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Venäläinen Riika

• Museoita mm. 
Moottorimuseo
Latvian miehitysmuseo

• Venäjältä tuttua 
kauppahallitunnelmaa

• Arkkitehtuuria: radio- ja tv-torni, 
Stalinin hammas eli Latvian 
tiedeakatemian rakennus
https://www.pienimatkaopas.com/riika/maamerkit.html
http://motormuseum.com/soviet-car.php
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Venäläinen Berliini
• Kulttuuria: 

teattereita, elokuvia, 
gallerioita, museoita, 
muistomerkkejä, 
kirjakauppoja

• Ravintoloita
• Neuvostoarkkitehtuuria
• https://russkij.berlin/ru/hom

e
• https://suomivenajaseura.fi

/venalainen-berliini/
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Venäläinen Vilna ja Liettua
• Mm. Žemaitijan

kansallispuistossa sijaitseva 
kylmän sodan museo ja 
ydinasesiilo. Lähellä myös Vilius
Orvydasin patsaspuisto.

• Kotisivuille tulossa kirjoitus 
venäläisestä Liettuasta.
Muita linkkejä:

• https://erikoispaikoissa.wordpres
s.com/2015/08/06/kylman-sodan-
museo-ja-orvydan-puutarha/

• http://zemaitijosnp.lt/en/turizmas
/places-to-visit/

• https://www.dookinternational.co
m/lithuania-tourist-attractions
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Viron monet kohteet
• Venäläisen kulttuurin matka Tallinnaan / 

Vantaan osasto
• https://osastot.suomivenajaseura.fi/artikkelit/vant

aan-osaston-kulttuurimatka-tallinnaan-22-10-23-10-
2022/

• Maata pitkin Itä-Virossa / Kallio-Vallilan 
osasto

• https://suomivenajaseura.fi/maata-pitkin-virossa-
tallinna-narva-tartto-voru-valga/

• Narvan matka (tulossa) Seinäjoen seudun 
osasto

• https://suomivenajaseura.fi/matkat/matka-
kesaiseen-narvaan/

• Maata pitkin Itä-Virossa
• https://suomivenajaseura.fi/maata-pitkin-virossa-

tallinna-narva-tartto-voru-valga/
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Kotimaan kohteita
• Kotka: Langinkosken Keisarillinen kalastusmaja ja Ruotsinsalmen 

linnoituskaupungin historiaa Merimuseossa
• Hanko & Raasepori: kylpyläkohteet, kasino
• Savonlinna ja lähialueet: venäläinen kaupunkikierros, Rantasalmi, Juva
• Lappeenranta: Lappeenrannan linnoitus, kirkko, Wolkoffin talomuseo, 

Saimaan kanava ja kanavamuseo
• Tampere: Von Nottbeckien omistama Finlaysonin alue, Milavidan palatsi, 

Lenin-museo.
• Joensuu ja lähialue: Pyhän Nikolaoksen kirkko, Carelicumin Sortavalan 

pienoismalli, Keski-Vuokon kultttuurimaisemat ja Pyötikön luostarialue 
Juuassa

• Imatra: Imatrankoski (Repin, Tsaikovski, Stravinski). Imatran Valtionhotelli, 
Saimaanhovi
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Kotimaan kohteita
• Helsinki. Sinebrychoffin museo, Herttoniemen kartano, Senaatintori 

keskellä olevine Aleksanteri II:n patsaineen, Keisarinnan kivi -
muistomerkki kauppatorilla, Uspenskin katedraali, Suomenlinna, 
Slaavilainen kirjasto. Kulttuuritila Albatrossin lähistöllä kävelyreitti.

• Mikkeli: Mikkelin museo
• Loviisa
• Erilaiset näyttelyt, konsertit, teatteriesitykset myös hyviä 

vierailukohteita
• Lähteitä kotimaan matkailuun:

• https://suomivenajaseura.fi/venajaan-liittyvia-matkavinkkeja-suomessa/
• https://osastot.suomivenajaseura.fi/artikkelit/rajahistoriaan-ja-suomalaiseen-maaseutuun-tutustumassa/
• https://osastot.suomivenajaseura.fi/artikkelit/tykinsavua-laitaatsillassa/
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Markkinointitukea osastoille
1. Kotisivujen tapahtumakalenteri
2. Valtakunnallinen uutiskirje
3. FB:n SVS virtuaaliryhmä
4. Venäjän Aika, aikataulu 

https://suomivenajaseura.fi/jasenille/jasenlehti/
5. Kotisivujen Matkat-osio, jos matka avoin kaikille 

ja sillä vastuullinen matkanjärjestäjä.
https://suomivenajaseura.fi/matkat/

+ Osaston omat kanavat: 
jäsenkirjeet, somekanavat, paikalliset verkostot 
ja kanavat
+ Kannattaa järjestää Matkailuiltoja, esim. Lappeenrannan
Nojatuolimatkat-tapahtumat
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Neuvoja matkanjärjestäjälle

1. Osaston kannattaa (pitää) toteuttaa ulkomaanmatkat 
yhteistyössä matkatoimiston kanssa. Matkatoimistosta tulee 
vastuullinen matkanjärjestäjä, joka selvittää ongelmat. 
Kannattaa pyytää tarjous matka-majoitus-paketista parilta 
toimistolta, erikoisohjelman & vierailukohteet voi suunnitella 
itse. 
• Vain poikkeustapauksissa osasto voi tehdä matkan ilman vastuullisena 

matkanjärjestäjänä toimivaa matkatoimistoa. 
https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/tietoa-ja-ohjeita-yrityksille/matkojen-
jarjestajille/yhdistys-matkanjarjestajana/

2. Kannattaa aloittaa ajoissa matkan suunnittelu  ja 
järjestäminen.
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Neuvoja matkanjärjestäjälle

3. Yhteistyö muiden paikallisten järjestöjen kanssa kannattaa:
Näin matkat saadaan myytyä loppuun. Esim. Lappeenrannalla 
kumppaneina mm. Venäläinen klubi ja Karjala yhdistykset.
=> Yhteistyötä kannattaa hakea aktiivisesti

4. Yhteistyö eri osastojen kesken kannattaa: matkoille saadaan 
enemmän osallistujia ja järjestämistaakkaa voi jakaa.

5. Riittävän väljä ohjelma: riittävän usein aikaa 
hengähdystauoille, ruokailuille. Kävelymatkat kannattaa pitää 
lyhyehköinä iäkkäämmät ja liikuntaesteiset osallistujat 
huomioiden. Samoin maasto kannattaa huomioida.
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Neuvoja matkanjärjestäjälle

6. Linja-autojen kilpailutus: 
A. Kannattaa tarkistaa, että millaisella bussilla matka tehdään (kunto ja ikä). 
B. Samoin kannattaa tarkistaa kuskin paikallistuntemus, reittituntemus
C. Kannattaa hyödyntää tutut, paikalliset bussiyhtiöt
D. Tarjousten vertailussa, hintojen tarkastamisessa voi hyödyntää https://www.tilausajot.net/

sivustoa (huomioi kohdat A-B)
E. Varaa bussiin riittävästi paikkoja, jotta on mukava matkustaa
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