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HYVÄÄ TALVEN ODOTUSTA JA ADVENTTIA! 
 
 

’IHMISELLINEN MIES’ LA 26.1.2019 KLO 13.00 OULUN TEATTERISSA  
 
 

Ihmisellinen mies on lämminhenkinen ja koskettava tarina 
hyväntahtoisesta, kiltistä ja vähän raasusta Raine Kukkiasta,  
joka on elämässään suurten muutosten keskellä.  
 

Sirkku Peltolan Ihmisellinen mies naurattaa ja itkettää.  
 

Hinta 33 €, joka sisältää teatterilipun ja väliajalla pullakahvit. 
Ilmoittaudu välittömästi ja maksa viimeistään 20.12.2018. 
Liput jaetaan paikan päällä. 
 

 

OULUN TAIDEMUSEO TO 28.2.2019 KLO 15.00  
 

TERTTU JURVAKAINEN – Loistava paletti  
 

 
Muhoslaisen Terttu Jurvakaisen laaja retrospektiivinen näyttely  
esittelee hänen keskeistä tuotantoa 1970-luvulta nykyhetkeen.  

Vuosikymmeniin mahtuu erilaisia tyylillisiä periodeja, mutta 
värien ilmaisevuudella ja aistikkailla rinnastuksilla on aina  
ollut suvereeni päärooli suurissa abstrakteissa maalauksissa. 
 

Sitova ilmoittautuminen ke 20.2.2019 mennessä. Oppaana on  
innostava Elina Vieru. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen opastuksen 
ja jokainen maksaa itse pääsymaksunsa 5 €/jäsen.   
 

 
    

   

       K O K O U S K U T S U ! 
 

 Vuosikokous pidetään lauantaina 23.3.2019 klo 13.00 Oulun yliopistolla 
 

 Sisäänkäynti Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, Linnanmaan pääpysäkin luota: OVI 2T 
 

 Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 9 §:ssä mainitut asiat. 

    
 Kokouksen jälkeen professori Paula Rossi kertoo Oulun yliopiston historiasta  
  

 ja nykypäivästä. Yliopisto/humanistinen tiedekunta tarjoaa kahvit  
  

 Sitova ilmoittautuminen ti 13.3.2019 mennessä  

 
   Pohjois-Pohjanmaan Matkailuyhdistys ry:n hallitus 
 

 
 
 

YHDISTYKSEN HALLITUKSEEN KUULUVAT VUONNA 2018 www.ppmy.fi 
 

 ◊ Myllyaho Rauni, puheenjohtaja rauni.myllyaho@gmail.com 040 594 2022 
 ◊ Vuononvirta Pekka, varapuheenjohtaja vuononvirtapekka@gmail.com 050 522 7722 
 ◊ Immonen Matti mattio.immonen@gmail.com 040 845 0977  

 ◊ Rossi Matti matti.rossi@dnainternet.net 040 544 1890 
 ◊ Lauriala Liisa, sihteeri  liisalaur@gmail.com  040 066 0270 
 

   

 

YHDISTYKSEN TILI FI53 8000 1001 3147 08 

POHJOIS-POHJANMAAN 

MATKAILUYHDISTYS RY 



   

KESÄINEN VIIPURI JA PIETARI 10. -14.6.2019 

 
Matkamme ensimmäinen päivä on ajoa Oulusta kauniiseen Karjalaan ja Viipuriin, joka on 
sympaattinen pieni kaupunki ja jossa nyt entisöidään ja rakennetaan vilkkaasti uutta. Viipurin 
tori ja kauppahalli pitää kokea! 
 

Koiviston ja Terijoen kautta jatkamme Pietariin, metropoliin, joka on säilyttänyt tsaarinaikaisen 
loistokkuuteensa ja hellii taide- ja kulttuurimatkailijaa. Koko historiansa ajan Pietari on ollut 
Euroopan ikkuna itään ja Venäjän portti länteen. Pietari Suuri perusti kaupungin vuonna 1703 
keisarillisen Venäjän pääkaupungiksi ja uudeksi kulttuurielämän keskukseksi mukaellen 
eurooppalaisia puistoja, kanavia, palatseja ja kirkkoja. Pietarin nykykulttuuri ja menneisyys 
kietoutuvat luontevasti toisiinsa. 
 

