PHTS:N KEVÄTRETKI HIIDENMAALLE 14. -17.5.2015
Hiidenmaa sijaitsee Itämeressä, Saarenmaasta pohjoiseen, ja sen suurin kaupunki on Kärdla. Koska
Hiidenmaa syntyi jo 455 miljoonaa vuotta sitten meteoriittiräjähdyksen seurauksena, se on yksi maailman
vanhimpia saaria.
On vaikeaa löytää mitään maalauksellisempaa kuin Hiidenmaa. Nauti pitkistä hiekkarannoista, vieraile
uneliaissa kylissä tai tutki metsien suomia huikeita mahdollisuuksia.
Hiidenmaalaiset ovat rauhallisia ja maltillisia. He elävät luonnon ehdoilla ja puhuvat omaa kieltään, hiiden
murretta, jota virolaistenkin on vaikea ymmärtää. On tärkeää tuntea hiidenmaalaisten huumorintaju, sillä
he pitävät itselleen nauramisesta sekä kaikenlaisista vitseistä – erityisesti sellaisista, joita kerrotaan heidän
naapureistaan saarenmaalaisista.

Torstai 14.5

klo 6.00 lähtö Lahdesta , RuotiBus ja luottokuljettajana Jukka Ruoti
klo 8.30 laiva lähtee (Eckerö)
klo 8.30 - 9.30 aamiainen laivalla ja koko seurueelle varattu 3 isoa hyttiä tavaroille ja lepoon.
klo 11.00 laiva saapuu Tallinnaan
klo 11.30 ajomatka Tallinna – Haapsalu noin 100 km, kestänee 1,5 h.
klo 13.00 Haapsalu ja lounas (omakustanteinen)
Lounaan jälkeen tutustuminen kaupunkiin aikataulun rajoissa
klo 16.00 lautta Rohula-Heltermaa
klo 17.15 Hertermaa sen jälkeen ajomatka Kärdlaan 25 km,
klo 18.15 Kärdla ja majoittuminen Hotel Sônajalaan
klo 19.90 illallinen (paikka vielä avoin, omakustanteinen)
Kärdlan sataman rakennuksiin kuuluneista aitoista on säilynyt vuonna 1849 rakennettu villavarasto, jonne
Kärdlan verkatehdas (toimi vuosina 1830-1941) varastoi Australiasta ja Uudesta-Seelannista tulleet suuret
villakerät. Rakennus on hiekkakivinen ja kalkkirapattu.
Toinen satamavarasto on kaksikerroksinen, samoin hiekkakivestä ja kalkkirapattu, ja siellä sijaitsi
satamatoimisto. Rakennus rakennettiin vuonna 1849 ja satama-aittana käytetylle varastolle on kansan
suussa annettu nimi Viinavarasto. Aittoihin voi tutustua vain ulkopäin.
Hiidenmaan museo sijaitsee vuodesta 1998 Kärdlassa entisen verkatehtaan johtajan talossa, jota kansan
suussa kutsutaan Pitkäksi taloksi. 1830-40 -luvuilla rakennettu, yli 60 metriä pitkä rakennus, on pisin
säilynyt puutalo Kärdlassa.
Pitkässä talossa on virkahuoneet, varastot, kirjasto ja näyttelysalit. Perusnäyttely esittelee tehtaan
kehityshistorian lisäksi myös tehtaan johtajien ja työläisten arkielämää ja tutustua rakennuksen hienoon

pienoismalliin. Vuodesta 2014 alkaen havainnollistavat näyttelyä Kärdlan paronin Robert Eginhard von
Ungern-Sternbergin (1813-1898) ja hänen vaimonsa täysimittaiset patsaat.
Hiiumaan käsityömestarien puoti sijaitsee Kärdlassa, historiallisella verkatehtaan tehdaspihalla. Tästä
löydät ainutlaatuisia uniikkeja käsityötuotteita, Hiiumaa-aiheisia matkamuistoja, hiiumaalaisten
valmistamia ihonhoitotuotteita ja paljon kiinnostavaa tavaraa jolla koristella kotiasi. Hiiumaan käsityö on
ainutlaatuinen ja toistumaton.

