
6.8. Sunnuntai 

Verkkaista heräilyä Konnunsuolla, onneksi aidan oikealla puolella. Aamupalaverissa käsiteltiin 

maatalousasioita. 

 

Aten lälläritestin jälkeen Hymerit lähtivät liikkeelle kohti Nuijamaan raja-asermaa. Tutustuttuamme 

Venäjän löytämiin uusiinkin  papereihin, alkoi mielenkiintoinen sänky- ja patjatarkastelu. Parhaat 

patjat tarkastettiin peräti läpivalaisulla. Oppaamme järjestämästä Hymer-etuilusta meinasi 

odotuskopilla syntyä käsirysyäkin.  

Venäjän tullin ripeän toiminnan ansiosta pääsimme vihdoin kokoontumaan huoltoasemalle. 

Parkkeerauksesta sattuneet puskurivauriot ja rekisterikilven kiinnitys korjattiin ja testasimme, 

kuinka monta hymeristiä tarvittiin vaihtamaan pyyhkijän sulka. 

Vihdoin kaikki olivat liikkeellä, 

kunnes toisten navigaattori näytti 

vasempaan ja toisten suoraan. 

Hyvällä yhteishengellä siitäkin 

selvittiin. Pientä hidastelua 

matkalla liikenteessä, mutta ei se 

mitään, kun maisema vaihtui 

huikaisevan kauniisiin 

siltamaisemiin. Löytyihän se 

leirintäpaikkakin , kunhan kaikille 

autoille löydettiin sopivat 

tuloväylät. 

”Ja ei kun syömään ja juomaan 

votkaa ja skumpaa”. Illan hämärtyessä menimme vielä ”alkoholiliikkeeseen”. 

Sitten Nukkumaan! 

Hieman sateisen ensimmäisen päivän kuittaa Pirkko ja Risto. 

 

 

 



7.8.2017   2. Matkapäivä 

Matkamme ensimmäisenä iltana 5.8.2017 Konnunsuon baarissa pidettiin arpajaiset ja onnetar 
suosi Eeroa ja minua pitkästä aikaa!  Voittona oli tehdä matkakertomus toisesta päivästämme 
Pietarissa.  Näin jälkeenpäin ajatellen kyseinen päivä, 7.8., osoittautui hymeristituristille lähes 
täydelliseksi.  Siispä ongelmaksi tuli, miten kertoa lyhyesti ja ytimekkäästi ko. päivän 
kokemuksistamme. 

7.8.2017 toinen päivämme Pietarissa: 

Erittäin hyvin nukutun yön jälkeen meidän kahden aamun avaus tapahtui kuuden aikaa 
jääkylmässä suihkussa.  Muut hymeristit taisivat vielä nukkua, niin hiljainen oli leirimme silloin.  Klo 
8.00 lähdimme, koko iloinen hymeristijengi, bussilla kohti Puskinin kaupunkia, joka tunnetaan myös 
Tsarskoje Selona eli tsaarien kylänä.  Määränpäämme oli 1700-luvulla rakennettu Katariinan 
palatsi Aleksanterin puistoineen noin 24 km Pietarin keskustasta etelään.  Paikallisoppaanamme 
toimi Natalia.  

Matkalla ohitimme mm. Narvan riemukaaren, joka rakennettiin v. 1814 Venäjän voitettua 
Napoleonin.  Bussin ikkunasta näimme myös ensimmäisen vallankumouksen (v. 1905) kunniaksi 
nimetyn puiston, tätä Natalia kutsui "9.1. puistoksi".  Lisäksi ehdimme näpätä kuvan 36 m 
korkeasta obeliskista, joka on pystytetty 900 päivää kestäneen Leningradin piirityksen muistoksi. 
       

                

              Narvan riemukaari                                    Obeliski 

 

Jalkaisin pääsimme tutustumaan runoilija ja kirjailija Aleksandr Puskinin patsaaseen, joka  toisen 
maailmansodan ajan vietti turvassa maahan kaivettuna.  Puskinin luota oli enää lyhyt kävelymatka  
Katariinan palatsiin.           

