
"  Marraskuun kolmannen päivän aamuna vielä viimeinen varmistus, että passikin on 

varmasti mukana.   

Tampereella junaa vaihtaessa tuntui että tulikohan otettua liikaa vaatetta mukaan...  

Tapahtumia tulisi olemaan niin paljon erilaisia että aivan mahdotonta naisena pakata 

liikaa :) 

 

Junassa oli aikaa vielä tutustua puhelimen sovelluksen kautta tulevan viikon tapahtumiin 

ja vielä varata osallistumisia niihin. Extempore tulikin otettua muutama lisäys porukalla. 

Tapahtumia oli valittavana runsaasti ja harmiksi useampi päällekkäin. Vaati diplomatiaa 

taikka suorastaan tetristä välillä osallistua mahdollisimman moneen. 

 

Vielä en ole Tallinnaan lähtenyt A2 terminaalista, enkä Eckerölinella. Onneksi meitä lähti 

Jyväskylästä muitakin ja matkalla tavattiin kamarilaisia lisään ympäri suomen.  

 

Laivareissu oli iloinen ja hyvällä porukalla tunnelman nousu oli  nopea. Kaikilla pieni 

jännitys ja isot odotukset tulevasta viikosta. 

 

Satamassa kukin suuntasi omaan majoituspaikkaansa, .Itse majoituin hotelli Virussa 

useiden muiden kanssa. Sijaisnti erittäin hyvä ja keskeinen tulevaa viikkoa ajatellen. 

 

Illalla meitä odotti Jennin 40v juhlat, johon kaikki suomalaiset oli kutsuttu. Juhlat pidettii 

Virun alakerrassa, joten kerkesin itse vielä pulahtaa hotellihuoneeni kylpyammeseen 

päivän matkustamisen jälkeen. 

 

Jennin juhlilla korkkarit kattoon ja kohti maailmankokous viikkoa :) 

 

 

Maanantaina suuntasimmen kahden muun kamarilaisen kanssa hakemaan rekkarimme 

viikoksi. Mukaan saimme myös louaslippuja koko viikoksi, pääsisimme joka päivä 

kokeilemaan uutta lounaspaikkaa ja näin laajentamaan Tallinnan ruokapaikka tietämystä. 

Useimmiten Tallinnassa vieraillessa tulee käytyä samoissa paikoissa. 

 

Loppupäivä menikin nopeasti toisiimme tutustuessa, ensikertaa maailmankokouksessa 

luentoon, valmistautuessa ensimäiseen iltaan muiden suomalaisten kanssa. Siellä olikin 

mahdollista ostaa pinssejä ja muuta jci tavaraa. Itsekkin ostin avainnauhan ja pinssin. 

Huipentumana päivälle Sakuhallissa oleva avajais seremonia. Sinne pääsimme 

yhteisbussikuljetuksella. Ilta oli hyisen tuulinen, mutta tunnelma hallissa aivan mahtava! 

Upeaa suorastaan. Iso halli, osallistujat ympäri maailmaa. Yheisöllistä silti .Oli pientä 

tarjottavaa ja musiikkia. Suomen liput liehuivat upeasti, olihan meitä siellä iso porukka! 

 

 

Hieman väsyynenä aamupalalle tiistaina. Onneksi löytyi heti seuraa ja kahvin jälkeen alkoi 

kiivas keskustelu päivän kulusta. 

 Moni meistä suuntasi jälleen Sakuhallille kuuntelemaan kun mm. Eric Edmeades sekä 

Robin Sharma puhuivat. Yleisö oli vaikuttavan suuri ja mukana luennoissa täysillä.  



Minulta ja kuudelta muulta luennot jäivät kesken kun suuntasimme takaisin Tallinnan 

keskustaa ja lähdimme Sky hotellilta historialliselle kierrokselle ympäri vanhan 

kaupungin.  

Kaksituntinen kierros oli mielenkiintoinen, kuulimme kummitustarinoita ja tallinnan sekä 

suomen historiaa. Ilma vaan oli kylmä ja erittäin hyinen tuuli. Yhteistuumin 

suunatsimmekin lämmittelemään erääseen vanhankaupungin tunnelmalliseen ja 

lämpimään ravintolaan. Ai että vanatallinna kahvi oli poikaa! 

 

Muutaman tunnin jälkeen meitä lähti iso porukka kohti satamaa ja allasbileitä. Se oli yksi 

juurikin junamatkalla päätetty ylimääräinen illanvietto. Koko paikka oli varattu jcille ja 

väkeä oli paljon eri kansalaisuuksista. Oli musiikkia, valoja, lämmintä vettä, drinkkejä, 

saunoja ja mielemkiintoisia keskusteluja. Illalla myöhään Bolt vei meidät vielä syömään ja 

hotelliin nukkumaan. Upea päivä takana jälleen! 

 

Keskiviikko aamuna heräsin aikaisin. oli kotiin lähdön aika. Samalla haikea sekä onnellinen 

mieli. Viikko päässyt vasta alkuun, mutta minun aikani oli lähteä muihin velvollisuuksiin 

takaisin Suomeen. Ehdin vielä aamupalalla tavata kavereita ja toivottaa heille hyvää 

loppuviikkoa. Perjantain suuri ja mahtipontinen päätösjuhla jäi minulta väliin, joskus vielä! 

Boltilla suuntasin terminaaliin ja kotiin <3 

 

Nämä muutama päivä jäi ikuisesti mieleeni. Ihmiset ja yhteisöllisyys, keksustelut, uudet 

ystävät ja vaikuttava kattaus luentoja sekä oheistoimintaa. Mahdollisuuksia on näillä 

reissuilla vaikka mihin! 

Ehdottomasti mmukaan uudelleen!" 

 

-Mari Snoro 
 


