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Leijonat Pärnussa 15.-18.4.2018

Klubin kulttuuri- ja matkailutoimikunta hoiti valmistelut kuten aina aikaisemminkin niin, että matka 
kohteineen ohjeistettiin yksityiskohtaisesti osallistujille hyvissä ajoin. Matkan ilmoittautumiset tulivat 
kuntoon maaliskuun alkuun mennessä. Lähtijöitä oli 14 veljeä ja ladya eli Ratilaiset, Ikoset, Mäet, Rönkät, 
Lähdesmäet, Halmepurot ja Mattilat.  Matka-asioista juteltiin vielä porukalla lauluillassa Ratilaisella 11.4., 
minkä jälkeen Seppo meilasi kertaavia ohjeitaan.

Sunnuntai 15.4.

Halmepuron Jorma ja Leena tulivat hakemaan meitä klo 9 tienoilla.  Kaikki oli muuten hyvin, mutta Jormalla 
oli ollut kuumeista flunssaa vielä edellisenä päivänä, mistä hän oli aika mukavasti toipumassa hoidellen 
loppuja yskänpastilleilla ja perillä muun muassa mentholisaunan höyryillä. Leena sai lyhyehkön kuumeen 
Pärnussa, mutta nopeasti hänenkin toipumisensa käynnistyi. Ei tällä matkalla muutenkaan vaivoista 
voivoteltu, vaikka erilaisia kolotuksia ja jäykkyyksiä oli tarkoitus notkistaa kylpylän hoidoissa.  

Matkalla satamaan päiviteltiin Mechelinin kadun remonttia ja varottiin peltipoliisien leimahduksia. Sataman 
autojonossa tapasimme muut matkalaiset.  Näimme Megastarin saapuvan ja seurasimme laivan ripeää 
tyhjennystä autovirran lipuessa ulos laivan uumenista.  Tyhjennyksen päättyessä me lähtijät ajoimme sisälle 
aikailematta.  Samanlaisessa tilanteessa olimme paluumatkalla Tallinnan satamassa. Huomiomme kiinnittyi 
molemmissa satamissa loputtomalta tuntuvaan rekkojen virtaan.  Kun olimme saaneet autot laivaan, 
siirryimme buffet-ravintolaan, jossa meillä oli pöytävaraus.  

Monipuolisen aamiaisen äärellä seurustellen vierähti kahden tunnin matka-aika huomaamatta.  Meri oli 
tyyni, eikä laivan tavaratalokaan paljon sykähdyttänyt. Muutamat meistä tekivät siellä läpikävelyn 
nähdäkseen jälleen kerran itse, että euroja myymälässäkin tarvitaan ja että myyjiä tuntui olevan enemmän 
kuin mahdollisia asiakkaita.  Oli hyvä aika matkustaa, mutta täydempi laiva olisi varustamolle mieluisampi.  

Tallinnasta Pärnuun on 130 km matka, joka vei meiltä kaksi tuntia.  Matkalla katseltiin kevään etenemistä, 
mikä oli meitä edellä, mutta toukotyöt pelloilla eivät vielä olleet käynnistyneet. Haikaroita näimme sekä 
pesissään että pelloilla.  Lämpötila vaihteli ja nousi yli 15 asteen perillä Pärnussa. Totesimme hotellin aulassa
avaimia odottaessamme, että pitkät kalsarit ja villahousut voi nyt turvallisesti jättää pois. Saimme huoneet 
pienen odottelun jälkeen ja hajaannuimme.  Me menimme kaksistaan ensin rannalle.  Ranta oli autio, mutta
kohtasimme siellä mereltä päin liikkuvaa utua.  Kävelimme pohjoiseen päin, ja kysyimme läheisestä 
kylpyläravintola Hedonista ravintolaviikon illallispöytää.  Ei ollut paikkoja enää tarjolla.  Jatkoimme kyselyä 
parista muustakin ravintolasta kulkiessamme rannalta kävelykatu Rüütlille, mutta ravintolaviikkopaikkaa ei 
meille enää löytynyt.  Sen sijaan meille tarjottiin á la Carte-vaihtoehtoa.  Hiljaista oli kävelykadun 
ympäristössäkin, jossa tapasimme Hannun ja Hannelen Cafe Grandin lähellä.  He kertoivat, että illallispöytä 
oli jo varattu läheltä hotellia Villa Wessetista ja että voisimme liittyä seuraan. Samaan pöytään olivat tulossa 
myös Halmepurot ja Rönkät.  Seurueemme muilla jäsenillä oli etukäteen varattu ravintolaviikkopaikka 
Hedonista. 

