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Leijonat Tartossa 12.-15.4.2019 

Tänä keväänä leijonamatka tehtiin Tarttoon. Osallistujat olivat Halmepurot, Ikoset, Lähdesmäet, Mattilat, 

Pekarit, Ratilaiset, Rönkät ja Stenbackat, ja matkustimme neljällä pikkuautolla.  Perillä saimme seuraamme 

Tiitin ja Meriken, jotka ovat Mirjan ja Sepon tuttavapariskunta Tallinnasta.  Tiit ja Merike olivat ystävällisesti 

lupautuneet toimimaan matkamme konsultteina ja oppainamme Tartossa perjantaina ja lauantaina.  

Perjantai 12.4. 

Matka Tarttoon, majoittuminen Lounakeskuksessa ja päivällinen Ruutikellarissa 

Halmepuron Jorma ja Leena poimivat meidät kyytinsä klo 6. Sitten ajelimme rauhallisessa aamuliikenteessä 

kohti Länsisatamaa, jonne johtaa tunnetusti tukkoinen reitti. Kun tiedossa oli vielä, että Ruoholahteen 

tultaessa käytössä on vain yksi kaista, niin Jorma ja Leena olivat tehneet ennen matkaamme testikäynnin 

satamassa hiljaisena aikana.  Jorma kertoi, että testiaika Pakilasta Vallilan kautta Länsisatamaan vei 40 

minuuttia.  Totesimme, että pysyimme hyvin testiajassa.  Siirtyminen laivaan ja sen jälkeen 

aamiaisbuffet:lle sujui ongelmitta.   

Näin perjantaiaamuna buffet-jono oli pitkähkö ja ravintolan tilat tulivatkin täyteen. Vietimme laivamatkan 

ajan ravintolassa aamiaisella ja jutellen. Tallinnaan laiva saapui ennen klo 9.30. Kaupungista ulos Tarttoon 

johtavalle tielle lienee kukin autokunta löytänyt helposti. Me käytimme myös navigaattoria.  Päivän sää oli 

aluksi aurinkoinen, mutta muuttui myöhemmin pilviseksi.  Lämpötila vaihteli +1 ja +4 asteen välillä eli oli 

samanlainen kuin Helsingissä.  Koko matkamme ajan sää vastasi melko hyvin pääkaupunkiseudun säätiloja 

yöpakkasineen ja komeine auringonpaisteineen päiväsaikaan. 

Tähän aikaan vuodesta ollaan kiinnostuneita kevään etenemisestä, minkä merkkejä ovat muuttolinnut ja 

kylvötyöt pelloilla sekä hetken päästä näkyvä luonnon vihertyminen. Linnuista me huomaamme Virossa 

erityisesti haikarat, joita näkyi tienvarsipesissä, mutta ehkä kaikissa pesissä ei vielä ollut munia.  Päivittäin 

näimme isoja hanhiparvia lentämässä ja palatessamme niitä oli myös pelloilla, joilla toukotyöt näyttivät 

käynnistyneen viikonlopun aikana.  

Kahvit nautimme ennen Poltsamaata Imaveressa, jonne ajoimme lyhyen matkan päätieltä Viljandiin 

johtavaa tietä. Baarissa oli myös tarjolla edullista ruokaa, jota rotevat miehet nauttivat lounasaikaan.   

Perillä Tartossa olimme klo 13.  Hotellimme Sophia on kehätien varrella uuden Lounakeskuksen yhteydessä. 

Meille majapaikkamme oli ihanteellinen, onhan hotelli uusi ja monenlaiset ison kauppakeskuksen palvelut 

ovat muutaman askeleen päässä.  Se, että kaupungin keskustaan on sieltä 4 km, ei oikeastaan haitannut, 

koska matka taittui taksilla 6 – 9 eurolla ja koska ilmainen bussi liikennöi kauppakeskuksen ja keskustan 

väliä pari kertaa tunnissa.   

Saimme Helenan kanssa huoneemme saman tien, mutta Leena ja Jorma odottivat klo 16 saakka omaansa.   