Perjantai 15.5.

klo 8.00-9.00 aamiainen
klo 9.00 lähtö Kärdlasta
klo 9.30 Suuremõisan kartano ja Pühalepan kirkko
klo 10.30 Hiiu Vill
klo 11.30 Kassari, Aino Kallas
klo 13.00 Kopu, majakka ja lounas (omakustanteinen)
klo 15.00 Reigin kirkko ja pappila
Jos aikataulu pitää tähän saakka, voimme vielä tutustua Tahkunan majakkaan ja Estonian muistomerkkiin.
Mutta jos aikataulu venyy, menemme suoraan takaisin Kärdlaan
klo 18.00 lähtö Soeraan, museo ja illallinen (omakustanteinen)

Suuremõisan kartano sijaitsee Hiidenmaalla Pühalepan kunnassa aivan Pühalepan kirkon lähellä. Barokkirokokootyylisen Suuremõisan kartanon rakennutti vuosina 1755-1760 kreivitär Ebba Margaretha Stenbock
(syntyjään De la Gardie). Kreivi Jacob Pontus Stenbock, joka oli perinyt kartanon äidiltään EbbaMargarethalta, vaihtoi vuonna 1796 Suuremõisan kartanon Uuemõisan kartanoon velkojensa vuoksi.
Suuremõisan uudeksi omistajaksi tuli Otto Reinhold Ludwig von Ungern-Sternberg, joka tunnettiin myös
Ungrun kreivinä.
Kartanon ympärillä on englantilaistyylinen puisto, jossa kasvaa viitisenkymmentä puulajia ja pensasta.
Puistoon voi tutustua luontopolun kiertämällä.
1920-luvulla muutti kartanoon Suuremõisan yksityiskoulu. 1930-luvulla koulu valtiollistettiin.
Rakennuksessa toimii tällä hetkellä Hiidenmaan ammattikoulu ja Suuremõisan peruskoulu

Sooäären maatilamuseo, Sooäären tilalla, joka oli tilan alkuperäinen nimi, on vähintään 200 vuoden
mittainen historia. Nykyisen riihiasumuksen vanhin osa on 1800-luvun alkupuolelta peräisin oleva riihitupa,
jossa on multalattia. Riihituvassa asuttiin ja lisäksi siellä kuivattiin syksyisin viljaa. Asuinhuone ja kamarit on
rakennettu 1800-luvun jälkipuoliskolla. Museokokonaisuuteen kuuluvat lisäksi savusauna, kesäkeittiö, aitta,
kellari, vaunuvaja ja ruokala (entinen navetta). Säilynyt on myös vanha kaivo. Kaikissa rakennuksissa on
näytteillä työkaluja ja entisajan talouksien käyttöesineitä. Soera oli 1800-luvulla tyypillinen hiidenmaalainen
tila.

Lauantai 16.5

klo 7.00 -7.30 aamiainen
klo 7.45 lähtö hotellista
klo 8.20 lähtö Heltermaan satamasta
klo 9.35 Rohuküla
klo 10.15 lähtö Rohukülasta
klo 11.00 Sviby, Vormsi, tutustumiskierros alkaa
klo 12.00 lounas (omakustanteinen)
klo 13.00 tutustumiskierros jatkuu Saxbyhyn
klo 14.00 luontokierros alkaa
klo 16.00 kohti majapaikkaamme, Rumpo Mäe Talua
klo 19.00 illallinen Rumpo Mäe Talussa (omakustanteinen)

Sunnuntai 17.5.

