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SUVOROV CANALS FROM FORGETNESS TO TOURISM FORTRESS 
SUVOROV UUTISIA joulukuu 2020 
 
Suvorov-hanke elävöittää historiaa 
 
Helmikuun alussa alkoi Suvorov-hanke Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan alueella. Rahoitus hankkeelle on saatu 
Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC-ohjelmasta sekä hankealueen kunnilta ja muilta toimijoilta. 

Suvorov-reitti koostuu kanavista sekä linnoituksista, jotka varustettiin suojaamaan Venäjän länsirajaa 
Ruotsia vastaan. Keisarinna Katariina Suuri lähetti vuonna 1791 kenraali Aleksandr Suvorovin rakentamaan 
valtakunnan luoteisrajan suojaksi linnoitusketjua. Linnoitusketjun huoltoa varten 1790-luvulla rakennetut 
kanavat ovat Suomen vanhimmat. Suvorovin kanavien, Kutvele, Käyhkää, Kukonharju ja Teletaipaleen 
kanavien historiaa eikä myöskään Venäjällä arvostettua ja voittamatonta sotasankari Aleksandr Suvorovia 
tunneta kovin hyvin Suomessa. Suvorovin Pietarin suojaksi rakennuttama linnoitusjärjestelmä on tärkeä osa 
Kaakkois-Suomen historiaa. Suurin osa linnoituksista on säilynyt hyvin 1700-luvun lopulta tähän päivään 
asti. Linnoitusjärjestelmä käsittää seuraavat linnoitukset: Lappeenrannan linnoitus, Taavetin linnoitus, Utin 
linnoitus, Kärnäkosken linnoitus, Kyminlinna sekä Ruotsinsalmen merilinnoitus Kotkassa. Etelä-Karjalan 
virkistysalueen Suvorov hankkeen myötä kanavat ja linnoitukset heräävät vähitellen uudestaan eloon. 

Suvorov-hankkeen toteutuneet toimenpiteet 2020   
 
Hankkeen virallisia tapaamisia 
 
12.2. Sulkavalla Etelä-Savon partnereiden ja toimijoiden hankkeen aloitustapaaminen 
18.2. Pietarissa partnereiden projektitapaaminen 
4.3. Etelä-Karjalan partnereiden ja toimijoiden aloitustapaaminen 
16.4. Start Up day yhdessä kaikkien partnereiden kanssa 
 
Hankkeessa kilpailutettiin tapahtumantuottaja ja teemallisten matkailureittien paketointiin ja testimatkoihin 
asiantuntija. Sen jälkeen hankkeen toiminta on jatkunut työpajoissa. 
 
Työpajat 
 
8.6. Suvorov orientaatio (Lappeenranta, Upseerikerho) 
4.8.  Tuotteistus ja yhteistyöverkostot (Puumala, Sahanlahti Resort Puumala) 
24.8. Teoriasta toteutukseen! Verkostotuotteiden tuotekorttien teko  
 (Lappeenranta, Kulttuuritila Nuijamies) 
15.9. Matkapaketit kuntoon! (Imatra, Vuoksen kalastuspuisto) 
 
Suvorov dokumenttifilmi 
 
Hankkeessa tehtiin 5-osainen Suvorov dokumenttisarja. Sen toteuttajana on Webster-Media. Sarjassa on 
tekstitys venäjäksi ja englanniksi. Se on katsottavissa YouTubessa.   
 
Suvorov tietopaketti 
 
Suvorov-hankkeen aineistopaketti on tarkoitettu taustamateriaaliksi Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan 
matkailutoimijoiden ja kuntien käyttöön. Sen tietoja voidaan käyttää esimerkiksi matkailuyrittäjien Suvorov-
teemaisiin opastuksiin, tapahtumiin, retkiin ja illallisiin sekä esimerkiksi kuntien ja kaupunkien www-sivujen 
tausta-aineistoksi. Aineistopaketin on laatinut dosentti Jyrki Paaskoski. 

https://sulkavalehti.fi/2020/02/19/suvorov-hanke-elavoittaa-historiaa/
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Suvorov-tapahtumat 

 

Lappeenrannan vanhan kaupungin päivä 8.8.2020 

 

Suvorov hanke osallistui Lappeenrannan vanhan kaupungin päivään. 

Katariina Suuri ja kenraali Suvorov vierailivat kahvila Majurskassa ja 

linnoituksen alueella.  

Kahvila Majurskassa ja linnoituksen alueella olevat vierailijat ottivat 

valokuvia keisarillisesta vierailusta.  

