
Hyvinkään-Riihimäen aikuiskouluttajien seminaarimat ka Viljandiin 8.-9.6.2019 
 
Aikataulu 8.6.2019 
 
Ohjelma 
8:00-8:30   Kokoontuminen Länsiterminaalissa T2 Helsingissä, lippujen jako 
9:00 Laiva lähtee satamasta (Eckerö Linen m/s Finlandia, www.eckeroline.fi) 

Yksi hytti on varattu matkatavaroiden säilyttämistä varten. 
11:15   Laiva saapuu A-terminaaliin Tallinnaan 
11:30  Lähtö tilataksilla Viljandiin 
n. 14:00  Saapuminen hotelliin ja hotelliin kirjautuminen (kahden hengen huoneet) 

Grand Hotel Viljandi, Tartu 11, Viljandi, 71004 , Viro. Puh:+372 435 5800 
Matka Viljandiin n. 160 km Tallinnasta. 
Ohjattua ja vapaata iltaohjelmaa.  

  
Aikataulu 9.6.2019 
 
 Hotellin aamupala 
11:00 OAJ asiaa sisältävä 

seminaarituokio 
12:00 Huoneiden luovutus 
14:00 Paluumatka tilataksilla Tallinnaan 
n.16:30 Saapuminen Tallinnan sataman A-terminaaliin 
18:30 Laiva lähtee A-terminaalista paluumatkalle (Eckerö Linen m/s Finlandia) 

Yksi hytti on varattu matkatavaroiden säilyttämistä varten. 
18:15 Buffet-ruokailu yhdistyksen piikkiin 
21:00 Laiva saapuu Länsiterminaaliin 
 
 
Yhdistys kustantaa jäsenelleen risteilylipun Helsinki – Tallinna – Helsinki m/s Finlandialla, tilataksin 
Tallinnan ja Viljandin välillä, kahden jäsenen hotellihuoneen Viljandissa sekä buffetruokailulipun 
laivalla paluumatkalle. Jäsen huolehtii itse muista matkan aiheuttamista kustannuksista.  
 
Yhdistys kustantaa em. matkan kahdelletoista (12) ensimmäiselle omavastuuosuutensa 
yhdistyksen tilille maksaneelle jäsenelleen. 
Jäsenen omavastuu on 20€ ja se maksetaan yhdistyksen tilille Keski-Uudenmaan osuuspankki 
FI91 5062 0320 0558 78. 
 
Ilmoittautuminen matkalle on tehtävä sähköpostitse yhdistyksemme sihteeri Panu Pesoselle 
(panu.pesonen@hyria.fi). 
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava: matkustajan, nimi, syntymäaika (pp.kk.vvvv) sekä 
kansalaisuus. Mukana matkalla tulee olla voimassa oleva passi tai henkilökortti (ajokortti tai 
kelakortti ei käy matkustusasiakirjasta). 
 
Risteilylle ilmoittautunut voi peruuttaa osallistumisensa ilman kustannuksia maanantaina 29.4.2019 
mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeisistä peruutuksista yhdistys veloittaa ilmoittautuneelta 
jäseneltään peruuntumisen mahdollisesti yhdistykselle aiheuttamat kustannukset. 
 
Ilmoittautumisaika risteilylle päättyy maanantaina 29.4.2019.  
 



Kulkuyhteydet ratikalla Helsingin rautatieasemalta Länsiterminaaliin ( Tyynenmerenkatu 8) 

• Raitiolinjat 6T ja 7 liikennöivät Länsiterminaalilta Rautatieasemalle ja Rautatieasemalta 
Länsiterminaalille. 

• Keskustassa linjat pysähtyvät Rautatieaseman pysäkillä Kaivokadulla. 
• Linjojen pysäkit sijaitsevat aivan Rautatieaseman ja Länsiterminaalin molempien 

terminaalien pääovien edustalla. Helsingin Länsisatamassa on nykyään kaksi terminaalia, 
vanha terminaali T1 ja uusi T2. Raitiovaunu pysähtyy molemmissa terminaaleissa. M/S 
Finlandian käyttämä T2-terminaali on Länsisataman päädyssä ja siihen kuuluu myös 
kahvila, ravintolabaari, kioski ja ATM-nostoautomaatti. 

