
Wiipurin matka 2019

 Tunsimme  itsemme  sen  verran  terveiksi,  että
uskalsimme  matkustaa  EU:n  ulkopuolelle.  Jo  viime
vuonna  löysimme  sopivan  valmismatkan  ja  niin  se
kypsyi valmiiksi talven aikana. Koska olen lukenut ison
pinkan  kirjoja,  joissa  tapahtumapaikka  on  ollut  juuri
Viipuri, niin mielenkiinto nousi joka kirjan myötä. Laila
Hietamies  on  kirjoittanut  useita  teoksiaan  Viipurista,
puhumattakaan  Jääskeläisen  kirjoista.  Myös  monissa
sodasta  kertovissa  kirjoissa  poiketaan  Viipuriin  ja
lähimetsiin. 

Matkan alku oli tuttua tohinaa. Taxilla asemalle, sieltä
linjurilla  satamaan  ja  laivalla  yli  meren  Helsinkiin.
Sitten  bussilla  Lappeenrantaan,  seuraavana  aamuna
laivalla  kanavaa  pitkin  Viipuriin.  Viipurissa  yö  ja
takaisin samaa reittiä. 

 Laivamatkan me käytimme nautiskeluun. Menomatkalla italialaisessa
Travolata  ravintolassa  viiden  ruokalajin  herkkuja.  Tulomatkalla
nautimme illallisen Bon Vivant ravintolassa henkilökuntaa työstämällä. 
Aamiaiset ahdoimme mahaamme Grande Bufféssa. Siihen vielä päälle
sopivat limonaadit, niin loppuajan voikin kölliä pehkuissa (vai onko ne
untuvaa nykyajan polsterit). 

Kuvat: Sofialla jo toinen laji menossa italialaista.
Toivon vastaava tarjottiin lankulla.    

Pääruokana oli mennen tullen
härän sisäfilé, tosin Bon 
Vivantissa se oli kauniimpi. 
(Vasemmanpuoleinen 280kr ja
oikenpuoleinen 360kr. Eri 
kokit ja eri tulos.) 
Jälkiruokana tarjottiin 
juustoja mennen tullen. 
Tietenkin juomia virtaa 
kurkusta lihapalojen mukana, 
mutta nehän vaan auttavat 
kielen käyttöä, että ujompikin 
saa puheenvuoron 
pyytämättä. 



         Kanavamatka
Lappeenrannassa  ehdimme  kierrellä
satamassa ja kaupungilla ennen illallista ja
yhdessäoloa. Tulomatkalla meillä oli koko
aamupäivä  aikaa  tutustua  kaikkiin
sotamuistoihin ja hiekkataiteeseen. 
Torstai  aamuna  aikaisin  nousimme
laivaan,  joka  kuskasi  meidät  kahdeksan
sulun  läpi  Viipuriin.  Kolme  suluista  on
Suomen puolella ja viisi Venäjän puolella
rajaa.  Keskellä  Nuijamaan  järveä  kulkee
valtakuntien  raja.  Suomi  on  vuokrannut
taas kanavan 50 vuotta eteenpäin. 

  
Sulut  ovat  noin  10m  syviä  ja  laskua  Lappeenrannasta
Viipuriin kertyi yhteensä 78m. Aikaa matkaan kului noin
6  tuntia,  josta  viimeinen  tunti  tullissa,  kummassakin
päässä. Suomen tullilla oli sormi suussa ja toisessa päässä
olivat muuten rauhallisempia. 
Sieltä  se  Viipurinlinna  tuli  viimein  näkyviin  laivan
perässä  liehuvan  lipun  takaa.  Linnaa  on  korjailtu  pari
viimeistä vuotta ja näky on sen mukainen. 
Matkan  varrella  on  muitakin  nähtävyyksiä.  Eräässä
kalliossa on tsaari Nikolain nimi, kun hän oli kanavatöissä
ja toisessa paikassa on pieni venepaikka, josta Kekkonen
alkoi kanavan laajennustyöt. Eräällä pienellä lammella oli
kelluvia saaria, jotka olivat kulkeutuneet melkein lammen
yli meno- ja tulomatkan välillä. 
Aika  kului  mukavasti  syöden,  juoden,  laulaen  ja
aurinkokannella päivettyen. Yhden miehen orkesteri soitti
kitaraa ja porukka lauloi lauluvihkoa apuna käyttäen. 

