Matkakertomus Viro2018
Solifer Club toteutti toisen Clubin yhteisen Viron kierroksen syyskuun loppupuolella. Mukana
matkassa meitä oli yhdeksän yksikköä, 18 henkilöä. Kierroksen kesto oli kaikkiaan yhdeksän päivän
mittainen. Matkamme suuntautui tällä kertaa Viron itäisiin osiin.
Vierailimme pääosin kolmessa eri kaupungissa Narvassa, Tartossa ja Vörussa. Teimme kussakin
kaupungissa kaksi yöpymistä paikallisilla leirintäalueilla. Joka toinen päivä meillä oli varattuna bussi
paikallisen suomenkielisen oppaan kera. Teimme opastettua kiertoajeluja tutustuen kyseisten
kaupunkien nähtävyyksiin. Välipäivinä siirryimme eteenpäin seuraavaan kohteeseen.
Paluumatkamme Vörusta Tallinnaan tapahtui käyttäen kahta eri leirintäpaikkaa. Kummassakin
vietimme yhden yön. Ensimmäinen alueista oli Vaibla Puhkekeskus Vörtsjärven rannalla. Reitti kulki
Latvian puolelle Valgan kautta, jossa teimme ”rajamarketista” täydentäviä hankintoja. Vaiblasta
siirryimme seuraavana päivänä Saueen Caravanpark Vanamoisaan, jossa vietimme jälkimmäisen yön.
Kokoonnuimme sateisena lauantaiaamuna Helsingin Länsisataman parkkialueelle. Siirryimme yhdessä
lähtöselvitykseen ja sieltä pikkuhiljaa Eckerö Linen Finlandian uumeniin. Laivalla meillä oli varattuna
meriaamiainen. Laivan saavuttua Tallinnaan kokoonnuimme sataman vieressä sijaitsevalle
parkkialueelle. Parkkialueelta lähdimme suuntaamaan kohti ennalta valittua ostoskeskusta. Kyseinen
paikka osoittautui sittemmin varsin hankalaksi löytää. Osa ei onnistunut löytämään sitä, ja se oli
kaiken kaikkiaan aivan liian pieni ja sopimaton meidän yhdistelmiämme silmällä pitäen. Saimme
letkan jälleen kootuksi puolenvälin paikkeilla matkalla kohti Narvaa.
Narvassa yövyimme Laagna Campingissä. Saapuessamme alueelle, ihmettelimme mikä ihmeen
”hevosvankkurikylä” täällä oikein on. Asian selkeydyttyä saimme selville, että kysymyksessä oli
pyhiinvaellusmatka Saksan Brückista Venäjälle Weliki Nowgorodiin. Matkan kesto heillä oli aivan
jotain muuta kuin meillä, kolme kuukautta ja 2300 kilometriä. Kulkue käytti nimeä ”Titanen On Tour
2018”. Tämä kohtaaminen jäi varmaankin meille kaikille pysyvästi mieleen. Illalla pidimme yhteisen
tervetulijaistilaisuuden.
Seuraavana päivänä teimme oppaan vetämänä bussiretken tutustuen Narvan nähtävyyksiin.
Pysäköimme Pietarin aukiolle, teimme kävelyretken Narvan linnaan ja sen ympäristöön. Näimme
Ruotsin leijonan patsaan, linnakkeen kasematit, Kreenholmin tekstiilitehtaan, sekä jokipromenaadin.
Paluu alueelle tapahtui viihtyisän pikkukaupungin Sillamäen kautta. Illalla meillä oli sitten vuorossa
pitkäpöytä.
Narvasta siirryimme Tarttoon. Matkalla tutustuimme reitin varrella sijainneeseen Kuremäen
luostariin. Kallasteessa saimme Reijon ja Tuulan järjestäminä makoisat iltapäiväkahvit koko porukalle.
Yöpymispaikkanamme oli kaksi seuraavaa yötä Camping Kure Turismitalu. Iltaohjelmaamme kuului
tällä kertaa ”running dinner”. Seuraavan päivänä teimme koko päivän kestäneen opastetun
kiertoajelun Tartossa, sekä tutustuimme Viron kansallismuseoon.

Seuraava yöpymispaikkamme oli Kubija kämping Vörussa. Teimme täältä kolmannen opastetun
kokopäivän kestäneen bussiretken tutustuen itse Vöruun ja Setumaahan. Tämä retki oli yksi reissun
huipentumista. Tutustumiskohteina olivat mm. Piusan hiekkakiviluolat, Tsassovman kyläkappeli,
Miikse Setukaisten hautausmaa, Jaani uhrikivi, Silmä lähde, sekä Vastsellinan piispanlinnoitus.
Obinitsan museossa saimme välähdyksen Setukaisperheen elämästä 1920-40 luvuilla. Ylimääräisenä
numerona museossa oli pukeutumisnäytös Setukaisten asuun, Marikan toimiessa vapaaehtoisena, ja
johon allekirjoittanut joutui myös mukaan. Yhteisen lounaan nautimme tyypillisen Setukaisten
ruokailun merkeissä.
Vörusta lähdimme suuntaamaan kohti pohjoista, toki koukaten Latvian puolella sijaitsevan Valgan
kautta, kuten aiemmin mainitsin. Viimeisenä iltana Sauessa Caravanpark Vanamoisassa pidettäväksi
suunniteltu pitkäpöytä siirtyi sisätiloihin koleahkon illan takia. Istuimme iltaa yhdessä pitkälle yöhön
alueen vastaanotossa muistellen mennyttä viikkoa. Paluumatka kohti Tallinnaa ja Suomea alkoi
sunnuntaiaamuna. Helsinkiin saavuimme hyvissä ajoin puolenpäivän jälkeen.
Matka onnistui mielestäni erinomaisesti. Saimme runsaasti uusia kokemuksia matkan aikana.
Syksyiseen säähän kuuluvat sateet parina päivänä olivat erittäin runsaita. Emme kuitenkaan antaneet
sen häiritä. Toisaalta otimme tietoisen riskin tämän tiimoilta syksyn ollessa kysymyksessä.
Tuhannesti kiitoksia kaikille mukana olleille.
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