klo 8.00 - 10.00 aamiainen
klo 10.00 lähtö hotellista
klo 11.05 lähtee lautta Sviby – Rohuküla
klo 12.00 kohti Raplaa
klo 13.30 Rapla, perinteinen piknik auringon alla
klo 15.00 Rapla - Tallinna
klo 16.30 Tallinna
Tallinnassa jää omaa aikaa 2 tuntia omille ostoksille tai kahvihetkelle
klo 18.45 laiva lähtee (Eckerö), laiva terminaalissa oltava viimeistää klo 18.15
klo 21.15 Helsinki
klo 23.00 Lahti

Raplan kirkko( Rapla St Mary Magdalene Church) on ainoa kaksitorninen maakirkko Virossa. Nykyinen
vuonna 1901 vihitty, uusromaaniseen tyyliin rakennettu kirkko on valmistunut baltiansaksalaisen
arkkitehdin Rudolf von Engelhardtin piirustusten mukaisesti, ja se on tuon tyylin aidoimpia näytteitä
Virossa. Mielenkiintoista tietää: Saarnatuoli ja alttari on rakennettu Christian Ackermannin ja Quirinnius
Raben työpajoissa. Raplan kirkoista sai alkunsa Raplan kirkkomusiikkifestivaali. Kirkossa on mahdollista
kuunnella kuuluisien virolaisten urkumestareiden Kriisan veljesten valmistamia urkuja. Kalkkikivestä
rakennettuun rakennukseen mahtuu 3 000 henkilöä. Kirkkomaalla näet 1600-luvulta peräisin olevia
rengasristejä ja virolaisen kuvanveistäjän Jaan Koortin suunnitteleman vapaussodan monumentin.

Matkan alustava hinta on 385 € / matkaaja (2-hengen huoneessa) ja 399 € / matkaaja (1-hengen
huoneessa). Hinta sisältää laiva- ja lauttaliput, meno- ja paluumatkalla yhteiset hytit tavaroille, kuljetukset
(oma kuski ja bussi käytössä koko ajan), majoituksen (1-tai 2-hengen huoneissa), aamiaiset,
sisäänpääsymaksut, Vormsin oppaat, ohjelman, kaikki muut opastukset ja sunnuntain shampanjapiknikin.
Ja mikäli haluat oman hytin meno- ja/tai paluumatkalle niin ilmoita siitä ajoissa, oamkustanteinen.

Varausmaksu 150 €, joka on maksettava ti 10.2.2015 mennessä. Tällä maksulla vahvistat oman paikkasi.
Loppumaksu on 235€( 2-hengen huone) tai 249€ (1-hengen huone) on maksettava viimeistään 30.4.2015
mennessä: Helmi Säästöpankki FI67 4212 0010 1226 26, viite 11154.
Matkaehdot/peruutusehdot (matkan erityisluonteen vuoksi sovellamme seuraavia erityisehtoja):
Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa viimeistään 28 vrk ennen sen alkamista, maksetaan varausmaksu
hänelle takaisin vähennettynä toimistokuluilla. Yleisten valmismatkaehtojen mukaisista peruutuksista ja
muutoksista peritään toimistokuluina 70 euroa/henkilö.
Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 28 vrk, mutta viimeistään 14 vrk ennen matkan alkua, ei
matkustajalla ole oikeutta saada varausmaksua (150 €) takaisin.
Mikäli matka peruutetaan myöhemmin kuin 14 vrk, mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua, on
matkan järjestäjällä oikeus periä 50 % matkan kokonaishinnasta.
Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen matkan alkua, ei matkustajalla ole oikeutta
maksun palautukseen.

Muistathan huolehtia, että matkavakuutuksesi on voimassa jo ennen matkaa. Näin varmistat sen, että
sairastapauksessa saat matkan koko hinnan takaisin vakuutuksestasi
Lumista ja reipasta talvea kaikille!

Ota meihin yhteyttä mikäli sinulla on jotain kysyttävää matkasta tai ohjelmasta.
Terveisin Riitta, Terhi ja Marjo

riitta.niskanen@lahti.fi
puh +358 400 433 255
terhi.pietilainen@hamina.fi
puh +358 40 746 4220
marjo.luhtanen@designfoundation.fi
puh +358 44 7149771

