Salon seudun karavaanarit Hiidenmaalla ja Haapsalussa

Torstaina, 9. kesäkuuta…
… starttasi matkaan Iloinen SF-Caravan Salon Seudun joukko Salon torilta kukon laulun
aikaan. Seppo Rantasen ohjailema Katuhaukan bussi otti suunnakseen Viron Hiidenmaan ja
Haapsalun. Sinikka Koivunen toimi matkamme hyväntuulisena johtajana.
Lahtea ylittäessä Eckerö Line Norlandialla saimme nauttia aurinkoisesta ja tyynestä säästä sekä
mukavista juttutuokioista matkalaisten kesken. Tallinnasta matka jatkui kohti Rohukulan satamaa,
joka oli 120 km päässä lännessä. Ilmastoidusta bussista saattoi katsella maisemia, johon kuuluivat
kauniit haikarat. Yhteysaluksella, uudella ja hienolla, pääsimme Hiidenmaalle, Viron toiseksi
suurimmalle saarelle. Hiidenmaan maakunnassa on yksi kaupunki ja neljä kuntaa ja noin 10 000
asukasta. Perillä olimme illansuussa ja majoituimme Spa Löokoseen. Yhteisen ateriahetken jälkeen
tutustuimme lähiympäristöön ja istuimme iltaa yhdessä paikallisessa baarissa ja puistikossa.
Perjantaina, 10. kesäkuuta…
…aamu valkeni jälleen helteisenä. Aamiaisen jälkeen pakkasimme tavarat bussiin ja
lähdimme Hiidenmaan kiertoajelulle. Opas Tiiu liittyi joukkoomme ja hiiumaalaisena asukkaana ja
opettajana hän kertoi paljon mielenkiintoisia asioita ja menneen ajankin tarinoita.
Kävimme tutustumassa suomalaisen kirjailijan ja runoilijan Aino Kallaksen kesäkotiin, joka sijaitsee
Hiidenmaan rannikolla Kassarissa. Alue tarjosi Aino Kallakselle innoittavan työympäristön, ja
Hiidenmaa esiintyykin hänen teoksissaan.
HiiuVill vanha villatehdas oli myös näkemisen arvoinen paikka, jonka katajaisilla laitumilla elävät
saaren lampaat. Liuskekivitalo oli rakennettu jo vuonna 1841 ja villatehdas aloitti toimintansa
1950-luvulla. Karstaus- ja säiekone, kehruu- ja kertauskone sekä vielä vyyhtimiskone olivat
mielenkiintoisia, kuinka villasta tulee lankaa – ja koneenhoitajan mielestä koneet pitävät
samanlaista ääntä kuin 100 naista... Paikan kahvilassa oli hienoja lammasaiheisia tauluja, joissa
ihmisten hahmot olivat saneet lampaiden päät, ja joissa oikeat lampaat olivat olleet malleina.
Retkemme jatkui Reigin kirkkoon, joka piti sisällään mukaansatempaavia tarinoita Reigin papista,
jota Aino Kallaskin on kuvannut värikkäästi. Myös merimuseon vanhat tavarat kiinnostivat
varsinkin miespuolisia matkaajia. Kierroksen jälkeen maistuikin hyvä lounas Rannapaargussa.
Sitten yhteysaluksella takaisin kylpyläkaupunki Haapsaluun, jota kutsutaan Viron
romanttisimmaksi paikaksi. Majoittauduimme Spa Laineeseen, joka sijaitsee kauniin Pikkulahden
rannalla hienoine näköaloineen. Illan ohjelma oli vapaa. Meidän porukka kävi kaupassa ostamassa
piknikeväitä ja leiriydyimme linnan muurien suojaan pihalle niitä nauttimaan; meillä olikin oikein
huikeat linnan juhlat! Viehättävämpää ympäristöä ei olisi osannut kuvitella. Osa matkalaisista oli
ollut hotellin ravintolan tansseissa ja hauskaa oli sielläkin ollut.

