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          KUOLEMAJÄRVI-SÄÄTIÖN MATKA 23. – 25.5.2014 
             VIIPURIIN JA KUOLEMAJÄRVELLE 
 
Kuolemajärvijuhlassa  8.9.2013 tehdyn mielipidekyselyn ja ennakkovarausten perusteella Kuolemajärvi-
säätiö on suunnitellut kolmipäiväisen kotiseutumatkan, jonka teemana on ”evakkoon lähdöstä 70 vuotta”.  
Matkan toteuttajaksi valittiin  kuolemajärveläisille tuttu paimiolainen Matkatoimisto Vistamatkat Oy. 
Kiinnostus matkaan yllätti myönteisesti järjestäjät ja niinpä matkaan lähdetään kolmella bussilla; ajoreitti 
noudattaa tarjouksessa esitettyä, mutta aikatauluun on tehty joitakin tarkennuksia. Tarjouskirjettä tehtäessä 
oli tiedossa, että  Viipurin – Kuolemajärven alueella ovat jotkut tieosuudet niin heikossa kunnossa, ettei niitä 
pysty bussilla ajamaan. Olennaista parantumista ei ole tapahtunut,  joten reittisuunnittelussa ja aikatauluissa 
tämä on otettava huomioon. Eräisiin kyliin (Pentikkälä, Karjalainen, Seivästö, Muurila, Kolkkala) bussilla 
pääsee kylään asti, mutta joihinkin kyliin (Taatila, Hatjalahti, Laasola)  mentäessä on turvauduttava kävelyyn 
tai hankittava ”paikallinen taxi”. 
 
Matkasta on informoitu ”w.w.w. kuolemajarvi.fi”-sivustossa ja Kuolemajärveläinen-lehden lukijoille 
lähetettiin ennen joulua tarjouskirje. Siinä esitettyyn aikatauluun joudutaan tekemään muutos, sillä 
sunnuntaiksi suunniteltu juhlatilaisuus Kuolemajärven kirkolla siirretään pidettäväksi lauantaina 24.5.2014 
alkaen klo 11.00. Muutos tehdään alueella ensi kesänäkin toimivan lastenleirin työjärjestelyistä johtuen. 
Tämä merkitsee samalla sitä, että ”kotikyläkäynnit” voidaan aloittaa heti juhlan jälkeen nautittavan, 
Vistamatkat Oy:n tarjoaman  päiväkahvin jälkeen. Koska useimmat ovat suunnitelleet käyvänsä vain yhdessä  
kyläkohteessa, riittänee lauantain iltapäivä siihen. Näin ollen sunnuntain aamupäiväksi on suunniteltu 
käyntejä korjatussa Viipurin kirjastossa ja myymäläostoksilla ”pellavakaupassa”. Kuitenkin halukkaille  
varataan mahdollisuus pistäytyä Kuolemajärvellä myös sunnuntaina, lähtö olisi heti aamiaisen jälkeen klo 
9.00  ja takaisin Viipurissa pitäisi olla 13.00. 
 
 
Matkan ohjelma ja aikataulut 
23.5.2014 perjantai/ Turku – Helsinki – Vaalimaa – Viipuri 

Turku/ linja-autoasema, tilausajolaituri nro 9 06.00 
Paimio/ Vistamatkat, Vistantie 24 (tarvittaessa) 06.30 
Salo/ Piihovi (tarvittaessa)   06.55 
Espoo/ ABC-Nihtisilta   08.10 – 08.40 
Helsinki/ Kiasman pysäkki   09.15 
Karhula/ Leikari           n. 10.50 -11.35 
Vaalimaa/ Ylä-Urpalan tullit                    n. 12.25/13.25 – 15.00 
Viipuri, majoittuminen           n. 16.00 
päivällinen hotellissa   18.30 