• Vuoroväli on arkisin ja lauantaisin 5 - 10 minuuttia ja sunnuntaisin 6 - 12 minuuttia. 
• Matka-aika on 10 - 15 minuuttia. 
• Maksa matkasi HSL:n kännykkäsovelluksella, matkakortilla tai osta lippusi ennen matkaasi 

automaatista. Matkakortin arvolla voit ostaa tavallista arvolippua hieman edullisemman 
raitiovaunulipun. Länsiterminaalilla lippuautomaatit sijaitsevat terminaali 2:n 
raitiovaunupysäkillä ja terminaali 1:n pääovien läheisyydessä. 

 
Peruutusehdot 
 
Yhdistys pidättää oikeuden peruuttaa matka, mikäli 10 jäsentä ei ole ilmoittautunut matkalle 
ilmoittautumisajan päättyessä. Yhdistys ilmoittaa matkan mahdollisesta peruuntumisesta 
ilmoittautuneille jäsenille heti ilmoittautumisajan päätyttyä. 

Tallinna – Viljandi bussilla 
 
Busseja kulkee Tallinnan linja-autoasemalta (Tallinna bussijaam) Viljandiin linja-autoasemalle 
suorilla linjoilla noin tunnin välein pitkin päivää. 
Matka-aika on noin 2,5 tuntia suuntaansa riippuen bussista. 
Hinta on n. 10€/suunta riippuen valitusta bussista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tallinnan A-terminaalin osoite on Satama 25-2 
Tallinn 10111 

Eckerön lähtöselvityksen vaatimukset Tallinnassa. 
Laiva lähtee klo 18:30, mutta lähtöselvitys pitää 
tehdä klo 18:00 mennessä. Buffet alkaa klo 18:15. 

"Eckerö Linen lähtöselvitys alkaa 2 h ennen laivan lähtöä. Lähtöselvitys päättyy 30 minuuttia 
ennen laivan aikataulun mukaista lähtöaikaa. Kun lähtöselvitys on päättynyt, laivaan ei enää 
pääse.” 



 
 
Grand Hotel Viljandi 
 

Neljän tähden Grand Hotel Viljandi 
sijaitsee Viljandin keskustassa. Sen art 
deco -tyylisissä huoneissa on ilmainen 
WiFi, minibaari ja antiikkihuonekaluja. 
 
Kaikki Grand-hotellin tyylikkäät 
huoneet on sisustettu lämpimillä 
väreillä ja tyylikkäillä yksityiskohdilla. 
Jokaisessa on moderni kylpyhuone 
hiustenkuivaajalla ja kylpytuotteilla. 
Huoneissa on myös oleskelualue. 
 
Paikan päällä on solarium, kuntosali, 
erilaisia saunoja ja poreallas. 
 

Majoituspaikan 24h-vastaanotto voi järjestää kuljetus- tai pesulapalveluja. 
 
Buffetaamiaista saa hotellin tilavassa ravintolassa, jossa on tarjolla kansainvälisiä ruokia. Voit 
nauttia drinkkejä baarissa. 
 
Grand Hotel Viljandi sijaitsee kunnostetussa historiallisessa rakennuksessa 500 metrin päässä 
kaupungin linja-autoasemalta.  
 
Erityisesti pariskunnat pitävät sijainnista – he antoivat sille pisteiksi 9,4.  
 
Puhumme kieltäsi!  
 
Suosituimmat mukavuudet  

• Ilmainen pysäköinti  
• Ilmainen langaton internet (WiFi)  
• Perhehuoneita  
• Baari  

 
Sopii pariskunnille – majoituspaikan palvelut ovat saaneet pareilta arvosanan 8,3.  
 
 
Tarunhohtoinen Viljandi – Viron hiomaton timantti  
kirjoittaja Sami Lotila 
 
Aika moni paikallinen asukas uskoo, että Viljandi on Viron ja ehkä koko Baltian löytämätön helmi ja 
hiomaton timantti; kaupunki, jota ei tunneta suppeiden kulttuuripiirien ulkopuolella, vaikka 
matkakohteena sillä on äärimmäisen paljon tarjottavaa – ja kaiken lisäksi kompaktisti ja 
käyttäjäystävällisesti pienellä alueella, jossa liikkumiseen ei tarvita kuin omat jalat. 
 
