ErP 6:n tie talvisodassa
SAKKOLA JA TAIPALEENJOKI 5. – 8.7.2018

Ensi kesän Sakkolan matkalla keskitymme Er.P 6:n tiehen talvisodassa. Majoitumme Kiviniemessä
tuttuun tapaan Losevskaja -hotellissa, josta teemme retkiä ympäristöön. Tutkimme Suvannon
molemmat puolet, kuulemme talvisodan tapahtumista ja käymme taistelupaikoilla sekä mm. Raudussa,
Kasarmilassa, Petäjärvellä ja Taipaleenjoella ja Keljassa. Iltaisin on mahdollisuus tehdä kotiseuturetkiä
paikallisilla kulkuneuvoilla. Paluumatka taittuu Tali-Ihantalan ja Antrean kautta Imatran
rajanylityspaikalle. Asiantuntijana matkalla Hannu Turkkinen ja kuljettajana Markku Nuora. Tervetuloa
mukaan.
Alustava matkaohjelma:
5.7. torstai
Aamulla lähdemme bussilla Tampereelta Lempäälän kautta kohti Vaalimaata. Matkalla
pidämme tarvittavat tauot.
Rajanylityksen jälkeen matka jatkuu kohti Viipuria ja edelleen Sakkolaa. Tänään
katsastamme vielä Kiviniemen ja Kasarmilan alueen eli talvisodan liikekannallepanopaikat.
Majoittuminen ja illallinen.

HOTELLI LOSEVSKAJA
Hotelli sijaitsee Kiviniemessä Vuoksen rannalla. Hotelli koostuu useasta kaksikerroksisesta
hotellirakennuksesta ja erillisestä ravintolarakennuksesta. Hotellissa on kahvila, ravintola,
kaksi saunaa, kokoustila. Huoneissa on kokolattiamatot, tv ja mukavuudet. Huoneiden
muu varustus vaihtelee. Huoneet on remontoitu.
6.7. perjantai
Suvannon eteläpuoli
Aamiainen hotellissa. Tänään matkaamme Suvannon eteläpuolelle ja kohteina ovat Rautu,
Palkeala, Raaju, Riiska, Petäjärvi, josta palaamme Kiviniemeen. Päivän aikana Hannu
valottaa sodan alkupäiviä. Päivällä nautimme retkieväät. Yhteinen illallinen hotellissa.
7.7. lauantai
Suvannon pohjoispuoli ja Taipaleenjoen taistelupaikat
Aamiainen hotellissa. Tänään tutustumme Suvannon pohjoispuoleen ja teemme retken
Taipaleenjoelle. Matkaamme omalla bussilla Sakkolan kirkonkylän ja Haparaisten kautta
Keljaan, jossa käymme Keljan taistelun muistomerkillä. Täällä vaihdamme kulkuneuvot
venäläisiin pikkubusseihin. Taipaleenjoella tutustumme mm. hautausmaahan ja näemme
taistelupaikkoja. Paluumatkalla poikkeamme Kuninkaanristille Vuokselaan. Hannu kertoo
ErP 6:n taisteluista. Nautimme päivän aikana kenttälounaan. Retken jälkeen palaamme
takaisin Kiviniemeen. Yhteinen illallinen hotellissa.

8.7. sunnuntai
Kotiin
Aamiaisen jälkeen lähdemme paluumatkalle. Matkaamme Tali-Ihantalan ja Antrean
kautta Imatran rajanylityspaikalle. Hannu kertoo matkalla näiden alueiden taisteluista.
Rajamuodollisuuksien jälkeen jatkamme kotia kohti ja matkalla pidämme
tarvittavat tauot.

********

Hinta:

398 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 165 euroa.

Hintaan sisältyy:
- bussikuljetukset ohjelman mukaan
- kolmen yön majoitus mainitussa hotellissa
- aamiainen hotellissa
- kolme illallista hotellissa
- yksi kenttälounas maastossa
- yhdet retkieväät
- kuljetukset venäläisillä busseilla Taipaleenjoelle
- asiantuntija Hannu Turkkisen palvelut koko matkan ajan
- viranomaismaksut
Hintaan ei sisälly:
- ryhmäviisumi 75 euroa/henkilö
- matkavakuutus ** pakollinen **
- muut ruokailut ja ruokajuomat

Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärän. Mikäli matkaa ei voida toteuttaa vähäisen
osanottajamäärän vuoksi, ilmoitamme matkan peruuntumisesta viimeistään 21 vrk ennen matkan
alkua. Teemme kuluttajaviranomaisten vaatiman valuuttakurssitarkistuksen 6 viikkoa ennen matkan
alkua. Matkanjärjestäjä ei voi vaikuttaa huoneisiin, vaan hotelli tekee huonejaon.
Ryhmäviisumia varten tarvitsemme kopion passin kuvasivusta, vakuutusyhtiön todistuksen
matkavakuutuksesta, täytetyn viisumianomuslomakkeen ja yhden värillisen alle 6 kk
vanhan passikuvan. Paperit tulee olla toimistossamme viimeistään 31.5.2018. Huomioi, että passin
tulee olla voimassa 6 kk matkan päättymisen jälkeen.

Resviaria Oy on ollut tukemassa He jäivät -dokumenttielokuvaa, joka kertoo naisen
asemasta kotirintamalla ja Keljan taistelusta. http://hejaivat.wixsite.com/hejaivat
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