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Viro pähkinänkuoressa
Virallinen nimi:  Viron tasavalta 
 (viroksi Eesti Vabariik)

Pinta-ala:  45 227 km2

Asukasluku:  1,36 miljoonaa

Pääkaupunki:  Tallinna (asukkaita 405 000)

Virallinen kieli:  Viro

Valuutta:  Euro (alkaen 1.1.2011) 

Hallitusmuoto:  Edustuksellinen demokratia

Kansallispäivä:  24. helmikuuta (itsenäisyyspäivä)

Kansallislintu:  Haarapääsky

Kansalliskukka:  Ruiskukka

Viro on Naton ja Euroopan unionin jäsen, kuuluen 
Schengen-maiden alueeseen.
Maa sijaitsee samalla aikavyöhykkeellä kuin 
Suomikin (GMT +02:00).

Viron kansainvälinen suuntanumero on +372.
Maasta ulos soitettaessa valitse alkuun 00.
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Tutustu Viroon Tammikuun tapahtumat

FIS:n hiihdon
maailmancupin 
osakilpailu
22.-23. tammikuuta
Tehvandin talviurheilukeskus, Otepää

Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n maailmancu-
pin osakilpailu hiihdetään Tehvandin urhei-
lukeskuksen laduilla. Läsnä ovat maailman 
huiput, ja kilpailu on tehty yleisölle houkutte-
levaksi ja helpoksi seurata. 
www.tehvandi.ee/mk

Dokumenttielokuvien 
festivaali Docpoint 
Tallinn 
27.-30. tammikuuta
Artis ja taidemuseo Kumun luentosali, Tallinna

Kahdeksan vuotta sitten Helsingissä järjestet-
tiin ensimmäinen Docpoint-dokumenttieloku-
vafestivaali, josta on tullut koko Euroopassa 
maineikas tapahtuma. Nyt koko karavaani on 
muuttanut Suomenlahden pohjoisrannalta Vi-
roon. Taustaltaan sosiaalinen festivaali peilaa 
tarinoissaan monia ajankohtaisia aiheita.
www.docpoint.ee

Vuodesta 2011 tulee Virossa historiallinen –
Tallinna juhlii kulttuuripääkaupunkivuotta 
monipuolisella ja ainutlaatuisella ohjelmalla. 
Tallinna on kulttuurivuoden päänäyttämö, 
mutta Virosta löytyy monta muutakin hienoa 
kohdetta kuin Tallinna. Pienessä, helposti lä-
hestyttävässä ja sympaattisessa naapurissa 
suomalaismatkailijalle on mukavaa tekemis-
tä lähes jokaisessa niemessä ja notkelmassa, 
historiallisesti arvokkaista kartanoista, kylistä 
ja kaupungeista puhumattakaan. Musiikkijuh-
liakin on kaksi, sillä Tallinnassa tanssittavien 
nuorten laulu- ja tanssijuhlien lisäksi Rakve-
ressa järjestetään suurta suosiota kerännyt 
punklaulujuhla. Kesällä Saarenmaalla voi vals-
sata tai Etelä-Viron Setomaalla viettää kunin-
gaskuntapäivää. Lippuja kaikkiin tapahtumiin 
saat joko paikan päältä, kätevästi netin kautta 

ennakkoon (www.piletilevi.ee) tai Helsingissä 
olevista LippuRexin lipunmyyntipisteistä.

Olkoon tämä kulttuurivuoden suurimmista ta-
pahtumista kertova esite oppaasi ja innoitta-
jasi elämysten Viroon. Tänne on helppo tulla 
ja viihtyä. Tiesitkö, että pelkästään yhtä pe-
rinteistä ja kotoisaa mökkiviikonloppua varten 
ajetulla kilometrimäärällä pääset Viroon lähte-
mällä ulkomaille? Niin lähelle mutta silti kieh-
tovan keskieurooppalaisiin lomamaisemiin ja 
-tunnelmiin. Lisätietoja kulttuurivuoden ajan-
kohtaisista tapahtumista löydät osoitteista 
www.tallinn2011.ee ja www.visitestonia.com. 
Hyviä vinkkejä Virosta voit myös lukea ja ja-
kaa muiden suomalaisten kesken Vironautin 
sivulla osoitteessa www.vironautti.fi. 

Tere tulemast!

