TALLINNA (OSA 2)
26.-29.5.2016
HELPPOA ELÄMÄÄ YSTÄVIEMME KAIJAN JA PAULIN KANSSA
Ystävämme Heikkiset saapuivat neljän maissa golfbägeineen ym. Jatkavat sunnuntaiaamuna Sloveniaan ja
Kroatiaan viettääkseen ensin viikon kahdestaan autoillen ja pelaillen. Klaani saapuu perässä ja majoittuu
suureen vuokraamaansa taloon.

Tultuamme kävelyltä arvelimme, että Kaija ja Pauli ovat jo saapuneet, mutta kävikin ilmi, että Saksasta oli
joitain ministerivieraita syömässä hotellimme Mekk-ravintolassa. Heikkiset tulivat ”vaan” tilataksilla.

Tarjosimme pariskunnalle tervetulokuoharit huoneessamme ja sen jälkeen kävimme syömässä Mixissä,
joka sijaitsee vastapäisen hotellin alakerrassa.

Lähdimme aperitiivien jälkeen syömään läheiseen MIX-ravintolaan My City-hotellin alakerrassa. Paikan
miljöö miellytti meitä sen verran, että valitsimme sen. Eikä ollut huono valinta, lainkaan.

Olivat kauniita annokset ja etenkin alkuruoaksi syömämme kurpitsakeitto oli hurjan maukas.
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Paulin tonnikala taisi jäädä hieman raa'aksi, mutta rouville maistui villisika…
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…kuten meikäläiselle entrecote.
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OOPPERAA JA RAITSIKKA-AJELUA
Illalla oli vuorossa kulttuurielämys eli Tosca-ooppera. Vajaan 3 tunnin kokonaisuus oli ihan hyvä ja etenkin
Toscan roolin laulanut virolaistähti oli elementissään. Italiasta kutsuttu tenori lauloi kovaa ja korkealta,
mutta äänen kireys ja ainakin minun korviini kantautuneet epäpuhtaudet jättivät ei-niin-mukavan
vaikutelman. Silti oopperan 2 jälkimmäistä näytöstä jättivät hyvä maun ja mukavan fiiliksen muutenkin.
Lauantaina kohtasimme aamiaisella, jonka jälkeen päätimme tehdä raitsikkakiertueen. Paulin polvi
vihoitteli sen verran, että minimoimme kävelyn. Otimme läheisestä R-kioskista 3 € vrk-liput ja lähdimme
katselemaan kaupunkia. Päräytyimme numerolla 4 päätepysäkille ja vaihdoimme 2:een matkalla. Sillä taas
päättärille ja siellä hyppy 1:een.

Matkalla pysähdyimme Telliskiven designalueelle, jossa katsastimme myymälät ja istahdimme
virkistymään perinnepaikassa eli erään myymälän viihtyisään kahvilaan. Sitten vielä kierros kirpputorille,
joka kuhisi väkeä kauniin alkukesän säässä. Kiva paikka tuo Telliskivi!
Siirryimme ”mitä enemmän kuljet, sitä enemmän tienaat” –raitsikalla hotellin kupeeseen
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Solaris-kauppakeskuksen kattoterassille keitolle. Siellä on upea, meille ennen kokematon paikka, jonne oli
kiva istahtaa parantamaan maailmaa ja nauttimaan kesästä. Must-kohde kesäaikaan jokaiselle Tallinnan
kävijälle!
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Nousipa turinoittemme aikana myös idea, joka otettiin käyttöön: Kun Pauli täyttää 60 v joulukuussa, sen
alussa pidetään veljeni Jukan ja Toven konsertti Hirvensalossa Pyhän Henrikin taidekappelissa. Ei huono,
etenkin kun homma toteutui!

OLEVI-RAVINTOLA YLLÄTTI
Taas vierähti tunti, että pätkähti. Sen jälkeen parin tunnin lepohetki hotellissa ja eiku syömään. Olin
bongannut meille ruokapaikaksi Spotin Venekatu 4:ssä. Ei onnistunut, sillä tuo uudehko huippukokkien
perustama ravintola oli täyteen varattu. Varasuunnitelmana on mennä hyväksi kokemaamme Olevi
ravintolaan (Olevimägi 4, vanha kaupunki). Olimme siellä ensimmäiset asiakkaat, mutta istahdettuamme
pöytäämme alkoi sinne tulla muitakin ja kohta koko reilu 20 paikan viihtyisä ravintola oli täynnä.
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Viihdyimme ravintolassa 3 tuntia eli vedimme pitkän kaavan mukaan alkuruoat, pääruoat ja jälkiruoat kera
kuoharin ja punaviinin. Nuori mies Stefan hoiti yksin koko savotan ja ihan hyvin hoitikin. Laitoin hänelle ja
koko paikalle terveiset Tripadvisoriin otsikolla ”erinomainen hinta-laatusuhde”. Sitä se oli, sillä koko
komeus maksoi meiltä yhteensä 170 €!
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Siirryimme huoneeseemme ottamaan ginitonicit ja katsomaan Euroopan liigan loppuottelua, jossa
madridilaiset joukkueet ratkaisivat mestaruuden. Real päihitti lopulta Athleticon rankkarien toimiessa
ratkaisijoina niin hyvässä kuin pahassa. A missasi yhden ensi pelissä ja sitten rankkarikisassa eikä sellainen
vetele noin kovaa seuraa vastaan.
Sunnuntaina oli lähdön aika. Heikkiset lähtivät jo ennen kuutta lentokentälle ja me aamiaisen jälkeen
satamaan.

Ostimme nurkalla olevasta Raamattupuodista karttapallon, johon Marjatta oli iskenyt silmänsä heti
tullessamme. Etsimme kilpailevaa versiota antiikkikaupoista ym, mutta sellaista ei löytynyt. Firmamme
halusi lahjoittaa pallon syntymäpäivälahjaksi tj:lle. Kiitos ja kumarrus 🌍🙌👍
Tätä kirjoittaessani saavumme juuri Helsinkiin. Maiju on meitä vastassa ja parin päivä ”lapsenlapsihuki”
odottaa Lindeillä Annen ja Janne nauttiessa Kroatian kauniista luonnosta. Meillä on takana erittäin
onnistunut reissu, jonka pakolliset kustannukset (Pärnu 2 yötä, Tallinna 3 yötä sekä matkat) olivat noin
300€/nenä. Tästäkin voi sanoa, että erinomainen hinta-laatusuhde.
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