KRU:n sotahistoriallinen matka Raatteentielle 25.5. – 26.5.2019
Raatteentiellä tiivistyi talvisodan henki. Hyytävässä pakkasessa, kapealla ja lumen peittämällä hiekkatiellä
ratkaisun toi mottitaktiikka sekä metsätaisteluun tottunut, suomalainen taistelija.

Lähde mukaan Kuopion Reserviupseerikerhon järjestämälle sotahistorialliselle matkalle
Raatteentielle 25. – 26.5.2019.
Talvisodan taistelupaikkoihin ja samanaikaisesti tapahtuvan Raatteenmarssiin tutustumisen
lisäksi koet historian havinaa paikallisen oppaan johdolla sekä saat elämyksiä yöpymällä ja
saunomalla vartioaseman majoitustiloissa. Lisäksi sinulla on mahdollisuus käydä
vartiotornissa, rajavyöhykkeellä ja kokea Aitoa Kainuulaista Atimaa.
Sitova ilmoittautuminen 23.4.2019 mennessä matkanjohtaja Reima Kinnuselle
p. 050 402 5550 tai sähköpostilla reimakinnunen@hotmail.com
Jättäkää kiireet ja nautitaan yhdessä kainuulaisista sinisistä ajatuksista reserviläishengessä.
OHJELMA
Lauantai 25.5.2019

klo

Lähtö Raatteeseen, Maljalahdenkatu (kaupungintalon takaa)
Kahvitauko, Kontiomäen Shell
Saapuminen Raatteen Rauhanvartiolle
Raatteen Marssin lähdön seuraaminen
https://raate.fi/tapahtuma/raatteen-marssi-2019/
Raatteen Rauhanvartion esittely ja tuloseremonia
Lounas
Majoittuminen
Opastettu yhteislähtö rajalle, matka noin 1 km suuntaansa (osallistujilla oltava yhteislupa
Rajan esikunnalta, sotu -tietoineen). Matkanjohtaja hoitaa listan Suomussalmelle.
Kahvi
• Tähystystornissa sekä vartiomuseossa käynti, sekä tutustuminen ympäristöön
Päivällinen
Pentti Sainion esitelmä maanpuolustuksen uudistamisohjelmasta
Saunat
Iltapala ja seurustelua saunan jälkeen
Hiljaisuus, korpien kuiskintaa

5.00
7.30
10.00
10.30 alkaen
10.30
11.00
12.00

14.00
16.30
18.00
20.00
22.30

Sunnuntai 26.5.2019
Herätys ja aamupala
Lähtö Suomussalmelle
• Suomussalmen kirkonkylällä käynti; kirkko ja sankarihaudat sekä Hulkonniemen
taistelupaikka.
• Raatteen siviili- ja sotahistorian esittely; paluumatkalla Raatteentien
taistelupaikkoihin tutustuminen, jossa myös seppeltenlaskut

7.00 alkaen
8.30

Paluu Raatteen Rauhanvartiolle lounas ja lähtökahvit
Hyvästelyt Rauhanvartion henkilökunnalle ja kotimatka Kuopioon alkaa
Kahvitauko, Kontionmäen Shell
Saapuminen Kuopioon, Maljalahdenkatu (kaupungintalon taakse)

12.30
14.00
16.15
18.00 - 18.30

Matkan hinta koostuu seuraavista palveluista:
•
•
•

majoitus liinavaatteineen, lounas, kahvitukset, päivällinen, ja aamu- ja iltapala ja
sauna 85,00 €
opastukset / luennot 5,00 – 10,00 € /osallistuja
bussimatka 25,00 – 30,00 €

HUOM. Matka ei sisällä matkavakuutusta (osallistuja ottaa itse). Ennakkomaksua ei palauteta, mikäli peruu
matkan myöhemmin. Sairaustapauksissa maksetun matkan hinnan saa takaisin omasta matkavakuutuksesta.
Ilmoita myös mahdollinen erityisruokavaliosi ilmoittautuessa.

Matkan hinta 125,00 € / osallistuja maksetaan
Kuopion Reserviupseerikerho ry:n tilille FI64 2027 1800 1722 00
Laskuun viite: Matka Raatteeseen 05/2019, Sukunimi Etunimi

Palvelut Raatteessa järjestävät Raatteen Guest House Karelia, Rauhanvartion majoitus ja
ruokapalvelut.
•
•

emäntä Marja Välimäki, puh. 040-190 7073 ja sähköposti: marjaelisa.valimaki@gmail.com
isäntä Aaro Mikkonen, Arska-vartio ja Rauhan asiamies puh. 044-542 8050

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
matkanjohtaja Reima Kinnunen
puh. 050 402 5550
sähköposti: reimakinnunen@hotmail.com