Kulttuuri 
kutsuu Viroon!
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40. Tartu Maraton
hiihtokilpailu
20. helmikuuta
Tehvandin talviurheilukeskus, Otepää

Kansainväliseen Worldloppet-sarjaan kuulu-
va Tartu Maraton on Viron hiihtokulttuurin 
todellinen symboli. 63 km:n reitti tarjoaa 
tuhansille hiihdon harrastajille mahdollisuuden 
mitata kuntoaan ammattilaisia vastaan. Teh-
vandin hiihtostadionilta alkavan reitin maali 
on Elvan ampumaradalla. 
www.tartumaraton.ee

Jõhvin 
balettifestivaali
25.-27. helmikuuta
Jõhvin konserttitalo, Itä-Virumaa

Jõhvin balettifestivaalista on nopeasti muo-
dostumassa perinne, joka itä-virolaisessa 
kaupungissa tuo yleisön eteen sekä venäläisen 
että eurooppalaisen klassisen tanssiteatterin 
parhaimmistoa. Vuoden 2011 festivaalin pää-
esiintyjä on Prahan kansallisteatterin baletti.
www.concert.ee’

Erkki-Sven Tüürin 
uuden sävellys-
teoksen ensiesitys
10. maaliskuuta
Tallinna

Erkki-Sven Tüür on kansainvälisesti tunne-
tuimpia ja tunnustetuimpia virolaisia nyky-
säveltäjiä sekä ECM-levy-yhtiön eniten myyty 
artisti. Vuonna 2011 Tüür kirjoittaa kamari-
kuorolle ja -orkesterille uuden teoksen, joka 
on omistettu Euroopan kulttuuripääkaupunki 
Tallinnalle.
www.epcc.ee, www.tallinn2011.ee

Virolaisen 
musiikin päivät
21-26. maaliskuuta
Tallinna

Virolaissäveltäjien tuotanto on saanut paljon 
tunnustusta maailmalla. Teemapäivät esitte-
levätkin musiikkiamme sekä Viron asukkaille 
että vieraille. Vuonna 2011 tapahtuma keskit-
tyy Tallinnaan ja sen eri kaupunginosiin. Kut-
suvierassäveltäjät asuvat tilapäisesti jossakin 
kaupunginosassa ja kirjoittavat päivien aikana 
esitettävän teoksensa senhetkisen elinympä-
ristönsä inspiroimana. 
 www.helilooja.ee

Barokkimusiikin 
festivaali 
28. tammikuuta – 5. helmikuuta
Tallinnan ja Jõhvin konserttisalit

22. kansainvälinen barokkimusiikin festivaali 
tarjoaa jälleen yleisölle joukon korkeatasoisia 
konsertteja sekä inspiroivia tulkintoja klas-
sisista teoksista. Kansainvälisten esiintyjien 
listaa täydentää Viron tunnetuin barokkiyhtye 
Hortus Musicus. 
www.concert.ee

Simpel Session 
5.-6. helmikuuta
Saku Suurhalli ja elokuvateatterit, Tallinna

Simpel Session on nimi, jonka extreme-
urheilumaailmassa tietävät kaikki. Jo 10 
vuotta Virossa on järjestetty Euroopan suurin 
extreme-urheilutapahtuma, jota internetissä 
seuraa jopa miljoona asiasta kiinnostunutta.
Tallinnaan kokoontuu lähes 200 rullalauta-
mestaria ja BMX-taituria sekä tuhansia nuoria, 
jotka fanittavat heidän temppujaan.  
www.session.ee

XIII Talviset kansan-
tanssifestivaalit
10.-12. helmikuuta
Viljandi

Virolaisesta kansanperinteestä voi nauttia 
myös keskellä talvella. Talvisten kansantans-
sifestivaalien esityksiä järjestetään sekä sisä- 
että ulkotiloissa. Tapahtuman huipentumaksi 
on muodostunut kaupungin keskustassa 
järjestettävä perinteinen kulkue, joka päät-
tyy suureen - jopa 800 esiintyjän ja yleisön 
yhteistanssiin.  
http://talvinetantsupidu.viljandimaa.ee

Pühajärven Kultakala 
2011 -pilkkikilpailu
12. helmikuuta
Pühajärvi, Otepää

Kultakala 2011 on kaikille avoin pilkkikalas-
tuskilpailu, jossa pyydetään ennalta merkittyjä 
kilpailukaloja. Huippupalkintojen (mm. kilo 
puhdasta kultaa) ohella tarjolla on musiikkia 
ja muuta viihdeohjelmaa koko perheelle. 
www.kuldkala.ee

Jääfestivaalit
18.-27. helmikuuta
Pärnu

Talvinen kaupunkikarnevaali, jonka puitteisiin 
mahtuu esityksiä, työpajoja, toimintaa ja her-
kuttelua niin ulko- kuin sisätiloissakin. Myös 
luontoretkiä ja virolaisen ruokaviikon teemaan 
liittyvää ohjelmaa. 
www.waterfest.eu

Tammi- ja helmikuun tapahtumat Helmi- ja maaliskuun tapahtumat
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30. Tallinnan Vanhan-
kaupungin päivät
28. toukokuuta – 5. kesäkuuta
Tallinna

Tallinnan Vanhankaupungin päivät ovat rikas-
taneet kulttuuritapahtumilla kaupungin myö-
häiskeskiaikaista sydäntä jo vuodesta 1982 
lähtien. Viikon aikana Raatihuoneenaukio ja 
Vanhankaupungin keskiaikaiset kadut ovat 
täynnä konsertteja, teatteri- ja tanssiesityksiä, 
käsityömestarien tuotantoa sekä kymmeniä 
muita historiallista ilmapiiriä luovia ja kunni-
oittavia tapahtumia.
www.vanalinnapaevad.ee