Huonetilanteesta riippumatta kumpikin pariskunta lähti heti tutustumaan Lounakeskukseen, johon pääsi 

hotellista käytävää pitkin.  Kun Leena ja Jorma palasivat parin tunnin päästä respaan hakemaan huoneensa 

avainta, niin huone ei ollutkaan kunnossa.  Huoneen avainta he joutuivat odottamaan respan aulassa vielä 

tunnin, minkä jälkeen paikalle ilmestyi hotellin johtaja pahoittelemaan syntynyttä tilannetta. Ilmeisesti 

viivästys johtui suomalaisesta pelijoukkueesta, jota oli pelmahtanut paikalle bussilastillinen.  Hotellijohtajan 
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henkilökohtainen anteeksipyyntö oli hieno ele, minkä lisäksi Leenaa ja Jormaa odotti huoneen pöydällä 

kuohuviinipullo lasien kera.  

Helena ja minä kuljimme kauppakeskuksen käytävät ja poikkesimme muutamissa liikkeissä.  Tämän 

alustavan kierroksen jälkeen meitä kumpaakin polttivat päinvastaiset asiat.  Helena halusi viettää kaupoissa 

enemmän aikaa ja hankkia tuliaisia ja minä puolestani olin kypsynyt kauppakeskuksessa kiertelyyn. Joten 

Helena jatkoi kauppakeskuksessa ja minä lähdin ulos ja kävelin Riia - katua pitkin kaupungin keskustaan.  

Tulin Emajoen silloille asti ja sitten kiertelin Raatihuoneen ja yliopiston lähistöllä vanhassa kaupungissa.  

Taksi toi minut takaisin hotellille, kun en löytänyt bussin pysäkkiä läheltä Kaubamajaa.  Kun pysäkki 

myöhemmin löytyi, niin käytimme bussia monta kertaa.  Kun palasin, Helena oli huoneessamme ja sanoi 

saaneensa kaupoista ja ostamisesta kyllikseen ainakin vähäksi aikaa.   

Kun suora ja helppo bussiyhteys keskustaan oli käytettävissä, niin lähdimme bussilla koko porukka 

päivälliselle Ruutikellariin.  Heikki sai Tiitin tarjoaman kyydin ravintolan oven eteen saakka. Ravintolasta 

meille oli varattu yläkerran kabinetti, missä saatoimme viettää viihtyisän illan keskenämme hyvää ruokaa 

nauttien.  Ruokalistalta olimme etukäteen valinneet jokainen itsellemme mieluisat kolme ruokalajia.  

Pettymyksiä tilausten kanssa ei tullut, vaan annokset olivat näyttäviä ja maistuvia. Erityistä ihailua saivat 

Jorma ja Pekka osakseen.  He olivat valinneet pääruoakseen komeat sianpotkat (Eisbein).  Uffe, joka on 

kahvin ystävä, tilasi kahviinsa grappaa.  Tämä oli tarjoilijallemme jotain aivan uutta, sillä kahvin lisuke on 

Vana Tallin tai viski.  Ravintolaan myytiin pääsylippuja, koska myöhemmin illalla bändi tarjoaisi elävää 

musiikkia.  Juuri kun olimme tulleet sisälle, orkesteri viritteli alkustemmojaan, mistä aiheutuneet äänet 

kantautuivat voimakkaina jopa suljetun kabinettimme sisällä.  Onneksi virittelyt olivat lyhyet ja ehdimme 

ruokailla ja poistua ennen kuin varsinainen esiintyminen alkoi.      

Palasimme ravintolasta takseilla. Kurkistimme myös hotellimme ravintolaan, mutta siellä oli hiljaista, joten 

oli hyvä syy kömpiä suoraan omiin huoneisiimme.            

Lauantai 13.4. 

Peipsijärven vanhauskoiset, Alatskiven kartano ja päivällinen Vilde ja Vine - 

ravintolassa  

Heräsimme puoli kahdeksalta.  Aamiainen oli hyvä.  Se sisälsi leikkeleitä, vihanneksia ja lämpimällä puolella 

riisipuuroa, munakasta, pekonia, nakkeja ja perunaa.  Jorma mainitsi, että Ruutikellarin päivällisellä nautittu 

possu oli ollut rauhaton ja viivästyttänyt hänen nukahtamistaan.   

