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Koolituskeskus Vilko

Õppereis Soome: SOOME AJALUGU, KULTUUR NING
HARIDUS-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM
Gunnar Leets · Tuesday, June 14th, 2022

Viljandi Koolituskeskus Vilko MTÜ vahendab kõikidele huvilistele 9.-12.
juulil 2022 reisifirma Tensi Reisid 4-päevase reisi (laev, buss) Soome (8 AT)
Sisaldab ka külaskäiku Ahtäri loomaeda (pandad!)
Veel 8 vaba kohta!
SOOME AJALUGU, KULTUUR
TERVISHOIUSÜSTEEM

NING

HARIDUS-,

SOTSIAAL-

JA

1. PÄEV
Väljasõit Tartust kl. 04.30 Vanemuise alumisest parklast. Tallinlastega
kohtume sadamas A-terminali ees parklas meie bussi juures kl. 07.00.
Viking XPRS väljub kl. 08.00-10.30 Helsingisse (NB! Väljasõiduajad
võivad muutuda, palun kontrollige). Saabunud Helsingisse, võtame suuna
põhja poole. Järvenpää linnakese lähedal asuva Tuusula järve ümbrus oma
rahu ja maalilise loodusega oli elukohaks paljudele Soome olulistele
kultuuriinimestele. Siin, Tuusula rannateel, armastatud kirjaniku Aleksis
Kivi viimaste elupäevade onnikese lähedal, eemal pealinna bürokraatidest,
leidis sajand tagasi elupaiga kunstnikest sõpruskond. Neid liitnud siinne
looduse rahu on seniajani peaaegu muutumatu. Külastame Soome tuntuima
helilooja Jean Sibeliuse ja tema pere kodu, praegust
kodumuuseumi Ainolat ja soome kunsti kuldajast pärineva mitmekülgse
kunstniku Pekka Haloneni ateljeekodu Halosenniemit, tema
rahvusromantilises stiilis ehitatud ateljeed. Ümbruskond peidab nii mõnegi
kuulsuse elupaika. Tuusula järve ääres Varbacka villas on elanud 14 aastat
kirjanik Juhani Aho. Siin leidsid inspireeriva pelgupaiga J.H.Erkko, Eero
Järnefelt, Venny Soldan-Brofeldt jt. Suundume Hämemaa poole, mille
maastikke iseloomustavad mäeseljandikud, järved, pargid. Teel on meil
võimalus
kosutada
keha
kiirtee
kohal
kõrguvas
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stiilses Linnatuuli söögikohas. Hämeenlinna poole suundudes põikame
muinasjutulisse Aulanko parkmetsa, mille loojaks oli romantilise hingega
relvatööstur, kolonel Hugo Standertskjöld. Aulanko linnamägi ja selle
ümbrus on Soome rahvusmaastike ikoon. Mäe tipus kõrguvast võimsast
juugendtornist loodust nautides on Jean Sibelius saanud
inspiratsiooni Finlandia loomiseks, siinsetes romantilistes paviljonides on
luulelainetel hõljunud Eino Leino. Vaatetorni juurest laskub sügavikku 322
astmeline trepp. All üllatab vaatajat skulptor Robert Stigelli
loodud Karupere. Veel võimsam on aga see, mille on loonud loodus – siin
paljastub vaatetorni kandva mäekülje graniidi ilu. Tänapäeva Aulanko on
Hämeenlinna 14. linnaosa ning tema parkmets on osa 2001.a. rajatud
Hämeenlinna linnapargist. Enne teele asumist on meil võimalik kosutada end
mäe jalamil olevas väikeses kohvikus. Hämeenlinnast läbi sõites möödume
keskaegsest punatellistest Häme kindlusest. Kirju ajalooga
suurejoonelisest ehitisest Vanajavesi järve kaldal on saanud üks
Hämeenlinna sümboleid. Soome disaini üheks sümboliks on Iittala,
ülistuslaul soome klaasikunstile. Iittala klaasitehase muuseum avati 1971 a.
tehase 90-ndaks sünnipäevaks. Põhinäitusel näeme soome klaasidisaini
kuldaja aardeid, selle ajajärgu loojate Tapio Wirkkala ja Timo Sarpaneva
tippteoseid. Muuseumi ülakorrusel on väljapanek klaasipuhumise põhilistest
tööriistadest ja siin saab tutvuda erinevate klaasipuhumise tehnikatega.
Soomlase südame teeb eriliselt hellaks Nuutajärvi klaasitehase Pro
Arte toodang, eriti just Oiva Toikka kavandatud klaaslindude
väljapanek. Muuseumi ja tehasepoe ligidusse on tekkinud turistimagnetina
aasta läbi avatud Iittala Klaasimäe kompleks. Klaasimäel tegutseb ka
ainulaadne soome naivistide kunstikeskus, mis tutvustab igal aastal valikut
nende
populaarsematest
töödest.
Kõige
tipuks
valmistab Kultasuklaa kohapeal käsitööshokolaadi ja teisi maiustusi. Neid on
võimalik kaasa osta või lihtsalt uudistada nende valmistamist. Päeva
lõpetuseks jõuame Tamperesse. Öömaja kesklinnas ***hotellis (2-sed toad).
Naudime ühist õhtusööki.

