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Nyyssösten Sukuseuran jäsenmatkat käynnistyvät …

NYT JOUKOLLA
LAATOKAN KIERROKSELLE 16.–18.6.2011
Sukuseuramme ensimmäinen
10-vuotiskausi on ollut erittäin
aktiivinen ja menestyksekäs –
jäsenmäärämme on kasvanut
voimakkaasti ja lähestyy jo
300 jäsentä, valtakunnallisestikin olemme saaneet laajalti
tunnustusta.
Sukuseuran hallitus on päättänyt toteuttaa useiden jäsentemme toiveen ja käynnistää
jäsenmatkailun. Yhteiset matkat tutustuttavat ja vahvistavat
meitä ”sukulaisia” toisiimme,
samalla kun yhdessä voimme
kokea mielenkiintoisia elämyksiä matkoilla ja saada vaihtelua
arjen päivärytmeihin. Tämä
Laatokan kierros on räätälöity
meille ja matka on kuorrutettu
ainutlaatuisella sotahistorian
sisällöllä.

Laatokan ympäri
Karjalan mailla
Olin henkilökohtaisesti perheeni kanssa viime keväänä tällä
vastaavalla Linja-Autoliike S.
Kosonen Oy:n matkalla ja pidimme siitä kovasti. Venäjällä,
Pietarissa jne. on tullut käytyä
aiemminkin, mutta Laatokan
kierros oli jäänyt näkemättä.
Täyteläinen Karjalan kevätkesän vehreä vihreys, upeat
vesistöt, vieläkin asuttuina säilyneet omaleimaiset karjalaistalot, pikkukylien kiireetön ja
aito elämänmeno ja ihmisten
ystävällisyys olivat ennenkokematonta historiaa. Samalla
oli mahdollisuus todentaa luettua ja kuvien kautta tutuksi
tullutta Karjala-käsitystä omin
silmin ja korvin – myös filmille

tuli taltioitua jotain sellaista
historiaa, jonka elinkaari on
pian päättymässä.
Sotahistoriaa aidoilla taistelupaikoilla (mm. Ihantala,
Portinhoikka, Syväri, Tuulos,
Vitele, Vanha raja, Salmi, Pitkänranta, Koirinoja).
Tunnemme jokainen Suomen itsenäisyyden vaatimat
ponnistukset ja tällä matkalla saamme tutustua useisiin
sotakirjallisuudesta, historiasta tai elokuvista tutuiksi
tulleisiin
taistelupaikkoihin
niiden aidossa ympäristössä.
Kuulemme sotapäiväkirjojen
mukaisen kerronnan karttojen
avulla, mitä kullakin taistelupaikalla tapahtui ja miten
taistelut etenivät.
Sotahistorioitsijana toimii
Pieksämäen kupeesta Maavedellä syntynyt ja viimeksi
Keuruulla puolustusvoimien

palveluksessa palvellut evp.
kantaupseeri Tapio Paappanen.
Viime kevään matkalla sekä
bussissa että taistelupaikoilla
Tapio sai niin iäkkäämmät
kuin nuoretkin kuuntelemaan
syvästi keskittyen taistelukertomuksia – parempaa historian
opetusta en voisi aiheesta kuvitellakaan.

Kenelle tämä
matka soveltuu?
Matka on kaikin puolin niin
hyvin valmisteltu, että se sopii
jokaiselle, niin iäkkäämmille
kuin nuorillekin. Viime keväänäkin oli mukana sodassa mukana olleita, heidän lapsiaan
perheineen ja lastenlapsiaan
taas omine lapsineen. Oman
isän tai papan kokemaan ja
joskus kertomaankin ikiomaan

Matkalla tutustutaan mm. Syvärin luostariin, joka on perustettu vuonna 1506. Aleksanteri Syväriläisen ortodoksinen Pyhän
Kolminaisuuden luostari sijaitsee 24 kilometrin päässä Lotinapellon kaupungista Pietarin alueella.

sotahistoriaan tutustuttiin läheisten toimesta.
Bussimme on tasokas ja
ilmastointi tuo sopivan viileyden, aikataulut ovat sopivan
väljiä ja taukoja on riittävästi. Taistelupaikoille pääsemme
busseilla ja kävellen. Liikkumista on hyvin vähän ja sekin
tapahtuu teitä pitkin, joten
vaikka liikkumisessa olisikin
hieman haastetta, niin kyllä
tällä matkalla hyvin pärjää.
Nyt ilmoittautumaan – katso
tarkemmat tiedot seuraavalta
sivulta >
Toteuttaaksemme matkan
tarvitsemme vähintään 30 lähtijää – bussissa ja hotelleihin
olemme varanneet paikat 50
henkilölle ja tähän mennessä
ilmoittautuneita on 11 henkilöä. Mutta kun sinä ja läheisesi
perheessä, lapset ja lastenlapset päätätte lähteä mukaan,
niin matkahan onnistuu. Ja
kun teillä sukuseuralaisilla on
muuta sukua, ystäviä, naapureita tai muuten mukavia immeisiä, niin ei kun porukalla
reissuun.
Olemme jatkaneet ilmoittautumisaikaa 21.4.2011 saakka,
mutta ei sitä tarvitse takarajaa
odottaa – luuriin voi tarttua
vaikka heti ja soittaa Linja-Autoliike S. Kososelle 015–541146
ja siitä eteenpäin he toimittavat teille postitse tarvittavat
matkustusasiakirjat, jotka täytätte mukana tulevan ohjemallin mukaisesti ja palautatte
Linja-autoliikkeelle – helppoa
eikö totta!
Matkaterveisin
Aki Nyyssönen
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LINJA-AUTOLIIKE S. KOSONEN Oy (rekisteröitynyt matkanjärjestäjä)