Villa Wessetissa tilasimme pääruoaksi kuhaa tai villisikaa.  Valintoihin ja jälkiruokaan olimme tyytyväisiä ja 
viihdyimme muutenkin toistemme seurassa.   Laskun jakaminenkin sujui luontevasti, kunnes korotin ääneni 
ja sanoin, että annosten listahinnoista puuttui 20 %:n alv.  Seurasi hämmästelyä ja ihmettelyä tästä 
amerikkalaisesta tavasta ilmoittaa hinnat verottomina.  Helena kuitenkin nappasi laskun käsistäni ja totesi, 
että kyllä hinnoissa on alv-mukana.  Hetkisen jälkeen jouduin myöntämään, että näin oli.  Nopeaa 
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päätelmääni perustelin sillä, että laskun välisumma oli esitetty hämäävällä tavalla.  Toisaalta tilanne oli aivan
normaali siinä mielessä, että Helena joutuu monesti oikaisemaan tekemisiäni tai sanomisiani, mistä  usein 
seuraa myös kinaamista. Se on sitä rikasta perhe-elämää.  

Palasimme hotelliin klo 21 tienoilla ja nautimme porukalla yömyssyt hotellin baarissa.   

Maanantai 16.4.

Yö nukuttiin lopulta hyvin, vaikka Helenalla oli aluksi nukahtamisvaikeuksia.  Meidän mielestämme 
korkeahko vuode ja tyynykin olivat ok, mutta ne ovatkin hieman henkilökohtaisia tottumis- ja 
mielipideasioita kaikki tyyni. Monipuolisella ja maistuvalla aamiaisella vierähti aikaa klo 8.30 lähtien Ikosten 
ja Halmepurojen seurassa.  

Lähdimme kävelemään rantaa etelään päin miellyttävässä keväisessä säässä.  Hiekkarannalla oli kaivuri, joka
siirteli tuulen tuomaa hiekkaa kävelykäytäviltä ja suoja-aitojen edestä.  Kuljimme rantakoju Alohaan saakka, 
jolta alkaa puusiltakierros rantaruovikossa.  Kierroksen varrella on matalahko lintutorni, mutta lintuja emme 
paljonkaan nähneet.  Siellä on myös opastauluja, joissa kerrotaan urban cow-projektista.  Ilmeisesti kesäisin 
rannalla laidunnetaan nautakarjaa entisaikojen tapaan.  Palasimme hotellille katuja pitkin, ja haimme 
rakennuksia ja ympäristöä, missä olimme 13 vuotta sitten majailleet viikon ajan Pärnussa.  Oikeata kohdetta 
ei löytynyt.  Sinä vuonna oli ollut kevättulva, ja olimme ihmetelleet tulvaveden korkeutta ja siitä 
mahdollisesti kiinteistöille aiheutuneita vahinkoja, koska tulvaveden jälkiä oli seinissä ikkunoiden alaosan 
tasalle saakka. 

Seuraavaksi meillä molemmilla oli hartiahieronta, jonka uusinta oli sovittu seuraavaksi päiväksi.  Samaan 
aikaan kylpylän käytävällä kohtasimme Mirjan ja Sepon. Heillä oli vuorossa muta- ja suolakylpyjä.  
Hieronnan jälkeen suuntasimme keskustaan, josta päin vastaamme tulivat Leena ja Jorma.  He kertoivat 
kävelleensä Rüütlillä. Leenalta saimme mielenkiintoisia poikkeamisvihjeitä.  Sovittiin, että päivälliselle 
mentäisiin taas yhdessä.  