PromFest 2011
2.-12. kesäkuuta
Tallinna

Pärnun kansainvälinen Oopperamusiikin 
festivaali PromFest on muotoutunut Klaudia 
Taevi-nimisen Nuorten Oopperalaulajien 
kilpailusta, joka on nykyisen festivaalin keskei-
nen tapahtuma. Kilpailun sarjat ovat yleisölle 
avoinna. Juhlallinen finaaligaala pidetään 
Pärnun konserttitalossa.
www.promfest.ee

Punklaulujuhlat 2: 
Anarkiaa EU:ssa
11. kesäkuuta
Rakvere

Viron ja tiettävästi koko maailman ensim-
mäiset punklaulujuhlat pidettiin Rakveressä 
vuonna 2008. Tuhannet kuorolaulajat esittä-
vät yhteislauluina punk-musiikin klassikoita. 
www.punklaulupidu.ee

Grillfest
11. kesäkuuta
Türi

Hyvän ruoan Grillfest-tapahtuma pyrkii edistä-
mään virolaista ruokakulttuuria. Tapahtumas-
sa ruoanlaittoa ja grillausta esitellään laaduk-
kaana ja sosiaalisena ajanviettotapana. 
www.grillfest.ee

Rabarock
17.-18. kesäkuuta
Järvakandi, Raplamaa

Viron suurin kansainvälinen rock-musiikki-
festivaali tuo tuhansiin kohoavan yleisönsä 
eteen sekä kansainvälisiä huippuesiintyjiä että 
virolaisyhtyeiden kirkkaimman parhaimmiston. 
www.rabarock.ee

Tallinn Music Week
24.-26. maaliskuuta
Tallinna 

Viron popmusiikin piirit ovat pienet ja kuohu-
vat. Tallinn Music Week kokoaa kaupunkiin 
kaikki alan keskeiset vaikuttajat, sekä kutsuu 
paikalle musiikkituottajia ja -managereita 
ympäri maailmaa oppimaan ja saamaan tietoa 
virolaisesta musiikkielämästä. 
www.tallinnmusicweek.ee

6. Võhandun 
melontamaraton
30. huhtikuuta
Võhandu-joki, Võrun ja Põlvan maakunnat

Noin 100 km:n pituinen Võhandun melonta-
maraton on yksi rankimmista sekä maisemil-
taan kauneimmista lajin kilpailuista Euroopas-
sa. Võhandu-joki tarjoaa osallistujille haasteita 
ja ääriolosuhteita, mutta myös inspiroivia 
elämyksiä. Lähtö on Tamula-järvellä Võrun 
kaupungissa, maali puolestaan sijaitsee Põlvan 
maakunnassa Võõpsussa. 
www.vohandumaraton.ee 

Jazzkaar
22. huhtikuuta – 1. toukokuuta
Tallinna

Vuoden 2011 festivaali hyödyntää tehokkaas-
ti Tallinnan kaupunkitilaa ja sen eri ympäris-
töjä antaakseen varhaiskeväiselle kaupungille 
uudet kasvot sekä tavoittaakseen musiikillaan 
niitä ihmisiä, jotka eivät muuten juuri käy 
konserteissa. Yksi Jazzkaar 2011:n erikoisuuk-
sista on yhteistyöprojekti Norjan kanssa. Sen 
yhteydessä Tallinnaan saapuu konseptiltaan 
ainutlaatuinen Punkt-festivaali, jonka avain-
sanana on ’live remix’. Punktin idean luojina 
ovat norjalaiset muusikot ja tuottajat Jan 
Bang ja Erik Honore.
www.jazzkaar.ee

XXXIV Türin 
kukkamessut
20.-22. toukokuuta
Türi

Jo yli kolmen vuosikymmenen ajan Türin kuk-
kamessut on järjestetty keväisen puutarhan-
hoitokauden vilkkaimpaan aikaan. Messuilla 
alan yritykset, taimitarhat, yksityiset puutar-
hurit sekä käden taitojen osaajat kohtaavat 
toisensa mielekkään viihdeohjelman höystäes-
sä tapahtumaa.
www.lillelaat.tyri.ee

30. SEB Tartu Rattaralli
pyöräilykilpailu
29. toukokuuta
Tartto

Etelä-Viron teillä ajettavassa Baltian suurim-
massa ammattipyöräilijöiden kilpa-ajossa on 
kaksi sarjaa: 135 ja 65 km:n reitit. Lähtö sekä 
maali ovat Tartossa ja kilpailureitti kulkee 
Otepään ja Elvan kautta.   
www.tartumaraton.ee

Maalis-, huhti- ja toukokuun tapahtumat Touko- ja kesäkuun tapahtumat
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”Õllesummer” 
olutfestivaali
6.-9. heinäkuuta
Tallinnan laululavan kenttä