 

 Aleksandr Puskin             Hevosella pääsisi nopeammin                     Kultaa ja kimallusta 



Natalian mukaan, palatsi laajoine puistoalueineen, paviljonkeineen ja lampineen on yksi Pietarin 
suosituimmista nähtävyyksistä.  Tätä ei ollut vaikea uskoa nähtyämme kuinka paljon ihmisiä 
odottipääsyä sisään. Onneksi matkatoimisto oli järjestänyt meille pääsyliput ennakkoon, joten 
ohitimme jonon ja astelimme sisään eri ovesta.  Palatsin yli 300 metriä pitkä sinivalkea ja kultainen 
julkisivu on uskomattoman upea!  Kultaa koristeluun on käytetty yli 100 kiloa!  Upeat takorautaiset 
aidat ja portit ympäröivät palatsia eikä näissäkään oltu säästelty kullassa.   

Sisään menimme tietysti metallinpaljastimen läpi "piippaamatta" ja jouduimme pukemaan 
kenkiemme päälle ruskeat suojukset.  Natalian tiukassa ohjauksessa aloitimme kierroksen.  
Hipsuttelimme toinen toistaan upeamman huoneen läpi.  Yksi mieleen painuvimmista oli kultainen 
juhlasali, kooltaan noin tuhat neliömetriä.  Siellä entisaikaan tanssiessa askelmittarin 10 000 
askelta olisi saavutettu hetkessä.  Toisaalta, kun katseli keisarinna Elisabetin juhlapukua, heräsi 
epäilys, että mahtaako tuossa asussa jaksaa tanssia ollenkaan. 

 

    

                  Kaariportti  Yksi lukuisista huoneista  Juhlasali 

Meripihkahuone oli myös näkemisen arvoinen.  Valitettavasti kuvaaminen siellä oli kielletty.  Huone 
rakennettiin 1700-luvulla, jolloin Pietari Suuri sai meripihkapaneelit lahjaksi Preussin kuninkaalta.  
Seinät oli paneloitu näillä paneeleilla ja koristeltu erilaisilla arvokkailla kiviaineksilla.  Toisen 
maailmansodan aikana saksalaiset siirsivät huoneen paneelit ja muut koristeet Saksaan eikä niitä 
ole vielä tähän päivään löydetty.  Meripihkahuone entisöitiin uudelleen käyttäen apuna vain 
mustavalkokuvia ja se avattiin yleisölle v. 2003 Pietarin 300-vuotisjuhlien kunniaksi.  Itse asiassa 
koko Katariinan palatsi tuhoutui pahoin toisen maailmansodan aikana, mutta on entisöity lähes 
entiselleen.  

 

 

                 Palatsin täystuho                                      Puistoa    Kaunista 



Palatsin sisätiloista siirryimme sitten kiertelemään puistoihin siihen saakka, kunnes koitti 
lounasaika.  Lounas tarjoiltiin meille Pietarin ensimmäiseen vesitorniin rakennetussa ravintolassa.  
Söimme salaattia, linssikeittoa (valitettavasti ei vielä borssikeittoa) ja jotain kalantapaista ja 
perunamuusia.  Jälkiruokana oli kahvi ja omenapiirakka.  Tämän jälkeen palasimme bussilla 
takaisin kotiin leirialueelle lepäilemään ja tutkimaan lähipaikkoja.  Löysimmekin melkein heti 
mukavan pikkukaupan, josta ostimme ensimmäiset venäläiset kuohuviinimme.  Lepotauko hyvässä 
seurassa kuoharia tai olutta siemaillen tekikin hyvää. 

 

               

Kuoharia, kiitos!         Abba soi     ja korkkarit kattoon... 

 

Illalla meille pirteille hymeristeille oli järjestetty ruokailu läheisessä ravintolassa.  Siellä pääruokana 
meille tarjoiltiin erittäin hyvää kanaa, eturuokana oli salaatti (ei vieläkään borssia).  Nautimme 
myös  Aten tarjoamat kuoharit Tuulan ja Aten tulevan 48-vuotishääpäivän kunniaksi. Onneksi 
olkoon!   

Loppuilta menikin sitten railakkaasti tanssien Abban sävelten tahdissa  ja nukkumaan pääsimme 
vasta puolenyön aikoihin.  Ennen nukahtamista taisi viimeisenä mielessämme vielä olla pieni pelko 
kylmästä aamusuihkusta.  Sitten sammui lamppu.  

