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Kuusi täyttä päivää Uhtualla ja Vienassa 
- kahdeksan päivän matka 11.–18.7.    1 (3) 
 
11.7. keskiviikko / serota – matkapäivä Uhtualle 
- bussimatka: matkan lähtöpaikkakunnan *) voit valita: Jyväskylä, Kajaani tai Kontiomäki (jossa 
omakustanteinen aamupala) – Vartius – Kostamus – Tollonjoki – Kormilo – Vuokkiniemi – 
Ponkalahti – Vuonninen – Uhtua (Kalevala)  
- rajanylityksen jälkeen omakustanteinen ruokailu- ja ostosmahdollisuus Kostamuksessa 
- menomatkalla bussissa on mukana Vienan kulttuurin ja sotahistorian asiantuntija/opas 
(Kontiomäeltä lähtien) **) 
- matkan aikana kahvi/tee- ja jaloittelutaukoja toiveiden ja tarpeiden mukaan (Vuokkiniemellä 
kauppoja, Vuonnisessa Vaasili Kieleväisen työhuone/tuohitöitä, jonka läheisyydessä Nadja Lesosen 
kahvila-kauppa, johon poikkeamme omakustanteiselle välipalalle) 
- tervetuloa Uhtualle –tapaaminen, isäntäperheet ja oppaat/tulkit esittäytyvät 
- siirtyminen perhemajoituskohteisiin (koko majoitusaika maksetaan heti €), (tai Sampo-hotelliin) 
- illallinen ja kyly perhemajoituskohteissa (tai Sampo-hotellissa, ei kylyä) 
 
12.7. torstai / nelläspäivä - Uhtua 
- aamiainen perhemajoituskohteissa (tai hotellissa) 
- Petrun päivän pruasniekka (Kalevalan ortodoksisten Apostolien Pietarin ja Paavalin kirkko) 
- iltapäivä vapaa, ostosmahdollisuus 
- lounas / illallinen tai iltapala ja kyly perhemajoituskohteissa (tai hotellissa, ei kylyä) 
 
13.7. perjantai / piätinccä – Uhtua 
- aamiainen perhemajoituskohteessa (tai hotellissa) 
- opastettu kiertoajelu Uhtualla, kyläalueet, Mobergin talo (kulttuurikeskus), kirjapainomuseo, 
”Lönnrotin mänty”, Jamasen aitta, lentokenttä, Siivikon talo… 
- iltapäivä vapaa, ostosmahdollisuus 
- vienalainen iltajuhla Uhut-seuran Seuratalossa 
- lounas / illallinen tai iltapala ja kyly perhemajoituskohteissa (tai hotellissa, ei kylyä) 
 
14.7. lauantai / suovatta – Uhtua ja lisäpäivät Vienassa 
- aamiainen perhemajoituskohteessa (tai hotellissa) 
- asiantuntijaopastettu päivän bussikierros Uhtuan alueen sota-ajan kohteissa (Kormusniemi, Kis-
Kis-kukkulat, Malviaisten tien risteys, Röhö) tai 
- mahdollisuus tutustua Runonlaulajien museoon. Kanteleensoittoesityksineen ja/tai 
- omatoiminen tutustuminen Uhtuan nähtävyyksiin ja ostosmahdollisuuksiin (mukana opas/tulkki) 
- lounas, illallinen / iltapala ja kyly perhemajoituskohteissa (tai hotellissa, ei kylyä) 
 
15.7. sunnuntai / pyhäpäivä – Uhtua ja lisäpäivät Vienassa 
- aamiainen perhemajoituskohteissa (tai hotellissa) 
- kyykkänäytös ja –kilpailu: vieraat >< paikalliset, paikka urheilukenttä 
- Uhut-seura esittelee ja kertoo toiminnastaan, paikka Uhut-seuran Seuratalo 
- omatoimista tutustumista Uhtuan nähtävyyksiin ja ostosmahdollisuuksiin (mukana opas/tulkki) 
- lounas / illallinen tai iltapala ja kyly perhemajoituskohteissa (tai hotellissa, ei kylyä) 
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16.7. maanantai / ensiarki – Uhtua ja lisäpäivät Vienassa 
- aamiainen perhemajoituskohteessa (tai hotellissa) 
- haluatko nähdä aamu- vai iltapäivällä Uhtuan maisemia Keski-Kuittijärveltä? (4 hengen vene, 
säävaraus), entä 
- kiinnostaako kalastusmatka / veneretki Keski-Kuittijärvellä (4 hengen vene, säävaraus) tai 
- venematka Enonsuuhun? (säävaraus) tai 
- omatoimista tutustumista Uhtuan nähtävyyksiin ja ostosmahdollisuuksiin (mukana opas/tulkki) 
- illallinen, kyly perhemajoituskohteissa (tai hotellissa, ei kylyä) 
 
17.7. tiistai / toiniarki – Uhtua ja lisäpäivät Vienassa 
- aamiainen perhemajoituskohteessa (tai hotellissa) 
- tee päiväretki Jyvöälahteen UAZ-autolla: 5 hlöä + kuljettaja, hinta n. 100 € / ryhmä tai 
- omatoiminen tutustuminen Uhtuan nähtävyyksiin ja ostosmahdollisuuksiin (mukana opas/tulkki) 
tai käynti kaikessa rauhassa esi-vanhempien asuinsijoilla ja/tai kalmismaalla 
- lounas / illallinen tai iltapala ja kyly perhemajoituskohteissa (tai hotellissa, ei kylyä) 
 
