
ITÄVALTALAISET SUOMESSA 

sunnuntai 21.7. 

klo 14:40 Haku lentokentältä 

Matkalla Haminaan käytiin syömässä Rax pizzabuffetissa Porvoossa.  Josta jatkoimme matkaa Hotelli 

Haminalle ja annoimme vieraille aikaa majoittautua. Tämän jälkeen lähdimme hotellilta kävelemään 

Haminan kaupungin keskustaan. Kävimme katsomassa Euroopan korkeinta lipputankoa, jossa ei 

sunnuntaina valitettavasti lippua liehunut. Kävimme myös tutustumassa Tervasaareen ja merimaisemiin.  

Vieraat pääsivät käymään paikallisessa supermarketissa ostamassa hieman herkkuja hotellille illaksi. 

Kauppareissun jälkeen suuntasimme Husulaan tutustumaan Vehkalahden vapaaehtoisen keskuspalokunnan 

paloasemaan, jolle oli hetkeä aikaisemmin tullut hälytys. Paloasemaan tutustumisen jälkeen meidän nuoret 

leikkivät pihalla yhdessä itävaltalaisten nuorten kanssa. Iltapalaksi grillattiin aseman alapihalla Aitolahden 

lihapiirakoita. Iltapalan jälkeen vieraat toimitettiin hotellille ja sovittiin seuraavan päivän aikataulusta. 

maanantai 22.7. 

Itävaltalaiset vieraat nauttivat joka päivä hotelliaamiaisen ja haimme 

heidät hotellilta klo 8:30. Maanantai päivän ohjelma alkoi vanhalta 

avovankilalta, jonka pihalle on perustettu polkuautopuisto. 

Polkuautopuistossa nuoret ja aikuiset saivat vapaasti kokeilla polkuautoja 

ja heille järjestettiin leikkimielinen kilpailu, jonka voitti Claudia! 

Hikisen polkuautoilun jälkeen kaikilla oli mielessä uiminen ja vieraat 

vietiin Haminan suosituimmalle uimarannalle Pitkille hiekoille mereen 

uimaan. Uimisen jälkeen veimme vieraat lounaalle DisasFishin 

lounaspöytään, josta jokainen sai valita mieleistään syötävää. 

Lounaan jälkeen vierailla oli hetken ruokalepo ja valmistautuminen 

iltapäivän ohjelmaan. Iltapäivälle oli varattuna Haminan Ladun järjestämä 

melonta Haminan lahdella. Pienimmät melojat tuntuivat väsyvän, mutta 

yhtä henkilöä lukuun ottamatta kaikki pysyivät kuivina ja suoriutuivat 

melonnasta hienosti. 

Melonnan jälkeen tarjosimme vieraille päivällistä Hotellin vieressä 

sijaitsevassa kiinalaisessa ravintolassa, jossa myös hotellin aamupala 

tarjoillaan. Päivällisen jälkeen vieraat halusivat viettää vapaata aikaa 

omineen. 

  



tiistai 23.7. 

Vieraat haettiin hotellilta sovitusti klo 8:30, jonka jälkeen suunnistettiin Kukkosaaren kodalle 

Kannusjärvelle.  Perillä meitä odotti ralliauto kuljettajineen ja nuotio makkaranpaistoa varten. Jokainen 

vieras pääsi aamupäivällä ralliauton kyytiin ja sai paistaa tikulla makkaraa. Tarjolla oli myös kylmää juomaa 

ja kahvia. Ralliautoiluun jokaiselta nuorelta oli lupalappu vanhemmilta.  

Ralliautoilun aikana kaksi palokuntanuortemme vanhemmista laittoi ruokaa, riisiä ja kanakastiketta, jota 

söimme paloasemalla. Paloasemalla vieraille oli järjestetty hieman palokunta-aiheista ohjelmaa mm. 

sankoruiskukisaa ja potilaan kuljettamista paareilla. Palokunta kisailun jälkeen olikin kaikilla hiki ja taas 

haluttiin lähteä uimaan. Tiistaina kävimme uimassa läheisellä Vähäjärvellä. Mukana oli erilaisia 

puhallettavia uimaleluja ja vieraat saivat kokeilla myös SUP-lautaa. 

