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Fröökynöiden kisamatka Slovakian Bratislavaan 13-17.6.2018
13.6. – lähtöpäivä (Aino ja Johanna)
Varhain aamulla 4:20 nuorisokuoro Oulun Fröökynät tapasi Oulun lentokentällä valmiina Bratislavaan
kuorokilpailuihin. Tyttöjen haukotukset ja silmäpussit kertoivat, että pidempäänkin olisi voinut nukkua,
mutta ajatus koneessa nukkumisesta lohdutti jonkin verran. Kone lähti kohti Helsinkiä 5:50 mukanaan
väsyneet matkustajat, mukaan lukien Oulun Fröökynät.
6:45 lento laskeutui Helsingin lentokentälle. Heti, kun kaikki olivat nousseet koneesta katsottiin infotaulusta
Helsinki-Wien lennon lähtöportti. Sen jälkeen lähti matka kohti vessaa ja ruokapaikkaa. Tytöt olivat jo vähän
virkeämpiä verrattuna Ouluun. Patonkien jälkeen kaikki suunnistivat lähtöportille. Jo ennen koneen nousua
tytöt alkoivat innoissaan miettiä Wienin ja Bratislavan shoppailumahdollisuuksia. Jotkut vanhemmista
tytöistä tiesivät jo entuudestaan, että Wienissä on kalliimpaa, joten suuremmat ostokset kannattaa tehdä
Bratislavassa.
Lento kesti viisi tuntia ja kentälle päästyään nuorempia tyttöjä nauratti, että jotkut heidän kavereistaan
olivat Suomessa vasta heränneet, mutta he olivat jo Wienissä. Heti, kun kone oli laskeutunut Fröökynät ja
kaksi mukana olevaa huoltajaa lähtivät hakemaan matkalaukkuja. Matkalaukut saatuaan he suuntasivat
uloskäynnille. Heitä vastassa oli suomea puhuva opas ja kuoronjohtaja Ahti Sepp. Opas näytti tien bussille,
missä odottaisivat eväät.

Wienin kaduilla (kuva Silja Laitinen)

Wienistä kohti Bratislavaa (kuva Silja Laitinen)

Bussissa opas kertoi Wienin historiasta, koulutusjärjestelmästä, elinkeinoista ja Tonavasta. Samalla bussi
kierteli ympäri Wienin keskustaa näyttäen hienoja rakennuksia ja nähtävyyksiä. Kun aika oli loppumassa,
bussi vei kuoron johtajineen ja huoltajineen syömään johonkin wieniläiseen ravintolaan. Alkuruoaksi oli
pannukakkukeittoa. Toisin sanoen pilkottuja pannukakun siivuja keitossa. Pääruuaksi oli pastaa ja
tomaattikastiketta.
Kun ruuat oli syöty, oli aika nousta takaisin bussiin. Juuri kun kaikki olivat bussissa kuski ilmoitti, että
moottoritiellä oli tapahtunut onnettomuus, jonka takia jouduttaisiin menemään kiertotietä, mutta hyvä
puoli oli, että se tie oli maisemareitti ja matka kestäisi vain puoli tuntia kauemmin.
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Kun bussi saapui hotellille, tytöt olivat innoissaan. Matka oli pitkä ja kaikki olisivat halunneet vain
nukkumaan. Hotellihuoneet olivat kuitenkin odotusten vastaiset. Huoneet olivat kyllä hienoja, mutta vain
yhdessä huoneessa oli ilmastointi. Se ei kyllä enää siinä vaiheessa haitannut, koska päivä oli ollut pitkä ja
kaikki kärsivät unen puutteesta.

14.6. – toinen päivä (Anna-Petra)
Aamupalan jälkeen menimme tekemään pikaiset shoppailut. Sen jälkeen kävimme englannin kielisellä
kaupunkikierroksella, sää oli hieman pilvinen. Illalla seitsemän aikaan meillä oli festivaalin avajaiskonsertti
paikassa nimeltä Klarisky Music Hall.
15.6. – kolmas päivä (Mirja)
Kolmannen päivän aamu alkoi laivaristeilyllä jossa saimme katsella kauniita maisemia. Risteily kesti noin
tunnin. Risteilyn jälkeen seikkailimme Bratislavan Linnaan. Käveltiin vuorta ylös ja näimme linnan etuosan ja
linnan sisällä olevan aukion. Linna oli suuri ja sen arkkitehtuuri vei sanat suusta. Päivän päätteeksi
lauloimme matkamme toisen konsertin, joka toimi samalla harjoituksena seuraavan päivän kisa-konsertille
konsertti sujui aika hyvin ja saimme lisää varmuutta seuraavaan konserttiin. Päivä oli yksi suosikkipäivistäni.

Bratislavan aukeilla (kuva Silja Laitinen)

Bratislavan katolla (kuva Silja Laitinen)

16.6. – neljäs päivä (Linnea)
Mentiin koko kuoron kanssa palkintojen jako tilaisuuteen. Palkinnot jaettiin eräässä puistossa missä oli
jonkin sorttinen huvimaja/ katos jossa sai esiintyä. Me laulettiin pari laulua ja sitten odoteltiin ketkä
kuoroista saisivat palkinnot. Ahti oli kysynyt meiltä että mitä me veikataan omaksi piste lukemaksi, ja vain
yksi sai arvauksensa oikein
Eli hyvin meni

.

. No, me voitettiin yksi palkinto joka oli hopeaa

.
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Palkintojen jaon jälkeen Ahti lähti yhden kuorolaisen kanssa syömään festivaaliorganisaation järjestämille
illallisille ja me muut mentiin pizzalle. Kun kaikki olivat syöneet lähdettiin takaisin hotellille ja tehtiin loppu
pakkaukset.

Shoppailu pitää pirteänä (kuva Tiina Heikkinen)

Kaivolla Bratislavassa (kuva Silja Laitinen)

17.6. – paluupäivä (Venla ja Jenny)
Aamulla pakkasimme ja lähdimme matkalaukut seuranamme kohti bussipysäkkiä. Matkamme suuntasi
juna-asemalle. Menimme junalla Wieniin. Laukut jätimme Wienin juna-asemalle säilöön ja oli hieman
ongelmia löytää kaikille säilytyslokerot, mutta onneksi ongelma ratkesi ja lähdimme kiertelemään Wienin
keskustassa. Kävimme Wienissä jäätelöillä, jotka tarjosi Anna Maaninen. Kaupat olivat kiinni, koska oli
sunnuntai, joten jouduimme ostamaan viime hetkellä tuliaiset ja matkamuistot Wienin lentokentältä. Lento
lähti illalla ja hyväntuulinen kuoroporukkamme palasi Suomeen.

Ja pikajunalla kohti takaisin Wieniä (kuva Silja Laitinen)

Juotavaa ja välipalaa helteeseen (kuva Silja Laitinen)

