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  Toukokuun 2018 ensimmäisen viikonlopun perjantaiaamuna oli  jälleen se hetki,  

jolloin lähdettiin  Tytärsaari-seuran järjestämälle Vironmatkalle.  Tällä kertaa 

kolmen päivän matkan kohteena oli Saarenmaa. 

  Tallinnassa linja-autoon nousi koko matkan ajan mukanamme ollut oppaamme 

Riina.  Kahvikerman ja virvokkeiden hankinnan jälkeen matka kohti  Virtsun 

lauttarantaa pääsi alkamaan. 

  Tällä  kertaa Tallinnan laiva saapui satamaan puolisen tuntia  myöhemmin kuin 

edellisinä vuosina. Tästä syystä  linja-automme kuljettajalle Jyrkille syntyi  

ajomatkasta todellinen minuuttiaikataulu.  Mutta ei  huolta,  rannassa oltiin reilut  

viisi  minuuttia  ennen lautan lähtöä.  

Lauttamatkan jälkeen ensimmäisenä tutustumiskohteena oli  Muhun saarella  oleva 

Koguva museokylä.

Kylän rakennukset ovat pääosin 1880-

luvun lopun ja 1900-luvun alun

tuotoksia.  Tosin vanhin yksittäinen

rakennus on veistetty kirveellä  1700-

luvun alussa. Museon keskustassa on

myös kansankirjailija J. Smuulin

kotitalo.

Museo on harvinainen senkin puolesta,

että siellä  asutaan ja eletään edelleen

normaalia elämää.             A la s toma t  puu t  j a  ka un i i t  l uonn on ku ka t  kyl ä n  pu i s to s sa .

Muhun saarelta siirryimme Kuressaaren MeriSpa kylpylähotelliin,  joka sijaitsee 

kauniin merenlahden rannalla.  Kaikkiaan tämä hotelli  oli  erittäin onnistunut 

valinta.  Huoneet olivat  viihtyisiä ja kun aamupalakin oli monipuolinen,  niin sinne 

voisi  mennä toisenkin kerran.  



H ote l l i n  r a nna s sa  on  kome a  Suu r  T ö l l i n  j a            P i i spa n l inna

P i re t i n  Pa t s a s

Kylpylähotellin läheisyydessä oli  myös 1300-luvulla rakennettu Piispanlinna.  Se 

on ollut  mm. piispojen toimipaikkana 1550-luvulla.  1700-luvun alussa siellä toimi 

ruotsalainen varuskunta. Pohjan sodan aikana tämä varuskunta antautui  

venäläisille.

Nykyisin linnoitus toimii  merkittävänä museona ja kiertokävely hyvin hoidetuilla  

valleilla  tarjoaa katseltavaksi  todella hienot maisemat.

Illall inen nautit tiin  1889 rakennetussa tuulimyllyssä toimivassa Veski (=Mylly)  

ravintolassa.  Mainittakoon,  että toisen

maailmansodan alussa tuulimyllystä

sahattiin  siivet poikki, ettei  vihollinen

pystynyt  niillä viestittämään.

Viihtyisässä ravintolassa meille

tarjoiltiin  villisianpaistia

lisukkeineen.  Tunnelmallisen

ravintolan iltaan sisältyi  myös

paikallisen koulun oppilaiden

esittämiä vauhdikkaita kansantansseja.   H e vone n  va nkkur e ine e n  to ivo t t i  t e r ve tu l l e e ks i  r a v in to l a a n .

Lauantai aamun ensimmäinen kohde oli  Roomasaaren satama,  johon ajettiin 

omakotialueen kautta.  Satamassa on muistomerkki "Täältä  alkoi 1.7.1941 tie 

kaukaisille maille",  jolloin neuvostoliit tolaiset  karkottivat kuutisensataa virolaista,

jotka sijoitettiin  eri puolelle  neuvostoliittoa.

Matka jatkui Saarenmaan eteläisimpään kärkeen Sörven niemimaalle.  Sieltä löytyy 

1960 luvulla  rakennettu 52metriä korkea majakka.  Niemimaalla on ollut  eri  sotien 

aikana suuri strateginen merkitys.