Kerimäentie 4, 58200 KERIMÄKI, puh. (015) 541146, fax (015) 542046, kosonen@matka-kosonen.fi

”LAATOKAN KIERROS KARJALAN MAILLE”
to–la 16.–18.6.2011
SOTAHISTORIALLINEN TUTUSTUMISMATKA VIE KARJALAN KANNAKSEN JA TERIJOEN KAUTTA PIETARIIN.
SIELTÄ MATKA JATKUU LAATOKAN ITÄPUOLTA AJAEN SYVÄRILLE JA AUNUKSEEN. AUNUKSESTA MATKA
JATKUU LAATOKAN POHJOISRANTAA KIERTÄEN mm. VITELEEN, RAJAKONNUN, PITKÄNRANNAN ja KOIRIN
OJAN KAUTTA SORTAVALAAN. SORTAVALASTA PALAAMME KOTISUOMEEN RUSKEALAN ja VÄRTSILÄN KAUTTA.
Lähtöaikataulu to 16.6.
klo
05.00 Pieksämäki, k.liik.as.
05.20 Jäppilä
05.50 Varkaus, ABC
07.10 Savonlinna, l-as.
Ohjelma:
1. pv Matka jatkuu esim. Särkisalmen ABC:lle omakustanteiselle kahvi- ja ruokaostostauolle n. klo 8:ksi. Imatran Suomen tullin jälkeen
siirrämme kellot tunnilla eteenpäin ja Venäjän tullissa olemme n. klo 11.00–12.00, jonka jälkeen pysähdymme Enso-marketissa
ja jokainen voi ostaa matkaeväitä ja vaihtaa tarvitsemansa valuutan. Ajamme Jääsken kautta Ihantalan ja Portinhoikan taistelupaikoille. Matka jatkuu Viipurin kautta M-10 valtatielle, jota pitkin ajamme iltapäiväksi Terijoelle. Kauniin Terijoen nähtyämme ajamme rantatietä Siestarjoen kautta yöksi Pietariin, missä majoitumme n. klo 18.30 Hotelli Moskovaan 2-h huoneisiin. Illallinen klo
19.00 on omassa hotellissa. (Ensimmäisenä matkapäivänä on hyvä olla omia eväspalasia päivää varten.)
2. pv Hotelliaamiaisen jälkeen klo 09.00 lähdemme Pietarista. Ajamme Laatokan itäpuolta ensin Uuteen Laatokkaan (Nova Ladoga),
missä pidämme tauon ja näemme kuuluisat Laatokan kalanmyyjät. Matka jatkuu kohti Syväriä, käymme mm. Syvärin luostarin pihalla sekä sotahistoriallisesti merkittävällä Syvärin voimalaitoksella. Ennen Aunukseen saapumista poikkeamme vielä Sammatuksessa. Päivällä olemme nauttineet voileipäkahvit bussimme omista tarpeista. Aunukseen saavumme n. klo 18:n jälkeen ja majoitumme Hotelli Druzhbaan (entinen Ologna) 2-h huoneisiin. Ruokailemme omassa hotellissa.
3. pv Aamiaisen jälkeen klo 09.00 jätämme Aunuksen ja jatkamme matkaa Laatokan rantaa pitkin. Näemme kohti Sortavalaa ajaessamme mm. sotahistoriallisesti merkittäviä paikkoja; Tuulos, Vitele, vanha raja, Salmi, Pitkänranta ja Koirinoja. Saavumme n. klo
14 Sortavalaan, missä nautimme lounaan ensin ja sitten tutustumme kaupunkiin kiertoajelun merkeissä. Sortavalasta jatkamme
Värtsilää ja nykyistä Suomen rajaa kohden. Matkalla pidämme tauon tuliaisostosten tekoa varten, vaikkapa Keltaisessa kaupassa,
edullisia ostoksia voi tehdä vielä Venäjän tullin läpäistyämme Tax-Free-myymälässä. Suomen tullin jälkeen olemme sitten kuuden
maissa kotimaan puolella. Kotimatka tuo Savonlinnaan n. klo 20.00, Varkauteen n. 21.00, Jäppilään n. 21.30 ja lopuksi Pieksämäelle n. 22.00.
Matkan hinta: 320 € / hlö H-2:ssa, ryhmä vähintään 30 henkeä. (H-1 lisä: 50 €)
(Omalla viisumilla matkustava saa alennusta 35 €.)
Hintaan sisältyy: Sotahistorian opas matkalla mukana, bussimatka Kososen turistibussilla ohjelman mukaan, ryhmäviisumi ja Venäjän
vaatima hoitokuluvakuutus, majoitus ohjelman mukaan 2 yötä 2-h huoneessa, 2 aamiaista ja 2 päivällistä hotellissa, lounas Sortavalassa,
voileipä-kahvit keskiviikkona.
HUOM: Kopio passista, passikuva 1 kpl ja lähettämämme ohjeen mukaan täytetty viisumianomuskaavake toimitettava toimistoomme ilmoittautumisen jälkeen.
MUUTA: •
•
•
•