Lauantaina, 11. kesäkuuta…
…pääsimme tutustumaan tarkemmin Haapsaluun, joka siis sijaitsee Viron
länsirannikolla. Haapsalu, jota ympäröi kolmelta suunnalta meri, osoittautui todella kauniiksi
historialliseksi kylpyläpaikaksi, jossa on kiehtova arkkitehtuuri. Kapeita katuja, kahviloita ja
pitsihuviloita olisi ihanaa päästä tutkimaan joskus tarkemminkin.
Oppaamme Riitta kertoi asuneensa Haapsalussa 30 vuotta ja hänellä on oma luontaistuotekauppa.
Hänen kerrontaansa oli myös mukava kuunnella, vitsit olivat hauskoja.
Tutustuimme kierroksen aikana Piispanlinnan raunioihin. Linna räjäytettiin aikoinaan, jotta sen
käyttö estettäisiin linnoituksena. Nykyään alueella järjestetään konsertteja ja tapahtumia.
Legendan mukaan kirkon seinään on satoja vuosia sitten muurattu elävältä nuori nainen, jonka
haamu, Valkea Daami, ilmestyy kirkon ikkunaan elokuussa täydenkuun aikaan.
Venäjän keisari tuki aikoinaan rautatieaseman rakentamista, ensimmäinen juna saapui Haapsaluun
vuonna 1905. Asemalla on Euroopan pisin katettu asemalaituri, jota kävellessämme sai meidät
ajattelemaan, kuinka hyvän elokuvan historiallisen havinan miljöössä voisikaan filmata! Harmi,
että junaliikenne on lopetettu kokonaan.
Vierailu vuonna 1775 rakennetussa Suure-Lähtrun kartanossa oli mieleenpainuva, saimme siellä
myös hyvän aterian. Kartanon rouva kierrätti meitä kartanossaan ja kertoi sen historiasta.
Aavistuksen kummitustunnelmaa toi äkillinen rajuilma, joka sammutti sähkötkin kartanosta. Sade
piiskasi ikkunoita ja kynttilät lepattivat. Kun poistuimme, ilma kirkastui jälleen.
Haapsalun kierroksen päätteeksi kävimme vielä tutustumassa paikalliseen camping-alueeseen. Ei
olisi huonompi ajatus vetää joskus vaunu sinne ja viettää rauhassa aikaa Haapasalussa, joka
ainakin itseäni viehätti suuresti.
Illalla lähdimme kulkemaan rantapromenadille, jonka varrella oli paljon katseltavaa ja ihasteltavaa,
kuten lahdella asustelevan joutsenparin lumoa. Päädyimme syömään Grande Pizzaan, jossa pizzat
olivatkin paikan nimen veroisia; suuria ja todella maukkaita. Osa porukasta oli jaksanut jälleen
tanssia helteisestä säästä huolimatta. Loppuillalla istuimme kaikki yhdessä laulutuokion merkeissä.
Sunnuntaina, 12. kesäkuuta…
… oli jätettävä hyvästit Haapsalulle ja startattava kotimatkalle. Helle jatkui edelleen mutta
viileässä bussissa ja yhden pysähdyksen taktiikalla matka taittui mukavasti. Tallinnassa oli vielä
aikaa tehdä ostoksia ennen laivan lähtöä. Kotimatka laivalla sujui syöden ja rupatellen ja vielä
joitakin pikku ostoksia tehden.
Uusimpana tulokkaana tässä karavaanareitten porukassa voi sanoa, että matkan tunnelma oli
lämminhenkinen ja iloinen, jossa kukaan ei napissut, vaan jokainen tuntui nauttivan reissusta ja
toistensa seurasta. Matkaohjelma oli erittäin hyvä; näihin päiviin mahtui niin paljon ohjemaa, että
tuntui kun olisi ollut pitemmälläkin reissulla. Silti ei ollut kertaakaan kiireen tuntua ja ryhmä oli

täsmällinen. Hiidenmaa oli kaunis, joskin hieman karu, ja Haapsaluun, jossa vanhat legendat ja
arvokas historiallinen perintö kohtaavat nykyajan, on helppo rakastua! Näitä kohteita suosittelen
omasta puolestani lämpimästi kesäisiksi matkakohteiksi.
Kiitos kaikille karavaanareille; kuljettajalle, matkakumppaneille ja ystäville!
Taina Köykkä

