
FILLARIRETKI VIROSSA v. 2010

Omatoimisesti Viroon pyöräilemään? Palavereita, joissa mietittiin käytännön asioita ja miten,
milloin, mihin. Katseltiin netistä vinkkejä ja sitten…..Aila pongasi Helsinki-Tallinna seuran ja ei
kuin soitto seuraan. Kohta olimmekin jo seuran jäseniä ja valmiita lähtemään valmiiksi järjestetylle,
mutta omatoimiselle fillariretkelle Viroon.

Torstai 13.5.2010
Ja päästiin vieläpä itseämme kokeneempaan seuraan. Tämän keväinen matka suuntautui Viron itä-
osaan. Ensin asuntoautolla Lahdesta Helsinkiin ja jo heti satamassa meidät otettiin upeasti vastaan.
Tunsimme kuuluvamme joukkoon. Kaikki pikkuasiat, jotka mieltämme askarruttivat, selvisivät ihan
kuin itsestään.

Polkaisimme n. 10 aikaan Tallinkin Superstarilta 21 pyöräilijän voimin liikkeelle ja poljimme Loon
kylän kautta n. 30 km Joelähteenmäkeen, Tie oli ihan mukavasti rullaavaa päällystetietä ja keväinen
maalaismaisema ensimmäisine kukkineen ja kevään tuoksuineen vaikuttava. Kevään tuoksuihinhan
kuuluu maaseudulla myös lannan haju, joka tuntuikin melko voimakkaasti, kun lietelantakärryt
hyrräsivät pelloilla. Meillä puolestaan oli olo kuin juuri pellolle päässeillä lampailla, yritettiin
kuitenkin pysyä hyvässä jonossa. Joelähteenmäessä ravitsimme itseämme kuka hampurilaisella
kuka seljankakeitolla.

Seuraava etappi oli joko Kehrä 10 km tai Aegviidu 30 km, sai valita ja sitten noustiin illan ainoaan
junaan. Junamatka se vasta hikinen oli, kun täytyi nostaa pyörät ja kantamukset junaan ja etsiä niille
paikka käytävältä tai eteisestä, mistä sattui löytämään. Konduktöörikin hyppi pitkin penkkejä kun
käytävät olivat täynnä pyöriä – onnistuisiko tämä Suomessa? – Majoituimme Hotelli Wironiaan.
Soppa, kanafileet, vähän tanssia ja kävelyä verryttelyksi ja pehkuihin.

Perjantai 14.5.2010
Aamu valkeni edelleen yhtä upeana. Aamiaisen jälkeen poljimme Puhtitsan nunnaluostariin
Kuremäelle 22 km. Puhtitsassa elelee sata nunnaa ja noviisia.  Kiireettömyyden ja rauhan tunnun
saattoi hyvin aistia, kun astui portista sisään. Uituamme luostarin pyhässä lähteessä ja täytettyämme
juomapullot pyhällä vedellä, jota saimme pumpata luostarin kaivosta, jatkoimme mekin rauhallisin
mielin pyöräilyä n. 25 km Iisakuun, jossa söimme soppaa ja pastaa. Lähdimme lähellä olevaan
museoon, jossa opas kertoi ja esitteli mielenkiintoisia asioita ja esineitä. Porukalla lauloimme
viroksi Äideistä parhain. Vatsat täynnä kiipesimme seitsemän tasanteen näkötorniin
kauhistelemaan/ihastelemaan maisemia. Taas pyörän selkään 17 kilometriksi ja olimme Raadna
Kopraonussa. Siellä Peipsijärven rannalla meillä oli majapaikka ja saunat. Ihanaa,  aah…. minkä
yllätyksen oli Juha järjestänyt, KYLPYTYNNYRIN, johon istahdimme toviksi kylmän uinnin
jälkeen. Ruokailun ja virvokkeiden jälkeen sujuikin esittäytyminen sujuvasti. Suurin osa porukasta
laittoikin pään tyynyyn tämän jälkeen. Virkuimmat kukkuivat vielä jonkun aikaa.

Lauantai 15.5.2010
Aamulla heräsi lauma virkeänä; syötiin ja venyteltiin ja polkaistiin 65 km  Mustveen kautta
Jogevaan. Matkalla näimme eri uskovaisten kirkkoja sipuleilla ja ilman, Vapaussodan
muistomerkin, Jaan Poskan syntymäkodin ja ruotsalaisten romuttaman Laiusen linnan rauniot.
Jogevassa heitimme pyörät junaan (samanlaiset rituaalit kuin ensimmäisellä junamatkalla) ja
kolkottelimme Nelijärvelle.  Kilometri juna-asemalta oli viimeinen yöpymispaikkamme Nelijärven
Puhkekeskus. Kello oli jo yli kahdeksan ja kymmeneltä meni ravintola kiinni, joten kiireesti
suihkuun, syömään ja ehdittiinpäs sielläkin vähän verrytellä väsyneitä jalkoja lankkulattialla, kun
jatkoivat aukiloaikaa tunnilla.



Sunnuntai 16.5.2010
Viimeinen matkapäivä valkeni yhtä hienona kuin kaikki muutkin, aurinkoisena ja lämpimänä.
Aamupalan jälkeen pyöräiltiin 4 km Aegviidun asemalle ja siellä erosimme muutamista
pyöräilykavereistamme, sillä muutama meni junalla Tallinnaan ja me muut jatkoimme taivalta
pyöräillen n. 80 kilometrin päässä olevaan pääkaupunkiin. Matkalla kävimme vielä katsomassa
upeaa Jägalassa olevaa Viron suurinta vesiputousta, jolla on korkeutta noin 8 metriä.

Tälle matkalle sattui ainoa kunnon ukkoskuuro. Sekin tuli meidän kannalta hyvään aikaan, kun
olimme juuri syömässä ja pidimme samalla sadetta. Kävimme vielä loppumatkasta Piritassa
luostarin raunioita katsastamassa ja sitten pyöräilimme meren rantaa pitkin satamaan.
Shoppailullekin jäi vielä pari tuntia aikaa ennen laivan lähtöä. Tallinkin Superstar starttasi klo 21
kohti Helsinkiä ja kaikki onnellisesti mukana!

Upea reissu ilman suurempia kommelluksia – onneksi tuli lähdettyä, tuumailimme kaikki!

Mitä opimme tältä matkalta; ainakin nämä asiat:
Yksinkertainen kamera, väreillä, ilman insinööritaitoa
Sisäkumin lisäksi jokaiselle oma pumppu
Huomioitava wc:n ja parvekkeen ovien toimivuus ennen käyttöä
Sisar hento valkoinen on hyvä aina olla mukana
Ensi kesän ehdottomiin matkavarustuksiin huulikiilto valolla.

Kiitokset kaikille lupsakkaasta matkaseurasta ja hyvää kesää!

Lahden ladyt
 Aila – Helena – Päivi – Tuija

Pyörät tauolla Pyöräilijät tauolla