Rüütlin liikkeet katsottiin kadulta ja aika monessa poikettiin, jotta Helena sai lastenlapsille tuliaisia 
hankituksi. Minusta tukahduttavin kauppa oli se, missä asioitiin kolmessa kerroksessa.  Välillä nautimme 
kevyen lounaan, joka koostui hapankaalikeitosta, lihapiiraasta ja kahvista.  Sitten kiersimme Emlada-
teatterin, kävimme Pärnujoen sillalla ja kuljimme pitkin siistittyä rantaa ohi musiikkitalon kohti Port Arturin 
kauppakeskusta, johon näytti kuuluvan useita rakennuksia. Täytyi Port Arturissa ohi mennessämme 
läpimarssi suorittaa, ja ostimme yläkerran kirjakaupasta muutaman postikortin.  Kun postimerkkejä ei 
kuitenkaan ollut saatavissa, niin sitten etsittiin postia.  Jo kirjakaupasta saimme ohjeeksi, että posti sijaitsee 
linja-autoaseman viereisessä rakennuksessa.  Kuljimme linja-autoaseman ympäri ja katseemme etsi postin 
kylttiä lähirakennuksista.  Ei löytynyt, mutta toisaalta turistinahan ollaan myös siksi, että joudutaan 
etsimään ja näkemään hieman vaivaa.  Sitten kysyimme linja-autoaseman taksiasemalla postin sijaintia.  
Kuljettaja oli oikein ystävällinen ja osoitti rakennuksen, mistä posti löytyisi. Toiveikkaana kiersimme korttelia 
ja olimme jo menettää toivomme, kun takapuolen kulmasta löytyi se posti ja vaivamme palkittiin.  Helena 
kävi ostamassa merkit, ja totesi, että merkki oli aika kallis eli 1,40 euroa.  Minä sanoin, että täälläkin  
hinnoittelu on kehittynyt.  Bensan hintaa myös aina verrataan.  Kehittynyt oli tämäkin hinnoittelu, sillä 
polttoaineen litrahinta näytti olevan enää n 10 centtiä halvempi kuin Suomessa.  Latvia sijoittui kolmanneksi
tässä vertailussa, koska siellä litra maksoi n 10 centtiä vähemmän kuin Virossa. 
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Olimme jo palaamassa hotellille, kun Mirja ja Seppo tulivat vastaamme Hommiku-kadulla.  He etsivät näin 
etukäteen illan ravintolaansa, Lime Loungea, joka on maineikas ja oli eräs ravintolaviikonkin ravintoloista.  
Paikka löytyi ihan läheltä, ja Mirja ja Seppo kutsuivat meitäkin mukaan päivälliselle.  Kun olimme jo 
alustavasti sopineet päivällisestä Jorman ja Leenan kanssa, niin soitin Jormalle kysyäkseni päivällisestä.  
Jorma kertoi, että eilisen seurueen puolesta oli jo tehty yhteisvaraus Hedoniin. Erottuamme Mirjasta ja 
Seposta pidimme Helenan kanssa vielä yhden kahvilatauon Rüütlilla ennen kuin palasimme hotellille.  Siellä 
oli reilu tunti aikaa levähtää ennen Hedonin päivällistä.  

Päivän aikana Mirja ja Seppo olivat maininneet meille useaan otteeseen, että keittiö suositteli jokaisen 
tilaamaan itselleen ruokansa jo tänään tiistai-illan päivälliselle, jonka koko seurueemme nauttisi yhdessä 
hotellimme ravintola Nootissa.  

Illalla lähdimme kävellen kohti maineikasta kylpylähotelli Hedonia.  Heikin Ferrari taittoi välimatkan 
moitteetta kuten muutkin paalupaikkastartit.  Hedonin päivällinen oli loistava, tarjoilija oikein ystävällinen ja
ammattitaitoinen sekä ravintolan sijainti meren rannalla parasta Pärnua.  Suotta eivät Mirja ja Seppo olleet 
Hedonia suositelleet. 

Tiistai 17.4.