Baltian maiden suurin olutfestivaali Õllesum-
mer on myös parhaat virolaiset rock-, pop- ja 
jazz-artistit esiintymään kokoava musiikki-
tapahtuma. Ruoan ja juoman ystäville on 
tarjolla yli 10 kansallisuuskeittiön herkkuja 
sekä yli 70 eri olutlaatua. Liki 200 anniske-
luhanaa 90 myyntipisteessä varmistavat sen, 
että kymmenientuhansien olutta, siideriä ja 
virvoitusjuomia nauttivien vieraiden palvelu 
toimii mutkattomasti. 
www.ollesummer.ee

American Beauty 
Car Show 2011
8.-10. heinäkuuta
Haapsalu, Läänemaa

American Beauty Car Show on Baltian maiden 
suurin amerikkalaisten autojen harrastaja-
tapahtuma. Shown osia ovat autonäyttely, 
kokoontumisajo oheisohjelmineen sekä 
kiihdytyskilpailu.  
www.american.ee

Haapsalun Vanhan 
musiikin festivaali
13.-17. heinäkuuta
Haapsalu

Vanhan musiikin festivaali on yksi oman 
tyylisuuntansa tunnustetuimpia tapahtumia 
Virossa. Keskiaikaisten tapojen ja pukeutumi-
sen värittämä festivaali haluaa luoda läheisiä 
siteitä yleisön, ammattimuusikoiden ja näiden 
esittämän musiikin välille korkeatasoisten 
esitysten avulla.  
www.festivals.ee

Kansainvälinen  
Nuorten kuorojen  
Festivaali ”Europa 
Cantat Junior 6“
9.-17. heinäkuuta
Pärnu

Nuorten ja lasten kuoromusiikkifestivaaliin 
osallistuu 800 kuorolaulajaa Euroopasta ja 
kauempaakin maailmalta. Festivaalipäivinä 
Pärnussa järjestetään erilaisia työpajoja, 
joissa soitetaan ja opetetaan monenlaisia 
musiikkityylejä. Iltaisin on tarjolla konsertteja 
ulkoilmalavoilla, kirkoissa ja kontserttisaleissa. 
www.europacantat.org

Vesifestivaalit
17.-26. kesäkuuta
Pärnu

Vesifestivaalit avaavat virallisesti Pärnun 
kesän. Vuonna 2011 tapahtuman yhteydessä 
avataan uudistettu kaupungin historiallinen 
linnoitus- ja viheralue Vallikäär sekä pienvene-
satamassa järjestetään purjehdusviikot.  
www.waterfest.eu

Sõru Jazz 2011
18.-19. kesäkuuta
Sõrun satama, Hiiumaa 

Pieni ja sympaattinen jazz-festivaali järjeste-
tään tänä vuonna jo neljättä kertaa. Kaksipäi-
väisen tapahtuman aikana yleisö voi nauttia 
Viron parhaiden jazz-muusikoiden esiintymi-
sistä.

11. nuorten laulu- ja 
kansantanssijuhla 
Tallinnassa
1.-3. heinäkuuta
Tallinnan laululavan kenttä

Liki 35 000 virolaisnuorta kohtaa toisensa 
Tallinnan laululavalla. Laulut ja tanssit sekä 
sävelmät kertovat tämän pohjoisen maan 
kansasta ja elämästä. Yhdessä laulaminen ja 
tanssiminen ovat virolaisilla verissä, ja perinne 
on kuulunut paikalliseen elämään vanhojen 
rekilaulujen muodossa jo ammoisista ajoista 
lähtien. Laulu- ja kansantanssijuhla edustaa 
virolaista kansankulttuuria aidoimmillaan, ja 
ilman sitä Viroa on vaikea edes kuvitella.

Tapahtuman ohjelma:
Pe 1.7. Avajaiset sekä tanssijuhlien 1. näytös
La 2.7. Tanssijuhlien 2. näytös
Su 3.7. Laulu- ja tanssijuhlien juhlakulkue, 
laulujuhlien konsertti ja päättäjäiset. 
www.laulupidu.ee

XIV Muhun 
tulevaisuuden 
musiikin festivaalit 
”JUU JÄÄB“ 
5.-10. heinäkuuta
Muhun saari

Jazzpainotteinen tulevaisuuden musiikin fes-
tivaali ”Juu Jääb“ järjestetään kuvankauniilla 
Muhun saarella. Joka kesä tämä pieni käsi-
työläissaari kokoaa yhteen sekä Virosta että 
ulkomailta musiikin ystäviä, jotka haluavat 
juhlistaa vanhojen maatilojen pihalla esitet-
tävää – ammoisten puiden, luonnonkivisei-
nien ja ruokokattojen hengestä inspiraatiota 
ammentavan musiikin tunnelmaa.
www.nordicsounds.ee

