
VINTERKRIGET 80 ÅR. KOM MED PÅ DEN FINLANDSSVENSKA JUBILEUMSRESAN 
17-19. APRIL 2020 MED FÖLJANDE RESEPROGRAM  

 
Fredagen 17.4.2020, start kl. 07.30, Helsingfors, Mannerheims ryttarstaty 
Resans guide är krigshistorikern Ari Raunio.  
Buss: HELSINGFORS -VAALIMAA-VIBORG-SUMMA-KARHULA-VIBORG 
Tema i bussen: 1) Vinterkriget, 2) Striderna på Karelska näset 
Betraktelser i terrängen: 1) SUMMA, 2) KARHULA 
Summa avsnitt var den ena av de två viktigaste stridsplatserna på Karelska näset under 
vinterkriget, den andra var Taipale, som höll ända till freden. Bredvid Summa avsnitten var 
Karhula och där stred bland annat finlandssvenska bataljoner från Infanteriregemente 10. 
 
Lunch i Runda Tornet i Viborg. Övernattning och middag på hotell i Viborg (Victoria) 
 
Lördagen 18.4.2020, start kl. 09 
Frukost på hotellet 
Buss VIBORG-VUOSALMI-VIBORG 
Tema i bussen: Striderna på östra sidan av Karelska näset; Taipale och Vuosalmi 
Betraktelse i terrängen: 1) VUOSALMI och 2) VIBORG 
Röda armén gjorde genombrott 1940 i februari i Mannerheimlinjen på västra Näset. 
Trupperna drog sig till linjen Viborg-Vuosalmi. Den bakre linjen höll på båda nämnda ställen. 
 
Lunch på Kuusaan motelli. Övernattning och middag hotell i Viborg 
 
Kl. 18-19 på hotellet: Redogörelse för luftstriderna under vinterkriget av Carl-Fredrik Geust. 
Hotellet. Middag på hotellet 
 
Söndagen 19.4.2020, start kl.09  
Frukost på hotellet 
Buss: VIBORG-PORTINHOIKKA-VIBORG-HARJUNIEMI-VAALIMAA-HELSINGFORS 
Tema i bussen: Slutstriderna på Karelska näset 
Betraktelser i terrängen: 1) PORTINHOIKKA, 2) VIBORGSKA VIKEN (HARJUNIEMI)  
Sen lunch på restaurang Espilä i Viborg, varefter hemfärd  
I vinterkrigets slutskede lyckades Röda armén göra ett genombrott i Tali och striderna pågick 
i Portinhoikka när Moskva freden trädde i kraft den 13 mars 1940. Ryssarna lyckades också 
anfalla över Viborgska viken. Finlandssvenska trupper var med i slutstriderna på den västra 
stranden. 
 
 
Anmälan om deltagande och pris  
Anmälan om deltagande sker per mejl till kansliet@hforskrigsveteran.fi, uppge namn och 
födelsetid på resenärerna. Sista anmälningsdag är 1.2.2020. Resan riktar sig till alla som är 
intresserade av krigshistoria och vinterkriget och arrangeras av Helsingfors svenska 
krigsveteraner r.f. 
Resans pris är max 320 euro. Veteraner gratis. Personer under 30 år betalar 200 euro. 
Förhandsavgiften 100 euro betalas i samband med anmälan. I priset ingår alla transporter, 
programmet, hotellinkvarteringen i dubbelrum, tre luncher, två frukostar, två middagar.  
Tillägg för enkelrum 70 euro/person.  
Pass medtas. Visum behövs och ordnas efter anmälan.   
Information ges av Nika Junker tel: 09-6224090 eller 050-4713455 . 


