MATLEn killan ja TAMRUn seniorien matka Karjalaan 5.6-9.6.2014
Matkalle lähdettiin bussilla MATLEn edestä
5.6. klo 7:00. Mukana oli 38 henkilöä, joista
10 oli TAMRUn senioreja ja heidän
puolisoitaan, mukaan lukien matkan johtaja
Pentti Väänänen, joka on molempien
yhdistysten jäsen. Ajomatkaa ensimmäiseen
kohteeseemme Sortavalaan oli n. 500 km.
Rajan ylitys sujui melko joustavasti ja
siirrettyämme kelloja tunnin eteen päin
saavuimme Sortavalan Seurahuoneelle illalla
kello 7 maissa. Seurahuone oli vähän ajan
patinoima, mutta sisältä ihan hyväkuntoinen.
Illallisen jälkeen oli vielä aikaa kävellä
kaupungilla.
Seuraavana aamuna lähdimme laivalla Valamon saarelle, jossa
tutustuimme luostarin ympäristöön sekä ylä- ja alakirkkoon.
Pääsimme myös kuuntelemaan munkkikvartetin esittämiä
kirkkolauluja. Puolen päivän aikaan lähdimme paluumatkalle
Sortavalaan. Laatokan sää oli mitä parhain ja matka sujui taas
tunnissa. Satamaan päästyämme lähdimme syömään ravintola
Piipun
Pihaan,
joka
oli
kunnostettu
vanhasta
tehdasrakennuksesta. Iltapäivällä lähdimme noin 200 km
taipaleelle kohti Petroskoita.
Pentti Väänänen kertoi matkan
aikana karttojen avulla Talvisodan
ja
Jatkosodan
taisteluista.
Matkalla pysähdyimme Lemetissä
Murheenristillä
ja
kävimme
tutustumassa
maastoon
ja
venäläisten sotilaiden hautoihin.
Matka eteni suunnilleen samaa
reittiä kuin suomalaisten hyökkäys
v. 1941 ja monet tutut
taistelupaikat näkyivät tien varren nimikilvissä. Toinen tauko pidettiin
Nuosjärvellä (Krošnozero), joka sekin on entinen taistelupaikka. Sieltä matka
jatkui Prääžän kautta Petroskoihin, jonne saavuimme n. klo 19. Majoituimme
hotelli Zaretšnajaan ja söimme siellä illallista.
Lauantaiaamuna lähdimme opastetulle kiertoajelulle Petroskoihin, jonka jälkeen suurin osa ryhmästä lähti
laivalla Kižin saarelle, ja osa jäi tutustumaan kaupunkiin tarkemmin. Kižin suuri puukirkko on ollut
korjattavana useita vuosia ja nyt se oli nostettu ilmaan alimpien hirsikertojen vaihtoa varten. Petroskoin
kaupunki ulottuu laajalle alueelle ja siellä on nykyään n. 300 000 asukasta. Merkittävimmät nähtävyydet
lienevät Kirovin ja Leninin aukiot ja niiden välinen Karl Marxin prospekti, jolla on mm. uusi ja hieno
tavaratalo nimeltä Miraž.

Leninin aukion vieressä on useita sotamuistomerkkejä ja
siellä palaa ikuinen tuli sotasankarien kunniaksi.
Suomalaisia kiinnostaa myös Karjalan tasavallan
hallintorakennus, jonka edessä on Otto-Wille Kuusisen
patsas. Kaupungista löytyy myös useille Suomen
kapinajohtajille omistettuja katuja, mm. Antikaisen ja
Gyllingin kadut. Illalla ryhmämme löysi ulkoilmabaarin
suljetun Onegan traktoritehtaan lähellä olevasta puistosta.
Sunnuntaina lähdimme ajamaan kohti Aunuksen
kaupunkia, jonne saavuimme klo 10 aikoihin. Aunukseen
oli matkaa n. 160 km. Sieltä matka jatkui Mäkrijokea
seuraillen Syvärin luostarille. Luostarilla oli Pyhän
Kolminaisuuden päivän juhlat ja valtavasti väkeä.
Kristuksen kirkastumisen kirkossa voimme käydä, mutta
Pyhän Kolminaisuuden kirkkoon emme mahtuneet edes
sisälle ja kuuluisat freskot jäivät tällä kertaa useimmilta
näkemättä. Meille järjestettiin kuitenkin miestrion
lauluesitys Pokrovan kirkossa. Luostarivierailun jälkeen
kävimme vielä Lotinanpellossa katsomassa Syväri-jokea ja
sen isoa siltaa. Sieltä palasimme Aunukseen lounaalle

hotelli
Olonetsin
Viktoria-ravintolaan.
Aunuksesta lähdimme lounaan jälkeen kohti
Sortavalaa, jonne oli matkaa n. 200 km.
Pysähdyimme Salmin hautausmaalla, jossa oli
säilynyt v. 1919 Aunuksen heimosodassa
kaatuneiden muistopatsas ja hautakivet
edelleen käytössä olevan hautausmaan
keskellä.
Noin
klo
19
pääsimme
majoittumaan hotelli Sortavalaan, jossa
söimme myös illallisen.
Maanantaina aamiaisen jälkeen lähdimme oppaan kanssa kiertoajelulle Sortavalaan, jossa näimme useita
suomalaisaikaisia taloja, uuden rautatieaseman, tyhjillään olevan entisen diakonissalaitoksen ja
Vakkosalmen puiston reunan. Kaupungissa on nykyään n. 30 000 asukasta. Kiertoajelun jälkeen katselimme
vielä kauppahallia ja kävimme kahvilla. Noin klo 11 lähdimme kohti Värtsilää, jonne oli matkaa n. 60 km.
Matkan puolivälissä poikkesimme Ruskealan kirkolle, jota oltiin tulipalon jälkeen rakentamassa uudelleen.
Kivinen alin kerros oli säilynyt tulipalossa ja söimme siellä lounaaksi karjalanpaistia. Siellä oli ravintolan
lisäksi majoitushuoneita ja pieni kappeli. Uusi kirkkosali oli rakenteilla. Lounaan jälkeen matka jatkui rajalle
Värtsilään. Rajatarkastusten jälkeen ajoimme suoraan Hankasalmen Jari-Pekkaan kahville. Tampereelle
saavuimme klo 19 jälkeen. Ajomatkaa Venäjän puolella tuli n. 750 km ja Suomen puolella lähes 900 km.

Ent. Raamattutalo Sortavalassa ja ruokajonoa Ruskealassa

Ryhmäkuva Ruskealan kirkon portailla

