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Taipalsaaren maamiesseuran ja Lemin Rasvanäpit matka Tarttoon 22- 24.4.2022 aiheena Maamess-

2022 maa-metsä-puutarha-elintarvikenäyttely Tartossa sekä tutustuminen Viron sotahistoriaan .  

Maamess-2022 näyttelyssä käynti  on matkan pääkohde. Näyttely on 
Baltian suurin maatalousnäyttely ja se on vuosi-vuodelta lisännyt suosiotaan. 
Tänä vuonna näyttelyyn odotetaan yli. 40.000 vierasta. Maamess-2022 tarjoaa 
maatalousnäyttelyn, puutarhanäyttelyn, metsätalousnäyttelyn sekä 
elintarvikemessut. Ja kaikki samalla kertaa.  

Matkan toisena teemana on tutustumien Viron 
itsenäisyyden ajan sotahistoriaan.  

Tähän aineeseen perehdytään ” Taipalsaaren kipparin” Osmo Savolaisen johdolla. Hänellä on 
vankka yli 20 vuoden kokemus sotahistoriamatkojen vetämisestä. Osmo Savolainen tulee olemaan myös 
yhteisen retken vetäjä. Matkan aikana Osmo Savolainen perehdyttää mukaansatempaavilla tietoiskuilla 
matkalla olijat Viron itsenäisyyden ajan tapahtumiin sekä sotahistoriaan alkaen Viron vapaussodasta aina 
näiden päivien tapahtumiin saakka.   

Tartossa teemme myös Tarton kaupunkikiertoajelun, jonka yhteydessä näihin teemoihin saadaan myös 
lisävalaistusta.  Tarton kiertoajelulle saamme myös tällä kertaa mukaamme Dorpat hotellin paikallisen 
markkinointipäällikkö Reet Kalamees:in. Hän osaltaan kertoilee Tarton historiasta ja ajoista 
neuvostovallan aikana sekä tänä päivänä.  
Ja kuten aina ennenkin, matkalla on odotettavissa mukavia yllätyksiä ja lisäohjelmaa. 

Matkalla pääsemme myös kokemaan keväisen Tarton tunnelman sekä vanhan historiallisen yliopistokaupungin elämän 
sykkeen. Tallinnassa on paluumatkalla varattu myös ostosaikaa tuliaisten hankintaan. 

 
Matkan kuljetuksesta huolehtii Tilausliikenne Ahokainen Taipalsaarelta.  
 

TARPEELLISIA OHJEITA MATKALLE LÄHTEVILLE 
Noudatamme matkalla ulkoministeriön matkasuosituksia ja matkatoimisto Pohjolan Matkan mahdollisia lisäehtoja sekä 
mahdollisia matkakohtaisia erityisehtoja.  

 
Koronatilanteesta johtuen edellytämme kaikilta matkaan lähteviltä voimassa olevaa koronapassia. 
 
Matkalla on oltava jokaisella myös mukana henkilökohtainen voimassa oleva passi tai poliisiviranomaisen myöntämä 
voimassa olevan virallinen henkilökortti. Lisäksi suosittelemme matkustajia ottamaan riittävän perusturvan sisältävän 
matkavakuutuksen. 

 
MATKAN HINTA ON 270 EUROA / OSALLISTUJA 
Hinta sisältää: bussi-ja laivamatkat, majoituksen menomatkalla Silja Europa- laivalla (2B hytti) sekä perillä la-su yö 

Hotel Dorpatissa Tartossa (2-hlö huone), illallisen laivalla perjantai-iltana menomatkalla (buffet) sekä lauantaina perillä 
Tartossa ravintola Ruutikellarissa 23.4.2022, näyttelyliput, Tarton sotahistoriaan perehdyttävä kiertoajelu ( n. 2 h), jossa 
matkanjohtaja Osmo Savolaisen sekä paikallisen oppaan  Reet Kalameesin johdolla kuullaan Tarton kaupunki- ja 
sotahistoriasta mielenkiitoista ja mukaansa tempaavaa tarinaa. 
Bussi on käytettävissä koko matkan ajan.  