 

Pia ja Eero, auto nro 6  

 

 

 

 

   
  

 

Koko jengi koolla 

 

 



8.8.2017 Toinen päivä Pietarissa  3. Matkapäivä 

Toinen päivä Pietarissa alkoi kaupunkikierroksella opastusliturgian säestämänä, oppaalta tuli 

vuosilukuja ja faktaa kaatamalla.   

 

 

Ensimmäinen etappi oli pyhän Nikolain 

tuomiokirkko: kaunis turkoosin 

rakennus kullatuin kupolein. Kirkko on 

toiminnassa, portilla oli muutama 

nainen kerjäämässä.   

 

 

 

 

 

 

Iisakin kirkkoa pällistelimme 

bussista.  

 

 

 

 

 

 

 

Jotta kirkkokiintiö ei jäisi vajaaksi, 

änkesimme turistimassan sekaan 

Verikirkkoon, joka taas ei olekaan kirkko 

vaan Aleksanteri II:n murhapaikan päälle 

rakennettu muistomerkki. Lokakuun 

vallankumous vaikutti elähdyttävästi 

pyhätön elinkaareen: Leningradin 

piirityksen aikana se oli ruumishuoneena, 

sitten perunakellarina ja kun potaatit eivät 

riittävästi arvostaneet ympäristöään, se 



muutettiin teatterin lavastevarastoksi.  

Rappiohan siitä seurasi ja 1980–90 luvuilla 

rakennus restauroitiin nykyiseen 

loistoonsa.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ennen lounasta juostiin läpi Eremitaasi, 

puoliravia puikkelehdimme muiden turistien 

seassa milloin myötävirtaan ja milloin 

vastavirtaan.  Museossa on yli 3 miljoona 

esinettä, ihan kaikkia ei nyt kyllä ehditty 

katsomaan, vaikka kovaan mentiin kuulokkeet 

korvilla. Tämä on niitä paikkoja, joissa 

kulttuuriähky iskee pahemman kerran.  

 

 

 

 

 

Päivä päättyi veneretkeen Pietarin kanavilla ja Nevalla. Matka 

oli päivän parasta antia: erilainen näkökulma kaupunkiin, 

kanavissa kuljimme monen sillan alta ja leppeä tuuli heilutteli 

hiuksia oppaan selostaessa ympäristön näkymiä.  

Venekuntaamme viihdytti myös vihreäpaitainen lenkkeilijä, joka 

juoksi edellämme sillalta toiselle vilkuttamaan leveästi hymyille. 

Arvelimme, että kenties hän odottaa meitä päätesatamassa 



rahaa pyytäen, mutta ei, hän luovutti kesken, nauratettuaan meitä tarpeeksi.  

 

Kävin kaupungissa monet kerrat sen ollessa vielä Leningrad, tuolloin turistit olivat 

neuvostokansalaisia, ulkomaiset turistit olivat harvassa ja nähtävyydet pystyi katsomaan kaikessa 

rauhassa ilman tungosta. Aika on nyt toinen, niin on kaupunki ja sen nimikin. Keskusta kukoistaa, 

mutta laidoilta löytyy vielä rosoista neuvostoaikaa, mutta yksi puuttuu: neuvostoajan liikenteen 

omaperäinen haju on kadonnut.    

Elli 

 

4.päivä Pietari- Narva 

Aurinkoisena aamuna sanomme hyvästit Pietarille ja suuntaamme ennen seitsemää kohti 

Narvaa,joka sijaitsee Viron itäisimmässä osassa aivan Venäjän rajan tuntumassa . Narva on Viron 

kolmanneksi suurin kaupunki . Matkaa on n. 155km. 

Komeita ja uusia moottoriteitä oli hyvä ajella . Kerran koko komea letkamme ajoi ulos liian aikaisin 

ja uukkarit tehtiin mallikkaasti 

.Auto 14 kertasi vielä uukkarin 

kun poikkesivat vielä pienen 

pätkäsen Pietarin suuntaan. 

Kaveria ei karavaanari jätä , joten 

muu letka odotteli ja matka sai 

jatkua . 

 

Porukalla pysähdyttiin vielä 

tankkaamaan autot edullisella 

polttoaineella ja loput ruplat tuhlattiin kahviin , jätskiin ja muihin virvokkeisiin. 

Tullista selvittiin hyvin, kun kiltisti avattiin kaapit ja luukut tarkistusta varten. 

 

 

 

 

 



Virossa oltiin yhden paikkeilla. 

