SYYSRETKI 21.9.2016
Kauniina aurinkoisena syyskuun päivänä lähdimme 44 eläkkeensaajan kanssa rengasmatkalle
Tidstrandin hienolla bussilla tietysti mentiin , kuljettajana meillä oli pitkästä aikaa Lehtosen Ilmo.
Matka oli oikeastaan korvike perinteiselle sokkomatkalle. En ollut keksinyt sopivaa kohdetta, joten
ajattelin että jos se kevääksi löytyisi, mutta eräänä iltayönä tuli mieleen että voidaanhan tehdäkin
syysretki tänne lähiseudulle.
Ensimmäinen kohteemme oli Ilolaan NOARKIN pienmallimaailmaan,arvelin ettei siellä monikaan
ollut käynyt ja kysely osoitti että vai yksi käsi nousi. Vierailun aloitimme syömällä lounaan
herkullisen lasagneen,sen jälkeen Helena Holma esitteli Samaria yhdistyksen toimintaa.Ja sitten
alkoi matka pienoismallimaailmaan. Oli mm. Porvoon vanhakaupunki, oli komea Viipurin linna ja
sitten se upea junarata jonka varrella oli upeita rakennuksia niin
kotimaasta kuin ulkomailtakin olipa Porvoon Domargårdin jäteasemakin,ulkona kulki myöskin
pienoisjuna sen varrella oli mm. Porvoon vanha rautatieasema ja kulkipa juna Loviisan
raatihuoneen ja apteekkirakennuksen ohikin.! Kaikki nämä hienot pienoismallit ja paljon muutakin
tehdään siellä Noarkissa, kaksikerroksisessa punaisessa rakennuksessa jossa on paljon valkoisia
ruutuikkunoita ja jossa aikaisemmin toimi puutyöverstas ja jonka ohi kaikki olemme ajaneet ja
ihmetelleet mitä talo pitää sisällään.Seuraava kohteemme oli Brunbergin makeismyymälä,ja sinne
melkein juosten mentiin ettei vaan pusut loput, eikä ne lopuneet,vaikka aika monella oli iso laatikko
kainalossa.Matka jatkui ja vähän varoittelin syömästä liikaa makeita tässä matkan aikan,”ettette tule
sokerihumalaan j rupea metelöimään”. Jatkoimme sellaista tietä jota oletin etteivät ainakaan kaikki
olleet koskaan kulkeneet, ajoimme Veckjärven, Sannäsin ja Jakarin kauta Isnäsiin Rönnesin
golfkentän ravintolaan juustokakku kahville. Kävimme kääntymässä Rönnesin saaristomuseon
pihalla
ja ehdotin että voitaisiin joskus toiste tehdä uusi retki jolloin tutustuisimme mm. museoon ja Isnäsin
höyrymuseoon.ajoimme nimittäin vielä Isnäsin entisen saha alueen kautta,ja ihailimme vanhoja
sahan alueen asuntoja,joissa osassa asuu mm. Helsingistä muuttaneita ”taiteilijoita ” Isnäsissä oli
ennen suuri saha ja satamakin ja nyt siellä on höyrykonemuseo.
Kotiinpäin ajettiinkin sitten Isnäs-Vanhakylä tietä, jonka varrella on monta vanhaa kartanoa,niiden
sijainnin siinä matkalla kerroin ,Tervikin kartanoon johtaa 800m pitkä tammikuja jossa on 149
tammea, jotka on idätetty kartanon omista tammenterhoista ja istutettu v. 1926 – 28.
Sitten oltiinkin jo Vanhassakylässä ja loppumatka ajettiin moottoritietä,, jonka varrella ei mitään
hienoja maisemia olekaan. Loviisan Cityssä oltiin n. klo 15.00.
”Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa,oi jospa oisit ollut mukana....”
kirj. Anja (matkanvetäjä)