 
24.5.2014 lauantai/ Viipuri – Kuolemajärven kirkko + kyläkäynnit 

Aamiainen hotellissa, jonka jälkeen lähtö Kuolemajärven kirkolle. 
11.00  Juhlatilaisuus kirkkomaalla 

seppeleen lasku sankarivainajien muistomerkille. 
12.30  Päiväkahvi 
13.00  Lähtö kylille 
18.00  Paluu Viipuriin 
20.00  Illallinen Pyöreässä Tornissa 

 
25.5.2014 sunnuntai / Viipurissa + kotimatka 
Aamiainen hotellissa, jonka jälkeen huoneiden luovutus ja tavarat autoon. 
Mahdollisuus tutustua restauroituun Viipurin kirjastoon ja käydä pellavakaupassa/ ostoksilla tai jäädä 
kauppahallille  TAI  käydä bussilla pikaisesti (n. 2 h) sellaisessa Kuolemajärven kohteessa, jonne ajoreitti on 
kunnossa, paluu Viipuriin klo 12.50. Kotiinlähtö kauppatorilta klo 13.00, ajo Vaalimaalle,  taxfree ostokset 
ja tullimuodollisuudet. Tauot Karhulassa ja Espoossa (ruokailut/ kuljettajan työaikamääräykset). 



2 

 

 
Matkan hinta/ (hinnoittelu hotellimajoituksen mukaan) 
Hintaan sisältyvät seuraavat palvelut: 

- bussimatkat ohjelman mukaan 
- majoitus H2 huoneissa (sis. aamiaisen) 
- päivällinen x 2 
- rekisteröintivero valtiolle 
- kuljettajan palvelut 

Lisämaksusta: 
- pääsymaksut kohteisiin (kirjasto, argeologinen museo, linna jne..) 
- mahdolliset lisäkuljetukset paikallisilla ”taxeilla” tai paikallisilla busseilla 

  
Vastuullinen matkanjärjestäjä Vistamatkat Oy (KUVI 4081/00/MjMv, SMAL 26895), jonka toimistosta 
ovat saatavana matka- ja peruutusehdot. 
osoite Vistantie 24 ( PL 81),  21531PAIMIO,   puh. 02-477 5600. 
 
Matkan hinta: 
*hotelli Viipuri,  H2- huoneessa: 244 €/henkilö  ( + viisumi 74 € = 318 €) 
*hotelli Victoria, H2-huoneessa : 258 €/henkilö  ( + viisumi 74 € = 332 €)  
  (huom! H1-huoneita on vain muutama eli myydään vain H2-huoneita) 
 
Viisumipaketin hinta on 74 €/ henkilö 
(sisältää ryhmäviisumin+Viisumikeskuksen palvelumaksun+Fennian matkustajavakuutuksen 
sekä viisumin siirron sähköiseen muotoon) 
Mikäli Sinulla on voimassa oleva ”vuosiviisumi”, ilmoita siitä meille.(säästät silloin nämä kulut 74 €). 
Jokaisella on oltava mukanaan voimassa oleva passi, joka on  voimassa vähintään 6 kk. matkan päättymisen 
jälkeen. 
 
MatkatoimistoVistamatkat hoitaa viisumit ja tarvitsee jokaiselta seuraavat asiapaperit: 
*hyvälaatuinen valokopio passin kuvasivuaukeamasta 
*hyvälaatuinen vaaleataustainen passikuva 1 (yksi) kappale 
*viisumikaavake (saatte sen esitäytettynä tämän kirjeen mukana) täytettynä  
  (katso mukana seuraavasta ohjeesta täyttöohje) 
PALAUTA ne Vistamatkoihin viimeistään 15.04. mennessä. 
 
Matkamaksut pyydetään maksamaan 15.04. mennessä oheisen laskun mukaan matkatoimiston 
tilille. Kuitti on samalla osanottajatodistus matkaan. 
 
 
Kuolemajärvi-säätiössä yhteyshenkilönä toimii asiamies Ossi Muurinen 
Yhteystiedot:  puhelin:  050-547 4566 / sähköposti: ossi.muurinen@elisanet.fi 