Aamu alkoi koleana, ja kevyttä sadetta tihkui iltapäivän alkuun saakka. Säätila pakotti henkilökohtaiseen 
ratkaisuun, jolla otin hylätyt pitkät alushousut jälleen käyttöön. Ne olivatkin päivän aikana hyvään 
tarpeeseen. Olimme kaikki samaan aikaan aamiaisella ja viivähdimme siellä reilun tunnin ruokaillen ja 
seurustellen.  Kun aamiaisilla näytti olevan tarjolla kuohuviiniä, niin tänä aamuna Hannele ja minä 
nautimme myös sitä oman osuutemme.   

Pidimme siestaa huoneessamme jonkin aikaa, ennen kuin lähdimme ulos.  Kävin myös sopimassa itselleni 
uutta hieronta-aikaa, mutta kun vapaita aikoja ei ollut, niin peruutin hieronnan, koska se olisi ollut iltapäivän
automatkan aloituksen kanssa päällekkäin.  Kuljimme Hedonin kautta rantaan ja rantaa pitkin Alohaan 
saakka.  Takaisin tulimme katuja pitkin ja katselimme samalla postilaatikkoa eilen hankituille 
postikorteillemme. Yhtäkään postilaatikkoa emme siltä alueelta löytäneet, vaan jouduimme vielä 
menemään kävelykatua kohden, missä oli keltainen laatikko Cafe Grandin seinässä.  Cafe Grandissa 
nautimme etsinnän jälkeen myös teetä ja kakkupalan.  Palasimme hotellille niin, että Helena ehti käydä 
hieronnassaan ennen kuin lähdimme autoilla Pärnusta etelää kohti klo 14.

Automatkalla oli kaksi kohdetta.  Ensimmäinen kohde oli kosmonauttien lomakeskus ja toinen SuPer Alko 
Latvian puolella rajaa.  Reitin ohjeistivat Mirja ja Seppo huolellisesti, vaikka tarkoitus oli ajaa letkassa.  
Kosmonauttien lomakeskus – kosmonautika puhkekeskus – tulisi vastaan vanhalla rantatiellä, jolle piti 
kääntyä Häädemeestestä n 30 kilometrin päätiematkan jälkeen.  Kaikki osasivat perille ongelmitta. 
Lomakeskuksen oli rakentanut Neuvostoliitto kosmonauteilleen ja muille merkkihenkilöille.  Paikaksi oli 
valittu läntisen Neuvostoliiton aurinkoisin seutu.  Paikka saattoi olla lämminkin kesäaikaan, mutta nyt 
mereltä puhalsi kolea ja kostea tuuli avointa rantaa myöten, joten lämmin ja tuulta pitävä vaatetus oli 
tarpeen.  Rivitaloasunnot ja muut rakennukset lienevät aikanaan olleet hyvää tasoa, mutta tämän päivän 
vaatimusten mukainen näyttävyys on tietysti niistä kaukana. Ehkä mielikuvaamme vaikutti myös paikoin 
hoitamaton ympäristö.  Lomakeskus oli aikanaan tyypillinen salainen ja suljettu yhteisö, jossa työskentelevät
henkilöt eivät saaneet ulkopuolisille mitään kertoa työpaikastaan ja josta vielä muistutti  vartiotorni. Seppo 
ja Mirja kertoivat, että lomakeskus tarjoaa majoitustilaa kesäisin turisteille ja että paikkoja voi varata netin 
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välityksellä.  Kävelimme rakennetun alueen pihapiirissä ja otimme innokkaina valokuvia historiahenkilöitä ja 
-tapahtumia ajatellen.

Toinen kohteemme oli heti Latvian rajan toisella puolella Ainazissa, jonne jatkoimme samaa vanhaa 
rantatietä pitkin eteenpäin.  Tielle näkyi useita retkeily- ja loma-alueita. Latviaan pääsimme ongelmitta 
Sepon ajaessa edellä. Perillä totesimme SuPer Alkon hallin olevan suurehko, mistä Seppo mainitsi myös, että
hänen edellisen käyntinsä jälkeen halli oli tuplannut kokonsa.