Viljandi, Etelä-Virossa, 150 kilometrin päässä Tallinnassa, todellakin on pinta-alan puolesta pieni 
kaupunki. 18 000 asukkaallaan se kuitenkin on väkimäärältään Viron kuudenneksi suurin kaupunki. 
 



Jos joku Viron rajojen ulkopuolella tuntee Viljandin, niin 
todennäköisesti kyse on virolaisen kansanperinteen ja 
etenkin folkmusiikin ystävästä. Viljandi Folk – viralliselta 
nimeltään Viron perinnemusiikkifestivaali – on Viron ehkä 
tärkein ja mahdollisesti kooltaankin suurin festari. 
Virossa on tapana nimetä kaikki kaupungit joksikin 
pääkaupungiksi, ja Viljandi kiistatta on virolaisen folkin 
pääkaupunki. 
 
Matkakohteena Viljandi on kiehtova sekoitus vanhaa ja 
uutta. Sitä vanhaa löytyy yllin kyllin, sillä kaupunkioikeudet 
Viljandi sai jo ”jokin aikaa sitten” eli 1200-luvulla. 
Ilmeeltään ja tunnelmaltaan Viljandi on varmaankin Viron 
saksalaisin kaupunki, sillä se ei juuri kokenut tuhoja toisessa maailmansodassa. Vanhaa 
saksalaista arkkitehtuuria Viljandissa on runsaasti. 
Uutta Viljandia edustavat kahvilat ja ravintolat, joita on kaupungin kokoon nähden ylitsevuotavan 
runsaasti. 
 
Viljandin ilta- ja yöelämään vipinää tuovat kulttuurialoja opettava Viljandin kulttuuricollege 
opiskelijoineen sekä teatteri Ugala, joka on Viron tunnetuimpia, vireimpiä ja ennakkoluulottomimpia 
laitosteattereita. 
 
Hotelleja ja muita majoituslaitoksia Viljandissa on enemmän kuin voisi kuvitella olevan 
tämänkokoisessa paikassa. 
 
Viljandi Folk 
Viljandi Folk on järjestetty 1990-luvun alusta lähtien joka kesä heinäkuussa. Kesä kesältä Viljandi 
Folk jatkaa kansainvälistymistään ja laajentaa skaalaansa maailmanmusiikin suuntaan. 
Yhä tärkeämmässä osassa festaritarjonnassa ovat myös ruoka ja juoma ja kaikenlainen 
ulkomusiikillinen toiminta. 
Viljandi Folkin aikana Viljandi on ihmisistä turvoksissa ja kaupungin majoituslaitoksista on turha 
etsiä vapaata huonetta. 
Varaa siis majoitus todella hyvissä ajoin tai ota teltta mukaan ja nauti upeasta festivaalista! 
 
Viljandin nähtävyydet 
Viljandi todella on kompakti, käyttäjäystävällinen kaupunki, jossa kaikki varsinaiset nähtävyydet 
keskittyvät vanhan kaupungin tuntumaan. 
Keskiajalla Viljandi oli osa mahtavaa kauppaliittoa, Hansaliittoa, ja vielä nykyäänkin Viljandissa 
järjestetään joka kesä Hansapäivät-markkinat . 
 
Viljandin nähtävyyksistä tärkein on keskiajalla rakennettu liiviläisen ritarikunnan linna, joka kohoaa 
Linnamäellä  vanhan kaupungin kupeessa. Vaikka linna on raunioina, voi raunioistakin saada 
käsityksen sen loistonpäivien mahtavista mittasuhteista ja vaikuttavuudesta. 
Linnamäellä piipahtaminen kannattaa siksikin, että sieltä on Viljandin varmasti parhaat näköalat 
alas Viljandijärvelle. Viljandilaiset ovat ylpeitä siitä, että Viljandin alueella on peräti kolme järveä. 
 
Linnan vieressä on Viljandin perinnemusiikin keskus , joka myös toimii Viljandi Folkin 
päämajana. Perinnemusiikkikeskus järjestää läpi vuoden konsertteja ja tapahtumia, ja sen ravintola 
on suosittu ikkunoista linnaan päin avautuvien komeiden näköalojensakin vuoksi. 
 
