
Ylöjärven seniorit Itävallassa 24. - 28.9.2019

Seniorit olivat taas reissun päällä matkatessaan Itävallassa syyskuussa. Tavan mukaan matkaan 
lähdettiin aamuyöllä, jottei mitään jää kokematta, osa porukasta nukkumattomin silmin.
Tampereen Työväen Teatterin rampilla kohtasin uniset matkakumppanit tuskin silmät auki klo 
03.30.
Itse olin nukkunut peräti 4 tuntia.
Atro Vuolteen bussi oli turvallisesti meitä 30 matkalaista kuljettamassa kohti lentokenttää, jossa 
sähläsimme lähtöselvityksessä osin Matin avustamana, joillekin uusien ” tee se itse”-laitteiden 
kanssa läpi turvatarkastukseen ja koneeseen nukkumaan 1 ½ tunniksi.
Wienissä oppaamme Kirsi Hytönen oli Viennan kentällä meitä vastassa. Tilausbussilla lähdimme 
Tonavan jokilaaksoon halki kauniin Wachaun laakson, joka on 35 km pitkä ja Unescon 
kultuuriperintölistalla.
Pikkukylät, kirkot, linnan raunioita, viiniviljelukset rinteillä ja aprikoosiviljelmät tasaisemmilla 
alueilla vilahtelivat ohitsemme.
Durnsteinin kylässä pysähdyimme ihmettelemään vaaleansinistä kirkontornia. 

Tonavahan on Euroopan toiseksi pisin joki, 2850 km kulkee kymmenen valtion alueella alkaen 
Saksasta Schwarzwaldista ja laskien Romaniassa Mustaanmereen. Tonava on myös tästä syystä 
Euroopan saastunein joki. Venäjällä Volga on pisin joki 3530 km. Lounaalle
 pysähdyimme Melkin benediktiiniläisluostarissa, jossa nautimme maittavan aterian. Luostari 
sijaitsee korkean kalliokielekkeen päällä kolmen joen risteyksessä, joista yksi on Tonava Wachaun 
laaksossa. Alunperin Babenbergin-suvun barokkityylinen linna luovutettiin munkeille v. 1089. 
Nykyinen luostari on rakennettu vuosina 1702-17
Kierroksella luostarissa löytyi kirkko, valtava kirjasto, marmorisali, museo...  Luostarissa asuu 30 

munkkia ja 900:n oppilaan koulu. Turisteja käy vuosittan ½ miljoonaa!



Matkamme jatkui Salzkammergutin järvialuetta ajaessamme Traunseen-järven alueelle pitkin 
rantatietä ja saimme ihastella ensimmäisiä 2000m korkeita vuoria. Ajettuamme n 300 km pääsemme
 Seehotel Huber- hotelliimme, joka sijaitsee Abersee-nimisessä kylässä Wolfgangsee-järven rannalla
150 m rannasta.
Väsyneet matkalaiset pääsivät huoneisiin ja illallisen jälkeen nukkumaan.

Runsaan aamiaisen jälkeen siirryimme laivalla viehättävään Wolfgangin kylään, jossa syntyi 
aikoinaan Ralf Benatskyn säveltämä Valkoisen Hevosen Majatalo -operetti.



Teimme kävelykierroksen kylän keskustassa ja vierailimme Pyhiinvaelluskirkossa sekä teimme 
ensimmäiset ostokset nauttien leivoskahvit paikallisessa kahvilassa.
Hammasratajunan ylös Schafberg- vuorelle (1782 m) jätimme väliin sumuisen ja sateisen sään 
vuoksi. Pilvet riippuivat puolivälissä vuoria. Oppaamme esitteli meille myös Mozartin äidin 
kotitalon, hän oli St. Wolfgangin kylästä kotoisin.