Matkanjohtajana toimii Olga Gokkoeva ja kuljettajana Jari-Pekka Kokkonen, tutut ja 
turvalliset persoonat edelliseltä Karjalan matkalta. 

 
Ma 10.6. Oulu – Jyväskylä - Viipuri 615 km 
 

klo   8.00 lähtö Oulun linja-autoasemalta, matkalla kahvit aamiaispaketin kera 
klo 12.00 lounas Varjolan tilalla Jyväskylän seudulla  
klo 17.00 rajanylitys Nuijamaa–Brusnitšnoje 
klo 19.00 majoittuminen Viipuri hotelliin 2 h huoneisiin 
klo 20.00 päivällinen ravintola Espilä http://espilya-vyborg.ru/ 

 
Ti 11.6. Viipuri – Koivisto – Terijoki – Pietari     185 km 

 

klo  9.00 aamiaisen jälkeen kiertoajelu, jonka aikana  
              tutustutaan Viipuriin, ja käydään Viipurin linnassa 
              ja pistäydytään Aalto-kirjastossa.  
 

 Viipurin kaupunginkirjasto on arkkitehti Alvar Aallon vuonna 1935 
 valmistunut merkittävä funktionalistisen kauden rakennus. Alku- 
 peräiseen asuun restauroidun kirjaston avajaiset pidettiin v 2013. 
  

 klo 12.00 lounas ravintola Kamelot, Viipuri 
 klo 13.00 lähdemme kohti Pietaria Koiviston ja Terijoen kautta 

      paikallisen oppaan johdolla.  
 klo 18.00 Pietarissa majoittuminen Sokos Hotel Olympia Garden  
 klo 19.00 päivällinen hotellissa 
 

 

Ke 12.6. Pietari 
 

klo 9.00  aamiaisen jälkeen Pietarin kiertoajelu 
klo 11.00 Pietari-Paavalin linnoitus ja sen loistelias kirkko 
 

 Pietari-Paavalin linnoitus sijaitsee Pietarin Jänissaarella Nevajoen 
 rannalla. Siellä sijaitsee muun muassa Pietari-Paavalin katedraali,  
 jonne on haudattu kaikki Venäjän keisarit Pietari I:stä lähtien.  
 Linnoitus on toiminut myös poliittisten vankien säilytyspaikkana. 
 Nykyään se on osa Pietarin kaupungin historian museota. 

 

 Linnoitus oli tärkeässä asemassa vuoden 1917 vallankumouksissa. 1970-luvulla aloitettiin uudelleen 
 tsaarien aikainen perinne: eräältä bastionilta ammutaan päivittäin tykillä puolipäivän hetken  
 ilmoittava merkkilaukaus. 

 
 

 

klo 14.00 lounas, Pietarissa 
klo 15.00 tutustuminen Venäläisen taiteen museoon 
klo 18.00 siirtyminen hotelliin      
klo 19.00 Nikolaevsky palatsi, Folklore show ja illallinen 
   
 Nikolaevskij-palatsi on yksi viimeisistä palatsista, jotka rakennettiin  
 kaupungin keisarilliselle perheelle. 
 

   Palatsissa on merkittävä monumentaalinen ja huolellisesti koristeltu  
   pääportaikko. 

http://espilya-vyborg.ru/


To 13.6. Katariinan palatsi ja jokiristeily Nevalla  
 

 
klo 9.00  aamiaisen jälkeen lähdemme Tsarskoje  
 Seloon, Katariinan palatsiin, jossa  
 tutustumme mm. meripihkahuoneeseen 
 ja Sergein kirkkoon. 
 

 Katariinan palatsi on Puškinin esikaupunkialueella,  
 lähellä Pietarin kaupunkia, entisessä Tsarskoje Selossa 
 eli tsaarin kylässä sijaitseva pietarilaista barokkityyliä  
 edustava palatsi. Se toimi alun perin Venäjän tsaarien  
 kesäresidenssinä. 
 
 
 
 

 
 
klo 14:00 lounas, jonka jälkeen palaamme Pietariin ja 
teemme noin tunnin mittaisen jokiristeilyn Nevalla. 
 

 Pietarin jokiristeilyt on erittäin hyvä tapa tutustua Pohjolan 
 Venetsiaksi kutsuttuun Pietariin.  
 

