KESÄKAUDEN PÄÄTTÄJÄISET 7.10.2016 PAAVO MÄNDARIN TILALLA
Kauko Salmen aloitteesta järjestettiin lokakuussa kevätkauden lopettajaiset, jotka pidettiin Paavo
Mändarin kotitilalla Saarenmaalla. Tilaisuutta varten oli meille järjestetty kuljetus paikalle. Lähtö
tapahtui Tallinna Tänavalta, lähellä linja-autoasemaa. Paikalle oli kerääntynyt lähtijöitä Marja-Liisa
ja Kimmo Pulli, Kauko ja Marjatta Salmi, Maija Helén, Seija Korpinoro, Marja-Liisa ja Matti
Seppä, Sinikka ja Matti Suominen. Matkalla poikettiin aluksi Pikk 62:ssa Ensertissä hakemassa
juotavat juhlapaikalle. Märt Käesel, joka on Arensburgin Viiniklubin presidentti ja Ensertin
johdon esimies liittyi mukaamme viiniasiantuntijaksi. Hän nousi myös kyytiin ja jatkoimme
hakemaan Eija ja Simo Järvistä heidän matkan varrella olevalta mökiltään. Saarenmaalla oli
käynnissä ralli, jonka reittiä pitkin ajelimme aika pitkästi. Ajoimme ohi rallikylän, joka oli
pystytetty ajamamme tien varteen. Ajelimme Kärlan kylän ohi kohti juhlapaikkaa, jossa isäntäväki
otti meidät ystävällisesti vastaan. Salme tuli omalla kyydillään paikalle vähän meidän jälkeemme
tyttären tyttärensä Lumantin kanssa. Ilta alkoi kuohuviini-lasillisella Kaukon hyvin pitkän puheen
jälkeen ja Märt jakoi meille infoa kuohuviinivalinnastaan ja pullon aukaisu tapahtui virallisen
shampanja-pullon aukaisumiekan avulla.

Kuva 1. Kuohuviinin esittely ja virallinen miekka pullon aukaisuun.
Avaus tapahtui ulkosalla ja korkki lähti lentoon upeasti yhdellä liikkeellä. Tietoa tuli korviimme ja
myös ohi korviemme aika tavalla, sillä tilaisuus alkoi vilkkaalla keskustelulla ja kurpitsa-alkukeitto
maistui todella hyvältä. Ruoka oli tehty tilan omista tuotteista ja pääruokana tarjottiin karitsan lihaa.
Märt kertoi myös valitsemistaan punaviineistä asiatietoa ja tunnelma tiivistyi punaviinin maistelun
myötä rattoisaksi. Loppuillasta yritettiin yhteislaulua, mutta huonohkolla menestyksellä. Onneksi
Mändarin poika Karl pelasti tilanteen lauluillaan. Hänen siskonsa Lilia lauloi Karlin jälkeen.
Paavokin luikautti komeasti omalta osaltaan. Ilta oli miellyttävä ja hauskaa oli. Salme lähti jo
tyttärentyttärensä kanssa kotiin ennen pimeää. Ilta sujui paikalle jääneiltä vielä iltakahvilla tai

iltateellä ja talon emännän leipomilla kahvileivillä höystettynä. Isäntäväellä oli tarjolla myytäväksi
myös perunaa ja hunajaa. Sitäkin meni kaupaksi kohtalaisesti. Kauko järjesti arpajaiset vielä
ruokailun jälkeen ja loppuosa arpajaispalkinnoista myytiin vielä huutokaupalla arvonnan jälkeen.

Kuva 2. Kauko ja isäntäväki pöydän ääressä

Kuva 3. Paluumatkalle lähdössä

Paluumatka sujui samaa reittiä takaisin päinvastaiseen suuntaan. Eija ja Simo jäivät kyydistä
ensimmäisinä ja Märt Käesel esitteli vielä toimitilojaan Pikk 62:ssa. Siellä on valikoimaa 12000
lajiketta. Maistiaisina testattiin likööriä, joka maistui todella hyvältä.

Kuva 4. Pikk 62 tiloissa skoolaamassa

Kuva 5. Kuljettaja ja Kimmo Pulli

Päättäjäisiin olivat ilmoittautuneet myös Mirja ja Harri Väre, mutta he joutuivat majoitushommiin
Saarenmaarallin yöpyjien takia. Markku Tulokas jäi töiden takia pois juhlista.
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