Kerran vielä Baltia – Tartto – Viljandi – Pärnu 27.7.2015 – 31.7.2015
Maanantai 27.7. matkantekoa
Aamuvarhaisella startti Vesilahdelta kohti Helsinkiä ja Eckerölinen terminaalia. Kuten niin usein ennenkin
kesäinen keli on kolea ja harmaa. Laiva lähtee klo 8:30 ja mikä olisi kahvikupposen jälkeen parempi tapa
kuluttaa aikaa kuin huilia hytissä ja odottaa laivan saapumista Tallinnaan.

Laiva on perillä Tallinnassa klo 11 ja laivasta päästään nopeasti ulos. Ottaa kuitenkin tovin kun sataman
jonot purkaantuvat ja lähdetään kohti Tarttoa. Jälleen kerran saamme huomata, että opasteet johtavat
meidät ’kehätielle’ ja tulee turhia kilometrejä ennen kuin todella ollaan Tarttoon johtavalla tiellä nro 2. Keli
on onneksi aurinkoinen mutta tuulee jonkin verran. Klo 14 tietämillä on aika pitää pieni evästauko ja siinä
palvelee huoltoaseman yhteydessä oleva myymälä mistä sai mm. Seljankaa (€ 1,20) ja suolaisia piirakoita.

Matka jatkuu kohti Tarttoa mutta iltapäiväkahvi on päätetty nauttia jo etukäteen Restoran Adavere
Tuulik’issa (http://www.adaveretuulik.com). Kyse on siis tuulimyllystä jossa mahdollisuus ruokailla ja/tai
nauttia vain kahvista ja virvokkeista.

Noin klo 16 löydämme tiemme perille hotelli Dorpatiin. Pientä harhailua aiheuttaa kännykän navigaattori
johon kirjoitettu osoite Soola 6 oli muuttunut Kooli 6:ksi. Erheestä johtuen ei meinannut jokimaisemaa ja
hotellia löytyä. Hotellissa erittäin ystävällistä henkilökuntaa toivottamassa tervetulleeksi. Moottoripyörät
kehoitettiin tuomaan respan ikkunan taa parkkiin. Huoneet oli varattu etukäteen booking.comin
tarjouksesta ja business luokan 2 h huonehinta € 83,20/yö.

Tavaroiden purku huoneeseen ja miehet alakerran aulabaariin tulo-oluille. Pikaisen virkistäytymisen jälkeen
on aika suunnata kaupungille. Keli on päivän myötä parantunut ja lämpöasteita jo yli 20. Hotellilta on lyhyt
kävelymatka jokivartta raatihuoneen torille (Raekoja plats). Valitsemme terassin missä ei ole ruuhkaa ja
toivotamme itsemme tervetulleeksi Tarttoon. Iltaruualle suuntaamme Kaukaasialaiseen ravintolaan Tbilisi
(os. Lai 29). Valintaan vaikutti Tripadvisorin suositus, mutta itselle paikka oli kyllä lievä pettymys tai sitten
odotukset olivat vain liian korkealla. Iltakävelyn jälkeen kaupungilla on aika suunnata hotellin aulabaariin ja
siitä huoneeseen yöunille.

Tiistai 28.7. päivä Tartossa
Hyvin nukutun yön jälkeen on aika suunnistaa hotellin aamupalalle. Yllätyksenä ei tullut että paikalla on
paljon muitakin suomalaisia. Aamiaishuone on melkoisen ruuhkainen, mutta emme lähde aamupalalta
nälkäisenä. Ulkona aurinko paistaa ja on lämmintä. Suuntaamme jalan kaupungille tutustumaan tarjontaan.
Koko kaupungin miljöö on todella viehättävä ja siisti. Kesäaikana on paljon terasseja valittavana ja hinnat
eivät päätä huimaa. Löydämme Toomemägeen nousevan polun ja kohdalle osuu niin Paholaisen silta (Kuradi
sild) kuin Enkelten silta (Ingli sild). Maksamme sisäänpääsymaksun € 4,00 Tarton yliopistolliseen museoon ja
kiipeämme Tuomiokirkon raunioiden ylätasanteelle mistä mukavat näköalat yli kaupungin. Saman lipun
hinnalla pääsee kiertämään taidemuseon näyttelyn/t. Käyntikohteeksi on valikoitunut myös KGB-museo (os
Riia 15b) minne sisäänpääsy maksaa niin ikään € 4,00. Ei ehkä niin kammottava paikka kuin mitä etukäteen
oli esitteistä luettu.

Tarton tuomiokirkko, josta puolet kunnostettu museoksi, valmistunut 1500 luvun alússa

Seurueemme miesväki on päättänyt osallistua jokiristeilylle ja suuntaamme takaisin hotelille. Matkalla
lounastamme Tasku ostoskeskuksen Babyback ’american dinerissa’. Jokiristeilylle pääsee Dorpatin
’takapihalta’ ja sinne miesväki suuntaa klo 14.