Kesä- ja heinäkuun tapahtumat Heinäkuun tapahtumat
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48. Eurooppalainen 
kansantanssi- ja 
musiikkifestivaali 
Europeade 2011
20.-24. heinäkuuta
Tartto

Virolla ja Tarton kaupungilla on kunnia 
isännöidä vuonna 2011 tätä suureellista, eri 
puolilta Eurooppaa saapuvien iloisten kansan-
tanssijoiden ja -lauluryhmien kansainvälistä 
festivaalia. 
www.europeade2011.eu

Tarton Hansapäivät
22.-24. heinäkuuta
Tartto

Hansapäivät tarjoavat sekä aikuisille että 
lapsille osallistumisen riemua ja jännitystä. 
Tarton Hansapäivien perusajatus on tutustut-
taa ihmiset kaupungin historiaan ja virolaiseen 
kansanperinteeseen sekä vaihtaa kokemuksia 
muiden kansallisuuksien ja kulttuurien edusta-
jien kanssa.
www.hansapaevad.ee

Nuorten yleisurheilun 
EM-kilpailut  
21.-24. heinäkuuta
Tallinna

Sadat nuoret urheilijalupaukset eri puolilta 
Eurooppaa kokoontuvat kaupunkiin kamp-
paillakseen mitaleista ja rikkoakseen omia tai 
maansa ennätyksiä.
www.tallinn2011.ee

Viljandin perinne-
musiikkifestivaalit
28.-31. heinäkuuta
Viljandi

Festivaali keskittyy vuosittain esittelemään 
jollain tietyllä soitinlajilla luotua musiikkia. 
Neljän päivän ja myöhäisillan ajan kaupunki 
pulppuaa iloista tunnelmaa, jonka synnyttävät 
perinnemusiikin parhaat esittäjät eri puolilta 
maailmaa sekä yleisö yhdessä. 
www.folk.ee

Hiiu Folk kansan-
musiikkitapahtuma
14.-17. heinäkuuta
Kassarin saari, Hiiumaa

Hiiumaan kansanmusiikkitapahtuma on 
kasvanut ja kehittynyt jatkuvasti aloitusvuo-
destaan 2005. Festivaali koostuu konserteista, 
tanssiesityksistä ja työpajoista sekä vierailijoille 
järjestettävistä luontoretkistä. Suosiostaan 
huolimatta Hiiu Folk on onnistunut välttä-
mään suurten massatapahtumien erilaisia lie-
veilmiöitä, minkä ansiosta erityisesti paikalliset 
artistit kiittävät sen tunnelmaa.
www.hiiufolk.ee

17. Võru Folk kansan-
perinnefestivaali
14.-17. heinäkuuta
Võru

Võrun kansanperinnefestivaali täyttää etelä-
virolaisen kaupungin tanssilla ja laululla. 
Tapahtuma kunnioittaa, säilyttää ja välittää 
paikallista kansanperinnettä jälkipolville 
samalla kun yleisö voi tuntea itsensä avatuksi 
kulttuurien väliselle vuoropuhelulle ja tutustua 
myös vieraiden maiden tapoihin. 
www.vorufolkloor.ee

Rally Estonia 2011
15.-16. heinäkuuta 
Otepää ja Etelä-Viron tiet

Kansainvälinen, nopea ja yleisölle mieleinen 
ralli, jonka viime kesänä voitti upean paluun 
soraränneihin tehnyt Markko Märtin. Viron ja 
Baltian maiden mestaruussarjojen osakilpailua 
ennen erikoiskoepätkillä ajetaan myös Histo-
ric-luokan kisa, jolle on haussa FIA:n virallinen 
kilpailuluokitus. Paikalla rallitähtiä Virosta, 
Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Venäjältä jne. 
www.rallyestonia.com 

Tallinnan meripäivät
15.-17. heinäkuuta
Tallinna

Huikea kaupunkilaisten merenrantafestivaali 
sisältää paljon teemaan liittyvää ohjelmaa –
laiva-ajeluita, konsertteja, markkinat sekä 
kaikenlaista tekemistä koko perheelle. Tänä 
vuonna vietetään myös jalankulkijoiden rie-
muksi merenrantaa seurailevan kävelyprome-
naadin sekä Lentosataman arkkitehtuuriseen 
maamerkkiin eli vesilentokoneiden entisöityyn 
suurhalliin kootun Viron merenkulkumuseon 
uutuusnäyttelyn avajaisia.  
www.tallinnamerepaevad.ee

Saarenmaan 
Oopperajuhlat
18.-23. heinäkuuta
Eri puolilla Saarenmaa-ta

Jo 12. kertaa järjestettävien oopperajuhlien 
tapahtumat levittäytyvät tänä vuonna Kures-
saaren linnan pihapiiristä myös sen ympäris-
töön. Konsertteja pidetään niin kartanoraken-
nuksissa kuin kirkoissakin eri puolilla saarta. 
www.concert.ee