18.7. keskiviikko / serota – matkapäivä Kostamuksen kautta Suomeen 
- aamiainen perhemajoituskohteessa (tai hotellissa) 
- bussimatka: Uhtua – Vartius (sama reitti kuin 11.7., mutta käänteisesti, valitsemasi bussireitin ja 
liityntäkuljetuksen mukaan) 
- matkan aikana kahvi/tee- ja jaloittelutaukoja toiveiden ja tarpeiden mukaan 
- paluumatkalla bussissa on mukana vienalaissukujen tutkimiseen erikoistunut opas, mahdollisesti 
myös sotahistoria-asiantuntija (Kontiomäelle saakka) 
- Kostamuksessa mahdollisuus omakustanteiseen ruokailuun ja ostosmahdollisuus (jos aikataulu 
sallii), muutoin ruokailumahdollisuus vasta rajanylityksen jälkeen Suomessa 
- tuliaisten ostosmahdollisuus raja-alueella 
 
Asiantuntijat, oppaat, tulkit: 
Inna Aleksejeva opas, tulkki (Uhtualla ja lähiympäristössä) 
Irma Aleksejeva opas, tulkki (ei Uhtualla 13.–16.7. päivinä) 
Timo Hakala  opas, Vienan kulttuurin ja sotahistorian asiantuntija 
Sari Heimonen opas, sukututkimus (ei Uhtualla 13.–16.7. päivinä) 
Leena Kartunen opas (Uhtualla), tulkki 
Seppo Tähkäpää opas, Vienan kulttuurin ja sotahistorian asiantuntija   
 
Bussi: 
- suomalainen bussi kuljettajineen hoitaa kuljetukset, myös Uhtualla 
- sotahistoriaretkellä saatamme turvautua myös paikalliseen bussiin (mukana opas/tulkki) 
- kuljetussopimukset tehtyämme, ilmoitamme miltä paikkakunnalta ja milloin bussimme lähtee 
	
Matkan kokonaishinta ja maksut: 
Matkan hinta-arvio n. 500–600 € / hlö + lisäkustannus perhemajoituksesta (3 vrk) n. 135 € /hlö, 
jonka tarkennamme ensi vuoden alkupuolella, kun matka-bussimme kuljetussopimus on tehty sekä 
lopullinen osallistujamäärä vahvistunut. 
Arvio sisältää meno-paluu bussimatkan, perhemajoituksen (aamiainen, lounas, illallinen/iltapala, 
kyly), ohjelman mukaiset tapahtumat ja tilaisuudet. Majoitusmaksut maksetaan paikan päällä, bussi- 
ja opastusmaksut ennen matkan alkua. 



Tarvitset henkilökohtaisen viisumin ja passin, jonka on oltava voimassa kuusi (6) kuukautta matkan 
jälkeen eli 18.1.2019 saakka. Viisumin hakumenettelystä annamme tarkempia ohjeita ja avustamme 
tarvittaessa.  
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*) Kotimaassa on liityntäkuljetusmahdollisuus (pienillä busseilla) erilliskorvausta vastaan 
muutamilta paikkakunnilta: Turusta, Huittisista, Sastamalasta, Tampereelta, Oulusta sekä joiltain 
muiltakin paikkakunnilta, varsinaiseen matkabussiin, joka lähtee Jyväskylästä, Kajaanista tai 
Kontiomäeltä. Näistä ilmoitamme tarkemmat aikataulut ja hintatiedot, kun liityntämatkojen 
tarve/reitit ovat tiedossa ja Uhtualle ajavan matkabussin kuljetussopimus on tehty. 
 
Paluumatkalla bussikuljetus päättyy samalle paikkakunnalle: Kontiomäelle, Kajaaniin tai 
Jyväskylään, josta menomatkalla nousit Uhtualle menevään matkabussiin. Jos osallistuit liityntä-
kuljetuksiin, jatkat paluumatkaasi liityntäkuljetuksella takaisin kotipaikkakunnallesi. 
	
**) Kysymyksiä varten lähetämme matkalle osallistuville (sotahistoria sekä sukututkimus) asian-
tuntijoiden s-postiosoitteet alkuvuodesta 2018. 
 
Lue ennakkotiedote (6.9.2017) kesämatkoistamme: www.uhtua.info > Ajankohtaista-osiosta 
 
Matkalle on vielä muutamia paikkoja jäljellä, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä! 
 
Ilmoittautumiset: matkat@uhtua.info ja lisätietokyselyt: uhtua@uhtua.info 
 
Edellytämme, että kaikki matkalle osallistuvat ovat yhdistyksemme jäsenmaksun maksaneita 
jäseniä tai ovat liittyneet / hyväksytty jäseniksi ennen matkaa (jäsenmaksu 20€/hlö/vuosi). 
 
Jäsenhakemuslomake: www.uhtua.info/index.php/palaute-yhteydenotto 
 
 
Varaamme oikeuden mahdollisiin muutoksiin. 
 
 
	


