
TAISTELUKOULUN PERINNEYHDISTYKSEN SAARENMAAN MATKA 7.-10.9. - MATKAOHJELMA 

Torstai 7.9 

Kokoontuminen klo 9.30 mennessä Makasiiniterminaalissa, jossa matkanjohtaja jakaa laivaliput. Linda Linen nopea laiva lähtee klo10.00 

Tallinnaan, jossa olemme klo 11.40 ja jatkamme bussilla kohti Saarenmaata. Syömme lounaan matkan varrella.  

Klo 15.15 lautalla Virtsusta Muhuun, josta ajamme Orissaaren uudelle sotamuseolle (http//sojavaramuuseum.ee), jossa on esillä 

pääasiassa Saarenmaalta kerättyä sotamateriaalia ym. Kuressaaren hotelli Ruutliin saaavumme n 18.30, jonka jälkeen majoittuminen ja 

illallinen hotellilla ja mahdollisuus kylpylän käyttöön.  

Perjantai 8.9 

Klo 09.00 lähtö bussilla  kohti saaren eteläosia. 1.pysähdys: Tutustuminen neuvostoaikaisen tukikohdan alueeseen n 700m ennen 

Tehumardin risteystä. 2.pysähdys Tehumardin muistomerkillä. 3.pysähdys: n kilometri edellisestä Salmen kunnan keskustassa, jossa 

matkanjohtaja kertoo viikinkien toiminnasta Saarenmaalla  sekä hautalöydöistä. Ei ole vielä yleisesti tiedossa, että viikingit aloittivat 

retkensä Saarenmaan suuntaan jo kymmeniä vuosia aikaisemmin kuin tähänastisena aloituksena pidetty Lindisfarnen saaren ja luostarin 

hävitys v. 793. 

Ajamme Sörven majakalle ja sieltä Sörven sotamuseolle (n 2 km museolta), jossa museon esittely ja tutustuminen museoon. 

Tutustumme vielä Stebelin patteriin ja jatkamme Löpen risteykseen, jossa on vanha tankkiesterivistö. Sitä käytti puna.armeija 

vetäytyessään syys-lokakuussa 1941 Saaren eteläosien kautta mm Hankoon. Saksalaiset käyttivät samaa linjaa lokamarraskuussa 1944 

vetäytyessään itse saarelta.  

Päivän aikana Saarenmaan suojeluskunta tarjoaa lounaan, jonka yhteydessä saattaa olla myös musiikkiesitys.  

Paluu hotellile n klo 16.00. Tämän jälkeen on mahdollisuus tutustua Kuressaareen omatoimisesti. Myös kylpylä on käytössämme.  

Lauantai 9.9 

Lähtö hotellilta klo 09.00 Kihelkonnan kautta Tagalahteen Veeren satamaan. Matkan aikana kuulemme selostuksen saksalaisten 

maihinnoususta saarelle syksyllä 1917 (operaatio Albion). Veeren satamassa kuulemme selvityksen maihinnoususta tarkemmin. 

Jatkamme Dejevon vanhaan neuvostotukikohtaan. Tukikohtakierroksen jälkeen Suojeluskunta tarjoaa kenttälounaan.  

Matka jatkuu Kärlan kautta Kuressaareen, jossa  tutustumme vanhaan piispanlinnaan. Suomenkielinen opastus kestää n tunnin, jonka 

jälkeen mahdollisuus vielä omatoimiseen tutustumiseen.  Hotellilla olemme n 14.-15 riippuen linnassa käytetystä ajasta. Hotellille voi 

palata myös jalan. Matka on vain muutama sata metriä.  

Loppuiltapäivän voi käyttää omatoimiseen ohjelmaan Kuressaaressa tai kylpylässä.  

KLo 17.45 lähtö kävellen muutaman sadan metrin päähän ns piknikillalliselle, jonne paikallinen suojeluskunta toimittaa meille ruoat. 

Viime vuonna Kuressaaen pääkadulle oli katettu n 2500:lle hengelle pöydät. Hyvän ruoan lisäksi tilaisuudessa on mm musiikkiesityksiä. 

Paluu hotellille oman aikataulun mukaan. 

Sunnuntai 10.9 

Klo 09.00 lähtö kotimatkalle. Matkalla tutustuminen saksalaisten sotilashautausmaahan ja virolaisten karkotettujan ja kyyditettyjen 

hautausmaahan Kuressaaressa. Pysähdymme myös Kaarman vanhalla kirkolla ja maalinnoituksella sekä Kaalin kraaterijärvellä.  

Lauttamatkan jälkeen nautimme lounaan mantereen puolella, jonka jälkeen ajamme hyvissä ajoin satamaan. Laiva Helsinkiin lähtee klo 

18.00.  

Muuta 

Matkan hinta 430€ satamasta satamaan sisältäen kuljetukset, majoituksen 2-hengen huoneessa, kylpylän vapaan käytön, aamiaisen 



lisäksi ohjelmassa mainitut ruokailut, museoiden pääsymaksut ja oppaiden palvelut. 1-hengen huonelisä on 48 euroa (huoneita on 

rajoitetusti) 

Matkan johtajana ev evp Reijo Piira ja sotilasasiantuntijana evl evp Jukka Salminen sekä paikallisia asiantuntijoita.  

Muistathan matkalaisen tärkeimmät: Passi tai virallinen henkilötodistus (ei ajokortti) sekä voimassa oleva henkilökohtainen 

matkavakuutus.  

Ilmoittautumiset Reijo Piiralle viimeistään 27.5. mennessä. Tarvitaan syntymäaika (ei hetua), puhelinnumero tai sähköpostiosoite. 

Matkalle voidaan ottaa myös perinneyhdistyksen jäsenten tuttavia. Mainostathan matkaamme heillekin.  

Reijo Piira, puh 040 716 7107, reijopiira(at)hotmail.com  

Mahdolliset lisätiedot Reijo Piira tai Jukka Salminen 040 707 7730 tai jukkak.salminen@elisanet.fi  
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