Jo tullissa havaitsimme Narva 

Hermannin linnoituksen tornin 

piirtyvän siniselle taivaalle 

komeana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koska 13 autoa ei mahtunut 

linnoituksen viereen parkkiin ajoimme suoran maaseudun rauhassa sijaitsevaan campinkiin,missä 

vanhaa rekvisiittaa oli monenlaista. Autot saatiin karavaanarien joustavuudella hienosti rinkiin ja 

pienen siistiytymisen jälkeen olimme valmiita hyppäämään bussiin ja innokkaina valmistauduimme 

historialliselle kierrokselle linnoitukseen. 

 

Tanskalaiset perustivat Narvajoen linnan 1250- luvulla.Ensimmäinen maininta Hermannin 

linnoituksesta historiallisissa asiakirjoissa on vuodelta 1277. Paikka oli tärkeä sekä sotilaallisesti 

että kauppapaikkana sillä Narvajokea pitkin pääsi Peipsijärven kautta vesitse Pihkovaan Venälle. 

Myös reitti Tallinnasta Novgorodiin kulki Narvan kautta. Vuonna 1345 Narva sai 

kaupunginoikeudet. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vuonna 1347 

Eestinmaa ja Narvan 

linna ympäristöineen 

myytiin saksalaiselle 

ritarikunnalle.Saksalaise

t vahvistivat linnoitusta 

ja rakensivat 50 metriä 

pitkän Hermannin 

tornin, jonne meistä 

muutama kiipesi 

ihailemaan alla 

levittäytyvää maisemaa 

, Narva- jokea ja sen 

toisella rannalla 

Venäjälle kuuluvaa 

linnoitusta , 

Iivananlinnaa vuodelta 

1492 v Ivangorodia.  

 

Venäjä sai Narvan 

haltuunsa Liivin sodassa 1558.Ruotsille Narva päätyi 1581 ja tuolloin kaupunki vaurastui ja 

väkiluku nousi yli 3000. 

Suuren Pohjan sodan 1700 -1721 käytiin Narvan taistelu , jonka Ruotsi voitti . Pietari suuren suuret 

joukot lyötiin Kuningas Kaarle 12 toimesta 1700. Venäjä valloitti Narvan 1704 ja siitä tuli osa 

Venäjän keisarikuntaa ja Pietarin kuvernementtiä Viron itsenäistymiseen saakka . Tarton 

rauhansopimuksessa 1920 Narva liitettiin osaksi itsenäistynyttä Viron tasavaltaa. 

 

 

 

 

Paikallinen venäjänkielinen oppaamme välitti 

meille linnoituksen historiaa elävästi . Kierroksen 

jälkeen olimmekin valmiita nauttimaan 

herkullisen päivällisen linnan tunnelmallisessa 

ravintolassa. Jälleen oli   monenlaista herkkua 

alkupalat , pääruoka ja jälkiruoka.  

 

 

 

 

 

 



Illalla saavuimme viehättävään 

leiriimme tyytyväsinä kokemastamme 

ja jaksoimme vielä järjestää lettukestit 

Kukin sai paistaa lettunsa itse  ja 

mukavaa oli istua luonnon helmassa 

lämpimässä kesäillassa Sepon haitarin 

soittaessa tuttuja melodioita .  

Pietarin kullan - kristallinkimalluksen 

jälkeen luonnon rauha ja jykevät 

linnoituksen harmaat muurit 

mielikuvina mielessä oli helppo 

nukahtaa ja antaa unikuvien leikkiä ja 

virittää mieltä uusiin seikkailuihin. 

 

 

 

Muistiinmerkitsi auton numero 4. Hymeriatit Helena ja Timo 

 

 

10.8.2017 Vana-Olgina Möis Camping    Narva 

Lähdimme aamulla klo 8.00 kohti Tallinnaa. Seppo ja Kaija jäivät vielä Narvaan. Heillä oli aikomus mennä 

Pärnuun. Kaikki muut matkalaiset kohti Tallinnaa. Matkaa määränpäähän oli 204 km 

Saavuimme City Camping  leiripaikalle. Meille jäi vähän aikaa nauttia kahvia ja välipalaa. Klo 12.00 tuli linja-

auto hakemaan kaupunkikierrokselle. Oppaanamme oli paikallisopas Helle. Ensin menimme tutustumaan 

Piritan kaupunginosaan. Kiertelimme linja-autolla kaupunkia oppaan kertoessa eri nähtävyyksistä, mitä 

kaupungissa on. Opas kertoi myös Viron palkkatasosta. Työssä oleva saa palkkaa  keskimäärin 1120 € 

kuukaudessa miinus vero. Käteen jää n 800 € kuukaudessa. Eläkeläinen saa 400 € kuussa, mutta siitä ei 

mene veroa. 

