Matkakertomus Projekti Viro2017
Solifer Club toteutti suunnitelmissamme olleen Clubin yhteisen Viron kierroksen toukokuun
loppupuolella. Mukana matkassa meitä oli kaikkiaan kaksitoista yksikköä, 24 henkilöä. Kierroksen
kesto oli kaikkiaan yhdeksän päivää. Ajomatkaa meille kertyi Viron puolella noin 700 km.
Vierailimme pääosin neljässä eri kaupungissa Haapsalussa, Kuressaaressa, Pärnussa ja Sauessa.
Kussakin kaupungissa olimme kaksi päivää. Yöpymiset tapahtuivat paikallisilla leirintäalueilla. Joka
toinen päivä ohjelmaan oli varattuna tutustuminen paikallisiin nähtävyyksiin, ns. välipäivinä
siirryimme eteenpäin toiseen kohteeseen.
Ennen varsinaista reissun päälle lähtöä pidimme yhteisen tilaisuuden yhdistyksen kevättreffien
yhteydessä. Kävimme läpi matkasuunnitelmat ja sovimme yhteisistä noudatettavista pelisäännöistä
matkan aikana. Tilaisuudessa kaikille osallistujille jaettiin matkakansio. Kansio sisälsi
matkasuunnitelmainformaation, sekä tietoa matkakohteista ja nähtävyyksistä mahdollista
ennakkotutustumista varten.
Lautta lähti lauantaiaamuna Helsingistä Tallinnaan. Nautittuamme laivalla meriaamiaisen saavuimme
Tallinnaan hyvissä ajoin ennen puolta päivää. Kokoonnuimme sataman parkkipaikalle, josta
suuntasimme ”Rocca-al Maren” kauppakeskukseen silmällä pitäen paikallisten ostoksien tekemistä.
Matkalla Haapsaluun pysähdyimme tutustumaan Padisen luostarin raunioihin.
Leiriytymisen tapahduttua Haapsalussa alueen omistaja kertoi meille kaupungin historiasta. Tuolloin
vuorossa oli ensimmäinen selkeä muutos suunnitelmiin. Päätimme huomisen kävelyretken sijasta
tehdä kierroksen paikallisella kaupunkijunalla. Jälkikäteen ajatellen tuo päätös osoittautui oikeaksi.
Illalla kokoonnuimme yhteiseen tervetulijaistilaisuuteen. Toisena iltana meillä oli extrana
käytettävissä alueen saunat, jonka jälkeen istuimme iltaa pitkänpöydän merkeissä.
Matkamme Haapsalusta jatkui kohti Kuressaarta. Matkaan sisältyi noin puolen tunnin lauttamatka
Saaremaalle. Kuressaaressa yövyimme Saaremaa Spa Hotels- leirintäalueella, aivan kaupungin
tärkeimmän nähtävyyden Piispanlinnan lähellä. Tulopäivän iltana meillä oli vuorossa ”Running
Dinner”, joka oli lähes kaikille ennenkokematon ja uusi asia. Asiaan liittyvistä myöhemmistä
keskusteluista päätellen ilmeisen onnistunut ilta. Tutustumiskierros seuraavana päivänä itse
kaupunkiin tapahtui paikallisen oppaan toimesta, järjestely joka osoittautui hyväksi. Ilman paikallista
opasta olisimme jääneet paljosta vaille.
Kuressaaresta suuntasimme kohti Pärnua. Pärnussa teimme bussiretken tutustuen varsin
monipuolisesti itse kaupunkiin ja sen nähtävyyksiin paikallisen oppaan avustuksella. Motellilta oli
varattuna saunat meille. Täällä teimme toisen suuremman poikkeamisen suunnitellusta ohjelmasta.
Lähtöpäivän aamulla emme lähteneetkään suoraan seuraavalle alueelle, vaan lähdimme bussiretkelle
tutustumaan Turin kukkaismessuihin. Siirsimme lähtöä aamusta pitkälle illansuuhun.
Viimeisenä yöpymispaikkana meillä oli Sauessa sijaitseva Vanamoisan uudehko leirintäalue.
Saavuttuamme alueelle vuorossa oli uudemman kerran pitkäpöytä. Toinen päivä oli varattuna

mahdolliselle tutustumiselle Tallinnaan, joko omalla autolla tai junalla, ilman muita
ennakkosuunnitelmia päivän osalle.
Paluumatka kohti Tallinnaa ja Suomea alkoi sunnuntaiaamuna. Kokoonnuimme laivalla
keskustelemaan ja muistelemaan yhteisiä kokemuksia kierroksen tiimoilta, joka nyt oli pikkuhiljaa
saapumassa ehtoon puolelle.
Viroon saapui tuon viikon aikana kevät, puihin tulivat lehdet, kaikki oli tosi vihreätä loppumatkan
aikana. Mennessä oli vielä ns. varhaista kevätaikaa. Ilmat olivat meille suosiollisia yhtä päivää
lukuunottamatta, Pärnussa taivaalta tihuutteli jonkin verran vettä.
Matka onnistui kaikin puolin erinomaisesti. Hyvä yhtenäinen porukka. Kaikki osallistujat viettivät
yhteisen ikimuistoisen, kokemusrikkaan ja hauskan viikon yhteisellä matkalla. Näin totesimme
yhdessä paluumatkalla laivalla ollessamme. Uusintareissun paikka mahdollisesti ensi vuonna, kuka
tietää? Suuret kiitokset kaikille osallistujille!
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