Pietarin kaupungissa on yli 90 eri jokea ja kanavaa ja osa 
niistä menee Pietarin historiallisen keskustan kautta.  

  

klo 20.00 Päivällinen hotellissa. 
 
 
 
Pe 14.6. Pietari - Oulu  724 km  
 
klo   7.00 aamiainen hotellissa 
klo   8.00 lähtö Pietarista 
klo 10.00 pysähdys Viipurissa 
klo 12.00 rajanylitys Svetogorsk-Imatra  
 lounas Varkaudessa Kaks Ruusua 
klo 22.00 saavutaan Ouluun 
 
 
Hinta-arvio  

840 €, kun 40 matkustajaa ryhmässä 
 900 €, kun 30 matkustajaa ryhmässä 
 1hh. lisä 250€ 
 Omalla viisumilla matkustavilta vähennetään 75€ matkan hinnasta. 
 
Hintaan sisältyy  
 kuljetus OTP Travelin tasokkaalla turistibussilla, majoitukset, ohjelman mukaiset  
 ruokailut, kahvit, opastukset, ryhmäviisumin kustannukset ja toimistokulut 10€.  
 Olga Gokkoeva on mukana Venäjällä koko matkan ajan. 
 
Ilmoittautumiset  

sihteerille viimeistään 31.12.2018 
 

Matkan laskutuksen hoitaa OTP Travel 
 Varausmaksu 150 € erääntyy 25.1.2019  
 Laskun mukana tulee ohjeet ryhmäviisumia varten  
 Loppumaksun eräpäivä on 3.5.2019  

 
Kaikkien kohteiden hinnat ovat vahvistamattomia ja vahvistuvat vasta kevään aikana. 
Pidätämme oikeuden hinnan tarkistukseen valuuttakurssin, ohjelman ja kohteiden hintojen 
tarkentuessa. Kellon ajat ovat viitteelliset. Lopullinen aikataulu vahvistuu lopullisen ohjelman 
vahvistuessa. Loppulaskun mukana saat tarkemman aikataulun ja lopullisen hintatiedon 
matkasta.  



Peruutusehdot 
-  Kuluttaja-asiamiehen ja SMAL ry:n neuvottelemien sopimusehtojen mukainen peruutusmaksu: 
-    Etukäteen ilmoitetut toimistokulut, kun matka peruutetaan viimeistään 45 vuorokautta ennen  

   matkan alkamista 
- Varausmaksu, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 45 vuorokautta mutta viimeistään 21 

vuorokautta ennen matkan alkamista 

- 50% matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 21 vuorokautta mutta 
viimeistään 7 vuorokautta ennen matkan alkamista 

- 75% matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 7 vuorokautta mutta 
viimeistään 3 vuorokautta ennen matkan alkamista. 

- 95% matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 3 vrk ennen matkan 
alkamista. 
 

Vastuullinen matkanjärjestäjä Oulun Taksipalvelut Oy 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

                                           Viipurin Aalto-kirjasto   
 

 

 

 

TULEVAA OHJELMAA 2019 

 
* Päiväretki Kajaanin Paltaniemeen Cajanus – Jättiläisoopperaan heinäkuussa viikolla 30. 
  Ooppera esitetään Eino Leinon talon pihapiirissä. Hollantilainen orkesteri, solistit ja tanssijat  
   yhdessä paikallisten tanssijoiden kanssa kertovat "Tanelin" tarinan.  
 

   Daniel Cajanus syntyi Paltamossa vuonna 1703 ja hänen pituudeksi kerrotaan olevan noin  
   2,5 metriä. Vaiheikkaalla urallaan hän viihdytti ihmisiä Euroopassa ja asettui asumaan    
   Alankomaiden Haarlemiin paikallisena kuuluisuutena.  

                                                                                                                                                                                                                          
* Päiväretki Kierikkiin ja Iin Haminaan sekä Taidekeskus KulttuuriKauppilaan elokuussa 
 
 

 
 
 
 

MATKAILU AVARTAA! 
 

  TULE MUKAAN YHDISTYKSEN MUKAVILLE MATKOILLE! 
 

    Rauni Pekka   Matti I Matti R ja Liisa 
 
 