 

 

Jatkoimme matkaa eteenpäin. Menimme 

käymään laulupuistossa, jossa pidetään 

erilaisia laulutilaisuuksia. Puisto on 

massiivisen kokoinen. Sinne mahtuuu 130 

tuhatta ihmistä kerralla. Siitä voi päätellä 

puiston koon. 

Sitten takaisin autolle. Matka jatkui 

Vanhaan kaupunkiin. Tallinnan asukasluku 

on  440 112 henkeä tarkalleen ( tarkastin 

netistä ). 



Saavuttuamme Vanhaan 

kaupunkiin, jalkauduimme ja 

kiertelimme nähtävyyksiä 

oppaan kertoessa kohteista. 

Menimme Aleksanteri Nevskin 

katedraaliin. Helle kertoi siinä 

pihalla, että hänen miehensä 

oli ollut Helsingissä ja joutunut 

liikenneonnettomuuteen. Vettä 

oli satanut paljon, mistä 

johtuen auto menetti 

ohjattavuutensa ja ajautui 

sivuun.  Sateesta johtuen ihmisiä ei ollut paljoa liikkeellä, niin ei sattunut isompaa vahinkoa. Sen vuoksi Helle 

halusi sytyttää kynttilän kirkossa osoittaakseen kiitollisuuttaan. 

Seuraavaksi menimme Nikolaoksen 

kirkkoon. Aikamme siellä kierrettyämme ja 

kuunnellen Hellen opastusta, olikin aika 

mennä lounaalle ravintolaan. Alkuruokana 

oli kermainen lohikeitto, pääruokana oli 

broileria ja kasviksia. Tosi maittava lounas. 

 

 

 

 

 

 

 

Lounaan jälkeen teimme vielä 

kierroksen kaupungilla.. 

Katseltiin vanhoja rakennuksia 

ja lopuksi kävimme vielä 

tutustumassa Pyhän hengen 

kirkkoon. Sitten olikin aika 

palata linja-autolla 

leirintäalueelle. 

Loppuilta olikin vapaata. Laitoimme pitkän pöydän. Nautimme pientä naposteltavaa ja vähän juomaakin. 

Keräsimme Margaritalle pienen muiston hyvästä palvelusta ja matkan onnistumisesta. Eikä me unohdettu 

Attea ja Tuulaa, koska iso kiitos kuuluu myös heille matkan loistavasta onnistumisesta. Ilta jatkui hilpeissä 

merkeissä laulaen ja hauskaa pitäen viimeisen yhteisen illan johdosta. Kiitämme kaikkia mukana olleita hyvin 

onnistuneesta ja antoisasta matkasta.  

Auto numero 9 kiittää ja kuittaa. 

Aila ja Eino 



Viimeinen matkapäivämme , perjantai 11.8. 
 
 
Ennen auringon nousua olivat useimmat Hymeristit jo jatkaneet matkaa kohti Koti-Suomea. 
Meitä jäljellä autot 1,2,3,5 ja 14. 
Nautimme helteisen Tallinnan puistoista ja vanhan kaupungin herkuista. 
Yhteisen luonaan nautimme,Helenan suosittelemassa, ravintolassa Leib Resto ya Aed. Kadulla 
uus 31. 
Viihtyisä puistossa, muurien katveessa sijaitseva herkuttelijoiden "paratiisi". Suosittelen . 
Tutustuimme kaupunkiin niin jalkaisin, taxein kuin poikien kuljettamilla pulkupyörätriksoillakin. 
Osaltamme 3. Venäjän turnee jälleen ohi. Kaikki yhtä onnistuneita . Ilman näitä matkoja olisi monta 
ihanaa muistoa vailla. 
Kiitokset teille, jokaisella matkoille osallistuneille. 
 
Auto 3 Pentti ja Leila 
 

  
   Ajatusta Hymereidenkin WC-tuunaamiseen                       Kadriouru Park, Tallinna 
 

 

 