Uinnin jälkeen vieraille jäi hetki vapaa-aikaa hotellilla, josta heidät haettiin päivälliselle paikalliseen 

pitseriaan.  Pitsan syömisen jälkeen vieraat halusivat käydä kaupassa ja viettää loppuillan hotellilla.  

keskiviikko 24.7. 

Keskiviikko alkoi kuten aikaisemmatkin 

päivät ja vieraat haettiin hotellilta 

aamupalan jälkeen klo 8:30. Keskiviikon 

ohjelma suuntautui itärajalle, jossa 

ensimmäiseksi vierailimme 

Salpalinjamuseolla Miehikkälässä. 

Salpalinjalla katsoimme saksankielisen 

videoesittelyn salpalinjasta, jonka jälkeen 

meille esiteltiin bunkkereita, 

panssarivaunuja ja kerrottiin Salpalinjasta. 

Museon yhteydessä on ravintola, jossa 

söimme lounasta. Lounaan jälkeen 

suuntasimme Miehillälän uudelle 

paloasemalle, jota meille esitteli 

palomestari Jukka Viipuri. Paloasemalla on uusi monitoimiyksikkö, joka ulospäin muistuttaa ambulanssia, 

mutta on varustettu myös palokunnan ensitoimia varten. Miehikkälän asemalta suuntasimme matkamme 

Kurkelaan, jossa tieltä näkee Venäjän rajaa ja Venäjän puolelle. Pysähdyimme myös Rajahovin pihalla, josta 

kävelimme mäen päälle, josta vieraille näytettiin Vaalimaan tullirakennuksia. Sieltä takaisinpäin ajelimme 

Museotietä pitkin ja matkalla poikkesimme Klamilan kalasatamassa jäätelöllä. 

Klamilasta ehdimme juuri ja juuri Vallikentälle, jossa meille Haminan Palloilijat oli järjestänyt 

pesäpallokoulutusta. Haminan Palloilijoiden nuorisovastaava Sami Joukainen opasti vieraita pesäpallon 

perus säännöistä ja jokainen pääsi kokeilemaan kopittelua sekä lyömistä. Urheilun jälkeen siirryimme 

syömään Haminan keskustaan MonAmiin.  

Ruokailun jälkeen pääsimme seuraamaan Haminan Palloilijoiden miesten ykköspesistä eturivin paikoilta. 

Haminan palloilijat voittivat pelin selkein luvuin. Sääntöjä kertailtiin vielä pelin edetessä ja ainakin 

vanhimmat vieraista kokivat ymmärtävänsä osan säännöistä. Pelin päätyttyä vieraat pääsivät viettämään 

vapaa-aikaa ja nukkumaan hotellille. 



torstai 25.7. 

Torstai alkoi samoin kuten aamut siihenkin asti ja vieraat haettiin hotellilta klo 8:30 aamupalan 

jälkeen. Torstai suuntautui Kotkaan, jossa olivat alkamassa Kotkan Meripäivät. Paloautot jätettiin 

Kotkan uuden paloaseman pihalle, jonne pääsimme tutustumaan päivystävän palomestarin Jaakko 

Hämeenniemen johdolla. Jaakko kuuluu myös Vehkalahden 

vapaaehtoiseen keskuspalokuntaan.  

Paloasemalta suuntasimme Merikeskus Vellamolle, jonne 

olimme vieraille varanneet saksankielisen opastuksen. 

Aikuiset kiittelivät kovasti hyvää opasta ja lapsia tuntui 

kiinnostavan. Lounas syötiin Kotkassa Canttiinissa, josta 

siirryimme Maretariumiin tutustumaan suomalaisiin kaloihin 

englannin kielisen oppaan johdolla. Näimme myös kalojen 

ruokinta-ajan. Maretariumissa ollessamme pääsimme Radio 

Kaakon haastatteluun, jossa he kyselivät vierailtamme heidän 

matkastaan ja mitä he ovat pitäneet Suomesta.  

