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RIL Seniorit Irlannissa 30.9.-5.10.2013 

RIL Senioreiden retki Irlantiin onnistui yli odotusten. Pääsimme Guinnessin ja Jamesonin vaikutuksen alai-

sena erinäisistä syistä vankilaan ja sieltä vapauduttuamme linnaan. Ja aina välillä syötiin tukevasti! 

1. päivä 

Perille päästiin vasta illalla Suomen aikaa 22 maissa ja nälkähän siinä oli jokaisella. Ravintola ELY tarjosi to-

della tuhdin illallisen: organic ham hock, chicken and pink prawn terriini, ankanrintaa ja vadelma- valkosu-

klaa juustokakku… uni tuli miten kuten pullean vatsan vieressä. 

2. päivä 

Oppaamme Tiina Walsh opasti meidät kaupunkikierrokselle ja sen jälkeen Guinnessin panimomuseoon, 

jossa otimme ohjat käsiimme ja avasimme itsepalvelubaarin ihan omin luvin. 

  

Jamesonin kolmesti tislatun viskin ylivoimaisuus kävi selväksi ainakin niille 8 vapaaehtoiselle, jotka joutuivat 

maistamaan myös skottilaisia ja jenkkiviskejä. Hyvät vauhdit saatiin irlantilaiseen kulttuuriin heti alkumet-

reillä!  

Illallinen nautittiin Bad Ass ravintolassa Temple Barin alueella. Omassa rauhassa saatiin olla yläkerran ka-

binetissa vaikka alakerran kitaristi ja laulaja yrittivät parhaansa. 
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3. päivä 

Nyt saatiin uusi opas Sini Sarpo ja bussin nokka käännettiin etelään Wicklowen vankilamuseoon ja joka iikka 

joutui pidätetyksi kuka  127  jäniksenraadon kuka elävän pässin pöllimisestä aatelisilta.  

 

Lounaaseen mennessä kaikki oli onneksi vapautettu. Laraghin kylässä nautitun lounaan jälkeen saimme 

palautua vankilakokemuksistamme Powerscourtin puiston rauhassa kevyessa vesisateessa. Illalla hiljennyt-

tiin kirkossa urkuparvella.  Urkuri oli vapaalla ja sen sijaan The Church ravintola tarjosi pöydällä korkojaan 

kopisuttelevia rivitanssijoita ja äänekästä irkkumusaa. Pastori tarjosi lohta, totta kai. 

4. päivä 

Torstain tutustumiskohde oli Dublinin pohjoispuolella oleva hieno Talbotin suvun vuosisatoja hallitsema 

Malahiden linna ja puisto. Kummitus ei suostunut näyttäytymään vaikka kuinka ovea kopisuteltiin! 
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Lounas Abbey Tavernissa Howthissa oli erinomainen: kanaa ja jälkkäriksi  Irish Coffee. Iltapäivä olikin vapaa 

ostoksille ja kulttuurielämyksille.  

Viimeisen illan ohjelmaksi oli tarjolla Arlington hotellin irlantilainen tanssi- ja musiikkishow. Iso sali ja vähän 

massaturismiin viittaava ympäristö hieman latisti aterianautintoa, mutta tanssiesitys oli hieno. 

5. päivä 

Jälleen monipuolinen irlantilainen aamiainen Gresham hotellissa, jonka jälkeen vapaata tutustumista Dubli-

nin viehättävään kaupunkiin.  

Lähtökuvaan ei valitettavasti kaikki 34 ehtineet mukaan. 

 

Kiitos kaikille mukavasta reissusta!   

Matti Koskivaara 

 

 

 

 

 

 