Heinäkuun tapahtumat Heinäkuun tapahtumat
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Setukaisten kuningas-
kunnan päivä
5.-6. elokuuta
Setomaa

Kerran vuodessa juhlitaan Eestin kaakkoisnur-
kan Setomaalla Setukaisten kuningaskunnan 
päivää, jolloin tämä pieni etninen kansallisuus-
heimo kokoontuu laulamaan ja tanssimaan. 
Tuona päivänä setukaiset julistavat alueensa 
kuningaskunnaksi ja valitsevat joukostaan 
Yli-sootskan eli setukaisten kuninkaan Pekon 
sijaisen maan päälle. Vuonna 2011 jo 18. 
kertaa järjestettävä kansanjuhla on ensim-
mäistä kertaa kaksipäiväinen tapahtuma.
http://kuningriik.setomaa.ee/

Kärdlan 15 kahvilan päivä
6. elokuuta
Kärdlan kaupunki, Hiiumaa

Vain tämän yhden päivän ajaksi peruste-
taan Kärdlaan 15 tilapäistä ja sympaattista 
kahvilaa. Ne kaikki tarjoavat iltapäivän ja illan 
tunteina vierailijoille hyvää kahvia ja kotoisia 
leivonnaisia. Myös kaupungin keskusaukiolla 
on ohjelmaa ja infopiste. 
www.15kohvikut.ee

Indie-musiikin festivaali 
“Plink Plonk”
6. elokuuta
Tartto

Lähinnä omakustannetuotantoa julkaisseiden 
virolaisten ja ympäri maailmaa kaupunkiin 
saapuneiden yhtyeiden kirjo esiintyy yleisölle, 
joka arvostaa kaupallisuuden vastapainona 
omaperäisyyttä ja riippumattomuutta.
www.plinkplonk.ee

Birgitta-festivaali
13.-21. elokuuta
Tallinna

Birgitta-festivaali tuo keskiaikaisen Piritan 
luostarin tunnelmallisiin raunioihin musiikki-
teatterin eri osa-alueiden uusimpia laatuesi-
tyksiä. Vuoden 2011 festivaalin kohokohtia 
on uusi täyspitkä virolainen ooppera, jonka 
musiikin on säveltänyt Tauno Aints ja jonka 
libretto perustuu Andrus Kivirähkin romaaniin 
“Mees, kes teadis ussisõnu” (suom. Mies, joka 
puhui käärmeiden kieltä). Lisäksi nähdään 
mm. Pietarin Marian teatterin vierailuesityksiä.
www.birgitta.ee

20. Jõgevatreff
28.-31. heinäkuuta
Kuremaa, Jõgevamaa 

Tuhannet moottoripyöräilijät ovat vuodesta 
1992 lähtien kokoontuneet kesäisin Kure-
maalle. Tapahtumapäivien aikana kuullaan 
joka ilta elävää musiikkia. Lisäksi ohjelmassa 
on kilpailuja, retkiä, saunomista sekä erilaisten 
ruokien ja oluiden maistelua. 
www.jogevamc.ee

Rantakansan 
perinnefestivaali 
29.-31.heinäkuuta
Viimsin niemi

Rantakansan perinnefestivaali esittelee Viron 
rantakylissä elävien ihmisten arkea, kädentai-
toja ja perinteitä. Ohjelmistossa on työpajoja, 
esityksiä, konsertteja ja näyttelyitä, kalanpais-
tokilpailu yhdessä Viron grillausyhdistyksen 
kanssa sekä venekarnevaali, joka kulkee 
Tallinnanlahden rantaa pitkin Paljassaaren 
niemeen saakka.
www.rannarahvamuuseum.ee

Kuressaaren 17. 
kamarimusiikkipäivät
2.-6. elokuuta
Eri puolilla Saarenmaata

Kuressaaren kamarimusiikkipäiviä voi syystä 
kutsua koko Saarenmaan musiikkitapahtumi-
en äidiksi. Viime vuosina festivaali on saanut 
entistäkin enemmän kansainvälistä väriä, ja 
sen esiintyjinä on vieraillut monia kuuluisia 
solisteja ja kamarimusiikkiyhtyeitä.
www.kammerfest.ee

Leigon järvimusiikki 
konserttipäivät
5.-6. elokuuta 
Leigon turismitila, Lutiken kylä, Otepää

Leigon ulkoilmakonsertit pidetään järven 
keskellä olevalle saarelle rakennetulla lavalla, 
tuhansien kuulijoiden seuratessa niitä järven 
törmältä. Esityksissä yhdistyy musiikillinen ja 
maisemallinen seikkailu, joka tavoittelee tuli-
installaatioiden, veden ja äänen harmoniaa. 
Ilta kulminoituu ilotulitukseen. 
www.leigo.ee

