
Matkan ensimmäisenä päivänä osallistumme Vapaussodan Perinneliiton 
kesäpäiville Parolan Panssariprikaatissa.  Kesäpäivän ohjelmassa mm. 
tulokahvit, jumalanpalvelus, päiväjuhla, veljeslounas, palkitsemiset ja 
kalustoesittelyjä.

Majoitumme kylpylähotelli Aulangon luonnonkauniisiin maisemiin. 
Vuonna 1938 valmistunutta Aulangon funkkishotellia pidettiin jo tuolloin 
merkittävän arkkitehtuurisena rakennuksena. Hotellin vihkiäiset olivat 
aikansa suuri seurapiiritapahtuma, johon osallistui myös marsalkka 
Mannerheim.  Aulangon hienoa aluetta on usein käytetty Suomi-Filmin 
elokuvien maisemana.  Suomen elokuvahistoriaan liittyy myös surullinen 
tapaus kun nuori elokuvatähti Sirkka Sari putosi kuolemaan hotellin 
savupiippuun heinäkuussa 1939.

Retken toisena päivänä tutustumme paikallisiin sotamuseoihin.
Parolan Panssarimuseo saakin täksi kesäksi todellisen vetonaulan kun 
Britannian The Tank Museumista tulee puoleksi vuodeksi lainaan 
jättiläistankki Tiger II, ”Königstiger”.  Nyt on ainutkertainen tilaisuus lähteä 
tutustumaan tuohon  ”Kuningastiikeriin”.

Yhdistyksemme järjestää kesäretken 
Hämeenlinnan seudulle

27.5-28.5.2023. 



OHJELMA:

Lauantai 27.5.2023

Bussimatka
– klo 3.10 Halpa-Hallin piha, Alahärmä
– klo 3.30 Pernaa, Kauhava
– klo 3.55 Shell Kovero, Lapua
– klo 4.25 ABC Seinäjoki
– klo 5.10 Jalastuuli, Jalasjärvi
– klo 6.05 Shell Parkano jaloittelutauko n. 15 min
– n. klo 6.45 Tei-Tupa, Ikaalinen. Tei-Tupa aukeaa klo 7.00.
– klo 9.30 Panssari Prikaatti, Parola.

Kesäpäivä Parolassa:

- Klo 9.30 Tulokahvit (porrastettu, Sotilaskoti 1)
- Klo 10.30 Jumalanpalvelus Varuskunnan kappeli (elokuvasali)
Kenttäpastori pitää jumalanpalveluksen minkä jälkeen lähetetään seppelpartiot
- Klo 12.00 Päiväjuhla Sotilaskoti 1
Juhlapuhe, soittokuntamusiikkia, tervehdyksiä... jne
- Klo 14.00 Veljeslounas, alkupuhe, ruokailut, palkitsemiset, kakkukahvit
- Klo n. 16.00 - 18.00 Kalustoesittelyt Panssarikoulun pihassa ja hallissa.
Kesäpäivän virallinen osuus päättyy ja matkaamme majoituspaikalle.

Sunnuntai 28.5.2023

Aamiainen majoituspaikassa jonka jälkeen lähdemme tutustumaan panssari- ja tykistömuseoon.
Kotimatkalla pysähdymme aterioimaan Tei-tuvalle Ikaalisissa.

Ilmoittautuminen

Matkalle ilmoittautuminen tapahtuu matkakoordinaattorin sähköpostiin: harri.ylirahnasto(at)gmail.com 
(p. 040 501 9414) ja maksamalla matkan varausmaksun 50e, 30.4.2023 mennessä.  Näin varmistat 
paikkasi.

Matkan kononaishinta on 200 euroa/henkilö. 
Hinta sisältää:
Linja-automatkat, kesäpäivän kustannukset Vapaussodan Perinneliitolle,  vapaa pääsy museoihin, 
majoittuminen 2 hengen huoneessa, aterian Tei-Tuvalla.
Välipysähdyksissä omakustanteiset kahvitauot 

Ilmoittautumisen yhteydessä puolustusvoimille tarvitaan seuraavat tiedot:
- vierailijan nimi ja syntymäaika
- auton rekisterinumero (mikäli tule omalla autolla ja paikoitat autosi varuskunta-alueelle).
Ota mukaan myös henkilöllisyystodistus (henkilökortti, passi tai ajokortti)

Lisäksi bussimatkaamme ja ateroitamme varten tarvitaan tieto
- miltä paikkakunnalta tulet linja-auton kyytin
- mahdolliset ruoka-ainerajoitteet
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