
 
 
 
 
Valon Vuoksi –hyväntekeväisyyskävely 100 km 
22-23.6.2017 
 
Aloita kanssamme juhannuksen vietto kävelemällä Imatralta Konnunsuon ja Lappeenrannan kautta 
Savitaipaleen Partakoskelle. 
Kävelemme Imatralla ammuttujen toimittajien Katrin ja Annen sekä kaupunginvaltuuston 
puheenjohtajan Tiinan muistolle. 
Kunnioitamme kävelyllämme myös sotaveteraani Erkki Outista ja 100-vuotiasta Suomea. 
 
Lähdemme taipaleelle Imatran Koskenpartaalta torstaina 22.6. klo 7.00. 
Reitti etenee pikkuteitä pitkin Konnunsuolla sijaitsevalle Elisyyden Verstas -museolle. 
Saimaan kanavan ylitämme Soskuan sulkujen kautta. 
Saavumme Etelä-Saimaan lehtitalon kautta Lappeenrannan satamatorille n. klo 19.00. 
Juhannusaattona 23.6. jatkamme matkaa Lappeenrannan satamatorilta klo 7.00 
Tavoitteenamme on saapua mm. Jonni Myyrän muistomerkin kautta Partakoskelle ravintola 
Partarantaan n. klo 19.00. 
 
Tavoiteaikatauluun tähdäten on kävelyä lupautunut rytmittämään Imatran Reserviupseerikerhon 
Satu Luoto. 
Kävelyvauhti on 10-12 min/km keli- ja jalkaolosuhteista riippuen. 5-30 min taukoja pidetään 4-6 
km välein. 
Voit kulkea Satun tahdittamassa vauhdissa tai edetä nopeammin tai hitaammin. Voit kävellä 100 km 
tai liittyä seuraan vain muutaman kilometrin matkalle. 
Alle on listattu sellaiset taukopaikat, joihin on helppo löytää autolla. Kellonajat ovat arvioita siitä, 
mihin aikaan jatkamme ko. paikalta matkaa tauon jälkeen. 
Mikäli kuljet Satun tahtiin, voit jättää huoltoautoon vaihtovaatteita, eväitä ja juomaa. Auto odottaa 
kävelijöitä alla mainituilla taukopaikoilla. 
Jos kuljet omaan tahtiin, voit joko kantaa mukanasi kaiken tarpeellisen tai sitten järjestää itsellesi 
oman huollon. 



Koska kuljemme tienvarsia pitkin, on kävelijöillä hyvä olla päällään huomioliivi tai muuten 
kirkkaan väriset vaatteet. Kävelysauvat voivat olla mukavat. 
 
Konnunsuon vanhalla vankila-alueella sijaitsevalla Eilisyyden Verstaalla on avoimet ovet torstaina 
22.6. klo 11-14. Vaikka et kävelisi, kannattaa tällöin tulla tutustumaan elämykselliseen museoon, 
jossa on juhlavuoden näyttely: Arjen tavaroita Suomen itsenäisyyden ajalta. 
Näyttelyyn on vapaaehtoinen maksu; tuotto luovutetaan Valon Vuoksi -yhdistykselle. 
Samalla voit kannustaa kävelijöitä, jotka pitävät museolla pidemmän tauon n. klo 12:50-13:20. 
Museon isäntä Pekka Luoto pitää tulia nuotiossa (tai sateen sattuessa kaasugrillissä), joten 
kulttuurimatkalle voi suunnata omien eväiden kera. 
Eilisyyden Verstaalle on opastus Konnunsuontien ja Läykäntien risteyksestä. Tietoja ja kuvia 
museosta: www.eilisyydenverstas.fi 
 
Kävely on haastetempaus, jolla kerätään varoja Valon Vuokselle. Pyydä itsellesi kannustaja, joka 
maksaa sovitun summan jokaista käveltyä kilometriä kohti. Kannustaja voilla olla firma, joka 
maksaa vaikka 20 euroa per kilometri, tai ystävä, joka maksaa esimerkiksi viisi euroa kilometriltä. 
Maksu voi olla myös kokonaissumma kävellyistä kilometreistä välittämättä.  
Kukaan ei tarkkaile käveltyjä kilometrejäsi. Ilmoita ne kannustajallesi omantuntosi mukaan. 
Kannustaja voi maksaa sovitun tai haluamansa summan Valon Vuoksen tilille FI56 5620 0920 4941 
83. Y-tunnus 800092090-8 
Lisätietoja: http://www.valonvuoksi.fi/ , https://www.facebook.com/ValonVuoksi/?fref=ts 
 
 
 
 
      
Matkareitti ja pysähdyspaikat matka lähtöaika  
TORSTAI 22.6. 
Imatra Koskenparras 0 km 07:00  
Aholan nuorisoseurantalo 5,5 km 08:10  
Ravattilan koulu  21,5 km 11:40  
Eilisyyden Verstas 28 km paikalla 12:50-13:20   
Soskuan sulut 37 km 15.00  
Etelä-Saimaa lehtitalo 48 km paikalla 17.55-18.20 
Satamatori 50 km 19.00 
PERJANTAI 23.6 
Satamatori 50 km 07:00    
Taipalsaaren kirkko  65 km 10:15   
Leväsen levike Saimaan rannassa 75 km 12:45   
Savitaipaleen hautausmaa P-paikka 90 km 16.45   
Partakoski, ravintola Partaranta 100 km 19.00 
 
 
 
Tervetuloa mukaan toivoo järjestelytoimikunta. Kysy lisätietoja meiltä. 
 
 
Minna Outinen Kaisa Juntunen 
0400476474 0405686303   