Osa porukasta lähti laivalla paluumatkalle hotelliin joidenkin jäädessä vielä humputtelemmaan. 
Löysimme  hurmaavan Remonttkahvilan, joka oli koristeltu höyläpenkein, kahvimyllyin, 
ompelutavikkeineen ja mielenkiintoisine pikkuloineen.
Määräaikaan rantauduimme satamaan, josta kelloa soittamalla sai pikkupurkin vastarannalta meitä 
kuljettamaan hotelliimme illallisselle.



Hyvin nukutun yön ja aamiaisen jälkeen suuntasimme kohti Saksaa Baijerin osavaltioon 
Berchhtesgadeniin Königsee-järven rannalle ja Hitlerin Kotkanpesälle. Punaisilla busseilla, kolme 
kerrallaan nousimme 6,5 km serpentiinitietä viiden tunnelin läpi ylös Obersalzberg- vuorelle 1834 
metrin korkeuteen.
Ylhäällä bussien kääntöpaikalta kuljetaan vuoreen louhittua tunnelia pitkin isolle  hissille, joka vie 
124m/41sek Hitlerin Kotkanpesälle. Ylhäällä Kehlsteinhaus-talolta ihailimme upeaa maisemaa 
alppeineen järviseudulle. Kiipeilimme katettua polkua ylös viimeiselle huipulle.  Tutustuimme  
valokuvin talon historiaan ja palasimme samaa reittiä  ja punaisilla busseilla alas Königsee-järven 
rannalle kahvittelemaan paikallisten rinkeleiden kera ja ostoksia tehden.



Oma bussi kuljettajineen odotti meitä  punaisten bussien kääntöpaikalla vieraillaksemme vielä 
Hallstattissa Hallstättersee-järven rannalla. Kävelimme Unescon kulttuuriperintölistalla olevan 
postikorttimaisemissa  kylän halki ja poikkesimme evankelisen ja katolisen kirkkojen sisään ja 
jälkimmäsen hautausmaalla kukkaistutuksia ihastelemassa.

Yhteinen illallinen päättyi illanviettoon, jossa jokainen kertoi vähän itsestään. Tutustuttiin 
paremmin jutellen mukavia viinilasin kera.

Perjantaina aamiaisen jälkeen suuntasimme Fuschlsee-järven rantatietä nauttien kauniista 
maisemista käkikellotaloineen, vihreine niittyineen, lehmineen ja vuorikauriineen ja kauniine 
kukkaistutuksineen parvekkeilla.
Tulimme Wolfgang Amadeus Mozartin syntymäkaupunkiin Salzburgiin. Kävelykierroksella 
tutustuimme Schloss Mirabell- linnan upeaan puutarhaan, ihailimme Salzburgin tuomiokirkon 
alttaritauluja, konserttitaloa, arkkipiispan palatsia jne…



Liikuimme  myös Getreidegasse- ostos- ja kävelykadulla, jonka varrella olevassa keltaisessa 
kerrostalossa  kolmannessa kerroksessa aikoinaan Mozart syntyi. Yritimme myös museona olevaan 
kotiin, mutta  pitkä jono käännytti meidät. Varsinkin itäturisteja  oli kadulle saakka.
Sen sijaan istahdimme v.1890 salzburgilaisen kondiittori Paul Furstin perustamaan kahvilaan. Hän 
keksi nyttemmin maailmankuulun Salzburgin Mozartin kuulan. Vuonna 1905 hän sai kuuluisasta 
tuotteestaan kultamitalin Pariisin maailmannäyttelyssä. Hänen pojanpojanpoikansa Martin Furst, 
nykyinen omistaja valmistaa tätä alkuperäisellä reseptillä kutsuen sitä oikeutetusti Alkuperäiseksi 
Salzburgin kuulaksi.
Tilasimme , me neljä iloista matkalaista cappuccinot ja Mozartin kuulat 4,50 euroa/kpl ja nautimm
ja tunsimme historian havinan ympärillämme.
Kultainen pallo torilla johdatti meidät sovitulle kohtaamispaikalle ja niin ajelimme vielä Mondsee- 
järven kautta ja näimme muun muassa kirkon, jossa Sound of Music-elokuvan vihkimiskohtaus on 
kuvattu.



