
 

SYYSRETKI MIKKELIN MUSIIKKIJUHLILLE 24. – 25.10.2020 

 
Syksyllä suuntaamme Mikkelin Musiikkijuhlille, jossa osallistumme kahteen konserttiin. Lauantaina 

kuulemme Mikkelin Tuomiokirkossa sopraano Pelageya Kurennayan konsertin ja sunnuntaina 

huippupianisti Irina Zahharenkovan tulkitsemana Beethovenin pianosonaatteja. Matkalla tutustumme 

myös Päämajamuseoon ja Kenkäveroon. Majoitumme mukavasti Kyyhkylän kartanossa.  

 

Alustava matkaohjelma: 

 

24.10. lauantai 
Klo 08.30 Lähdemme bussilla Tampereelta kohti Mikkeliä. Ajamme ensin Hollolaan, jossa 

 nautimme kahvit. Matka jatkuu Hirvensalmelle. 

 

Klo 12.15 Saavumme Hirvensalmelle Satulinnaan, jossa lounastamme. Satulinna on tullut tutuksi  

 Vain elämää -sarjasta. 

 

Lounaan jälkeen jatkamme kohti Mikkeliä, jossa vierailemme Päämajamuseossa.  
Suomen armeijan Päämaja toimi Mikkelissä ja sen lähiympäristössä viime sotien 

aikana vuosina 1939-1940 ja 1941 – 1944. Armeijan ylin johto sijoittui työskentelemään 

Mikkelin keskuskansakoululle. Tiloissa toimii nyt Päämajamuseo. Perusnäyttely kertoo 

päämajan toiminnasta ja talvi-, jatko- ja Lapin sodan keskeisistä tapahtumista sekä 

siviilien elämästä sotavuosina. Mannerheimin työhuone sekä Operatiivisen 

osaston Maavoimatoimisto on ennallistettu sodan aikaiseen asuunsa.  

 

Vierailun jälkeen ajamme Kyyhkylään ja majoitumme.  

 

  
 KYYHKYLÄN KARTANO 

Kartano sijaitsee seitsemän kilometrin päässä Mikkelin keskustasta. Historiallinen 

kartanoa ja hotelli Rustholli tarjoavat laadukasta majoitusta. Huoneissa on taulu-tv, 

työpöytä, teen ja kahvinkeittovälineet, yksilöllinen sisustus ja mukavuudet. Hotellissa on 

ravintola, kokoustiloja ja hotellisauna.  http://www.kyyhkyla.fi/ 

 

Ennen illallista Mikkelin Musiikkijuhlien festivaalijohtaja Teemu Laasanen kertoo 

musiikkijuhlista ja esittelee konsertit.  

Klo 17.00 Illallinen hotellissa.  

Klo 18.30 Kuljetus Mikkelin Tuomiokirkkoon. 

Klo 19.00 Konsertti Rakkaudelle – Rakkaudella, Pelageya Kurennaya, sopraano ja Maria Ralko, 

 piano. 

 Konsertin jälkeen kuljetus takaisin Kyyhkylään. 

 

25.10. sunnuntai 
 Aamiainen hotellissa.  

Klo 11.00 Lähdemme hotellista ja teemme Mikkelissä lyhyen kiertoajelun. Kuulemme kaupungin 

historiasta ja näemme tärkeimmät nähtävyydet. Kierroksemme päättyy Kenkäveroon, 



 

joka on hurmannut kävijänsä jo 30 vuotta. Upea, ainutlaatuinen Kenkäveron pappilamiljöö 

on Suomen suurin ja kaunein pappila. Kenkäveron historia ulottuu yli 550 vuoden taakse. 

Ensimmäinen papin asumus rakennettiin silloiselle saarelle 1400-luvun puolivälissä. 

Viimeisen kerran Kenkävero toimi pappilana vuonna 1969. Sen jälkeen päärakennus oli 

vaarassa tuhoutua, mutta uusi kukoistus alkoi vuonna 1990 ja pappila on tullut täyteen 

henkeä ja elämää huolellisen ja onnistuneen restauroinnin, tunnelmallisen sisustuksen 

sekä monipuolisten ajanhenkisten palveluiden ansiosta.  

Klo 13.30 Nautimme brunssin Kenkäveron viehättävässä ravintolassa. Brunssin jälkeen jatkamme 

 Mikkelin musiikkiopistolle. 

Klo 15.00 Konsertti Beethoven 303132 Musiikkiopiston salissa. Beethovenin pianosonaatit 30, 

31 ja 32. Irina Zahharenkova, piano.  

 

 Konsertin jälkeen lähdemme paluumatkalle kohti Tamperetta. Matkalla poikkeamme 

 vielä kahvilla. Tampereelle saavumme n. klo 20.00. 

  

 

Hinta: vähintään 25 henkilöä 

 395 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa 

 

 Yhden hengen huoneen lisämaksu 50 euroa. 

 

Hintaan sisältyy: 

- bussikuljetus ohjelman mukaisesti 

- 1 yön majoitus Kyyhkylässä 

- aamiainen  

- lounas Satulinnassa ja Kenkäverossa 

- kahdet kahvit 

- kaksi konserttilippua 

- vierailu Päämajamuseossa 

- opastettu kiertoajelu Mikkelissä 

- arvonlisävero 

 

Hintaan ei sisälly: 

- ruokajuomat 

- muut ruokailut 

- mahdolliset erikoisruokavalioista veloitettavat lisämaksut 

- matkavakuutus ** suositellaan** 

 

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden ohjelman sisällön muuttamiseen 

force majeure tilanteissa. Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää. Matka ei sovellu 

liikuntarajoitteisille. Tarvittaessa kysy lisää tietoa toimistostamme. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat 

ryhmäruokailuja, joiden menut on valittu etukäteen. Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ja 

ruoka-aineallergiat viimeistään kuukautta ennen matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista 

erikoisruokavalioista/allergioista ja annosmuutoksista veloitetaan lisämaksua 20 euroa. Huomioithan, 

että erikoisruokavalioita ei voida taata, sillä joissakin kohteissa niiden toteuttamismahdollisuudet 

ovat rajalliset.  

 

  

  
Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy  

Kumpulantie 3, Helsinki  

Kehräsaari A 212, Tampere  

info@resviaria.com    

www.resviaria.com  

Puh. 0440 477 070    