Kivenheiton matkan päästä löytyy viljandilaiselle naivistimaalarille Paul Kondasille  (1900–1985) 
pyhitetty lämminhenkinen museo, jossa piipahtaminen on suositeltavaa myös heille, jotka eivät 
yleensä käy museoissa. Kondasin töiden kepeän pinnan alta voi löytää rankkoja, tuon ajan Virossa 
kiellettyjä tarinoita. 
 



Ugala-teatteri 
Vuonna 1920 rakennettu mutta äskettäin perusteellisesti rempattu Ugala-teatteri on kiinnostava 
kohde myös arkkihtehtuuriltaan, ja kävelymatkalla keskustasta sinne voi ihastella Viljandin 
ulkokonserttipaikkaa, laululavaa, joka on kuin Tallinnan kuuluisa laululava pienoiskoossa. 
 
Viljandin ostokset 
Eräänlainen nähtävyys on myös Viljandin ainoa kauppakeskus Uku Keskus , joka valmistui vuonna 
2012 entisen nuorisovankilan alueelle. Kauppakeskukseksi se on omaperäinen ja sympaattinen, ja 
sisältääpä se palasen Suomeakin Hesburger-ravintolan muodossa. 
 
Viljandin ravintolat 
Viljandin ihmiset ovat liiankin vaatimattomia ja moni heistä toteaakin, puolitosissaan, että Viljandi ei 
ole muuta kuin nopean pissitauon paikka matkalla Tartosta Pärnuun tai päinvastoin. 
 
Totuus kuitenkin on, että Viljandissa on hyviä ravintoloita, ja Viljandissa voi syödä hyvin – vaikka 
kaupungin kehutuin ja palkituin ravintola Fellin sulkikin ovensa syyskesällä 2018. Fellin  ei 
kuitenkaan jättänyt meitä kokonaan, vaan se avataan uudestaan kahvilana keväällä 2019. 
Maukkaan, tasalaatuisen illallisen Viljandissa saa hotellien Grand Hotel Viljandi ja Park-
ravintoloista, mutta myös esimerkiksi neuvostoliittolaisesta kulttuuripalatsista löytyvästä 
Harmooniasta. 
 
Harmoonia onkin yksi Viljandin Suurista Salaisuuksista isoilla S-kirjaimilla; vahingossa sinne tuskin 
eksyy, niin epätavallisessa paikassa se on. 
Maanläheistä ”ekoruokaa” tarjoaa Roheline Maja , josta on kehkeytynyt verkkaisesti yksi Viljandin 
suosituimpia ravintoloita. Etenkin kesäaikaan Roheline Majassa voikin bongata presidenttitason 
vieraita. 
 
Viljandin kahviloista ainutlaatuisin on Grand Hotel Viljandin , eli GHV:n, 1930-luvun mennyttä 
maailmaa huokuva aulabaari-kahvila, jossa vierähtää kahvin tai teen tai miksei drinkinkin äärellä 
huomaamatta parikin tuntia. Aulatilassa on myös flyygeli, mutta hotellin harras toive on, että sitä 
soittamaan intoutuvalla olisi edes hitunen todellista soittotaitoa. 
 
Viljandin yöelämä 
Viljandin yö väreilee undegroundhenkeä. Mulks  on kulttuuriväen ja paikallispoliitikoiden suosima 
rento viini- ja olutbaari kaupungin ytimessä Tartu-kadun takapihalla, jonne ei keskeisestä 
sijainnista huolimatta voi löytää ilman paikallista opasta. 
Romaan  on kirjallisuushenkinen kulttuuribaari- ja yökerho, jossa aukioloajat ovat vain viitteellisiä. 
Tegelaste Tuba  puolestaan on Viljandi Folkin epävirallinen päämaja: pubi, jossa käyvät aivan 
kaikki ja jossa ei vieläkään voi maksaa kuin käteisellä. 
Legend  saattaa olla kävijämäärillä mitattuna Viljandin vilkkain baari, ja Lounge on Viljandin toria 
vastapäätä sijaitseva perinteinen kellariyökerho, jolla on rankka maine ja jossa 1990-luku ei tainnut 
loppua koskaan. 
 
Grand Hotel Viljandi  hurmaa arkkitehtuurillaan ja tunnelmallaan, mutta myös erinomaisella 
aamiaisellaan, sekä kuntosalillaan ja aamusaunallaan. 


