
SOTAHISTORIALLINEN RETKI KARJALAN KANNAKSELLE 4.9. - 6.9.2020 
 
Retken teema on Jatkosodan kesän 1944 torjuntataistelut, joista pidetään esityksiä niillä 
paikoilla missä veteraanimme aikanaan taistelivat. Menomatkalla Summan kylässä Mannerheim-
linjalla luodaan lyhyt katsaus Talvisodan tapahtumiin ja jatkosodan hyökkäysvaiheeseen. 
Sotahistoriallisista selostuksista vastaa matkan johtaja, sotahistorioitsija (majuri res.) Tapio 
Paappanen. 
Muista matkan järjestelyistä vastaa Puolakan Valmismatkat Valkealasta, jolla on matkatoimistona 
vuosikymmenien asiantuntemus ja kokemus Venäjän matkailusta koko Karjalan alueella. 
 
Matkapaketti sisältää: hotellimajoitukset 2 hh, ruokailut, hotellien rekisteröintimaksun, linja-
autokuljetuksen, matkanjohtajan/oppaan kulut. 
 
Matkaohjelma

Pe 4.9.2020 
Lähtö aamulla Ähtäristä 
Rajan ylitys Vaalimaan raja-asemalta 
TIENHAARAN TAISTELU VIIPURIN LÄNSIPUOLELLA 
- Karjalan kannas sotanäyttämönä kesällä 1944 
- JR 61:n taistelun pääpiirteet Tienhaaran taistelussa 20.-21.6.1944 
VIIPURI 
- Kiertoajelu, kaupungin esittelyä ja lounas 
- Viipurin siltojen hävittämisestä selostus autossa 
- Viipurin kaupungin menettäminen ja jälkiseuraukset 
SUMMA 
- Talvisotakatsaus ja pääpiirteet jatkosodan hyökkäysvaiheesta 1941 
- Mannerheim-linjan majoituskorsuun tutustuminen 
PERKJÄRVI / KAMENKAN VARUSKUNTA 
- varuskunnan harjoitusaluetta ja kasarmeja nähdään autosta katsellen 
TERIJOKI 
Majoittuminen ja päivällinen 
 
La 5.9.2020 
Aamiainen ja lähtö hotellilta 
VALKEASAARI 
- Puna-armeijan suurhyökkäys 9.6. ja 10.6.1944 
- Pääaseman murtuminen ja 10.D:n taistelu 
SIIRANMÄKI 
- 2.D:n ja vahvennetun JR7:n taistelut 13.-15.6.1944 Siiranmäessä 
KUUTERSELKÄ 
- Taistelut VT-asemassa 14.-15.6.1944 
- Historian harrastajien tukikohtaan tutustuminen 
ÄYRÄPÄÄ-VUOSALMI 
- Äyräpää - Kylä-Paakkolan harjulla käynti, tutustuminen harjun maastoon 
ja Äyräpään kirkon raunioihin, esitys taisteluista 9.-17.7.1944 
 
Majoittuminen Viipurissa ja päivällinen 
Päivällisen jälkeen on mahdollista itsenäisesti tutustua Viipurin kaupunkiin. 



Su 6.9.2020 
Aamiainen ja lähtö hotellilta 
TALI-PORTINHOIKKA-IHANTALA 
- Tali - Ihantala kesällä 1944 
- Portinhoikan tienristeysalueella pysähdys, puna-armeijan hyökkäys 25.6.1944 
- Ihantalassa, puolustusvaiheen taisteluja, tykistön käyttö 
- yhteenveto Karjalan kannaksen taisteluista kesällä 1944 
- tutustuminen panssarivaunu n:o 450:n muistomerkkiin 
LÄHTÖLOUNAS VIIPURISSA 
VIIPURIN KAUPPAHALLI 
MATKA RAJALLE, TULIAISOSTOKSET, RAJAMUODOLLISUUDET 
KOTIPAIKKAKUNNALLA OLLAAN KLO 22 - 24 

Muuta huomiotavaa: 
PASSI JA VIISUMI 
Voimassa oleva - oma passi - on oltava mukana!! 
Passin on oltava voimassa 6 kk retken päättymisestä!! 
 
E-viisumi tarvitaan tälle matkalle. Sen voi kukin hankkia itse verkosta sivulta 
EVISA.KDMID.RU, jolloin se on ilmainen.

http://EVISA.KDMID.RU/

