Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry
Viimsin matkalla 16.3.-20.3.2014
Sunnuntaiaamun varhaisina hetkinä lähdimme kukin
retkeläinen omalta pysäkiltään Ikaalisten Matkatoimiston
bussiin ja matkaamaan kohti Helsingin Länsi-Satamaa.
Matka taittui nopeasti Tallink Star laivalla kohti Tallinnaa
ja sieltä bussilla 9 km:n päähän Viimsin kylpylään.
Iltapäivällä olimmekin jo lääkärien vastaanotoilla
päivällistä odotellessa.
Hyvin nukutun yön ja aamupalan jälkeen viiden päivän
hoito-ohjelma lähti käyntiin ripeästi. Matkalaisiamme näki
hoito-osaston käytävillä saunatakit päällä suuntaavan hierontoihin, yrttiporekylpyihin, parafiiniosokeriittihoitoihin, suolakammioon, mutakylpyihin, Medi-Jet vesihierontasänkyyn, venytysterapiaan ym.
Aamuvirkuimmat olivat jo käyneet aamu- ja vesijumpassa sekä kuntosalin monipuolisissa laitteissa.
Kauniit päivät houkuttelivat myös kävelyretkille tutkimaan Viimsin ympäristöä.
Melkoinen kuhina kävi hoito-osaston tilaustiskillä, kun retkeläiset varasivat aikaoja hammaslääkärille, jalka- ja
käsihoitoon ym. Suosittuja olivat sairaanhoitajan ottamat vitamiinikokeet, kolestrolikokeet jne.
Sauna- ja kylpyläosasto oli oma maailmansa. Saunoja oli joka lähtöön, kaikkiaan seitsemän erilaista saunaa.
Jos otti huomioon pesuhuoneen yhteydessä olevat lämmittelysaunat, luku nousi yhdeksään. Porealtaat olivat
kovassa käytössä ja vain jonottaen pääsi porehierontaan. Uimahallin puolella oli pitkät altaat retkeläistemme
uimareille ja vesijumppaajille.
Yhteinen iltapäivä retkeläistemme kanssa oli muistoja herättävä. Kukin sai kertoa lyhyesti omasta sotaorpouden alkuajasta. Keskustelu lapsuudesta ja sodan ajasta jatkui vielä päivien ajan aamupala- ja päivällispöydissä. Kuuntelimme toistemme ihmeellisiä selviytymistarinoita ja opimme tuntemaan toisemme. Lauloimme
yhdessä muutamia lapsuudenajalta tuttuja kotimaata kunnioittavia lauluja. Tämä kaikki tuntui yhdistävän
meitä ”olemme samassa veneessä”.
Retkeläisiämme varten oli varattu käynti KGB:n museoon, KUMU-taidenäyttelyyn, Tallinnan vanhaan kaupunkiin ja Estonia-teatteriin katsomaan Imre Kálmánin operettia SILVA, Mustalaisruhtinatar. Operetissa musiikki ja laulu nousivat pääosaan. Kapeahelmaisen puvustuksen vuoksi näytös oli nykyaikainen ja naisellisesti
hieman viipyilevä.
Vielä lähtöpäivän aamuna monet kävivät jumpissa, hoidoissa ja ostoksilla lähimarketeissa.
Meille jäi tunne, että Viimsissä olisi ollut vielä paljon koettavaa. Olisiko kokonainen viikko riittänyt…
Huoneiden luovutuksen jälkeen virkistäytyneet ja kaunistautuneet matkailijamme siirtyivät laukkuineen busseihin. Matkalaukut kulkivat bussissa laivan alakannella. Niitä ei tarvinnut kanniskella laivaan eikä laivasta
pois. Matka kotipysäkeille asti sujui mutkitta. Siitä kiitokset Ikaalisten Matkatomiston bussinkuljettajille, jotka
sijoittelivat ammattitaidolla laukut oikeaan paikkaan.
Matkasta jäi muistoksi hyvä tunne. Te mukana olleet loitte positiivisen ja hyväntuulisen ilmapiirin, joka tuntui
tarttuvan. Se loi hyvää mieltä ja sitä kautta saimme myös sielun ja mielen hoitoa.
Kiitokset kaikille 32:lle matkalaiselle! Helena
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