2. PÄEV
Hommikusöök hotellis. Tampere linn asub Näsijärvi ja Pyhäjärvi vahel.
Tõustes Pispala mäeharjale, maailma kõrgeimale moreenseljandikule, avaneb
lummav vaade kahele siniselt sädelevale järvele, Tammerkoskile ja metsade
rohelusele. See panoraam vaimustas ka Rootsi-Soome kuningat Gustav III,
kes rajas 1779. a. kose äärde linna. Hommikune jalutuskäik kesklinnas.
Rahvusromantilise stiili suurejooneline näide on Soome kaunimaks kirikuks
valitud, andeka arhitekti Lars Soncki projekteeritud Toomkirik. Tammerkoski
kunagised vabrikuehitised, mis nüüdseks on saanud uue sisu. Linna
peaväljak, kus asuvad nii raekoda, teater, arhitekt Engeli projekteeritud
Vana kirik, kaunid vaated ja sillad… Asume teele Ähtäri poole, mille nime
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laulis omal ajal rahva mällu Juice Leskinen. Praegu on sellest väikesest, alla
6000 elanikuga linnakesest, saanud eriline tõmbekeskus. Magnetiteks on
Ähtäri loomaaia, Ähtäri Zoo tõelised nunnumeetrid, hiidpandad Hua Bao
(Tuisk) ja Jin BaoBao (Lumi). Võime jälgida seda vahvat paari puu otsas
ronimas, bambust krõmpsutamas või armsalt magamas. Uhiuues Pandamajas
asub ka kehakinnitust pakkuv Deli&Cafe. Ähtäri Zoo on olnud juba
asutamisest peale mõnus kogupere loomapark. See on vanim looduslik
loomapark Soomes, siin võib näha isegi neid loomi, keda Tallinna loomaaias
ei ole. Lisaks pandadele on meil võimalus kohtuda lumeleopardi,
väikepandade, karude, põtrade, ahmide ja ilvestega. Ähtäri Zoos elab
looduslikes tingimustes üle 65 erineva loomaliigi. Kolme kilomeetri pikkune
pearada kulgeb keset looduse rohelust, pinkidel saab puhata jalgu.
Jalutamiseks võib külastaja valida ka lühema, 1,5 km pikkuse raja. Looduse
keskelt
pandade
juurest
sõidame
võluvasse
ülikoolilinna Jyväskylässe. Öömaja ***hotellis (2-sed toad).