Alueen rannat ovat kuuluisia pienistä

kivistä joissa on reikiä.  Kun sellaisen

reikäkiven löytää,  pitää katsoa reiän

läpi aurinkoa ja toivoa jotakin.  Kun et

kerro tehtyä  toivomusta muille,  niin

sehän toteutuu.  Kyllä oli  rannalla

melkoinen vilske, kun viitisenkymmentä

innokasta reikäkiven etsijää kulki

nöyrinä (leuka rinnassa) pitkin rantoja.

Ja reikäkiviähän löytyi,  oli  isoreikäisiä,  pienireikäisiä  ja monessa kivessä oli hyviä

reiän alkuja. Reikien kautta  katsottiin kohti  aurinkoa ja toiveita esitetti in.  Useita 

reikäkiviä löytäneille tulivat silmät kirkkaasta auringosta kipeiksi.  Ilmeisesti  

esitetyin  toivomus oli  90milj .  euron lottovoiton voittaminen,  ainakin mikäli  

kanssamatkustajien kertomuksiin on luottamista.   

Lounas nautittiin  Lymandan

Söögimajassa.  Tämä vanhassa

koulussa toimiva kesäravintola

tarjosi ravintoloitsijan mukaan

yksinkertaista  herkullista

maalaisruokaa,  joka valmistetaan

paikallisien tuottajien puhtaista

raaka-aineista.  Ja olihan hän

sanojensa mittainen nainen, sillä

esimerkiksi perunamuusi maistui

todella  hyvältä.  

Lounaan jälkeen tutustuimme Kihelkonnan

keskiaikaiseen kirkkoon.



Sunnuntaiaamun aamiaisen jälkeen

hyvästelimme hotellin  ja suuntasimme

Pangan rantatörmälle.  Tältä  noin 20metriä

korkealta  törmältä  avautui mahtavat

merimaisemat.  Mainittakoon, että  törmällä

on leveyttä  noin 2,5kilometriä.  

Viimeisenä virallisena kohteena oli  

Anglan tuulimyllykylä,  jossa nautimme 

myös yrtt iteetä ja maukasta  leipää.

Ennen lautalle menoa pysähdyimme 

Muhun pienelle torille  ostamaan 

kesäkukkia ja samalla  opas jakoi meille 

pienen paikallisen leipurin leipomat 

hyvät leivät.

Tiukan ohjelman saattelemana saavuimme taas viime minuuteilla  lauttarantaan,  

josta matka jatkui Tallinnaan ja tuliaisten hankintaan.  Perinteiden mukaisesti  linja-

auton tavaratilaan lastatt iin  runsaasti  "erimerkkisiä  ja makuisia  matkamuistoja".

Tälläkin kertaa matkan järjestelyt  oli  hoidettu hyvin.  Linja-autonkuljettaja Jarmo 

Pukkila ajoi meitä ammattitaidolla ja turvallisesti  paikasta toiseen,  niin kaikki 

meni hyvin.  Lisäksi Saarenmaan hyvin tunteva opas Riina täytti  hyvin tehtävänsä.  

Hänen tarinoihinsa sisältyi  myös hauskoja vitsejä.  Tässä niistä yksi:  

Moskovan olympialaisissa presidentti  Brežnev avasi olympialaiset  paperilappuun 

kirjoitellulla puhellaan, hän aloitti:  Oo, Oo, Oo, Oo, tämän jälkeen adjutantti  

koputtaa häntä olkapäähän ja sanoo: Herra presidentti,  ne yläkulmassa olevat 

ympyrät ovat olympiarenkaita ja Teidän puheenne alkaa niiden alapuolelta.  

  Matkalla  keskusteluissa vilahteli  joidenkin mielestä turhankin tiiviin  

matkaohjelman täyttämät  päivät.  Tulevilla  matkoilla  voisi harkita vaikka lauantai-

iltapäivään jätetty muutaman tunnin omatoiminen vapaa-aika.

Tietolähteet :  Oppaan kertomukset  ja  tutustumiskohteiden  net t isivut .  
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