Kuressaaren 
meripäivät
5.-6. elokuuta
Kuressaare, Saarenmaa

Kuressaaren ohjelmallinen viikonloppu on osa 
laajempaa Saarenmaan Meriviikkoa, jonka 
tapahtumat nivoutuvat merellisten teemojen 
ympärille. Päivien aikana järjestetään käsi-
työ- ja antiikkimarkkinat, lukuisia konsertteja, 
urheilu- ja grillauskilpailuja, historia-aiheisia 
seminaareja ym.
www.merepaevad.ee

Heinä- ja elokuun tapahtumat Elokuun tapahtumat
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Vapauden laulu  
Islanti-aiheinen 
tapahtuma-päivä 
20. elokuuta
Tallinna

Tallinna juhlistaa arvokkaasti ja juhlallisesti 
sitä, että Viron uudelleenitsenäistymisestä on 
kulunut 20 vuotta. Islanti tunnusti ensim-
mäisenä valtiona Viron itsenäistymisen, joten 
päivän aikana järjestetään joukko Islannille 
omistettuja konsertteja, näyttelyitä sekä 
tapahtumia.
www.tallinn2011.ee

Tanssiviesti 
15.-27. elokuuta
Tallinna

Elokuussa 2011 koko Viro tanssii. Viron 
kansantanssi- ja kansanmusiikkiseura järjes-
tää Tanssiviestiksi nimetyn tapahtuman, joka 
alkaa Tallinnan raatihuoneentorilta ja kiertää 
keskeytyksettä ja tanssiaskelin kaikki Viron 
maakunnat sekä saaret. Lähes tuhannen kilo-
metrin mittaisen matkan tanssiminen kestää 
miltei viikon. 
www.tallinn2011.ee

Richard Wagnerin 
oopperaesitys 
PARSIFAL 
25.-28. elokuuta
Noblessnerin telakan valimo, Tallinna

Parsifal on Richard Wagnerin viimeiseksi 
jäänyt ooppera ja eräs vaativimmista teoksista 
oopperan historiassa. Viron kansallisooppe-
ra Estonia on kulttuuripääkaupunkivuoden 
kunniaksi ottanut haasteen vastaan ja esittää 
oopperan aivan merenrantaan rakennetulla 
lavalla, joka sijaitsee teollisen vallankumouk-
sen jälkeen rakennetun telakan tiloissa. 
www.opera.ee

Plektrum-festivaali
8.-18. syyskuuta 
Tallinna

Plektrum tutkii ihmisen, modernin tekniikan, 
koulutuksen ja kulttuurin liitoskohtia erilaisten 
konserttien ja juhlien, video- ja disc jockey-
esitysten, performanssien sekä työpajojen ja 
luentojen avulla. Vuoden 2011 festivaalin 
teemakysymys on: “Mitä elämä on?”
www.plektrumfestival.ee

Viru Folk
12.-14. elokuuta
Käsmun kylä, Lahemaan kansallispuisto

Kansanmusiikkifestivaali antaa Lahemaan 
kauniille rantakylälle kolmeksi päiväksi aivan 
uuden olemuksen ja tunnelman. Monipuoli-
nen kulttuuriohjelma tarjoaa viihtyisiä elämyk-
siä samalla kun kylän katukuvaa elävöittävät 
lukuisat pyörätaksit ja pikkukahvilat sekä 
käsityötori. Lähiympäristöön tehdään myös 
ohjattuja luontoretkiä. 
www.virufolk.ee

Valkoisen daamin 
päivät
12.-14. elokuuta 
Haapsalu

Elokuun öinä piispanlinnan kappelin ikkunoi-
hin ilmestyvän haamun, Valkoisen daamin, 
mukaan nimetty kansankulttuuritapahtuma. 
Viikonlopun aikana kaupungin pääkadulla ja 
eri tiloissa järjestetään konsertteja ja näyttelyi-
tä sekä pidetään käsityömarkkinat.
www.westest.ee

Narvan historiallinen 
festivaali
 “Narvan taistelu”
12.-14. elokuuta
Narva

Kesän suurtapahtuma herättää eloon Pohjan 
sodan aikaiset olosuhteet. Kolmipäiväisen fes-
tivaalin kohokohtana on asiaan perehtyneiden 
harrastajien esittämä, Ruotsin ja Venäjän ar-
meijoiden välillä vuonna 1704 käydyn Narvan 
taistelun sotanäytös. Esillä on myös näytteitä 
aikalaisten ihmisten elintavoista maalla sekä 
alueen kaupungeissa. 
www.narvamuuseum.ee

3 on 3 – katukoripallon 
EM-kilpailut 2011 
13. elokuuta
Vapaudenaukio, Tallinna

Kansainvälinen katukoripallokilpailu kerää Va-
pauden aukiolle tapahtumapäivänä enemmän 
kuin 500 koripalloilijaa yli kymmenestä eri 
maasta.

