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Wiipuri-Yhdistyksen syyskuinen retki Mikkeliin 7.-8.9.2021
Lähdetään yhdessä kokemaan Sodan ja rauhan keskus Muisti ja Mikkelin tori
Vihdoinkin voimme kutsua koronan aiheuttaman pitkän tauon jälkeen Wiipuri-Yhdistyksen
jäsenet kahden päivän kotimaan matkalle Mikkeliin. Samalla toivotamme
yhteistyökumppaneidemme Viipurin pitäjäseuran ja Viipurin Linnan Ritareiden jäsenet
lämpimästi tervetulleeksi matkalle mukaan.

Mikkeli on tunnetusti vilkas kesäkaupunki, jonka sydän on kauppatori. Mikkelissä on paljon
katsottavaa ja kaupunkiin tutustumista helpottaa se, että useimmat nähtävyydet sijaitsevat
hyvin lähellä kaupungin keskustaa ja toria. Matkan pääkohde on kesäkuun alussa avattu Sodan
ja rauhan keskus Muisti. Muisti on uudentyyppinen tiedekeskus, joka kertoo sodan
vaikutuksista ihmisiin ja yhteiskuntaan edistääkseen rauhaa. Sen toiminnan keskiössä ovat
sotaa käsittelevät, uusinta teknologiaa käyttävät näyttelyt ja verkkopalvelut, jotka vievät
katsojan sodasn kokemuksiin. Muistin lisäksi tutustumme mm. v. 1856 rakennettuun
Kyyhkylän Kartanoon ja Kenkäveron vanhaan pappilaan, jotka molemmat ovat Mikkelin
suosituimpia käyntikohteita.
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Olemme varanneet toisena matkapäivänä koko aamupäivän omatoimiseen kaupunkiin
tutustumiseen, koska hotellin sijainti keskustassa mahdollistaa mainiosti käynnit useimmissa
suosituimmissa matkailukohteissa ja nähtävyyksissä.
Matkan vastuullinen järjestäjä on Pohjolan Matka. Matkalle voit ilmoittautua turvallisesti,
koska matka toteutetaan vain siinä tapauksessa, että matkustaminen on
viranomaismääräysten ja THL:n ohjeistusten mukaan terveysturvallista. Matkatoimisto arvioi
tilanteen 30 vrk ennen matkalle lähtöä. Mikäli matkatoimisto joutuu perumaan varatun
matkan koronasta aiheutuvista viranomaisten määräyksistä ja suosituksista johtuen,
matkatoimisto palauttaa maksetun matkan tai matkustajan niin halutessa varaus voidaan
muuttaa lahjakortiksi käytettäväksi myöhemmin. On hyvä muistaa kuitenkin, että mikäli
matkustaja itse peruu varauksen, matkatoimisto soveltaa normaaleja valmismatkalain
mukaisia matkapakettiehtoja.
ALUSTAVA MATKAOHJELMA
Tiistai 7.9.2021
Bussimatka Helsingistä Mikkeliin. Lähtö on Kiasman edestä aamulla klo 09.00. Matkalla pidetään
omakustanteinen kahvitauko. Mikkeliin tulon jälkeen vuorossa on lounas ja historiakierros Kyyhkylän
kartanossa, jonka jälkeen tutustuminen oppaan johdolla Sodan ja rauhan keskus Muistiin. Kierroksen
jälkeen siirtyminen bussilla hotellille ja majoittuminen. Kolmen ruokalajin illallinen nautitaan hotellin
ravintolassa.
Keskiviikko 8.9.2021
Aamiainen hotellissa. Aamupäivä on käytettävissä tutustumiseen Mikkelin kaupunkiin. Koska hotelli
sijaitsee aivan keskustassa, lähes kaikki Mikkelin suosituimmat nähtävyydet ja matkailukohteet ovat
kävelymatkan päässä. Mikkelin tori on kaupungin sydän. Tori on kesäisin hyvin vilkas, siellä on paljon
myyntipisteitä ja torikahviloita. Toria reunustavan kävelykadun varrella sijaitsevat kaupungin laajimmat
ostosmahdollisuudet. Päämajakaupungissa sijaitseva Mannerheimin patsas löytyy myös Torilta.
Mannerheimin salonkivaunu, Tuomiokirkko ja Mikkelin Taidemuseo sijaitsevat lähellä toria. Kaupungin
keskustan vieressä sijaitsevasta Naisvuoren vanhasta vesitornista on hyvät näköalat yli kaupungin.
Näkötornin kahvilassa kuuluisat vohvelit tekevät kauppansa.

Puolen päivän aikoihin nautitaan keittolounas Kenkäveron vanhassa pappilassa. Lounaan jälkeen
varataan aikaa omatoimiseen tutustumiseen Pappilan pihapiiriin. Kenkäveron pappila on Mikkelin
suosituimpia käyntikohteita. Pappilan pihapiirissä järjestetään runsaasti tapahtumia ja Kenkäveron
puutarha on tutustumisen arvoinen. Kenkäveron myymälästä voi ostaa suomalaisia käsityötuotteita ja
Leivintuvasta lämpimiä leipomuksia.
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Lounaan ja Kenkäveroon tutustumisen jälkeen lähdemme bussimatkalle takaisin Helsinkiin. Matkalla
pidämme omakustanteisen kahvitauon. Helsinkiin saavumme hyvissä ajoin illalla.
Matkaohjelma on alustava ja siihen voi tulla vielä pieniä muutoksia. Lopullinen ohjelma ja tarkempi
aikataulu lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä matkalle lähtijöille.

Matkan hinta
Matkan hinta on 230 €. Hinta sisältää Pohjolan Matkan tilausajokuljetuksen, majoituksen Mikkelissä
Original Sokos Hotel Vaakunassa jaetussa kahden hengen huoneessa puolihoidolla (kolmen ruokalajin
illallisen ja aamiaisen). Hinta sisältää myös ohjelmaan merkityt opastetut vierailut Sodan ja rauhan
keskuksessa Muistissa sekä historiakierroksen ja lounaan Kyyhkylän kartanossa sekä lounaan
Kenkäverossa.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta on 30 €/hlö.
Matkan hinta ja sen toteutuminen edellyttää vähintään 25 henkilön osallistumista matkalle.
Ilmoittautuminen ja matkan maksaminen
Sitova ilmoittautuminen matkalle viimeistään 23.7.2021 mennessä Jorma Koistiselle sähköpostilla
jorma.koistinen@pp6.inet.fi tai puhelimella 050 570 4872.
Matkan hinta 230 € maksetaan 31.7. 2021 mennessä. Matka maksetaan Wiipuri-Yhdistys ry:n tilille
FI31 1268 5000 2428 95. Muista käyttää maksaessasi viitenumeroa 20213.
Matkaa koskeviin kysymyksiin vastaa mielellään Jorma Koistinen sähköpostitse tai puhelimitse.

Toivotamme Wiipuri-Yhdistyksen jäsenet ja yhteistyökumppaneidemme Viipurin pitäjäseuran sekä
Viipurin Linnan Ritareiden jäsenet tervetulleeksi joukolla mukaan matkalle!
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