  
  Viipuri 

 Viipurin parhaat tuntomerkit ovat linna ja Pyöreä torni.
Viipurin  linna  rakennettiin  vuonna  1293.  Pyöreä  torni
valmistui  1550  tykkitorniksi  ja  nykyisin  se  on  turistien
suosima  illanviettopaikka  (mekin  istuimme  siellä  iltaa
ruokaillen ja ihmetellen venäläisten esitystä). 
Viipuri  oli  jo  900.luvulla  tunnettu  kauppapaikka,  koska
sinne pääsi veneillä  Suomenlahden kautta.  Vuonna 1403
Viipurista tuli kaupunki. 
  1710 Venäjä valloitti kaupungin Ruotsilta. 
  1812 Viipuri kuului Suomen suurruhtinaskuntaan. 
  1917 Venäjä luovutti alueet Suomelle. Suomi itsenäistyi. 
  1939 Kaupungissa oli 74403 asukasta (suomalaisia). 
  1944 Suomi luovutti alueet Venäjälle. Alueet    tyhjennet-
tiin suomalaisista ja tilalle tuotiin venäläisiä. 
  2019 Viipurissa asuu 80 000 venäläistä. 



Viipurissa meitä opasti Suomen lapista kotoisin oleva nainen. Hänellä oli taito ohjailla meidän 41 
henkistä porukkaa, jossa kaikki olivat ikääntyneitä. Opas kierrätti meitä bussilla kaupunkia ristiin 
rastiin, mutta parhaiten näimme keskustaa, kun minä ja Sofia kävelimme seuraavana päivänä 
samat reitit ja vielä puistotkin läpi. 
Pitkä rakennus bussin takana on kauppahalli, bussin takana tori ja pyöreä torni, Kuva otettu 
Victoria hotellin rappusilta, jossa asuimme. 

          Torkkelin puisto 
 Torkkelin puisto on saanut uusia nimiä 
uusien isäntien aikana. Osa on Esplanade 
park ja toinen pää Park Lenin. Siellä on 
vieläkin paljon vanhan ajan muistoja. 

Kuvat: Sofia puistovahtien välissä ja 
Toivo Espilän kuuluisan ravintolan 
rappusilla. Michael Acricola patsas. 
Toivo ja puistotäti



  Hirvipatsas on turistien kameran 
kohteena, Sofia lepotauolla hirven jaloissa.
Lenin katselee kaupungin touhuja pylväältä

 Wiipurin rautatieasema on komeaa nähtävää ja Terveisiä Wiipurista karjalaisten kaupungista! 

 Lappeenranta 

 Lappeenrannassa yövyimme mennen tullen ja aikaa 
oli kierrellä kaupunkia ja tutustua paikalliseen 
elämään sekä etsiä historiallisia paikkoja, joita 
Lappeenrannasta löytyy paljon. Suurin osa 
muistoista viittaa sodan käyntiin. 

Kuva: Sofia maalaisten satamassa. Tuon ravintola 
Armada laivan takaa lähti meidän laiva Viipuriin.



 Hiekkaan hiekasta taiteilua oikeassa 1:1 mittakaavassa. Hevonen vetää rekeä umpihangessa. 

Porvoo 
  
Porvoon vanha kaupunki oli viimeinen pysäkki 
Suomen ja Venäjän matkalla. Ilma oli mitä ihanin, 
30 astetta ja täysi aurinko. 

Kuva: Jätski on hyvää vaikka porukalla syö. 
 Sofia Hoffrén, Maija ja Unto Kaikkonen 
(Finlandia radion kuuluuttajat Södertäljestä). 

Kaunis ilma oli saanut turistit liikkeelle ja 
kahvilat, kadut ja rannat olivat tupaten täynnä 
tässä pienessä kylässä. 

Meitä oli 41 ryhmässä ja melkein kaikki tulivat 
puolitutuiksi. Aika monta tunsimme jo ennestään 
Pärnun reissuilta. Koska osanottajat näille 
reissuille vanhenevat, niin se tekee porukan aina 
vähän heikommaksi. Jotkut väsyvät jo pienistäkin 
ponnisteluista ja huolehtivainen matkaseuralainen 
täyttää tehtävänsä. 

Helsinkiin saavuimme keskelle karnevaalia. Senaatin tori tulvi kansaa väriloistossa ja musiikissa. 
Tiistaina sama tori täyttyi Maailman Cup suunnistajista. Heillä oli Sprintti viesti keskellä Helsinkiä 

 Terveiset Wiipurista! Kiitos matkaseurasta! Toivo & Sofia Hoffrén