Jormalla, Helenalla ja minulla oli erikoistehtävänä hankkia 30 pientä kuohuviinipulloa omaishoitajapäivää 
varten. Ryhdyimme innokkaina kiertämään hyllyjä ilman Leenaa, joka oli edellisenä vuonna Haapsalussa 
toiminut hankintaryhmän veturina, mutta joka nyt oli jäänyt Pärnuun flunssaansa parantelemaan.  
Totesimme, että hyllyillä näytti tarjolla olevan pelkästään isoja pulloja.  Hinnaltaan (alkaen 2 euroa) ne kyllä 
olisivat sopineet tarkoitukseensa, mutta koko olisi paremmin käynyt vapunviettoon kuin 
omaishoitajapäivään.  Pyysimme vielä apua myyjältä, joka penkoi hyllyjä perusteellisesti, mutta tuloksetta.  
Sen jälkeen luovutimme ja pitäydyimme tavanomaisiin hankintoihin, joissa yritimme pysyä kohtuudessa.  
Kun Jorma arvioi, että auton tavaratila saattaa tulla rajoitukseksi paluumatkalla, varmistimme Jussilta, että 
hänen farmariautossaan olisi tarvittaessa tilaa meillekin.  

Ennen kuin lähdimme takaisinpäin, Hannele toivoi, että ajaisimme edelleen letkassa ainakin rajan yli.  Hän 
oli nimittäin unohtanut passinsa Pärnuun, ja aina olisi tietysti teoreettinen vaikkakin hyvin pieni 
mahdollisuus, että auto pysäytettäisiin rajalla ja selityksiä ja tukea kaivattaisiin henkilöpapereiden 
puuttuessa. Kuten tavallisesti raja ylitettiin suoraan ajaen.  Jorma totesi jälkeenpäin toukokuun alkupuolella,
että emme mekään ihan laillisesti liikkuneet.  Häneltä puuttui autostaan jauhesammutin, kaksi renkaiden 
mukaan mitoitettua jarrukiilaa ja paperikopio rekisteröintitodistuksen teknisestä osasta. Onneksi 
rajaviranomaiset tai poliisit maan sisällä eivät tarkastaneet.  Green Card, joka on kansainvälinen todistus 
voimassa olevasta liikennevakuutuksesta, olisi suotavaa pitää myös mukana.  Jorma totesi vielä, että 
seuraavaa reissua varten tiedetään nyt nämäkin asiat. 

Matkalla Pärnuun meillä oli erikoistehtävämme mielessä, joka yllättäen ja meistä riippumattomasta syystä 
oli jäänyt hoitamatta Latviassa.  Vaikeuksia ennakoiden Leena ja Jorma olivat jo aikaisemmin käyneet 
tiedustelemassa Pärnun keskustan ulkopuolisessa Kaubamaja - Rimissä pienten kuohuviinipullojen 
tarjontaa. Kun he olivat löytäneet sieltä niitä, niin tieto oli nyt tuiki arvokas ja säästi muulta vaivalta. 
Poikkesimme  Rimissä ja tyhjensimme koko hyllyvaraston, jotta saimme kokoon ne 30 kuohuviinipulloa.  
Hinta oli noin 3 euroa/pullo, millä sijoituksella Latviassa olisi tosiaan saanut ison pullon.   

Illalla kokoonnuimme päivälliselle oman hotellimme ravintolaan.  Saimme nauttia pääosin hyvästä 
päivällisestä, mutta yllätyksiäkin koettiin.  Ensiksi lohisalaatti oli liian runsas alkuruokana, mutta varsinainen 
ihmetyksemme oli siinä, että Sepon ja Mirjan pääruoka tuotiin pöytään pitkän aikaa sen jälkeen, kun muut 
olivat omansa saaneet.  Eikä tässä kylliksi, sillä heidän annostensa liha ei ollut sovitun kypsää.  Seppo ja 
Mirja antoivat palautetta, ja lautaset vietiin keittiöön takaisin.  Kun ne tarjoiltiin uudelleen, niin tulos ei ollut
vieläkään tyydyttävä.  Laskun hyvitys ei ollenkaan mielipahaa korvannut.  Seppo sanoi, että tämä ravintola 
on aikaisemmin aina onnistunut, on maineikas ja että kaiken lisäksi olimme jo edellisenä päivänä 
ilmoittaneet, mitä kukin haluaa.  Minusta tuntui, että tarjoilijatkaan eivät olleet niin ammattitaitoisia kuin 
vertailukohde Hedonissa.

