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  Hämmäauteensuo, Lappeenranta 

    



 

Aihetta juhlaan! 

Matkailukesä yhdistyksen osalta on saatu hoidettua lähes normaaliin tapaan, kun 

kokoontumisrajoitukset ovat poistuneet. Tuusulanjärven retki sekä oopperajuhlamatka onnistuivat 

todella hyvin. Kriisitilanne eteläisessä Euroopassa vähän rajoittaa muuta matkailua ja ainakin tekee 

siitä kalliimpaa.  

Toivottavasti voimme toteuttaa loppuvuoden ohjelmat suunnitelmien mukaisesti ja näin tarjota 

jäsenistölle elämyksiä ja rentoa yhdessäoloa hyvässä seurassa. Tarjolla on taas syysretkeä, 

teatteria ja konserttimatka, joka tällä kertaa suuntautuu Lahteen. Tapahtumista kerrotaan 

tarkemmin tämän tiedotteen muilla sivuilla. Kauden kohokohta on yhdistyksemme 70-vuotisjuhla 

Valtionhotellissa marraskuun lopulla. Sinne toivotamme kaikki yhdistyksen jäsenet sydämellisesti 

tervetulleiksi!  

Mikäli koronapandemia syksyn aikana taas voimistuu, pitää varautua myös siihen, että peruutuksia 

saattaa tulla.  

Yhdistyksemme jäsenten lukumäärä on kasvusuunnassa, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö lisää 

mahtuisi, eli levittäkää matkailuyhdistyksemme ilosanomaa tuttavienne keskuudessa! 

Yhdistyksen hallituksen puolesta 

Matti Niemeläinen 

 

Syysretki Hämmäauteensuolle lauantaina 24.9.2022 
 

Hämmäauteensuo Lappeenrannassaon mukava retkikohde koko perheelle. Pitkospuita pitkin 
retkeilemme suon yli laavulle, jossa nautimme nuotiotulen äärellä makkarat ja mehut. Matkaa 
laavulle on noin kilometri. Takaisin palaamme suon reunaa noin 2 km matkan. Seuraamme 
luonnon valmistautumista syksyyn ja nautimme ruskan väreistä.  Hämmäauteensuo on rauhoitettu 
alue, ja se on osa valtakunnallista soidensuojeluohjelmaa. Retkellä oppaana toimii erä- ja luonto-
opasopiskelija Sirpa Jääskeläinen.  
 
Linja-auton aikataulu:  
Ruokolahti, Rasila klo 9.00, Imatra, Vuoksenniska klo 9.20, Keskusasema klo 9.30, Olavinkatu klo 
9.40. Paluumatkalle lähdemme n. klo 13 - 14.  
 
Varustus: sään mukaiset vaatteet ja hyvät jalkineet. Maksu retkestä kerätään käteisenä linja-
autossa: 10 € jäsenet, 15 € ei-jäsenet. 
 
Ilmoittautumiset 16.9.22 mennessä Sirpa Jääskeläinen tai jaaskelainensirpahelena@gmail.com tai 
p. 0405802851 iltaisin.  Retkelle mahtuu 40 osallistujaa.  Järjestäjällä on huonojen sääolosuhteiden 
vuoksi (syysmyrsky tai rankkasade) oikeus peruuttaa retki ja ilmoittaa siitä osallistujille.  
 
Lisätietoja retkikohteesta: https://gosaimaa.com/hammaauteensuo/ 
 
Tervetuloa mukaan syysretkelle!  

   
    
 

mailto:jaaskelainensirpahelena@gmail.com
https://gosaimaa.com/hammaauteensuo/


 

”Muistojen Bulevardi” –konsertti Lahden Sibeliustalolla sunnuntaina 23.10.2022 klo 15 

Menneen ajan glamouria ja unohtumattomia ikivihreitä. Hurmaavat solistit Angelika Klas, Diandra, 

Pentti Hietanen, Tomi Metsäketo ja Jukka Nykäsen 10-henkinen orkesteri yllättävät yleisön 

huikealla karismallaan tarjoten musiikillisen ilotulituksen. Konsertin kesto 2 h 30 min. 

Matkaan lähdetään Kyytibussien autolla seuraavasti: Rasila klo 10, Vuoksenniskan tori 10.15, 

Keskusasema 10.25, Olavinkatu 10.30. Ruokailu Hennalan Upseerikerholla buffetpöydästä klo 13. 

