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RAJAN PERINNEPÄIVÄT 25.- 26.5.2019 KITEELLÄ JA TOHMAJÄRVELLÄ 
        
Ohjelma pe 24.5.2019 
 
klo 16.00- Rajan perinneyhdistyksen hallituksen kokous 
 
klo 18.00- Muille vieraille tutustuminen Kiteen kotiseutumuseoon/ Kalervo Rinne 
 
klo 19.00-  Saunat Kiteen hovissa 
 
klo 21.00-  Karaoke Sutkin krouvissa  
 
 
Ohjelma la 25.5.2019 
 
klo 08.00-  Aamupala Kiteen hovissa 
 
klo 09.00- Tutustuminen Kiteen kotiseutu museoon/ Kalervo Rinne 
 
klo 11.00 -  Ilmoittautuminen Rajan Perinnepäiville, majoittuminen ja lounas Kiteenhovissa  

(osoite: Hovintie 2, 82500 Kitee). 
 
klo 12.00- Kiteen hovissa: 

- Tervetulotoivotus ja Perinnepäivien avaus/ Rajan perinneyhdistyksen pj. Martti Kukkonen 
- Perinnepäivien ohjelman esittely ja muut ohjeet/ Kiteen rajakilta Pekka Hakkarainen ja 

Timo Päivinen 
 
klo 12.15-  Siirtyminen linja-autoilla Kiteen hovista – Meijerinranta – rantatie (19 DivE) – Hyypiä (Havola)  

– Kiteenlahti – Heinsyrjä – Mustalammen tienristeys.  
Siirtymisen aikana esitellään Kiteen kaupunkia. 

 
klo 12.45- Tutustuminen Kiteen alueen sotahistoriaan Mustalammen tienristeyksessä 

- 19. Div. taistelukertomus ja seppelten lasku 19. Div. ja JR 58 muistomerkeille 
 
klo 13.15- Siirtyminen Mustalammen risteyksestä Niiralaan 
 
klo 14.00- Tutustuminen Rajavartiolaitokseen Tohmajärven rajavartioasemalla 

- RVL, P-KR, TohRvAs sekä Niiralan rajatarkastusaseman ja tullin esittelyt 
 
klo 14.40- Päiväkahvit rv-asemalla/ tarvittaessa ryhmä jaetaan kahtia, puolet kahville ja puolet  

tutustumaan ajoneuvoihin ja muuhun kalustoon, sitten vaihto, 30 min /ryhmä/ 2 kahvilinjaa 
- RjP 4:n taistelujen tie-historian ja pommikoneen potkuri esitellään kahvin juonnin ohessa 
- rv-asemalla mm. rajan Ensivaste-ajoneuvon sekä koirapartion ja sen varusteiden esittely 

 
klo 15.40- Kilven paljastus muistomerkille ja seppeleenlasku 
 
klo 16.10- Käynti Niiralan rajanylityspaikalla ja Sääperissä, jossa valtakunnan rajan esittely 
 
klo 16.30- Siirtyminen Sääperistä – Värtsilän kautta Tohmajärvelle, josta edelleen Kiteelle 

- paluumatkalla linja-autoissa esitellään Tohmajärven kuntaa ja Kiteen kaupunkia 
 
klo 17.00- Lepoa ja saunat Kiteen hovissa 
        
klo 18.30- Vieraiden vastaanotto ja pöytiin ohjaus 
        
klo 19.00- Veljesillallinen Kiteen hovissa 

- Tervetulotoivotus pj. Martti Kukkonen (illallisten ohjelma ja tervetulomalja) 
- Rajamiesten marssi yhteislauluna 
- Kiteen kaupungin ja Tohmajärven kunnan tervehdykset 
 
Juhlapäivällinen, taustalla musiikkia 



      2(2) 
 
Nuorten musiikki esitys (Severi Koivuniemi säestäjänään Emma Nenonen) 
 
Kahvi ja vapaa sana (max 7 min/puheenvuoro 
- Rajavartiolaitoksen johdon puheenvuoro 
- Rajan Oltermanni, kenraaliluutnantti evp. Jaakko Kaukanen 
- Eversti (res.) Antti Hartikainen 
- Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen 
- Palkitsemiset / Muistamiset 

 
klo 22.00- Tanssia/ Sutki ja Tahdin Takaajat 
 
 
 
Ohjelma su 26.5.2019  
 
klo 07 – 09 Aamupala Kiteen hovissa 
 
klo 09.00- Siirtyminen Kiteen kivikirkkoon ja kirkon esittely/ rovasti Sakari Takala 
 
klo 10.00- Jumalan palvelus kivikirkossa 

- seppelepartion lähettäminen 
 

klo 11.00-  Pohjalaisten kesähaudan muistomerkin esittely/ opetusneuvos Heikki Pirinen 
- seppeleen lasku 

 
klo 11.30- Siirtyminen Kiteen hoviin, jossa 

- lounas ja kahvit 
- Perinnepäivien päätösasiat (mm. järjestelyvastuun vaihto, muistaminen) 
- ”Karjalaisten laulu” yhteislauluna 

 
n. klo 13.30- Huoneiden luovutus Kiteen hovissa ja kotimatka alkaa 
 
 
Ilmoittautuminen: 25.4.2019 mennessä mielellään killoittain, mutta yksittäinkin voi ilmoittautua osoitteeseen: 

timo.v.paivinen@luukku.com. tai puh. 050 374 5222. Ilmoittautuessasi  ilmoita etu ja sukunimi sekä syntymäaika, 

koska ne tiedot tarvitsemme kun menemme Tohmajärven rajavartioasemalle. 

Majoittuminen: Jokainen osallistuja huolehtii itse majoituspaikan varaamisesta hotelli Kiteen hovista.   
Hinnat:  40 €/ yö/ henkilö, jaetussa kahden hengen huoneessa tai 60 €/ yö/ henkilö, yhden hengen huoneessa.  
Su 26.- ma 27.5 yöpyminen maksaa vain 25 €/henkilö, jos yöpyy samassa huoneessa kuin aiemmat yöt.  
Hinnat sisältävät aamupalan ja saunaosaston käytön. Majoitusvarausta tehdessäsi ilmoita osallistuvasi ”Rajan 
Perinnepäiville.” Samoin ilmoita mahdollisesta erityisruokavaliostasi. 
Yhteystiedot: Hotelli Kiteen hovi/ Hovintie 2, 82500 Kitee/ info@kiteenhovi.com/ puh. 040 171 5110. 
 

Osallistumismaksu: Osallistumismaksu Rajan Perinnepäiville on 65 € / henkilö ja se maksetaan 25.4.2019 mennessä 
Kiteen rajakilta ry:n tilille: FI 35 5153 0420 0867 81. Osallistumismaksu kattaa kesäretken ohjelmassa esitetyt 
kuljetukset Kitee – Tohmajärvi alueella ja kaikki ruokailut alkoholittomine juomineen. 
 
HUOM! Jos majoitut jossain muualla ja/tai osallistut vain osaan ohjelmassa esitetyistä tilaisuuksista,  
soita Timo Päiviselle (puh. 050 374 5222) ja sovi tilaisuuksiin osallistumisistasi ja kustannuksista. 
 
HOX! Te, jotka jäätte su 26.5 vielä Kiteelle, järjestämme Teille vielä opastettua ohjelmaa su - illaksi. 
 
 
Kiteen rajakilta toivottaa Teidät lämpimästi tervetulleiksi Rajan Perinnepäiville Kiteelle ja Tohmajärvelle! 

  