 

 

 
 

 
”Sulkavaiset” -tapahtuma 29.8.2020 

Sulkavalla 

Sulkavalla oli 29.8. tapahtuma, jossa oli 
Suvorov-projektin ja kenraali Suvorovin 
esittely. Tilaisuudessa prof. Timo 
Vihavainen piti esitelmän Suvorovista, 
Suvorov-projektista ja Sulkavan 
historiasta tuohon aikaan. 
Tykkipursiyhdistyksen paikalle kutsuma 
Rautpohjan tykkiryhmä yhdessä 
Tykkipursiyhdistyksen kanssa demonstroi 
1700-luvun tykkien käyttöä läheisellä 
rannalla, jonne saapui noin 200-300 
henkeä.  

 
 

 
Suvorov tuotetestaus 30.10. ”Ruokaa 
ja draamaa” ja Suvorov-dokumentin 
ensiesitys 
 

Hankkeen kummi Niina Malm avasi 
tilaisuuden. Etelä-Karjalan liiton 
tervehdyksen tilaisuuteen toi 
kehittämispäällikkö, evp. linnanisäntä 
Anu Talka. 

 
Hanke järjesti yhdessä kulttuuritila 
Nuijamiehen kanssa ”Ruokaa ja 
draamaa” tapahtuman ja kulttuuritila 
Nuijamiehessä kolme jaksoa ”Suvorovin 
Suomi” dokumenttisarjasta Olavinlinna, 
Sotakanavat ja Lappeenranta.  
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Lappeenrannan Upseerikerholla nautittiin keittiömestari Ulla Liukkosen valmistama Suvorov päivällinen. 
Illan aikana näimme Suvorov Band esityksen, jonka tuottajana ja järjestäjänä on Kulttuuritila Nuijamies ja 
Aapo Stavén. Suvorov Band on musiikkipitoinen esityskonsepti ja -kokonaisuus, joka valottaa Aleksandr 
Suvorovin (1729 - 1800) elämää ja erityisesti toimintaa Kaakkois-Suomen linnoitusjärjestelmän 
rakennuttamisen vastuuhenkilönä. 
 
 
Suvorov band esiintyi ”Ruokaa ja draamaa”-tapahtumassa Lappeenrannan Upseerikerholla 30.10.2020 
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Venäläiset partnereiden toimintaa vuoden 2020 aikana 
 
Suvorov logo 
 

 
Hankkeen venäläisten partnerit suunnittelivat Suvorov-hankkeen logon, jota 
voidaan käyttää hankkeen materiaaleissa. 

 
 
 
 

 
Virallinen Instagram-sivu "Suvorovways" avattiin (28.8.2020): tällä hetkellä 20.9.2020 on 31 julkaisua, 55 
tilaajaa 
2. Vkontakte-ryhmä "Project Suvorov / Suvorov Ways"  
3. Viipurissa järjestettiin testikierros 9.7. "Suvorov Viipurissa" (jossa valmisteltiin sisältöä sosiaalisten 
verkostojen viestintää varten): 7. 28. – 29.8. järjestettiin historiallinen festivaali"Walk of Fame - Wonderful 
Heroes of Suvorov"  
 
ITMO-yliopisto työstää nettisivuja: http://suvorovways.com/. 
 
 
Vuoden 2021 toimintasuunnitelmaa 
 
19.1.2021 Tuotteiden viimeistelyä ja hinnoittelua, (Savonlinna, Olavinlinna, klo 11-16) 
 Päivän aikana Olavinlinnan opastuskierros 

- Tekstien, hintojen ja kuvasuunnittelun loppuunvienti 
- Verkostotuotteen laatu  
- Matkailuyrityksen Digiloikka, jatkuu 2021 
 

5.2 Suvorov Band ja Suvorov päivällinen Olavinlinnassa  

 Yhdessä Osuuskauppa Suur-Savon ravintolajohtaja Ulla Myllymäen kanssa 

 järjestetään vastaavasti Suvorov päivällinen ja Suvorov Band esitys Olavinlinnassa. 

22.5.   Laitaatsilta päivä 
”Laitaatsilta jääkaudelta Kustaa III ja Suvorovin myötä Ensoon”. Se tapahtuu laivalla ja 
Laitaatsillan taistelun muistomerkillä 10.00 – 15.00. 
 

Kesäkuu ja heinäkuu 
 

Savitaipale, Kärnäkoskella 
kesäkuussa kesän avaus ja ruokakilpa 
heinäkuussa Partakosken pamaus Kärnäkosken linnoituksella 
 

Puumalassa 

heinäkuussa Suvorov-hanke esittäytyy, mukana mm. Suvorov-band 

 
Lisätiedot: projektipäällikkö Soile Lehtinen 040 732 5778 soile.lehtinen@ekvas.fi 

http://suvorovways.com/
mailto:soile.lehtinen@ekvas.fi

