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TalliNNa Kaupunki tarjoaa shoppailua, ravintoloita 
ja yöelämää, mutta entä jos matkaan haluaa lähteä 
perheen kesken? Kirsikka ja Juha Isohanni sekä lapset 
Eemil, 11, Arthur, 10, ja Aurora, 7, lähtivät tutkimaan 
millaisia elämyksiä lapsiperhe voi Tallinnassa saada.
TEKSTI kaTja pEsONEN — KUVA aNdrEs TEiss, Harri rOspU
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 × lasTEN TalliNNa

TalliNN zOO 
Tallinn Zoo perustettiin 
vuonna 1939. Eläintarha on 
jo nyt laaja, mutta sillä on 

käytössään vielä runsaasti maita, 
joita parhaillaan rakennetaan.

Koko Isohannin perhe ihaili 
eläintarhan uusia vetonauloja, 
kahta sarvikuonoa, jotka näyttivät 
komeilta paksuine panssareineen. 
Eemil ja Aurora ihastuivat ilvek-
seen, joka vaani häkkinsä katolla 
hyppivää varpusta. Arthur piti 
ylväästä huuhkajasta. 
Linnuilla olisi Juhan mielestä saa-
nut olla enemmänkin liikkumatilaa.

− Joillakin eläimillä, kuten 
norsuilla, oli kuitenkin tilaa vaikka 
kuinka. Näen eläintarhalla paljon 
mahdollisuuksia, hän sanoo.

Kirsikan mielestä Tallinn Zoossa 
voisi viettää vaikka koko päivän, 
jos siellä olisi enemmän kuin yksi 
kioski.

− Tänne kannattaa pakata mu-
kaan omat eväät, hän vinkkaa.

 Ȫ Liput 5,80 €, koululaiset 2,90 €, 
alle 3-vuotiaat ilmaiseksi, perhelip-
pu 12,20 €. Keskustasta johdinauto 
nro 6 ja bussi nro 22, rautatiease-
malta johdinauto nro 7 ja bussi nro 
21. Paldiski mnt 145/Ehitajate tee 
150.  www.tallinnzoo.ee
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pEppi piTkÄTOssU 
-MUsikaali 

Estonia-teatterin tilois-
sa pyörivä Ülo Raudmäen 

ja Ülo Vinterin Peppi Pitkätossu 
-musikaali ihastutti kaikkia.

− Mun lempihahmo oli Tossa-
vainen, koska se teki koko ajan 
kaikkea hauskaa, Eemil sanoo.

Arthur piti Pepin isän lauluää-
nestä ja valtavasta harmaasta 
hiuspehkosta. Auroralle Pepin 
tarina on tuttuakin tutumpi.

− Mä olen lukenut sen kirjan viisi 
kertaa, hän hihkaisee.

Kirsikka ja Juha nauttivat elä-
myksestä kokonaisvaltaisesti.

− Pidin erityisesti laulukohdista, 
sillä Pepin ääni oli mielettömän 
kaunis. Lavasteet olivat mahtavat, 
samaten puvustus ja musiikki eli 
koko paketti oli onnistunut. Sen 
huomasi siitäkin, että vaikka esitys 
kesti jopa kaksi tuntia, teatterissa 
oli koko sen ajan aivan hiljaista. 
Musikaali todellakin tempaisi 
lapset mukaansa, Juha miettii.

 Ȫ Seuraavat esitykset ovat 10., 12. ja 
23.11. Lippujen hinnat vaihtelevat 
paikkojen mukaan. Lapset puoleen 
hintaan. Liput teatterista Estonia 
pst 4. www.opera.ee, tai matkava-
rauksen yhteydessä Tallinkilta.

Club One 
-hotellimatka tarjous  

tallink City Hotel **** alk. 
60 €/hlö. tallink spa & Confe-

rence Hotel **** alk. 62 €/hlö. sis. 
meno–paluu-laivamatkat Helsin-
gistä ja yhden yön majoituksen 2 
hh:ssa aamiaisineen. matkustus-

aika 21.8.–28.9.2013. Lue lisää 
www.clubone.fi
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skypark
Sisäseikkailupuisto 
Skypark on paratiisi niin 
isoille kuin pienille temp-

puilijoille. Trampoliineja on monen 
metrin pituudelta, jopa vinottain 
seiniä vasten. Siellä on myös laaja 
kiipeilyteline, ilmakiekko- sekä 
koripallolaite, sumopainipukuja 
ja erikoisia polkupyöriä. Auroran 
ja Arthurin mielissä trampoliinit 
veivät voiton.

− En ole koskaan hyppinyt noin 
isolla trampoliinilla, Arthur ylistää.

− Se oli tosi kivaa, mutta mun 
mielestä parasta oli sumopaini-
puvut, Eemil sanoo. Pojat ottivat 
muutaman erän keskenään.

Aurora piti lisäksi juuri niistä 
oudoista polkupyöristä, joilla pol-
jettiin ihmeellisissä asennoissa. 

− Vanhemmillakin on hauskaa, 
kun lapsilla on hauskaa, Kirsikka 
hymyilee.

Juha pisti merkille, että Skypar-
kiin pääsee näppärästi bussilla. 
Lähimmälle bussipysäkille on vain 
parinsadan metrin matka.

 Ȫ Päivälippu 6,80 €, perhelippu 
18,70 €. Avoinna ma–pe klo 12–22 
ja la–su klo 10–22. Keskustasta 
kulkevat bussit 18, 5 ja 36. Pärnu 
mnt. 139E.  www.skypark.ee

lähde asiakaskokemusmatkalle!
Haemme Club one -lehden lukijoita 
asiakaskokemusmatkoille tutustumaan 
tallinnan ja tukholman eri kohteisiin. tallink 
silja ja Club one tarjoavat valituille matkat, 
majoituksen ja ruokailut. matkasta tehdään 
juttu Club one -lehteen. Lue lisää ja ilmoit-
taudu mukaan matkalle!: bit.ly/11DyXwr
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NUkkEMUsEO NUkU 
Tallinnan vanhassa 
kaupungissa sijaitseva 
nukketaiteen museo 

esittelee nukketeatterin historiaa 
pysyvässä ja vaihtuvissa näytte-
lyissä. Esillä on mitä kiehtovimpia 
nukkeja Virosta ja maailmalta. 

Nuku järjestää myös nukketeat-
teriesityksiä sekä työpajoja, joissa 
voi pientä materiaalimaksua vas-
taan askarrella oman nuken kotiin 
vietäväksi. Nukketyöpaja sai Art-
hurin ja Auroran suosion. Kaksikko 
väsäsi komeat linnut neulahuovu-
tustekniikalla. Nukkemalleja on mo-
nia, ja huovutuksen lisäksi nukkeja 
voi tehdä vaikka vaahtomuovista, 
kankaista tai sukkahousuista.

− Paja oli parasta! Aion tehdä 
linnulle kotona kaikenlaisia juttuja 
kaveriksi, Aurora suunnittelee.

− Näyttely yllätti positiivisesti. 
Odotin tavallisia nukkeja lasivitrii-
neissä, mutta paikka olikin todella 
hieno. Nukketyöpajojen vuoksi 
museossa vierähtäisi helposti use-
ampi tunti, Kirsikka toteaa. ■

 Ȫ Lippu 5 €, perhelippu (2 aikuista ja 
väh. yksi lapsi) 14 €, alle 3-v. veloi-
tuksetta. Club One -kortilla 10% 
alennus pääsylipuista. Avoinna to–
su klo 10–19. Lai 1. www.nuku.ee

 Club one 
-kortilla 10 % 

alennus pääsy-
lipuista.
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