Historiallinen retki Karjalan kannakselle 6.9.-8.9.2019
Ensi kesänä, tarkemmin 9. kesäkuuta tulee kuluneeksi 75 vuotta, kun puna-armeija aloitti suurhyökkäyksen Karjalan kannaksella. Suomalaisjoukot
joutuivat käymään ankaria torjuntataisteluja kannaksella ja Laatokan pohjoispuolella.
Puna-armeijan Leiningradin rintaman hyökkäys pysäytettiin Karjalan kannaksella Viipuri-Kuparsaari-Taipale -linjalle. Pariisin rauhansopimuksen
mukaisesti Karjalan laulumaat jäivät kuitenkin nykyisen rajan taakse.
Keski-Suomen reservipiirien veteraani- ja perinnetoimikunta on valmistelemassa matkaa kesän 1944 taistelutantereille eli maisemiin, joista ensimmäiset sotahistorialliset matkat lähes 30 vuotta sitten aloitettiin suuren ja mahtavan hajottua.
Parina viime kesänä on retkiperinne katkennut osanottajapulan vuoksi, mutta nyt yritetään jällee.Matkapäivät ovat 6. – 8. syyskuuta, kun alku- ja
keskikesän kiireet ovat ohi. Perjantaiaamun ja sunnuntai-illan väliin tehtävän matkan sotahistorialliseksi oppaaksi on lupautunut moninkertainen Kannaksen kävijä, reservipiirien toiminnanjohtaja Tapio Paappanen. Veteraani- ja perinnetoimikunnan puolesta matkajoukon kerääjänä on Pertti Rahikainen. Ryhmään pyritään saamaan 30-40 matkalaista, jolloin täyshoitomatkan hinta pyörii 400 euron kahta puolta. Hintaanhan sisältyvät kuljetukset
tilausajobussilla, hotellimajoitukset päivällisineen ja aamiaisineen, lounaat sekä päiväkahvit Venäjän puolella kolmena päivänä. Suomen puolella kahvitukset maksetaan itse. Lisäksi hintaan sisältyy ryhmäviisumi Suomen kansalaisille. Passin tulee olla määräysten mukaan voimassa vähintään kuusi
kuukautta matkan päättymisen jälkeen. Pitkän viisumin omaavilta vähennetään ryhmäviisumin hinta kokonaishinnasta. Yhden hengen hotellihuoneesta
peritään 80 euron lisämaksu.

Matkareitti ja ohjelma
6.9. raja ylitetään Vaalimaalta, josta matka jatkuu entisen Säkkijärven ja Tienhaaran kautta Viipuriin. Lounaan jälkeen jatketaan Summan, Perkjärven
kautta Terijoelle hotelli Crown Park Repinoon.
7.9. aloitetaan Valkeasaaresta, josta taistelutilanteita seuraten Siiranmäkeen, Kuuterselkään, ja Äyräpäähän. Lounas nautitaan iltapäivän puolella
Kuusaan motellissa lähellä Aleksandra Mihailovna Kollontain lapsuudenkotia Kuusaan hovia sekä Salmenkaidan talvisodan taistelumaastoa. Viipuriin
palataan majoittumaan hotelli Victoriaan.
8.9. siirrytään Portinhoikan, Talin-Ihantalan ratkaisutaisteluiden näyttämöille. Lounaalle palataan Viipuriin ravintola Espilään. Tuliaisostoksille Viipurissa varataan aikaa. Kotimatka tehdään Saimaan kanavan vartta Nuijamaalle, Lappeenrantaan, Mikkeliin, Jyväskylään ja Jämsään.

Alustava aikataulu:
6.9. klo 04.45 Jämsä mh, klo 05.00 Jämsänkoski mh, klo 05.25 Korpilahti mh, klo 05.35 Muurame, pikav. pys., klo 06.00 Jyväskylä, Harjukadun til.
ajolait., klo 06.20 Vaajakoski, klo 06.50 Lievestuore vt 9 ja 13 risteys. Reitti Mikkelin (kahvitauko) kautta Savitaipaleelle ja edelleen Luumäki-Miehikkälä-Virolahti-Vaalimaa. Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Pohjolan Matka/Jyväskylä.
Retki on tarkoitettu kaikille lähi- ja sotahistoriasta kiinnostuneille henkilöille. Ilmoittautua voi vaikka heti sähköpostilla:
pertti.rahikainen@pp.inet.fi.
Tarvittavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja mistä kyytiin. Piirilehden kesäkuun numerossa vahvistetut tiedot ja aikataulut.