hoitokuluvakuutuksesta huolimatta oma matkavakuutus suositeltavaa
tarvittavat lääkkeet resepteineen mukaan
ensimmäisenä päivänä hyvä olla mukana omaa retkievästä
matkalla on oltava passi mukana

Maksu: 1 kk ennen matkaa.
Pankkisiirrot, matkakirjeen ja viisumihakemus-lomakkeen täyttöohjeineen postitamme jokaiselle kotiin.
Venäjän matkassa viisumin ja majoituksen osalta ei ole peruutusturvaa!

VARAA MATKA 21.4.2011 mennessä:
puh. (015) 541146 tai
kosonen@matka-kosonen.fi

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Linja-autoliike S. Kosonen Oy
www.matka-kosonen.fi

Rek.nro 181039
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Retki Suonenjoen Nyyssölään
ja Lassilaan 2.7.2011
Nyyssösten sukuseura järjestää ensi kesänä heinäkuun 2.
päivänä kotiseuturetken Suonenjoen Nyyssösten kahdelle
asuinpaikalle, Sydänmaan Nyyssölään ja Hulkkolan Lassilaan.
Aluksi kokoonnutaan Suonenjoen kirkolle, johon on mahdollisuus myös tutustua tarkemmin. Kirkolta lähdetään ajamaan Nyyssölään henkilöautoilla. Kootaan kimppakyydit,
joten oma auto ei ole välttämätön.
Nyyssölään tutustumiseen on varattu aikaa kaksi tuntia, ja
siellä tarjotaan kahvi ja suolainen purtava.
Nyyssölästä ajetaan takaisin Suonenjoen keskustaan, jossa
mennään lounaalle Ravintola Valkoapilaan. Lounaan maksaa
jokainen itse. Lounaalla on kaksi kotiruokavaihtoehtoa, kaksi
salaattia, jälkiruoka ja kahvi.
Lounaan jälkeen ajetaan Lassilaan, johon tutustumiseen on
varattu aikaa myös kaksi tuntia. Lassilassa tarjotaan täytekakkukahvit.
Ennakkoilmoittautuminen 15.6.2011 mennessä
Esko Nyyssöselle, puh. 0400 237 671 tai
esko.nyyssonen@nyyssonen.info

Suonenjoen Sydänmaan Nyyssölän päärakennus.
Suonenjoen kotiseuturetken 2.7.2011 aikataulu:
9.00–9.30
kokoontuminen Suonenjoen kirkolla
9.30–10.30 tutustuminen kirkkoon ja hartaus
10.30–11.00 ajo Nyyssölään
11.00–13.00 tutustuminen Nyyssölään
13.00–13.30 ajo Suonenjoen keskustaan
13.30–14.30 lounas Ravintola Valkoapilassa
14.30–15.00 ajo Lassilaan
15.00–17.00 tutustuminen Lassilaan

Seuratoiminnan tukijat
SPK Valomainos 12 x 1,4 m

SPK Valomainos 12 x 1,4 m

Kaide- ja Aitatyö Oy

SPK Valomainos 12 x 1,4 m

Graniittirakennus

Kallio Oy
SUOMEN TEIDEN
HYVÄKSI

Seuratoiminnan tukijat

Paras tapa
rakentaa
Lemminkäinen Infra Oy
Päällystystoiminta
Salmisaarenaukio 2
00180 Helsinki
puh. 02071 5006
www.lemminkaineninfra.fi

NISKA &
NYYSSÖNEN OY

Toimivampi maailma

Forssan Betoni Oy

KELLO- KULTA JA OPTISEN ALAN ERIKOISLIIKE

Sastamala, Onkiniemenk. 11, p. (03) 512 6100

Puh. 010 6622 000

VUOSIKERTOMUS 2008