 
Ilmoittautumisia vastaanottavat sekä lisätietoja antavat: Eero Juntunen, puh. 0400-372857; s-posti: 
eero.juntunen@pp1.inet.fi ja  Asko Saikko, puh. 040-5075842, s-posti:  a-m@rantatupa.net 

Sitovat ilmoittautumiset 11.3.2022 mennessä  
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Matkaohjelma 22 - 24.4.2022    
Perjantai 22.4.2022 
Klo 
13:15 Lähtö Matkakeskukselta Lappeenrannasta (Taipalsaaren kk klo 12:45) 

Matkalla Helsinkiin Osmo Savolainen kertoo Kustaan sodan vaiheista sekä 
johdattaa osallistujat Viron yleishistoriaan 

17:00 Saapuminen Helsinki/Länsisatama. Silja Europa lähtö klo18.30. Ostosaikaa 
ennen ruokailua. Kokoontuminen klo 19.30 ja tervetuloa matkalle malja (sis. matkan hintaan). Buffet- illallinen laivan 
ravintolassa klo 20.30 alkaen. (35 € arvoinen buffet-illallinen ruokajuomineen sisältyy matkan hintaan) 
Yöpyminen laivalla B2-luokan hyteissä (2 henkilöä/hytti).  

Lauantai 23.4.2022  
08:00 Laiva saapuu satamaan. Maihinnousu ja bussi Tarttoon klo 08:30.    

Mahdollinen aamiainen laivalla omakustannushintaan ennen satamaan tuloa.  
 

 Menomatkalla Osmo Savolainen kertoo Viron vapaussodasta sekä siinä 
suomalaisten osuudesta.  

11:30 Saapuminen Tarttoon ja tutustuminen Maamess-näyttelyyn; lippu sisältyy 
matkan hintaan. Näyttelyssä lounas omakustannushintaan omatoimisesti. 

15:30 Bussi noutaa näyttelystä hotelliin.  
16.00 Majoittuminen Tarton keskustassa sijaitsevaan suosittuun Hotel Dorpat:iin (2 h 

/huone)  ( www.dorpat.ee ) .  
 Omatoimista tutustumista historialliseen Tarton kaupunkiin sekä aikaa ostosten 

tekoon. 
 Vaihtoehtoisena ohjelmana halukkaille mahdollisuus tutustumiskäyntiin Tarton 

KGP museossa (selvityksen alla) 
19.30 Lähtö yhteiselle illalliselle 
20:00 Illallinen hotellin läheisyydessä viihtyisässä Ruutikellari-ravintolassa (illallinen sisältyy matkan hintaan). 

 Illallisen jälkeen omatoimista tutustumista keväiseen Tarttoon 
 

Sunnuntai 24.4.2022 
07:30 Aamiainen hotellissa klo 07.30 alkaen(sisältyy hintaa) 
09.00 Lähtö Tarton kaupunkikierrokselle, jonka vetää Reet Kalamees. Reet Kalamees  

kertoilee ” Tarton elämää nyt ja Venäjän vallan aikana ” huumorilla maustaen ja 
paikan päällä koettuna sekä myös Tarton nykyhistoriasta. Hän tutustuttaa 
meidät myös Tarton mielenkiintoisimpiin nähtävyyksiin. Kaupunkikierroksen 
kesto noin 2 tuntia.  

11.00 Kiertoajelun jälkeen paluumatka Tallinnaan. Matkalla Tallinnaan Osmo 
Savolainen kertoo Tarton rauhanneuvotteluista v. 1920 ja ” Viro toisessa 
maailmasodassa. 

13.30 Tallinnanaan saapuminen. Ostokset Tallinnassa.  Omatoimista tutustumista 
Tallinnaan ja/tai tutustuminen porukan sopimaan yhteiseen kohteeseen 
Tallinassa. 

15.30 Lähtöselvitys Tallinnan D-terminaalissa ja siirtyminen laivaan. 
16.30 Paluumatka alkaa Tallinnasta Helsinkiin (Tallink). Omakustanteinen lounas laivalla 
18:30 Helsinki (Länsi-satama) 
19:00 Bussi lähtee Lappeenrantaan…Saapuminen Lappeenrannassa 

Paluumatkalla Osmo Savolaisen aiheena ” Viron pojat Suomen apuna Jatkosodassa. Myös pandemiat kautta aikojen 
tulee käsitellyksi Osmon toimesta kotimatkan aikana. 

22.30  Matkakeskus n. klo 22.30 

 
Tervetuloa yhteiselle maatalousnäyttely- ja sotahistoriamatkalle !  

http://www.dorpat.ee/
https://www.google.fi/imgres?imgurl=http://www.dorpat.ee/wp-content/uploads/2016/05/Dorpat-hotel_evening_view1.jpg&imgrefurl=http://www.dorpat.ee/hotel-tartu/&docid=xEk41FgxSP7tUM&tbnid=PJkjAM8MvNFtRM:&vet=1&w=1920&h=1080&bih=600&biw=1366&ved=0ahUKEwjE5YjP6L7RAhXI3CwKHdgxDi0QMwgcKAMwAw&iact=c&ictx=1