Kävimme kävelyllä ostoskeskuksessa ennen liikkeiden avautumista. Näimme, että kauppakeskuksen sisällä 

olevalla luistelukentällä olivat jo käynnissä nuorten taitoluistelukisat.  Ehkäpä kuulimme juuri näiden 

taitoluistelijatyttöjen ääniä käytävältä aamutoimiemme aikana. Aamukävelyn ohella tarkoitus oli löytää 

Stenströms - paitakauppa, josta Seppo kertoi hankkineensa laatupaidan edullisesti.  En ollut koskaan kuullut 

tästä ruotsalaisesta laatumerkistä, jonka paidat maksavat Tukholmassa 2000 kruunua kappaleelta.  Kun nyt 

paidan saisi alennusmyynnistä 40 eurolla, niin sekä merkki että tuote alkoivat kiinnostaa.  Löysimme 

liikkeen ja kävimme siellä myöhemmin ostamassa kaksi paitaa ja villapuseron. Esimerkit innostivat myös 

muita. Hannu ja Jorma aikoivat ensiksi hankkia yhden yhteisen Stenströms-paidan ja pitää sitä vuoroviikoin, 

mutta Jorma rohkaistui ja hankki omansa.  Jorma kertoi, että ostaminen oli huolellista, sillä ensin piti mitata 

hänen kaulansa ympärys ja vatsansa ympärys pullokohdasta. Kun mitat tuntuivat vastaavan paidan koosta 

ilmoitettuja mittoja, niin seuraavaksi Jorma sovitti paitaa.  Paita sopi ja lähti matkaan.  
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Lähdimme klo 10.30 kohti Peipsijärveä autoillamme.  Siellä ensimmäinen kohteemme oli Varnjan kylässä.  

Kun usein tapahtuu kaikenlaista, niin sattui jotain tälläkin kertaa.  Olimme parkkeeranneet ja katselimme 

ympärillemme ja kuvasimme vanhauskoisten museon lähellä erään talon piha-aitaa, johon oli ripustettu 

lukematon määrä erilaisia pehmoleluja.  Siinä yhteydessä Leena huomasi Helenan takin liepeessä 

kunnollisen kokoisen linnunjätöksen jäljet. Lähempi tarkastelu löysi sitten roiskeita olkapäältä asti.  Löytö 

oli yllätys ja jo sopivasti kuivahtanut, mutta osumahetkestä ei ollut mitään havaintoa.   

Varnjassa ja siitä pohjoiseen alkavan sipulitien varrella asuu vanhauskoisia orthodokseja, jotka pakenivat 

vainoja Venäjältä 1600-1700 luvuilla ja asettuivat asumaan Peipsijärven länsirannalle. Alueella on eletty 

luonnon ehdoilla, joista vieläkin muistuttavat kevään kalamarkkinat ja syksyn karpalomarkkinat. 

Vanhauskoisia asuu lähialueella 600 henkilöä, mutta myös muualla Virossa. Nämä ihmiset ovat halunneet 

vaalia vanhoja tapojaan ja pitää kiinni kulttuuristaan ja kielestään, joka poikkeaa nykyvenäjästä.  He ovat 

perustaneet myös museon, jonka tiloissa kuulimme esityksen vanhauskoisista.  Meille kerrottiin, että 

tsaarin käynnistämissä muutoksissa tai uudistuksissa keskeiseksi kiistakysymykseksi ja hajaannuksen 

aiheuttajaksi oli noussut ristinmerkin teko, joka muuttui kolmisormiseksi aikaisemmasta kaksisormisesta.  

Vuolassanaisen ja ilmeikkään alustuksen tulkitsivat meille Tiit ja Merike.   

Jatkoimme sipulitietä pohjoiseen ja nautimme Kolkjassa kuuluisassa kala- ja sipuliravintolassa lounaan.   

Lounaan jälkeen poikkesimme Alatskiven kartanossa.  Ennen kuin me eli Jorman autokunta kurvasimme 

kartanon pihaan, niin navigaattori opasti meidät pientä peltotietä pitkin parin asumuksen luo keskelle ei 

mitään.  Totesimme, että olivat nämä tilukset varmaan aikanaan kuuluneet Alatskiven kartanolle, mutta 

että tämä on tuskin kohteemme.  Seuraavaksi navi meni kokonaan tilttiin. Perille löysimme lopulta 

tiekartan ja tienviittojen avulla.   

Alatskiven kartanoa ovat isännöineet Wrangellit 1500- luvulla, 1700-luvun puolivälistä Stackelbergit ja 

1800-luvun loppupuolelta lähtien Nolckenit. Nykyisen rakennuksen suunnitteli kartanonherra Arved von 

Nolcken itse. Hän oli matkustellut Skotlannissa ja ihastunut siellä kuninkaallisten Balmoralin linnaan, jonka 

esikuvan mukaan hän rakennutti oman linnansa 1880-85.  Linna pääsi vuosien saatossa huonoon kuntoon, 

mihin myötävaikutti myös suomalainen sijoittaja, joka vuokralaisena isännöi linnaa jonkin aikaa.  Linnan 

omistaa kunta, joka on huolehtinut entisöinnistä EU-rahoituksen turvin.     

