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Saimaan saariston ympärillä
Historiaa, kulttuuria ja paikallisia makuelämyksiä!

Matkaan lähdetään Keuruulta Jyväskylän kautta kohti Mikkeliä, 
jossa vierailemme ensin vuoden museoksikin 2022 ehdokkaana ole-
vassa Sodan ja rauhan keskus Muistissa sekä Päämajamuseossa. 
Tämän jälkeen nautimme kahvit suolapalan kera ihanassa Kenkä-
verossa samalla tehden ostoksia alueen puodeissa. Kohti Lappeen-
rantaa ajellessa pysähdymme nauttimaan perinneruokaa Lemin 
särää - yhtä Suomen seitsemää ihmettä kuullen myös isännän 
kertomana särän tarinaa. Alkuillasta majoitumme Lappeenrantaan. 
Seuraavan päivän aloitamme tekemällä opastetun kävelykierroksen 
Lappeenrannan linnoituksen alueella ja vierailemalla Etelä-Karjalan 
museossa, jossa on näyttely ”Valokuvamuistoja Neuvosto-Viipu-
rista 1940-1960 -luvuilta”. Puolen päivän aikaan jatkamme matkaa 
Imatran kautta kohti Puumalaa. Nautimme maittavan lähiruokalou-
naan ravintola Niinipuussa ja vielä ennen kotimatkaa pysähdymme 
Puumalan satamaan sekä on mahdollisuus vierailla myös Salpalin-
jan teräsbetonikorsussa, Puumalan bunkkerissa.

Vastuullinen matkanjärjestäjä:
Matka Mäkelä Oy. Matka vaatii toteutuakseen minimilähtijämää-
rän. Laskutus sähköpostilla etukäteen, eräpäivä 10.6.2022. 

Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan 
suorittamisen ja varaamisen kannalta oleellisille yhteistyökumppa-
neille ja viranomaisille sekä EU/ETA -maihin että niiden ulkopuoli-
sille alueille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain 

periaatteita.

SAIMAAN SEUDULLE
MIKKELI - LAPPEENRANTA - PUUMALA

13.-14.7.2022 | ke-to

HISTORIAA, 
KULTTUUURIA JA 

PAIKALLISIA MAKUJA 
SAIMAAN  

SAARISTOSSA!

Hintaan sisältyy
•  Tilausajokuljetus 

•  Vierailu Muistissa ja Päämajamuseossa 

•  Vierailu ja päiväkahvit Kenkäverossa 

•  Säräateria tarinoiden kera  

•  Majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa 

•  Hotelliaamiainen 

•  Opastettu kävelykierros Lappeenrannassa 

•  Sisäänpääsy Etelä-Karjalan museoon 

•  Noutopöytälounas ravintola Niinipuussa 

•  Vierailu Salpalinjan teräsbetonikorsussa 

•  Järjestelykulut ja alv. 

Matkan hinta
235 € / hlö, ed. 30 lähtijää

265 € / hlö, ed. 20 lähtijää

Aikataulu
07:00 Keuruu, linja-autoasema 

08:00 Jyväskylä, Harjukadun 

tilausajolaituri
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Kohteet
Sodan ja rauhan keskus Muisti ja Päämajamuseo

Muisti kertoo sodasta edistääkseen rauhaa. Sodan ja rauhan 
keskus Muisti on tiedekeskus, joka kertoo sodan vaiku-
tuksista ihmisiin ja yhteiskuntaan. Viimeisintä teknologiaa 
käyttävät näyttelyt vievät kävijän sodan kokemuksiin. Muisti 
sijaitsee samassa tilassa Päämajamuseon kanssa ja nämä 
muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, joiden näyttelyt 
käsittelevät sodan ja rauhan teemoja sekä sotaa ilmiönä. 
Vierailun alkuun saamme yhteisen alustuksen museoihin, 
jonka jälkeen on n. 1,5-2 tuntia aikaa kiertää museoissa 
omatoimisesti. 