Matkan hinta jäsenille on 95 € ja ei-jäsenille 105 €. Ilmoittautumiset Marja Lankiselle 19.9.2022 

mennessä: marjalankinen0@gmail.com tai puh. 040 574  0433. 

 
Syyskokous ja teatteri-ilta ti 1.11.2022 
 
Imatran Matkailuyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 1.11.2022 klo 17.30 
Konditoria Imatrankoskessa (Koskenparras 8). Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset 
syyskokousasiat. 
 
Kokouksen jälkeen menemme teatteriin seuraamaan Kuninkaan puhetta. Esitys on koskettava 
kuvaus inhimillisyydestä ja esimerkki itse kunkin voimavaroista kasvaa tehtäviensä mittaiseksi. 
David Seidlerin tositaustainen tarina on tullut tunnetuksi elokuvaversiostaan. 
Teatterinjohtaja Timo Rissanen juhlii kuninkaana 35-vuotista teatteriuraansa. 
 
Näytös Teatteri Imatrassa alkaa klo 19. Lipun hinta on 26 €. Ilmoittautumiset sekä kokoukseen että 

teatteriin Marja Lankiselle 7.10.2022 mennessä marjalankinen0@gmail.com tai p. 040 574 0433.  

 

Yhdistyksen 70-vuotisjuhla Valtionhotellissa lauantaina 26.11.22 

Yhdistyksen 70-vuotisjuhlaa vietetään Valtionhotellissa lauantaina 26.11.2022 klo 17 alkaen. 
Tarkempi kutsu ohjelmineen ja ilmoittautumisohjeineen lähetetään lähempänä ajankohtaa. Laita 
päivämäärä ylös kalenteriisi! 
 
 

   
 
 
 

Joulupuuro Hiljan Pihassa la 10.12.2022 klo 12-14 

Perinteisenä joulutervehdyksenä yhdistys tarjoaa jäsenistölle joulupuuron Hiljan Pihan tuvassa 

lauantaina 10.12.2022 klo 12-14. Puuron saa jäsenkorttia näyttämällä.  
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Yhdistyksen hallitus 2022 /yhteystiedot 

 

Matti Niemeläinen puheenjohtaja p. 040 513 5321 / mattiniemelainen@gmail.com 

Liisa Airas   p. 040 548 0630 / liisa.airas@gmail.com 

Mauri Inkinen  p. 040 587 4810 / mauri.inkinen1@gmail.com 

Sirpa Jääskeläinen varapuheenj. p. 040 580 2851 / jaaskelainensirpahelena@gmail.com 

Taisto Kainulainen                    p. 0400 655 848 / taistokainulainen@hotmail.com 

Marja Lankinen jäsenasiat  p. 040 574 0433 / marjalankinen0@gmail.com 

Irma Lappalainen  p. 050 366 4529 / lappalainen.irma23@gmail.com 

Pirjo Reinikainen verkkosivut p. 044 721 3028 / reinikainen.pirre@gmail.com 

Eijariitta Solja  p. 050 542 3532 / eija.pirkka@gmail.com 

Marja-Terttu Vilkko  p. 050 303 4009 / marjaterttuvilkko@gmail.com 

Johanna Väkeväinen sihteeri p. 040 545 4079 / johanna.vakevainen10@gmail.com 

Helena Silvennoinen taloudenhoitaja 

Jäsenedut: 

* Yhdistyksen matkat jäsenhintaan 

* Matkailulehti, Suomen Matkailijayhdistys SMY ry:n jäsenlehti 

* AlexSandra Koskenparras, alennus 10 %  

* Ravintola Buttenhoff, alennus 10 % ruoan hinnasta 

* KukkaSaimaa Vuoksenniska, alennus 10 % 

* Imatran Varaosakeskus, alennus 10 % kaikista paitsi tarjoustuotteista 

* Colosé 

* Kukka- ja Hautauspalvelu Marjut Kuvaja Oy, Tuulikallionkatu 2, alennus 10 % 

* Kulmakahvila Rasila, alennus 10 % 

* Toimen Tupa Rasila, alennus 10 % normaalihintaisista tuotteista 

* Vuoksen Lautturi ja Vuoksen Kalastuspuisto, alennus 10 % 

 

Yhdistyksen matkoista ja tapahtumista saa tietoa henkilökohtaisesti lähetettävistä jäsenkirjeistä, 

sekä Uutisvuoksen seurapalstaa seuraamalla tai yhdistyksen kotisivuilta. 

 

www.imatranmatkailuyhdistys.fi   
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