Kartanon päärakennus on hienosti kunnostettu.  Rakennus on yleisölle avoin, ja saatoimme kiertää siellä 

vapaasti.  Ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa on asuinhuoneita, joissa toimii myös ravintola ja neljä 

hotellihuonetta.  Toisessa kerroksessa esiteltiin lisäksi virolaisen säveltäjän, Eduard Tubinin, musiikkia ja 

elämää. Alakerrassa on museo, missä vahanuket puuhaavat erilaisten askareiden parissa.   

Palasimme hotellille klo 16.30.   Kun oli sopivasti aikaa, kävimme Stenströms -  kaupassa ostoksilla. 

Yhteinen ohjelmamme jatkui parin tunnin kuluttua, kun lähdimme bussilla keskustaan Vilde ja Vine -

ravintolaan.  Ravintola on kuuluisa ja suosittu, vaikka tällä kertaa me olimme lähes ainoat asiakkaat.  

Ravintolan perustamisesta kerrotaan, että irlantilaismiehet aikoivat perustaa kaupunkiin irkkubaarin 1990-

luvun loppupuolella ja että ravintolan nimeksi tulisi Wilde.  Syntyi vilkas keskustelu siitä, tarkoittiko nimi 

Oscar Wildea vai virolaista kuuluisaa kirjalijaa, Eduard Vildea.  Leikkimielinen ratkaisu saatiin, kun ravintolan 

eteen pystytettiin Oscar Wilden ja Eduard Vilden kaksoismonumentti, jossa kaksi aikalaiskirjailijaa 

istuskelee penkillä mielipiteitä vaihtamassa.   

Asiointimme sujui ravintolassa mukavasti, sillä Tiit oli tehnyt tilauksia etukäteen päivän aikana kunkin 

mieltymyksen mukaisesti.  Illastamme tuli muutenkin viihtyisä, mitä siivittivät miljöö, mukava tarjoilijamme 
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ja lukuisat maljat, joihin hyviä syitä löytyi jonossa asti. Maljoja kohotettiin muun muassa matkamme 

järjestäjille, Sepolle, Pekalle ja Heikille, mainioille oppaillemme, Tiitille ja Merikelle, toisillemme eli 

erinomaiselle matkaseuralle ja hyvälle matkallemme, Stenströms-paitaostoksille, piirin parhaalle 

presidentille, Lasselle, ja piirin parhaalle klubille, Pakinkylälle, eduskuntavaaleille, suomalaismenestykselle 

naisten jääkiekon MM-loppuottelussa ja keväälle.  

Päivällisen jälkeen palasimme hotellille.  Helenan kanssa teimme pienen kävelylenkin hiljaisessa 

keskustassa ja tulimme bussilla, jossa olimme ainoat matkustajat.  Illan aikana tuli whatsapp:n kautta postia 

kuvien kera runsaasti.   

Sunnuntai 14.4. 

Kansallismuseo Raadi, illalla eduskuntavaalit ja naisten jääkiekon MM - loppuottelu 

Heräiltiin klo 8 tienoilla.  Sää oli kirkas ja aurinkoinen ja huuraa yöpakkasen jäljiltä näkyi rakennusten 

katoilla.  Myös lintuparvia, joiden arvelimme olevan hanhia, näkyi taivaalla runsaasti.   

Mainiot oppaamme Tiit ja Merike olivat aamiaisella, jolta he lähtivät kohti Tallinnaa.  Aamiaisella oli myös 

joukko luistelijatyttöjä.  Arvelimme, että parkkipaikalla seissyt Matkavekan bussi kuljetti heitä.  Bussi lähti  

iltapäivällä, kun palasimme kansallismuseosta.  Tapasimme hotellissa myös suomalaisia poikia, jotka olivat 

osallistuneet jääkiekkoturnaukseen Latviassa.    

Oman kansallismuseokäyntimme ohella päivän tärkeitä tapahtumia olivat eduskuntavaalit, naisten MM-

jääkiekon loppuottelu ja formulakisat Kiinassa, jotka ajettiin täkäläistä aikaa aamupäivällä. Formulassa 

olimme ajan tasalla.  Hamilton voitti, Bottas oli toinen ja Räikkönen kuudes.  Ajan tasalla seurasimme myös 

vaalituloksia televisiosta illalla, mutta jääkiekon loppuottelua ei näytetty täällä Suomen TV 2:ssa.   