Kenkävero

Mikkeli tarjoaa myös romanttista kartanotunnelmaa, jota 
tarjoaa esimerkiksi 150-vuotias Kenkäveron pappila. Kenkä-
vero elää värikkäästi vuoden jokaisena päivänä ja erilaisia 
tapahtumia, näyttelyitä sekä tekemispajoja järjestetään kaik-
kina vuodenaikoina. Me nautimme vierailun alkuun kahvi tai 
yrttitee leivintuvan mehevän lohipiiraan kera. Kahvien jälkeen 
on vielä omatoimista ostosaikaa alueen puodeissa, joista 
löytyy uniikkeja tuotteita, upeita kotimaisia ja paikallisia 
designtuotteita, käsitöitä sekä lähiruokaherkkuja niin itselle 
kuin lahjaksi kaverillekin. 

Säräpirtti, Ravintola Kippurasarvi

Juuri ennen Lappeenrantaa pysähdymme päivälliselle Särä-
pirttiin, jossa tarjoillaan Lemin särää, yhtä Suomen seitse-
mää ihmettä. Tämä tuhatvuotisen perinteen mukaisesti val-
mistettu lammasherkku on suussasulava makunautinto, joka 
lemiläiseen tapaan nautitaan hartaasti ja rennosti. Ruokailun 
lomassa isäntä kertoo särän tarinan ja uteliaimmat pääsevät 
kurkistamaan uuniinkin!

Lappeenrannan linnoitus

Tutustumme paikallisoppaan johdolla Lappeenrannan linnoi-
tukseen, joka on arvokas osa niin suomalaisten, venäläisten 
kuin ruotsalaistenkin yhteistä kulttuuriperintöä. Nykypäivänä 
linnoitus tarjoaa kävijöilleen runsaasti historiaa ja siellä sijait-
sevat museot, ortodoksinen kirkko ja käsityöläisten puodit. 
Linnoituksen rakennukset ovat pääosin Venäjän vallan ajalta, 
1700- ja 1800 -luvuilta. 

Etelä-Karjalan museo

Lappeenrannan opastuksen jälkeen vierailemme Etelä-Kar-
jalan museossa, jykevissä, harmaissa kivimakasiineissa, 
entisessä tykkivarikon tiloissa. Kesällä 2022 museossa on 
näyttely ”Valokuvamuistoja Neuvosto-Viipurista 1940-1960 
-luvuilta”. 

Puumala

Kotimatkalla pysähdymme ensin Puumalan Niinisaaressa, 
jonne osa matkasta taitetaan lossin kyydissä. Nautimme 
lounaan ravintola Niinipuussa, joka tarjoilee suomalaista, 
maittavaa lähiruokaa painottuen kala-annoksiin. Lounaan 
yhteydessä kuulemme myös talon ja saariston historiaa 
menneestä nykypäivään. 

Aikaa jää myös nauttia Puumalan sataman tunnelmasta 
ja voit halutessasi vaikka nousta ylös sillalle katsomaan 
maisemia Saimaalle korkeuksista käsin. Lähtiessämme kohti 
Keuruuta voimme pysähtyä vielä Salpalinjan teräsbetonikor-
sussa omatoimiselle vierailulle. Salpalinja on 1200 km pitui-
nen puolustuslinja, joka rakennettiin vuosina 1940-1941 ja 
1944 Suomen itärajan puolustamiseksi. Puumalan bunkkeri 
on 20 miehen majoituskorsu nro 4. Korsussa on miehistötila, 
vesikaivo ja konekiväärikammio.

Majoitus
Original Sokos Hotel Lappee, Lappeenranta

Majoitumme Lappeenrannan keskustassa puhtaan ja kauniin 
Saimaan äärellä. Asiakassaunat ja kuntosali ovat käytettä-
vissä niiden aukioloaikojen mukaan ja aamiaisella tarjoillaan 
paikallisia herkkuja. Hotellin kaikissa huoneissa on käytössä 
huonekohtainen jäähdytysjärjestelmä ja standard huoneen 
varusteluun kuuluu lisäksi työpöytä, silityslauta ja -rauta, 
amme tai suihku, hiustenkuivaaja, minibaari, kahvin ja teen 
keittomahdollisuus, TV sekä WiFi-yhteys. 