Yhteisen illallisen jälkeen pakkasimme matkalaukut. Viimeinen yö kauniissa alppien ympäröimässä
siistissä Itävallassa.
Jotkut uskaliaat kävivät uimassa osin ilman rihman kiertämää ja yleisöäkin saivat. Ihanan 
virkistävää oli!

Seuraavana aamuna lähdimme matkatavaroinemme kohti Wieniä. Huhu kulki, että jotkut olivat 
oksennelleet yöllä ja kuljettajamme jakoi valkoisia muovisäkkejä varoiksi. Lähtöpisteeseen 300 km 
alkoi.
Wienissä teimme kiertoajelun ja näimme kaupungin tärkeimpiä nähtävyyksiä, kuten Ringstrasse-
kehäkadun varrella sijaitsevat upeat historialliset rakennukset, Valtionoopperan, parlamentin, 
kaupungintalon, taidehistoriallisen ja luonnontieteellisen museon, yliopiston ja Hofburgin 
talvipalatsin. Vielä ajoimme Karlsplatz-aukion läpi, jossa on Musikvereinin Konserttitalo, Kaarlen 
barokkikirkko ja Secession taidenäyttelytalo
Kävelykierroken aluksi nautimme lounaan, jossa oli alkusalaatti, pääruoka ja jälkiruoka, ei niin 
maittava joidenkin mielestä sattuneesta syystä.

Kävellen tutustuimme roomalaiskatoliseen Pyhän Tapanin tuomiokirkkoon, rakennettiin v. 1147. 
Katedraali on rakennettu kalkkikivestä, alkuperäinen väri oli valkoinen. Ilmansaasteet ovat 
tummentaneet seinät lähes mustiksi ja sisältäkin kirkko oli tummanpuhuva ja kalterein rajattu 
turisteilta.

Samalla kadulla ihmettelimme turistinähtävyydeksi muuttunutta Hundertwasserhausia, joka on 
rakennettu vuosina 1983-1986 taiteilija Friedensreich Hundertwasserin ja arkkitehti Joseph 
Krawinan suunnittelema persoonallinen kerrostalo. Talossa on 52 huoneistoa ja terasseja, jotka ovat 
erilaisia pohjapiirroksiltaan ja eri muotoisia. Ulkoseinät on maalattu eri väreillä ja asukkaalla on 
lupa koristella talon julkisivua niin paljon kuin ikkunasta yltää. Katolla ja terasseilla on 
multaistutuksia pensaineen ja kukkineen.



Bussimme löytyi kuljettajineen sovitusta paikasta ja matka kohti Viennan lentokenttää alkoi. 
Lähtöselvitykset oli tehty puolestamme, joten aika oli kiittää turvallisesti ajanutta kuljettajaamme ja
tietorikasta opastamme, joka tunsi Itävallan kuin omat taskunsa 20 vuoden Wienin lähistöllä 
asuneena ja suomalaisten oppaana ollevana. Itävallassa asukkaita on 8 451860 ja pinta-ala 83858 
km2, kun Suomessa asukkaita 5 522858 ja pint-ala 338449 km2 vertailun vuoksi. 
Sää suosi meitä yhtä päivää lukuun ottamatta ja matka oli antoisa nähtävyyksien ja maisemien 
vuoksi unohtamatta myöskään mukaviin matkakumppaneihin tutustumista.
Auf Wiedersehen!

Tampereella tuttu Vuolteen bussi oli klo 1.10 yöllä ja Ylöjärvellä puoli tuntia myöhemmin. Kotona 
oma sänky kutsui klo 3.00. 

Teksti: Riitta-Liisa Korkki

Kuvat: Irma Oksala