Kokonaisuudessaan päivällistunnelmamme oli kuitenkin positiivinen ja hyvä.  Matkalaisten nuorimpana 
leijonana Jussilla oli kunnia pitää kiitospuhe matkailu- ja kulttuuritoimikunnalle hyvin järjestetystä matkasta.
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Erityisesti hän kohdisti sanansa Mirjalle ja Sepolle, jotka Viro-tuntemuksellaan monin tavoin syvensivät ja 
rikastuttivat matkaamme ja joille hän ojensi matkalaisten puolesta pullon shampanjaa. Päivällisen 
loppupuolella viritimme pöydässä yhteislaulun ’Kevät toi, kevät toi…’

Päivälliseltä poistuttaessa pysähdyimme vielä aulan viiniautomaatin eteen.  Halusin demonstroida 
automaatin toimintaa, mikä oli alkanut kiinnostaa ja mistä olin nähnyt vilauksen hotellin oman 
henkilökunnan operoidessa automaatilla.  Toteutin automaatin käyttöohjeita eri tavoin, mutta mitään ei 
tapahtunut.  Epäkunnossa laite oli selvästi, ehkä se herätetään henkiin sesongin edetessä kesää kohden. 

Keskiviikko 18.4.

Aamiaisella päätettiin, miten palataan Tallinnaan.  Halusimme ajaa eri reittiä takaisin kuten edellisenä 
vuonnakin, jolloin kiersimme Paldinskin ja Laulasmaan kautta Tallinnaan.  Mirja toimi konsulttinamme, kun 
aloimme kysellä häneltä tarkemmin aikaisemmin kuulemastamme Kirnasta, jonka puistossa on todettu 
magneettisia vaikutuksia.  Mirja opasti meitä lähtemään Türin ja Paiden suuntaan eli tietä, joka johti maan 
halki Rakvereen, minne asti ei mentäisi, vaan käännyttäisiin Paiden jälkeen Tallinna-Tartto-tielle.  
Suunnitelma tuntui meistä kahden auton porukasta oikein hyvältä eli Kirnaan lähtivät Halmepurot ja 
Mattilat ja toisessa autossa Ikoset ja Rönkät.  Sovittiin, että yhteinen lähtö olisi klo 12.30 hotellilta, mitä 
ennen olisivat vuorossa sovitut hoidot ja ulkoilu.

Helenan kanssa olimme kävelyllä pari tuntia.  Aluksi törmäsimme Lepa-keskukseen, jonka lähellä on 
kauppatori.  Torilta löytyivät kala- ja lihatiskit ja kukkia, hedelmiä ja vihanneksia, jotka kauden edetessä 
runsastuvat lähiseudun sadosta.  Rüütlillä tapasimme Hannelen ja Hannun.  Totesimme, että kun aurinko 
alkoi paistaa, niin koleus hävisi samantien. Poikkesimme vielä teellä ennen kuin palasimme hotellille 
pakkaamaan ja chekkaamaan itsemme ulos.  Sen jälkeen pakkasimme tavarat Jorman autoon niin, että 
Jussin farmari sai meiltä pelkästään omaishoitajatuliaiset.  

Suuntasimme tielle 5 kohti Rakvereä.  Tie seuraa Pärnu-jokea niin, että ylitimme joen, joka yläjuoksullaan 
näytti varsin vaatimattomalta purolta, useaan kertaan matkallamme.  Toiveikkaita olimme maisemista ja 
reitistä, joka kuitenkin lisäsi matkan Tallinnaan lähes 200 kilometriin.  Maisemat tuntuivat toisenlaisilta ja 
mielenkiintoisilta päätiehen verrattuna. Oli paremman näköistä puustoa metsissä, viljeltyjä peltoja ja 
muutenkin elävää maaseutua.  Näimme myös karjaa laitumella.  Tie on oikein hyväkuntoinen, ja tien 
raivatut reunukset ovat leveämmät kuin meillä.  Leveät reunukset parantavat näkyvyyttä ja vähentävät 
törmäysriskiä riistaeläinten kanssa.  Peltoaukeilla tietä reunustivat tiheät kuusiaidat monin paikoin. Ajotapa 
ja muu liikennekulttuuri vastaa suomalaista.  Kun Suomessa saa olla tarkkaavainen havaitakseen 
nopeusrajoituksen muutoksen, niin huolellisuutta vaaditaan Virossakin.  Tuntuu siltä, että kummassakin 
maassa on paikoin harvassa niitä liikennemerkkejä, jotka osoittavat enimmäisnopeuden kuljettajille, jotka 
haluavat noudattaa rajoituksia.    