Retkeä kuvattiin jälkikäteen ankeaksi eikä niin mielenkiintoiseksi. Plussaa oli, että olutta oli ostettavissa
edullisesti.

Yllä: veneiden talvisäilytyspaikkoja missä vene nostettavissa ylös

Naisväki tutustui tällä välillä Tartu Kaubamajan tarjontaan mutta ostoksia tehtiin vain mielikuvissa. Takaisin
hotellilla miehet suuntaavat aamulla varatulle saunavuorolle. Saunasta ei kuumuutta puuttunut
suomalaisella mittapuullakaan mitattuna. Hotellin yhteydessä olevassa hoitolassa ei valitettavasti ollut
mitään hoitoja vapaana näin lyhyellä varoitusajalla.

Yllä: vino talo Tarton raatihuoneentorilla, ns. Tarton Pisan torni
Iltaruoka on päätetty nauttia aidossa Italialaisessa La Dolce Vita ravintolassa (os. Kompanii 10). Paikka on
suosittu ja kauniilla kelillä terassi on saapuessamme jo täysi, mutta sisätiloissa on hyvin tilaa. Ruoka oli
todella hyvää ja paikkaa voi lämpimästi suositella. Hintataso kahdelta hengeltä alku-, pää- ja jälkiruokineen
n. 45 euroa. Emme vastusta kahvilatarjonnan houkutusta ja nautimme vielä jälkiruokakahvit ja leivokset
kävelykadun (Rüütli) runsaasta tarjonnasta.

Tartossa on myös maailman korkein pubi Ruutikellari (Püssirohukelder) ja sen haluamme vielä illan
päätteeksi käydä katsastamassa. Paikka löytyy osoitteessa Lossi 28 ja se on aikanaan palvellut
ruutivarastona. Ulkona on kesäterassi mutta haluamme käydä sisätiloissa nauttimassa juomat ja katsomassa
miltä paikka näyttää. Katto on korkealla ja paikasta tulee hyvin ’saksalainen fiilis’. Tämäkin ehdottomasti
käyntikohde jos Tarttoon matkustaa.

Yllä: Isä ja poika patsas tekijä Ulo Öoun ja emajoki illalla Tarton kohdalla
Kaupungista löytyy myös kasvitieteellinen puutarha mutta tällä kertaa emme sinne asti ehtineet. Kuuleman
mukaan sekin on käynnin arvoinen kohde, mutta ehkä seuraavalla kerralla. Päällimmäinen fiilis kaikilla
seurueen jäsenillä oli Tartosta, että emme ole Virossa vaan jossain muussa keski-Euroopan pienessä
kaupungissa.
Keskiviikko 29.7. siirtyminen Viljandin kautta Pärnuun

yllä näkymä Viljandi järveltä kaupunkiin
Aika hyvästellä hotelli Dorpat ja ottaa suunnaksi Pärnu. Valitettavasti keli on muuttunut sateiseksi ja
katsomme parhaaksi pukea sadepuvut päälle ennen matkaan lähtöä. Pienen harhailun jälkeen löydämme
ulos kaupungista ja tielle nro 92. Matkaa Viljandiin on n. 80 kilometriä ja matkalla taas jo aurinko paistaa ja
sadepuvuista luovutaan bussipysäkillä. Kohteena Viljandissa on tuttavan omistama huoneisto vanhassa
puutalossa minne suuntaamme pitämään lounastaukoa. Tauko osuu hyvään ajankohtaan kun taivas aukeaa
ja vettä tulee kuin saavista kaatamalla. Viljandi vaikuttaa vilkkaalta kesäkaupungilta ja maisema on
poikkeuksellisesti hyvin kumpuileva.

Yllä: näkymää Viljandista

Matka jatkuu kohti Pärnua ja perille hotelli Kanali Villaan (os. Kanali 8F) saavumme klo 16 tietämissä
(www.kanali.ee). Meitä on vastassa talon iloinen boheemi emäntä ja olemme erittäin tervetulleita. Myös
talon isäntä huomioi moottoripyörät ja tarjoaa niille paikan autotallista. 2 h huone maksoi booking comin
kautta varattuna 60 euroa ja aamainen 5 euroa/hlö ja se oli ehdottomasti hintansa väärti. Jälleen nopea
huoneeseen asettautuminen ja siistiytyminen; unohtamatta miesväen tulo-oluita jotka oli mahdollista ostaa
omatoimisesti respan jääkaapista.

www.kanali.ee
Suuntaamme jalan kohti Pärnun kävelykatua ja eväspaikkaa. Tällä kertaa valinta osuus ravintola Edelweissiin
ja vaikka on melko täyttä, meille löytyy pöytä. Ruoka on tälläkin kerralla hyvää ja edullista. Iltakävelynä
suuntaamme vanhan Terviksen kattoterassille (Muuli baari) tapaamaan naisväen sukulaismiestä
vaimoineen.

