

p. 040 548 9000. 

******************* 

Jäsenmaksulaskut toimitetaan jäsenille helmikuussa 2023 Karjalan Kunnaat -jäsenlehden mukana. Voit 

maksaa erillisen, vapaaehtoisen Vuoksen Verkko -lehtimaksun: 10 € suoraan seuran tilille: 

FI90 5011 0955 0051 66. Kiitos jo etukäteen tärkeästä tuestasi omalle jäsenlehdelle! 

******************* 

Joko olet löytänyt pitäjäseuran oman facebook-ryhmän: Vuoksenranta-seura ry? Tule sinäkin mukaan! 

Terveisin,    Päivi  

Päivi Virolainen (pj.)  Taina Eskola (siht.)  Pekka Kemppi (varapj.) 
Päijätsalontie 91  Oksatie 8    Kotirannantie 33  
19700 Sysmä   18120 Heinola   19700 Sysmä   
p. 0400 715 933    p. 040 838 5660  p. 040 588 7290  
paivi.virolainen@icloud.com  eskola.taina@gmail.com   pekka.kemppi@phnet.fi    
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