Kun saavuimme Türiin, niin hämmästyimme taajaman laajuutta, josta Seppo oli antanut pelkistetyn 
kuvauksen  - kyläpahanen keskellä ei mitään. Wikipedian mukaan Türi on epäitsenäinen kaupunki, jossa on 
yli 5000 asukasta 10 km2 alueella.  Se on osa Türin kuntaa, jossa on asukkaita yli 9000.  Sepon luonnehdinta 
kaupungista lienee ollut vertaus siihen suurtapahtumaan, mikä toteutuu, kun Türissä järjestetään keväisin 
puutarhanäyttely/kukkamarkkinat, jotka ovat suurimpia Pohjois-Euroopassa. Markkinoilla puutarha-alan 
yritykset, taimitarhat ja yksityispuutarhurit tekevät tarjouksia, joiden tuotteilla jokainen voi täydentää 
kotipuutarhaansa. Kukkamarkkinat, jotka tänä keväänä järjestetään 40. kerran ja jotka alkavat toukokuun 
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17. päivä, kokoaa suuren määrän alan harrastajia ja muuta yleisöä paikalle.  Suomestakin matkatoimistot 
tekevät ryhmämatkoja kukkamarkkinoille.  

Pian Türin jälkeen vastaamme tuli Kirnan kartano, jota olimme varta vasten lähteneet katsomaan.  Kartanon 
päärakennuksen komea julkisivu näkyy tielle ja parkkipaikalle, mutta kun emme olleet aivan varmoja siitä, 
olisiko mitään muuta tarjolla, niin suoritin ensin lähitiedustelun.  Ovet olivat auki läpi rakennuksen ja toisella
puolella näkyi arvattavasti se vaikutuksia synnyttävä puutarha.  Ketään ei ollut paikalla, mutta ei ollut mitään
kieltotaulujakaan, joten vinkkasin muita tulemaan lähemmäksi.  Rakennuksen sisällä ala-aula oli melko 
siistissä kunnossa kuten siitä aukeava huone, josta pääsi sisävessoihin.  Meitä kiinnosti etenkin puutarha, 
jonka alueella on geologisia maankuoren halkeamia, mistä syntyy magneettisia kenttiä.  Uskokoon ken 
tahtoo, mutta positiivisista latauksista mainitaan saatavan lisävoimaa paranemiseen ja muihin muutoksiin.  
Vaikutuksille altistutaan istumalla puutarhan puupenkeillä, joita on useita eri paikoissa istahtamista varten.  
Kokeilimme muutamia ja odotimme tietysti Sepon ennakoimia vaikutuksia kuten että alkaa panettaa ja 
naisten kohdalla, että varmaan puumailmiö nousee esille. Harmillista oli, että jos vaikutuksia oli, niin ne 
menivät nopeasti ja huomaamatta ohi. Kävimme myös alueen rajalla kuusien reunustamalla aukealla 
seisoskelemassa.  Ei täältäkään mitään mukaan lähtenyt. Mirja kertoi jälkeenpäin, että olimme olleet 
oikeassa paikassa kuusien alla, sillä siellä jotkut henkilöt alkavat huojua seistessään. Kun puisto oli koettu ja 
nähty, palasimme päärakennukseen ja kipusimme avoimet portaat yläkertaan.  Siellä kohtasimme 
perusteellisen rakennustyömaan.  Kaikki paikat olivat auki ja rakenteissa ja pinnoilla näkyi vakaviakin 
vaurioita. Saatoimme kuitenkin myös havaita tiloissa vuosisatoja sitten vallinneen loiston.  Jorma ja Hannu 
olivat sitä mieltä, että tällaista kohdetta ei voi enää korjata tai jos voi, rahaa tarvitaan roppakaupalla 
entisöintiin. Työmaa oli kuitenkin aloitettu, ja Jorma arveli, että korjauksia tehdään talkoovoimin hyvin 
pitkässä juoksussa. 