Lounakeskuksesta kansallismuseoon on 7 km matka suoraan Tarton keskustan läpi autolla ajaen. Museon 

parkkipaikalta kävellessämme ihailimme uuden museorakennuksen näyttävää profiilia.  Museo on 

rakennettu entiselle sotilaslentokentälle, ja lienevät suunnittelijat saaneet ideoita ympäristöstä.  

Miellyttävän yllätyksen koimme pääsylipputiskillä, jolla kävi ilmi, että juuri tänään sisäänpääsy olisi 

ilmainen, koska Viron kansallismuseo juhli 110 vuotista taivaltaan.  Kun ilmainen sisäänpääsy tuli 

tietoomme, arvelimme että myöhemmin museossa olisi tungosta.  Väkimäärä kyllä lisääntyi vähitellen, 

mutta varsinaista tungosta itse museossa emme kokeneet. Sen sijaan aula tuli tupaten täynnä, kun siellä 

alkoi konsertti lounaamme jälkeen.  

Museossa kiersimme kukin omaan tahtiinsa.  Ensin kävimme suomalais-ugrilaisessa osassa. Sitten oli 

vuorossa Viron itsenäisyyden aikaa käsittelevä tila, jossa aika alkaa Neuvostoliitosta irtaantumisesta.  

Museon kolmas osa koostuu varsinaisesta museosta, joka on iso pala kerralla haukattavaksi.  Totesimme, 

että museossa voi viettää koko päivän tai paremminkin siellä pitäisi käydä monta kertaa, jotta sulattaisi 

nähtävyydet.  Kaiken kaikkiaan nähtävää on ja toteutus on mietittyä ja laadukasta, eikä ole ihme, että uusi 

kansallismuseo Raadi on saanut runsaasti kehuja osakseen.  

Parin tunnin museokäynnin jälkeen lounastimme buffet-ravintolassa, joka on sisääntuloaulassa.  Lounas oli 

maistuva ja kohtuuhintainen ja ruokailun aikana saatoimme kerrata näkemäämme. Samaan aikaan 

orkesteri valmistautui konserttiin ja aulaan alkoi kerääntyä yleisöä.   
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Palasimme hotellille klo 15, minkä jälkeen oli hyvää aikaa omille askareille.  Me Helenan kanssa lähdimme 

bussilla keskustaan. Joimme kahvit Raatihuoneen aukiolla ja sitten kuljimme yliopiston päärakennuksen 

ympäri, kiipesimme Toomean kukkulalle, jolla kiersimme patsaiden ja tuomiokirkon raunioiden kautta 

takaisin Kaubamajan lähelle.  Etsimme myös postikortteja, joita turisti voisi lähettää, mutta sellaisia ei 

löytynyt parin kysymisen jälkeenkään.  Erilaisia onnittelukortteja oli kyllä tarjolla runsaasti. Menimme vielä 

Emajoen rantaa alavirtaan, mistä löytyi uimaranta.  Hotellille palasimme bussilla klo 18 jälkeen ja aloimme 

heti metsästää whatsapp:n avulla ruokaseuraa itsellemme.  Päädyimme Lounakeskuksen kiinalaiseen 

ravintolaan, jonka oli havaittu olevan jatkuvasti täynnä ja siis suosittu.  Saimme paikat, ja meitä oli samassa 

pöydässä Hannele, Hannu, Leena, Jorma ja me.  Ruoka osoittautui hyväksi ja annokset olivat melkoisia.  

Jälkiruokaa otettiin myös.  Minusta Jorma oli viisas, kun skippasi jälkiruoan ja tilasi kahvin avec Vana Tallin, 

joka vahvalla kermakuorrutuksella oli vähintään riittävä jälkiruoka.  

Jääkiekkoa ja vaaleja seuraamaan siirtyi kukin oman hotellihuoneeseensa.  Vaikka jääkiekkoa ei näytetty 

tv:ssa, niin olimme ajan tasalla muuten. Mestaruudestamme ehdittiin jo iloita, mutta yllättäen Suomen 

maali hylättiin.  USA voitti rankkarikisan ja koko ottelun 2-1.  Maansuru ja selittelyä siitä syntyi 

päiväkausiksi.   

