
PORKKALARETKEN OHJELMA 23.5.2023 

 

SAAPUMINEN KIRKKONUMMELLE 

10.00   Pokrovan luostarin opastus ja lounas, Kirkkonummi Pokrovan 
yksityinen luostarihanke on ensimmäinen Suomen itsenäisyyden aikana 
toteutettu ortodoksinen luostarihanke. Isä Hariton aloitti projektin vuonna 
1995. Vanhan puutarhatilan saattaminen uuteen loistoon on vienyt vuosia, ja 
työ jatkuu edelleen. Puutarha on entisöity ja kunnostettu, samoin 
rakennukset. Vanhaan hevostalliin on rakennettu yksi kauneimmista 
ortodoksisista kirkoista Suomessa. Koe luostarin ainutlaatuinen tunnelma. 

Nautitaan lounasta opastuksen jälkeen Pokrovassa. Lounaaksi on Pozarskyn 
kyljykset (vaalen linnun jauhetusta lihasta tehdyt pihvit), omenatorttu ja kahvi 
Pokrovan yksityinen luostarihanke on ensimmäinen Suomen itsenäisyyden 
aikana toteutettu ortodoksinen luostarihanke. 

n.12.40    Auktorisoitu Porkkala-oppaamme liittyy seuraan Kirkkonummella. 
Asiantuntevasti hän johdattaa ryhmää Porkkalan alueen mielenkiintoiseen 
historiaan.  

Riemukaari, Siuntio  

Pikkalassa Kabanovintiellä seisoo yhä neuvostosotilaiden rakentama ja 
myöhemmin entisöity riemukaari. Kun suomalaiset saivat alueensa takaisin, 
porkkalalaiset suorastaan vihasivat Riemukaaria ja ne purettiin pois, tätä yhtä 
lukuun ottamatta. Riemukaarelle johtaa alueelle tuotujen sotavankien 
rakentama mukulakivi-tie.  

Grefvaksen bunkkeri, Degerby  

Tämä bunkkeri oli toiseksi suurin Porkkalaan rakennetuista noin 300 
bunkkereista. Sotilaat tuhosivat lähes kaikki bunkkerit, kuten paljon muutakin, 
kun he vetäytyivät Porkkalasta, mutta tätä ei ehditty tuhota vaan se täytettiin 
ja peitettiin soralla. Sittemmin bunkkeria on kunnostettu vierailukohteeksi 

13.30 Igor-museo, Degerby 

Museo kertoo ainutlaatuisesta ajanjaksosta Suomen historiassa eli Porkkalan 
vuokrakaudesta 1944-1956. Porkkalalaiset joutuivat kiireellä jättämään 
kotinsa syksyllä 1944. Yhdentoista vuoden ajan alue oli koti monelle 
kymmenelle tuhannelle sotilaalle perheineen. Kun alue yllättäen palautettiin 
vuonna 1956 paljastui minkälaista tuhoa ’vuokralaiset’ olivat saaneet aikaan. 



Sjundbyn linnan alue, Siuntio  

Sjundbyn linna toimi Porkkala parenteesin aikana neuvosto-alueen 
pääesikuntana. Näemme jykevän linnan ulkoapäin, samoin entisen 
meijerirakennuksen, jonka seinässä edelleen näkyy venäjänkieleistä tekstiä. 
Vanha viljamakasiini aivan Sjundbyn kosken vieressä toimi parenteesin 
aikana ammusvarastona.  

15.30 Iltapäiväkahvit Kehlan tallikahvilassa, Siuntio  

Opas kiittää omasta puolestaan Kirkkonummella. Ryhmä palaa 
Järvenpäähän noin klo 17.00. Toivomme että päivänne oli mukava 

 

 

Peruutusehdot: 

Mikäli asiakas peruuttaa jo vahvistetun tilaisuuden, veloitamme asiakasta seuraavasti: ✓ 

peruutus 29-21 päivää ennen, veloitus 50 % varauksen arvosta ✓ peruutus 20-14 päivää 

ennen, veloitus 75 % varauksen arvosta ✓ peruutus 13-7 päivää ennen, veloitus 90 % 

varauksen arvosta ✓ peruutus 6-0 päivää ennen, veloitus 100 % varauksen arvosta 