3. PÄEV
Hommikusöök. Väike bussitiir Jyväskyläs ja seejärel võtame
suuna Mikkeli poole. Saimaa kaldal asub Kenkävero, kunagine Mikkeli
kirikumõis, kus praeguseks on põnevalt ühinenud mitmekülgne soome
tarbekunst ja käsitöö, kunstnike ateljeed, aiandus, maitseelamusi pakkuv
kohvik-restoran ja pisikene kohalik pagaripood. Soome suurimat puidust
kirikumõisat ähvardas 1960-ndate lõpust alates häving. Ametis olnud
kirikisandale ja ta perele pakuti mugavustega korter linnasüdames ning mõis
oma kõrvalehitistega jäi saatuse hooleks. 1980-ndateks oli kõik nii armetus
seisus, et linnavõimud otsustasid hooned lammutada. Linnaelanikud asusid
lagunevat ilu päästma ja see õnnestus neil suurepäraselt. Praeguseks on
sellest kujunenud Mikkeli elanike lemmikpaik. Mikkeli ise, algselt kiriku
kaitsepühaku peaingel Miikaeli järgi nime saanud linn, on ajaloos olnud veidi
militaarhõnguline. Asula kujunemine linnaks algas Viiburi kaotamisega
venelastele Suures Põhjasõjas, mil piiskopitool toodi Mikkelisse ja Mikkeli
kirikust sai toomkirik. Jalutame Mikkeli turul ja otsime turutelkide vahelt
üles marssal Mannerheimi väärika pronkskuju. Võimalusel külastame
toomkirikut, mille arhitektiks on tunnustatud Josef Stenbäck, ja mille
altarimaal on soome maalikunsti suurkujult Pekka Halonenilt. Kodusõja ajal
asus Mikkelis soome valgete staap, pandi alus soome sideteenistusele. Talveja Jätkusõja ajal paiknes Mikkelis marssal Mannerheimi juhitud armee
peastaap. Näeme 1961.a. Pasilas renoveeritud vagunit, millega marssal sõitis
rinnete vahel maha tuhandeid kilomeetreid. Samas on Mikkeli ka naiselik ja
kaunis, siin on huvitava ajalooga kõrge maamärk Naisvuori, kust avanevad
kaunid vaated linnale, seda ümbritsevale rohelusele ja Saimaale. Soovijad
võivad mäetipus asuvas kunagise veetorni kohvikus nautida tassikest kohvi
või sõita liftiga kõrgemalt avanevat vaadet imetlema. Lõunapausi võimalus
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Mikkeli lähedal asuvas ABC-s. Asume teele Lahtisse. Öömaja ***hotellis (2sed toad). Naudime ühist õhtusööki.

4. PÄEV
Hommikusöök. Kuigi 120 000 elanikuga Lahti on tuntud kui talispordikeskus
ja murdmaasuusatamise MM meka, ei sõida me hommikul kuulsate
hüppemägede juurde, vaid Vesijärvi sadamasse. Siinne reisisadam ja selle
ümbrus on Lahti elanike meelispaik. Heidame pilgu Lahti uhkusele, 2000.a.
avatud muusika- ja kongressipaleele, Sibeliustalole, jalutame lahe äärses
pargis ja imetleme avanevaid vaateid. Sõidame Helsingisse, mida
kutsutakse tema kauni asukoha tõttu Läänemere tütreks. Meie sihtkohtadeks
Soome
pealinnas
on
seekord
2018
a
avatud
põnev keskraamatukogu Oodi ja nüüdiskunsti muuseum Kiasma. USA
arhitekti Steven Holli projekteeritud ja 1998.a. avatud kunstimuuseum on
äsja läbinud värskenduskuuri ja ootab 2022.a. kevadest alates taas
külastajaid. Mõnusa päeva lõpetame keskraamatukogus Oodi. Kesklinnas
Töölö lahe kaldal kõrguva põneva arhitektuurilise ime autoriteks on ALA
Architects, sama arhitektuuribüroo, kes võttis osa ERMi uue maja
arhitektuurivõistlusest 2005. a. Toona saadi teine auväärne koht. Oodi on
ülistuslaul soome metsale, seal on kasutatud nii klaasi kui betooni, aga
kodususe annab just erinev puit. Helsinglased, nii vanad kui noored, on
võtnud uue raamatukogu innu ja rõõmuga omaks. Sellest on saanud elav
kohtumispaik Helsingi südames. Siin võib kohtuda sõpradega, luua oma
ainulaadset kunsti, lõõgastuda. Soovijad võivad nautida kohvi ja kooki. Majal
on kolm korrust, igaühel neist on erinev funktsioon. Alumine korrus on
kavandatud suhtlemiskohaks, seal on kino, näitused ja kohvik. Teisel
korrusel on ruumid töösse süvenemiseks ning võimalused erinevateks
harrastusteks, isegi õmblemiseks! Kolmandal korrusel asub traditsiooniline
raamatukogu oma kogudega, otse loomulikult on seal ka lasteosakond ja
mängunurk lastele. Bussisõit sadamasse. Tallinki kiirlaev väljub kl. 19.30
-21.30 Tallinnasse D-terminali. Sõit Tartusse.

