
Hinkan sukuseura ry:n kesäretki Tampereen Viikinsaareen 

lauantaina 11.8.2018 

Edellisestä sukuseuran yhteisestä Viikinsaari-retkestä oli vierähtänyt aikaa 

jo 16 vuotta. 

Tapaamispaikkana oli tällä kertaa Tallipihan kahvila (Kuninkaantie 4, 

Tampere), jonne oli tarkoitus kokoontua viimeistään klo 10.45. Onhan se niin, 

että ”vieraassa” kaupungissa liikkuminen ja parkkipaikkojen etsiminen on 

aika haasteellista. Joten pitkänmatkalaiset saapuivat paikalle pikku hiljaa 

noin puolen tunnin liukumalla . Pullan tuoksuisessa kahvilassa meitä 

odotteli Eija, Kirsti, Marja ja Matti sekä Susanna-emäntä henkilökuntansa 

kanssa. Meille oli varattuna pöydät pienestä kabinetista ja keskimmäisestä 

kammarista. Nautimme keittolounaan, joka oli lihakeittoa leivän, levitteen ja 

veden kera. Jälkiruoaksi nautimme kahvin, teen tai mehun kanssa suuren 

suuren vastaleivotun korvapuustin. Kahviossa meitä retkeläisiä oli kaiken 

kaikkiaan 17 henkeä. 

Viehättävän kahvilan lisäksi Tallipihalla oli useita pikku puoteja, joista sai 

ostaa mm. käsin tehtyjä kortteja, koruja, pehmoeläimiä ja löytyipä sieltä 

pieni suklaapuotikin ☺. Alueella oli karuselli sekä tämän viimeisen 

viikonlopun vossikka. Tapahtumaksi oli 11.8. lauantaina Tallipihan 

kalenteriin merkattu kädentaitajien kesäpiha, jossa olisi ollut nähtävillä 

”uutta ja uniikkia”. Todellakin tuntui siltä, että meitä oli odoteltu Tampereelle. 

Kahvilan pitäjä Susanna ja hänen henkilökuntansa oli ystävällistä. 

Hevosmies ja –nainen odottelivat meitä kovasti hevosvaunuineen ja pikku 

poneineen pihalla. Vaunukyyti alueen historiikki esittelyineen maksoi 

aikuisilta 6€ ja lapsilta (alle 12v.) 4€. Poniajelun sai 5€ hintaan. Roni-poika 

kävi kokeilemassa myös karusellikyytiä. Tallipihalla ja lähimaastossa riitti 

paljon katsottavaa ja koettavaa. Päätimme siis siirtää Viikinsaareen lähtöä 

tunnilla myöhemmäksi eli klo 14 lähtevään lauttaan. Kun Marja ja Matti 

lähtivät syötyään noutamaan Riinaa ja Peppiä asemalta, he viestittelivät, 

ettei lippuja saa verkkokaupasta ostettua klo 14 lauttaan??? Otettiin siis 

varman päälle ja päätimme, että matkaamme Viikinsaareen klo 15 lähtevällä 

lautalla ja takaisin Laukontorille klo 17.30 lähtevällä lautalla. 

Aikaa nääs jäi ja meidän oma oppaamme, hyvä Tampereen tuntija Kari, 

esitteli meille Tallipihan lähimaastossa olevia nähtävyyksiä. Kiertelimme 

Näsinpuistoa, jossa näimme Näsikallion suihkukaivon, höyrylaiva Kurun 

haaksirikon muistomerkin ja 2015 remontoidun Näsilinnan. Mukava oli myös 

katsella Särkänniemen huvipuistoa Mustalahden puolelta Näsikalliolta. 



Särkänniemi oli retkikohteenamme kesällä 2016, joka oli muuten viimeinen 

kesä, kun delfiinit uiskentelivat siellä. 

Tallipihalta lähdettiin osa porukkaa kävellen ja osa autolla Laukontorille, 

josta laivat lähtivät Viikinsaareen aina tasatunnein. Matka-aika yhteen 

suuntaan kesti 20 min. Itse kukin osti oman laivalipun saareen ja samalla 

lipulla pääsi myös takaisin. Viikinsaareen liikennöi Hopealinjat Oy. 

Laivalippujen hinnat (verkkokauppahinta/torikioskin hinta) 

Aikuinen 12 € / 13 € 

Eläkeläinen/opiskelija 9 € / 10 € 

Lapsi 3–12 v 7 € / 8 € 

Perhepaketti 2 aik. ja 2 lasta 3–12 v 30 € / 32 € 

Kaikki hinnat sisälsivät meno-paluu laivamatkan. 

 

Laivarannassa seurueeseemme liittyi mukaan Marjan tytär Riina ja hänen 

tyttärensä Peppi. Heitä oli todella mukava nähdä pitkästä aikaa. Osa 

retkeläisistä osallistui Tallipihan kierrokseen, osa vain Viikinsaaren 

kierrokseen ja osa molempiin. 

Viikinsaari on Pyhäjärven saari ja perhepuisto. Laivamatkalla Viikinsaareen 

voi jo irtautua arjesta. Perillä odottivat ravintolapaviljonki, tanssilava, 

luontopolku, sauna- ja uintimahdollisuus sekä kesäteatteri. Paljon oli tuolloin 

Viikinsaareen menijöitä ja tulijoita, koska siellä oli kesäteatterimusikaali, 

Aatamin puvussa ja vähän Eevankin, juuri samaan aikaan. Poukamien ja 

polkujen lisäksi Viikinsaaressa on pelikenttiä, minigolfrata ja lasten 

leikkipaikka. Infossa sijaitsevasta välinevuokraamosta voi vuokrata pallot, 

frisbeet, tikanheittovälineet, Mölkyn ym. pelivälineet kohtuuhintaan.  

Katseltiin vanhaa paviljonkia, joka on ja on ollut Tamperelaisten 

huvipaikkana aina sen rakentamisesta saakka. Vieressä oli vanha pieni 

putkarakennus, jonne villiintyneet huvittelijat vietiin ennen vanhaan 

rauhoittumaan, jos tarvetta oli. Nykyisin se toimi toisenlaisena 

rauhoittumispaikkana, ekumeenisena kappelina, joka on vihitty kirkolliseen 

käyttöön vuonna 1995. Viikinsaaressa grillasimme ja söimme omia 

retkieväitä grillikatoksen tuntumassa sekä kävimme katsomassa 

uimarantaa. Ahkerimmat kävivät kiertämässä koko saaren. Ravintola-

paviljongista sai ostettua jotain virkistävää. Jäätelö ainakin teki kauppansa. 

Kiitos sukulaiset! Kiitos Tampereen Tallipiha ja Viikinsaari ☺               

-terveisin Sanna, Paavo ja Irene sukuseuran huvitoimikunta 
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