Yllä: näkymä Muuli-baarin terassilta merelle
Terassi on auki vain klo 22 saakka ja lähdemme vielä yksille Pärnun ’salakapakkaan’ (Veerev Ölu). Pitkän
päivän jälkeen on aika ottaa sähkö-taksi alle ja suunnata hotellille yöunille.

Torstai 30.7. päivä Pärnussa
Runsaan aamupalan jälkeen on aika jälleen jalkautua ja ottaa suunnaksi Pärnun keskusta. Valitettavasti
säätiedotus pitää paikkansa ja alkaa satamaan. Sateesta huolimatta matka jatkuu ja miesväki poikkeaa
tuttuun parturi-kampaamoon kysymään hiustenleikkuu aikoja. Vapaata on ja ensimmäinen pääsee heti
käsittelyyn. Parturoinnin hinta 10 euroa. Naisväki jatkaa matkaa Port Arturiin ja ostaa matkalla sateenvarjon.
Tälläkään kertaa ei löydy mitään kotiin kannettavaa. Onneksi edellisenä päivänä on soitettu hierojalle
Akadeemialla ja varattu ajat. Sinne marssimme iltapäivän aikana vuoron perään. Tunnin hieronta 20 euroa ja
koko kroppa käsitelty. Taksi kuljettaa jälleen takaisin majapaikkaan missä valmistaudumme uudelleen
kaupungille lähtöön.

http://www.iluvenus.ee/galerii.html

Rantanäkymä

kauppakeskus Port Artur

Sateen vuoksi otamme jälleen taksikyydin joka kuljettaa meidät ravintola Passioniin. Varsinainen
ravintolasali on täynnä mutta ’aulabaarissa’ on tilaa. Odoteltuamme n. 10 minuuttia palvelua mitä ei
kuulunut, päätämme vaihtaa paikkaa. Vaikka olemme monta kertaa käyneet Pärnussa, niin vasta tällä kertaa
löydämme tien ravintola Nikolai Lehtlaan. Palvelu on ystävällistä ja ripeää vaikka väkeä on paljon. Myös
ruoka yllätti positiivisesti. Ulkona olisi ollut terassikin, mutta sitä ei tällä kertaa sää suosinut. Yömyssy
nautitaan jälleen salakapakassa minkä jälkeen on aika siirtyä sähkötaksilla majapaikkaan.
Perjantai 31.7. kotimatka

Runsaan aamupalan jälkeen (meille aiemmin katettu) lähdemme ripeästi matkaan sadevarusteissa, koska
taivaalta ripottelee vettä. Vaikka matka ei kilometreissä ole kuin 130 km, niin aikaa kuluu kuitenkin yli 2
tuntia. Lähtöselvitys tehdään n. 11:20 minkä jälkeen siirrymme laivan portille odottamaan sisään kutsua.
Tällä kertaa meillä käy tuuri ja ajamme pyörät laivaan ensimmäisten joukossa. Isommat kamat päältä
jätetään pyörille ja siirrymme ylös laivaan ja etsimme paikat keulan ravintolasta.

Laivamatka sujuu joutuisasti lounasta nauttien. Jonkin verran kiinnitämme kanssamatkustajien huomiota
kun kaikilla seurueen jäsenillä on yhtenevät Huttulasport.com t-paidat. Tämä näkyy myös kävijäpiikkinä ko.
Nettisivuilla.

Laiva on ajallaan takaisin Helsingissä ja jälleen on aika sadevarusteissa nousta pyörien päälle ja ottaa
suunnaksi Vesilahti. Ei ehkä johtunut koti-ikävästä vaan kelistä, ja perille ajettiin pysähtymättä.
Takaisintulokahvit nautittiin perinteisesti ajomiesten anoppilassa.
Kilometrejä ei reissussa vallan paljon kertynyt, mutta reissu oli kaikin puolin mukava vaikka Pärnu ei tällä
kertaa aurinkoa meille suonutkaan. Tartto jäi positiivisesti mieleen ja sinne tulee varmasti palattua
uudelleenkin. Jos ei kaipaa Pärnussa majoitusta ihan keskustassa, niin Kanali Villa oli oikein mukava
kokemus.
Matkassa Anne & Janne + BMW K 1200 LT ja kilometrejä n. 900 sekä Leena & Pasi + Honda VTX 1800 ja
kilometrejä n. 1200. Bensa hieman edullisempaa kuin Suomessa 95E € 1,159
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