Vaalit olivat tosi jännittävät.  Persut voittivat ja nousivat tasoihin demarien kanssa, jotka putosivat 

ennusteista melkoisesti. Myös vihreät ja vasemmistoliitto etenivät.  Kepu menetti sekä ääniä että paikkoja, 

ja puheenjohtaja Sipilä myönsi tappionsa suoraan.  Menetyksen kokivat myös siniset, jotka eivät saaneet 

yhtään paikkaa.  Vaalituloslaskennan aikana ei tullut yhtään whatsapp:a.  Aamiaisella toki vaalitulosta 

kommentoitiin.   

Maanantai 15.4. 

Paluu Helsinkiin ja buffet - päivällinen laivassa 

Herättiin vähän ennen kahdeksaa.   Illalla minulla oli nukahtamisvaikeuksia, vaikka menimme 

vaalivalvojaisten vuoksi nukkumaan vasta puolen yön jälkeen. Vaaliunia en kuitenkaan nähnyt.  

Näin maanantain aamiaisella oli aluksi vain meidän väkeämme ja tarjoilutilaakin oli tiivistetty.  Kun 

lähdimme aamiaiselta, paikalle tuli urheilijatyttöjä.  

Päivän ohjelmassa oli paluu Tallinnaan autokunnittain ja yhteinen buffet-päivällinen laivassa.  Jorma 

ehdotti, että hänen autokuntansa lähtisi puoli yhdentoista tienoilla.  Sitä ennen pakkasimme, lepäilimme ja 

maksoimme laskumme respassa.    

Ajelimme suoraan Tallinnaan kahvitaukoa lukuun ottamatta.  Kahvit nautimme Paidessa samassa 

kauppakeskuksen baarissa, johon viime vuonna Pärnusta palatessamme poikkesimme.  Baari oli täysi 

lounasaikana, ja sen tuotteet ja hinnat olivat ennallaan.  Alakerran kaupasta katselimme vielä kesäjuomia.  

Totesimme, että mitään hienompia merkkejä ei varsinaisesti ole tarjolla, mutta Jorma äkkäsi Taurus-

merkkistä olutta litran pulloissa.  Jorma kertoi, että Taurus on UPM:n uuden Etelä-Amerikan 

tehdashankkeen työnimi ja että Taurus sopisi hyvin annettavaksi jollekin hankkeessa mukana olijalle.  

Otimme mukaamme varmuuden vuoksi useampia annoksia tätä härkäjuomaa, jota Suomessa voisi saada 

Alkon myymälästä.    

Tallinnan satamassa olimme klo 14.30, joten meillä oli tunti aikaa ennen kuin laivajonoon oli syytä mennä.  

Poikkesimme Kochi Aidadissa, joka on saneeratuista satamavarastoista syntynyt kokonaisuus ja josta löytyy 
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olutpanimo, jonka yhteydessä on jyhkeän tunnelmallinen ravintola, viehättävä kahvila, pieniä liikkeitä ja 

Super Alkon mittava myymälä.  Nautimme yhdessä kahvit, Leena ja Helena tekivät kauppakierroksen ja 

Jorma ja minä piipahdimme Super Alkossa. 

Laivan buffet:ssa olimme ennen laivan lähtöä.  Ruoka oli erinomaista, ja tilaa oli runsaasti.  Monenlaisista 

asioista juteltiin ruokailun aikana.  Lopulta tultiin siihen vaiheeseen, että oli hyvä hetki kiittää meidän 

matkalaisten puolesta hienosti toteutetusta ja viihtyisästä matkasta klubin kulttuuri- ja 

matkailutoimikuntaa. Tehtävän hoiti Jorma, joka kiitti Seppoa, Pekkaa ja koko toimikuntaa ja ojensi Sepolle 

pakkauksen keltaista leskeä muistoksi.  Seppo vastasi, että tällaiselle porukalle on oikein mukava tehdä 

matkoja ja kiitti puolestaan meitä matkalaisia upeasta matkaseurasta.  Jaoimme itse kukin kiitoksia vielä 

keskenämme, kun pöydästä noustessamme halasimme ja kättelimme toisiamme.   

Jorma ja Leena toivat meidät kotiin, jonne ehdimme klo 19.30.   Purimme matkatavarat, luimme vähän 

lehtiä ja nautimme aivan kevyen iltapalan.          

      

    

   

    

 