Maretariumin jälkeen meille jäi aikaa kierrellä vapaasti meripäivillä ja vieraat löysivät tuliaisia 

kotiin viemisiksi. Aikuisten kanssa meripäivillä nautittiin kylmät virvokkeet ja munkkipossot. Kello 

18 järjestäydyimme torin laidalle katsomaan Meripäivien avajaisparaatia, jossa paikalliset seurat ja 

yhteisöt esittäytyivät. Paraatin jälkeen vieraat toivoivat ruoaksi pastaa, jota menimme syömään 

Haminaan Mon Amiin. Ruokailun jälkeen kaikki olivat väsyksissä ja vieraat päästettiin hotellille 

lepäämään. 

 

perjantai 26.7. 

Perjantai alkoi kuten kaikki muutkin päivät 

ja vieraat haettiin hotellilta klo 8:30 ja 

lähdettiin taas kohti Kotkaa. 

Kymenlaakson pelastuslaitokselta oli 

luvattu meille venekuljetus Haminan 

edustalle Majasaareen. Pelastuslaitokselta 

oli kolme henkilöä kuljettamassa meitä. 

Nuoret pääsivät matkalla ajamaan 

venettä, tähystämään ja tutkimaan 

karttoja. Heistä jokainen tuntui nauttivan 

matkasta. 

Majasaaressa kävimme kiertämässä 2,4 

km pituisen luontopolun, jonka opasteet olin kääntänyt ystävien avustuksella saksaksi. Luontopolun jälkeen 

Vehkalahden veneseuran majalla oli lohisoppa odottamassa. Lohisopan syömisen jälkeen vieraat pääsivät 



majan saunaan ja mereen uimaan. Ymmärtääksemme oli osalle vieraista ensimmäinen kerta saunassa ja 

kuumaa saunaa hämmästeltiin. 

Majasaaresta pääsimme takaisin Kotkaan taas pelastuslaitoksen veneen kyydissä. Kotkasta ajelimme 

takaisin Haminaan, jossa vieraat saivat hetken levähtää hotellilla. Illaksi olimme varanneet Haminan 

seurakunnan leirikeskus Markkulan rantasaunan kirkasvetisen Merkjärven rannalta. Ilta meni siellä rennosti 

saunoen ja uiden. Yksi nuoristamme oli valmistanut kaikille iltaruoaksi Nachovuokaa, joka teki hyvin 

kauppansa. Lisäksi oli vesimelonia ja juomaksi vichyä ja limonadia. Saunomisen jälkeen vieraat palautettiin 

hotellille nukkumaan. Seuraavaksi aamuksi luvattiin hieman myöhäisempää aikataulua. 

 

lauantai 27.7. 

Lauantaiaamun herätys oli hieman 

myöhäisempi kuin muina aamuina ja vieraat 

haettiin hotellilta vasta klo 9:30.  Lauantaina 

vietettiin nuorimman vieraan Amelien 

syntymäpäiviä, joka sai pääasiassa päättää 

päivän ohjelman. Aamusta lähdettiin 

Vähäjärvelle uimaan. Lounaaksi oli tarjolla 

syntymäpäiväsankarin toiveesta Hesburger-

ruokaa. Lounaan jälkeen vierailla oli 

useampi tunti vapaa-aikaa. 

Iltapäivällä siirryttiin Vilniemelle Ainon 

vanhempien luo, jossa vietettiin 

syntymäpäiviä. Ruoaksi oli tarjolla lasagnea 

ja syntymäpäiväsankarin toiveiden mukaan 

leivottu kakku. Myös Vilniemellä käytiin 

vielä uimassa. 

 

 

sunnuntai 28.7. 

Sunnuntai aamuna herätys oli jo klo 4.30 ja hotellilla oli sovittu, että jättävät vieraille aamupalan saataville. 

Matka lentokentälle sujui uneliaan hiljaisissa merkeissä, eivätkä vieraat halunneet enää matkalla pysähtyä 

missään. Lentokentällä olimme ajoissa ja haikein mielin halailimme ja toivotimme heille turvallista 

kotimatkaa. 

 


