
SENIORIEN  JUHANNUSMATKA  ITÄ – VIROON 24. – 26.6.2020

Keskiviikko 24.6. 

Bussi lähtee Sovituksenkirkolta klo 6.15, Eckerö Linen M/S Finlandia lähtee 

Helsingistä klo 9 ja saapuu Tallinnaan klo 11.15, laivalla aamiainen klo 8.30.  

Ensimmäinen kohde on Lahemaan kansallispuistossa Palmsen moisio, joka on 

ensimmäisiä entiseen loistoonsa kunnostettuja kartanoita, kevyt lounaskeitto 

nautitaan körtsissä, joka on moision oma kapakka.

Majoitumme  Itä-Viron suurimman kaupungin Rakveren AqvaSpa Hotelliin. Ennen 

päivällistä ehdimme luoda yleissilmäyksen kaupungin keskustaan tai tutustua 

Rakveren linnaan, jossa on viinikellari, kidutuskammio, kuoleman huone ja helvetti, 

punaisten lyhtyjen kuja ym. Sotien runtelemasta linnoituksesta on tehty mainio 

keskiaikakeskus.

Torstai 25.6.

Aamiaisen ja aamu-uinnin (uimapuvut mukaan) jälkeen lähdemme kohti Viron 

itäisintä kaupunkia Narvaa. Matkalla tutustumme Sinimäen taisteluun kesällä 1944, 

joka liittyy erittäin läheisesti meidän sotahistoriaamme, käymme Udrian törmällä, 

jossa Viron vapaussotaan osallistuneet Narvan vallanneet suomalaiset vapaaehtoiset

nousivat maihin, vilkaisemme Narva-Joensuun  kilometrien mittaista hiekkarantaa ja 

saavumme tanskalaisten jo 1270-luvulla perustamaan Narvaan, jonka jokainen 

vuosisata on niin täynnä historiaa, ettei meinaa mukaan mahtua. Kaupungin tärkein 

nähtävyys on idän ja lännen raja Narva-joki ja kaksi linnaa, Hermanni ja Iivananlinna 

vain parinsadan metrin päässä toisistaan. Nautimme lounaan Narvassa.

Paluumatkalla Rakvereen arvioimme neukkuarkkitehtuuria Sillamäessä, vierailemme

presidentti Pätsin tuhoutuneen ”kultarannan” puistossa ja tähystelemme 

rantatörmältä Suursaaren silhuettia. Illalla päivällinen hotellissa.

Perjantai 26.6.  

Aamiaisen jälkeen lähdemme tutustumaan Pyhtitsan naisluostariin Kuremäessä.  

Sen perustaminen vuonna 1891 liittyy tuolloin harjoitettuun venäläistämiseen. 

Luostari on varsin suuri 150 naisen yhteisö. Se on suoraan Moskovan patriarkaatin 

alainen laitos. Pyhtitsa on viron kieltä ja tarkoittaa pyhää paikkaa. Koko luostari on 

nyt valtion suojeluksessa oleva historiallinen monumentti. Luostarissa on kirkkojen 



lisäksi erittäin kauniit kukkaistutukset ja erikoiset halkopinot. Siellä on myös kahvio, 

jossa voimme nauttia lounaan korvaavaa välipalaa.

Paluumatkalle kohti Tallinnaa lähdemme hyvissä ajoin. Siellä ehdimme vielä tutustua

Telliskiven alueella Fotografiskan näyttelyihin tai/ja käydä uudella torilla ostoksilla. 

Satamaan tulemme klo 17.15, nousemme laivaan ja siirrymme buffet-päivälliselle 

klo 18.15. Sanotaan, että Finlandiassa on Suomenlahden paras noutopöytä.  

Helsinkiin laiva saapuu klo 21 ja Sovituksenkirkolla olemme noin klo 23.                 

Viro on tullut entistä tutummaksi.

Matkan hinta on, jos vähintään 40 matkalaista, 395 €/ hlö /2hh, 1hh-lisä 84 €. 

Hintaan sisältyy laiva- ja bussimatkat, yöpymiset, 3 aamiaista, 2 lounasta ja 3 

päivällistä. Hintaan eivät sisälly linnojen ja näyttelyitten pääsymaksut, koska kaikki 

eivät ehkä voi/halua niihin osallistua, esimerkiksi kidutuskammio tai Narvan linnan 

51 metrin hissitön torni. 

Paikkavaraukset kyosti.toivonen60@gmail.com.

Matkan tuottaa Mahimi Oy, matkanjohtaja ja opas Kyösti Toivonen. Suosittelen, että

jokaisella on matkavakuutus.

Varausmaksu 100 €/hlö, eräpäivä 3.3.2020, viite  8730, loppusuorituksen eräpäivä 

11.5.2020, viite 8743. Molemmat suoritukset maksetaan Mahimi Oy:n tilille FI50 

1587 3000 0255 21.  


