Pohjois-Viro 16. – 19.5.2013.

Torstai 16.5.
klo 6.30 lähtö Lahdesta, kuljetuksista vastaan tuttu Reissu-Ruoti ja luottokuskimme Jukka Ruoti
klo 9.15 laiva lähtee. Matkalla meribrunssi (kuuluu matkan hintaan)
klo 11.45 laiva saapuu Tallinnaan (varataan 1 tuntia rantautumiseen ja ym. järjestelyihin)
klo 12.45 - 14.45 Tallinnan kuvataidepainotteinen lukio. Lahden taideinstituutin lehtori Kirsti Nenye
on järjestänyt vierailun. Oppaana koululla opettaja Annika Tonts
klo 15.00 - 16.30
A)Tallinnan merimuseo kaikille siitä kiinnostuneille. Merimuseolla mahdollisuus lounastaa
(omakustanteinen), bussikuljetus merimuseolle ja haku
B) omaa vapaata aikaa kaupungilla ja mahdollisuus lounastaa, shoppailla ym.
klo 16.30 - 18.00 matka Palmseen (ajoaika n. 1,30 min)
klo 18.00 - 19.00 majoittuminen Palmseen, hotelli Park Palmse
http://www.phpalmse.ee/?lang=fi

klo 19.00 illallinen Palmsessa, varattu koko ryhmälle, omakustanteinen

Perjantai 17.5.
klo 8.00 - 9.00 aamiainen
klo 9.00 kartanokierros Palmse, Sagadi ja Vihula. Oppaana FT Birgitta Stjernvall-Järvi

Kartanot, ”kolme sisarusta”, sijaitsevat Lahemaan kansallispuiston alueella muutamien
kilometrien päässä toisistaan. Palmse, johon majoitumme, on alueen ensimmäinen täysin
kunnostettu kartanokokonaisuus puistoineen, puutarhoineen ja historiallisine rakennuksineen.
Sagadi puolestaan on parhaiten säilyttänyt 1700-luvulta olevan ilmeensä. Vihulan kartanon
nykyinen kivestä tehty päärakennus on pystytetty tulipalossa tuhoutuneen tilalle ja muut kartanoon
kuuluvat rakennukset on kunnostettu viime vuosien aikana.

Kuva Vihulan kartanosta
klo 13.00 - 14.00 lounas Vihulassa, omakustanteinen
klo 14.00 lähtö Lahemaan kansallispuistoon, pääkohteena Pedassaar.
Oppaana luonnontieteilijä Kauri Kivipõld

Pedassaaren niemen harvinaislaatuisten kasvien ja jääkautisten siirtolohkareiden ohella näemme
neuvostoaikaisia rajavalvontarakennelmia sekä vanhan Natturin kylän, jonka leppoisaan
elämänmenoon viime vuosikymmenet eivät ole juuri vaikuttaneet.
klo 19.00 Käsmun merimuseo, museonjohtajan opastus ja museon valmistama illallinen (kuuluu
matkan hintaan)

Lauantai 18.5.
klo 9.00 lähtö Narvaan, ajoaika n. 2 tuntia

Viron Narva ja Venäjän Ivangorod ovat vaikuttava nähtävyys Narva-joen vastakkaisilla
puolilla seisovine keskiaikaisine linnoituksineen.

klo 11.00 - 13.00 aamupäivä omaa aikaa Narvassa.
klo 13.00 - 14.30 lounas Narvassa, (omakustanteinen)
klo 14.30 Sillamäe. Kaupunkikierros ja museo. Oppaana dos. Riitta Niskanen
klo 17.00 Kohtla-Järve. Kaupunkikierros. Oppaana dos. Riitta Niskanen
Kohtla-Järven ja Sillamäen kaupungit ovat syntyneet palavankiven esiintymäalueelle.
Sillamäestä on löydetty myös uraania ja harvinaisia maametalleja. Salainen
kaivostoiminta ja teollisuudenala tuottivat merkillisen ihannekaupungin, joka oli
neuvostoaikana nimetön ja suljettu ulkopuolisilta.

Näkymä Kohtla-Järvestä ja Sillanmäestä
klo 19.00 Rakvere, lyhyt kaupunkikierros ja illallinen, ravintola Villa Theresa, omakustanteinen

Rakeveressa tutustumme erityiseen 1950-luvun arkkitehtuuri-ilmiöön, joka syntyi erillään
ajan pakollisesta neuvostostandardista. Rakveren raitataloiksi kutsutut rakennukset
ovat itseoppineiden suunnittelijoiden amerikkalaisen art decon
henkeen piirtämiä pieniä omakotitaloja.

Rakvere tunnetaan myös pronssisesta Tarvas-patsaastaan, joka on virolaisen
kuvanveistäjänTauno Kangren käsialaa. Sitä pidetään Balttian maidensuurimpana eläintä
kuvaavana patsaana. Se sijaitsee Vallimägi-kukkulan reunalla,
ja se pystytettiin kaupungin 700-vuotisjuhlia varten.

Sunnuntai 19.5.
klo 8.30 - 9.30 aamiainen ja huoneiden luovutus
klo 9.30 lähtö matkaan
klo 11.00 - 12.00 Viinistun taidemuseo, mahdollisesti opastus
Viinistun taidemuseo on entiseen kalajäähdyttämöön perustettu virolaisen taiteen kokoelma.
klo 12.30 - 14.00 piknik, jonka jälkeen lähtö Tallinnaan, ajomatka n. 1 tunti
klo 15.30 -16.45 omaa aikaa kaupungilla
Ajamme tarvittaessa myös satamamarketin eteen, jos on kiinnostusta tehdä ruoka- tai
juomahankintoja. Kuljettaja ottaa ne sitten bussiin, joten ostoksia ei tarvitse kantaa laivaan.
klo 17.15 laiva lähtee. Laivalla oltava viimeistään 20 minuuttia ennen lähtöä eli klo 16.50
klo 19.45 laiva Helsingissä
klo 22.00 paluu Lahteen

Terveisin Riitta, Birgitta ja Marjo
riitta.niskanen@lahti.fi
puh +358 400 433 255
birgitta.stj-jarvi@phnet.fi
puh+ 358 50 5324694
marjo.luhtanen@designfoundation.fi
puh +358 447149771

Pohjois-Viron kalkkikivinen kallioranta muodostaa upeimman osan 1 200 kilometriä pitkästä Baltian
klintistä, joka ulottuu Ruotsista Venäjälle. Hyvin säilyneiden kivettymien ansiosta Viron
kalkkikivinen rannikko on maailmanlaajuisesti merkittävät