Rakennuksen pääoven yläpuolella on vuosiluku 1614. Netin lähteessä Kirnan kartanon päärakennuksen iästä
todetaan, että Kirnaan rakennettiin 1700-luvun loppupuolella edustuksellinen valkokivinen 
kartanorakennus, joka näkyi kauas paljaalta mäeltä.   

Sitten seurasi kahvi- ja lounastauko, jota erityisesti Heikki oli jo pitkään odottanut katsellen mahdollista 
pysähtymispaikkaa ajaessamme. Toisaalta koko Hannun autokunta lienee ollut samaan asiaan niin 
keskittyneenä, että ei ollut huomannut mitään mielenkiintoista kuten Kullimaan tienhaara, jonka ohitimme. 
Täytyy sanoa, että Jorman autossa syntyi tienhaaran kohdalla melkoista vipinää, mutta poikkeamatta mekin 
ohi ajoimme.  Katsoin jälkeenpäin netistä, mitä menetimme.  Emme ilmeisesti paljoakaan, sillä Kullimaan 
kylässä oli ollut 24 asukasta vuonna 2001.  Kahvipaikkamme löytyi pian Kirnan kartanon jälkeen pienen 
kauppakeskuksen yläkerrasta, jonka kohvikissa nautimme päivän keiton erilaisine lisukkeineen.  Oli sopivan 
kevyt ruokailu, jonka hintakin oli kohdallaan.  

Tallinnaan saavuimme klo 17, ja Jorma parkkeerasi autonsa reiluksi tunniksi lähelle satamaa. Kun uudehko 
Nautican ostoskeskus oli aivan vieressä, niin suuntasimme sinne ilman mitään tarkoitusta.  Menimme 
Jorman kanssa yläkertaan ja istahdimme käytävälle näköalan tarjoaville tuoleille.  Oli vähän ihmisiä liikkeellä 
ja aprikoimme filosofisesti, keitähän täällä käy ja riittääkö tänne asiakkaita.  Kun tämä teema oli käsitelty, 
niin pian jo oltiin viisaita klubia koskevissa fundeerauksissa.  Sitten seurasi jännitysmomentti, kun 
havaitsimme Helenan ja Leenan etenevän käytävällä ja poikkeavan liikkeissä. Myös he huomasivat meidät ja 
heiluttelimme toisillemme. Mielestämme vaarattomia olivat heidän nopeat käyntinsä kaupoissa, mutta 
sitten eräässä kaupassa viipyminen vei pitemmän aikaa.  Arvelimme, että nyt sieltä tullaan ulos kassien 
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kanssa.  Niin kävikin, mutta huolestuimme turhaan, sillä tunnolliset ladyt olivat vain hankkineet 
ongintatavaroita äitienpäivätempaukseen. 

Laivassa olimme ennen klo 19 ja sitten buffee-päivällisellä klo 21 saakka.  Ruoka oli hyvää ja mukava 
seuramme vielä parempaa.  Olimme myös matkaamme, joka oli sujunut ongelmitta, oikein tyytyväisiä.  
Hilpeyttämme lisäsi Jussin Gagarinin majan edustalla vähän vahingossakin ottama video, jossa lähdimme 
avaruuteen eli ensi näkyivät leijonat, sitten puunlatvat ja sitten nurmikko ikään kuin alhaalla päin ja lopuksi 
taas leijonat ylösalaisin.

Kotona olimme klo 22 jälkeen.  Erotessamme Jorma lupasi lähettää rätingit keskinäisistä avoimista 
positioista.  Kun naapuri oli tyhjentänyt pursuavan postilaatikkomme, niin ei ollut lehtiä luettavaksi 
iltapuhteella, joten tyydyimme purkamaan matkatavaramme ennen nukkumaan menoa.      

27.4.2018 ja 6.5.2018

P Mattila

 


