
Retki Viroon Leigon Järvimusiikkifestivaaleille 8.-10.8.2014

Matkaa teimme lähes 30 asteen helteessä Vihdin Matkojen järjestämällä matkalla. Olimme pieni Me haapavetisten ryhmä isomman ryhmän sisällä.

Menomatkalla pysähdyimme Viljandissa ja ihailimme Heimtalin koulu- ja käsityömuseossa perinteisiä neuloksia ja ompeleita sekä Anu Raudin 

tekstiilitaidetta.

Viljandissa teimme kävelykierroksen linnoitusraunioiden ja vanhan kaupungin alueella. Virossa järjestetään paljon musiikkifestivaaleja. Viljandi on 

myös yksi kesäfestivaalien kaupungeista. Kuvassa Linnu vilepill, yksi puiston musiikkitaideteoksista. 

Yövyimme Tartossa Dorpat-hotellissa. Emajoen valojen ja superkuun idylliä Tarton illassa. 

Tartto on Viron toiseksi suurin kaupunki ja korkeatasoinen yliopistokaupunki. Raatihuoneen tori on Tarton elämän keskipiste. Siisteys ja kauniit 

kukkaistutukset ovat silmiä hiveleviä.

Matka jatkui kohti Leigoa. Leigo on pieni kylä Tartosta noin 50 km etelään. Matkan varrella kävimme Otepäässä, talviurheilun ja nykyisin myös 

kesäurheilun sydämessä sekä Maantiemuseossa. Ulko- ja sisämuseossa oli mielenkiintoista historiaa maantien ja postinkuljetuksen 

kehitysvaiheista. Neuvostovallan aikana Stalin rakennutti pääteiden varsille hienoja levähdyspaikkoja, joissa jokaisessa oli myös patsas.

Matkan kohokohta oli Leigon Järvimusiikkifestivaali. Pienen järven saarella Latvian sinfoniaorkesteri Anu Tali (Viro) kapellimestarina, baritoni Aare 

Saali ym. esiintyjiä: Chopin, napolilaiset romanssit, Tsaikovski, jopa Kuula ja Merikanto hehkuivat. Vesi, vähitellen pimenevä ilta, hiljalleen syttyvät 

soihdut järven pinnalle, savut, nuotiot, roihut ja lopuksi kokonainen tulimeri vastakkaisella rannalla, oljen ja savun tuoksut, jopa taivaalle ilmestynyt 

täysikuu saivat ihon värisemään ja mielen lähes euforiseen olotilaan. Kokemuksia joka aistille. Ainutlaatuista. 

Tsaikovskin Sinfonia nro 5 ja lisääntyvä tuli- ja valomeri antoivat pysähdyttävän kokemuksen. Melkoisia tulentaitajia!

Tulomatkalla kävimme vielä Viron vilja-aitassa Poltsamaalla ruusutarhassa ja viinimyymälässä. Tämä pieni Me haapavetisten ryhmä nautti 

hienosta matkasta.

Mukanan matkalla olivat Anja ja Martti Hyrylä, Rauni Lakso, Paula Peltonen, Kalevi Karling ja Leena Koskela.

Teksti ja kuvat Paula Peltonen
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