ÕPPEREISI MAKSUMUS : 695 € Kui ühest asutusest/ perest
2 osalejat, siis
soodustus 2 %. Kui osalejaid vähemalt 4, siis soodustus 3 %. Tasumine Vilko
koolitusarve alusel. P.S.Kui keegi mingil põhjusel reisist loobub, siis reisi summat ei
tagastata, küll aga võimalus leida ise asendaja. NB! Reisi summa võimalik tagasi saada
sel juhul, kui on reisijal endal sõlmitud kindlustusfirmaga eraldi reisitõrkekindlustus.
HINNA SEES:

Koolituskeskus Vilko

-4/6-

28.06.2022

5

laevapiletid Tallinn-Helsingi-Tallinn
öömajad hotellides koos hommikusöökidega (2-sed toad)
mugavustega buss

Ähtäri loomaaia pilet (ka pandad)
Kiasma muuseumi pilet
kaks õhtusööki

eestikeelne giid-reisijuht Kalli Kukk ja ekskursioonid
Väljastame koolitustõendi (8 AT) vastava ajaloo- ja kultuurikoolituse läbimise kohta
Reisi korraldus: reisifirma AS Tensi-Reisid- Ülikooli 4
51003 Tartu, reg. nr.
10323031, MTT: TRE000084)

NB! Palun ise juurde teha tervisekindlustus koos reisitõrke ja
covidkindlustusega.
LISATASU EEST (2021. a. seisuga tellimine ja tasumine enne reisi):
ühene majutus 132 €

KAASA: kuni reisi lõpuni kehtiv EV pass või ID-kaart
Hind ei sisalda sissepääsupileteid muuseumidesse ja teistele tasulistele
kohtadele, palume kaasa võtta sularaha.
16.03.2022 seisuga on reisiks vajalik EL-i digitaalne COVID tõend, mis kinnitab
reisija vaktsineeritust või koroona läbipõdemist.
Vaktsineerituks loetakse need, kellel on viimasest vaktsineerimise lõpetamiseks
vajalikust doosist möödas rohkem kui 7 päeva. Seega peab viimane doos olema tehtud
hiljemalt 1. juulil.
Läbipõdemist tõendab 180 päeva jooksul enne reisi algust saadud positiivne proov.
2007. a. või hiljem sündinud lastelt tõendit ei nõuta.

Registreerimine õppereisile kuni 3. juuli E-post: gunnar@vilkokool.ee, mob
52 68 031
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Mõningad külastamisvõimalused (tasumine kohapeal sularahas):

J. Sibeliuse kodumuuseum Ainola

15 €
(rühmapilet ja
kohalik giid)

P. Haloneni ateljeemuuseum Halosenniemi

8€

Iittala klaasidisaini muuseumi kompleks

3€

Lõunasöök ABC-s11 €
NB! Meie reisiprogrammid on koostatud 2021. a seisuga. Kuna uue
olukorra tõttu muutuvad sihtkohtades sageli reeglid ja nõuded, siis võib
juhtuda, et need ei võimalda meil enam külastada mõnda programmis
märgitud paika või vaatamisväärsust. Sel juhul oleme sunnitud
programmi muutma ja võimalusel pakkuma alternatiive vastavalt reisi
ajal kehtivatele reeglitele, nõuetele jms. Samuti võivad muutuda nõuded
sihtriiki sisenemiseks ja sealt naasmiseks.
This entry was posted on Tuesday, June 14th, 2022 at 1:01 pm and is filed under
Koolitused
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both
comments and pings are currently closed.

Koolituskeskus Vilko

-6/6-

28.06.2022