Elokuun tapahtumat Elo- ja syyskuun tapahtumat
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44. Saarenmaan ralli
7.-8. lokakuuta
Kuressaaren kaupunki ja ympäri Saarenmaata

Suomalaiskuljettajan viimeksi vuonna 2005 
voittama kansainvälinen kilpailu ajetaan 
Saarenmaan sorateillä, ja se kuuluu Viron 
rallimestaruussarjan lisäksi Pohjois-Euroopassa 
ajettavaan FIA NEZ Rally Cup -sarjaan.
www.saaremaarally.eu

XII kansainvälinen uuden 
musiikin festivaali NYYD 
“Tulevaisuuden 
sinfoniat”
20.-28. lokakuuta
Tallinna

Kansainvälisen nykymusiikin festivaalin 
pääosassa vuonna 2011 ovat konsertit, joissa 
maailmankulut säveltäjät ja kapellimestarit 
johtavat omaa tuotantoaan. 
www.concert.ee

Kehonrakennuksen 
MM-kilpailut
19.-20. marraskuuta
Nokia-konserttitalo, Tallinna

Klassinen kehonrakennus on v. 2005 kehitetty 
oma lajinsa, jossa kilpailijoilta ei edellytetä 
suurta lihasmassaa vaan pikemmin antiikin 
veistosten kaltaisia ihanteellisia vartalon 
mittasuhteita. Viikonlopun aikana ratkotaan 
myös miesten fitnessin MM-mitalistit sekä 
maailmancupin osakilpailuvoittaja naisten 
sarjassa. 
www.fitness.ee

Martin markkinat
10.-12. marraskuuta
Saku suurhalli, Tallinna

Kansankulttuurin suurtapahtuma, jossa kä-
sitöiden myyntinäyttely ja työpajat, kansan-
musiikki, Martinpäivän tavat ja puvut sekä 
perinneherkut yhdistyvät. 
www.folkart.ee

15. Pimeiden öiden 
elokuvafestivaali
17. marraskuuta – 4. joulukuuta
Tallinna ja ympäri Viroa

PÖFF eli Pimeiden öiden elokuvafestivaali on 
15 vuotensa aikana kehittynyt yhdeksi Poh-
jois- ja Itä-Euroopan suurimmista ja tärkeim-
mistä elokuva-alan tapahtumista.
www.poff.ee

SEB Tallinna maraton
11. syyskuuta
Tallinna

SEB Tallinna maraton on Baltian maiden 
suurin koko perheen massaliikuntatapahtuma. 
Pääkilpailun eli 42,195 km:n maratonmatkan 
ohella ohjelmassa on 10 km:n mittainen city-
juoksu, jonka voi taivaltaa myös kävellen joko 
sauvojen kanssa tai ilman. Myös lapsille on 
omia juoksukilpailuja. 
www.jooks.ee

Viljandin 
kitarafestivaali
13.-17. syyskuuta
Viljandi

Festivaali edistää improvisaatiolle keskittyvää 
ja tyylisuuntien raja-aidat ylittävää kitara-
musisointia. Edellisvuosien esiintyjinä ovat 
loistaneet niin paikalliset, pohjoismaiset kuin 
Atlantin takaa tulleetkin kitaravirtuoosit. 
www.viljandiguitar.ee 

Matsalun 9. luonto-
filmifestivaali
14.-18. syyskuuta
Useat kohteet Matsalun kansallispuiston 
alueella, Läänemaa

Kansainvälinen ja erittäin suosittu elokuvafes-
tivaali järjestetään lähellä Matsalun kansal-
lispuiston sydänmaita. Ohjelmisto koostuu 
lähinnä eurooppalaisista luontofilmeistä 
unohtamatta silti inhimillisiäkään aiheita.
www.matsalufilm.ee

XIV Tartu rattamaraton
18. syyskuuta
Tartto ja Otepää

Suosittu, 89 ja 40 km:n vaihtoehtoiset reitit 
käsittävä maastopyöräilykilpailu. Edellispäivä-
nä la 17.9. myös koko perheen ohjelmaa Tar-
tossa kisakanslian läheisyydessä eli Tähtveren 
urheilupuistossa. 
www.tartumaraton.ee

“Disainiöö” 
design-festivaali 
16.-25. syyskuuta
Tallinna

Järjestyksessään kuudes design-festivaali esit-
telee yleisölle muotoilua sen kaikissa muodois-
saan. Näyttelyt, muotinäytökset, seminaarit ja 
työtuvat eli festivaalin eri osat on suunnattu 
sekä muotoilun ja suunnittelun ammattilaisille 
että kuluttajille. 
www.disainioo.ee

Syyskuun tapahtumat Loka- ja marraskuun tapahtumat
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Kattokino: 
ulkoilmaelokuva-
teatteri kattoterassilla 
Tallinnan sydämessä.
15. toukokuuta – 15. syyskuuta
Viru kauppakeskus, Tallinna

Luovien sielujen ja omistautuneiden eloku-
van ystävien yhteistyönä syntynyt Kattokino 
tarjoaa asiasta kiinnostuneille oivallisen 
filmielämyksen ainutlaatuisessa ympäristössä. 
Nyt voit nauttia korkealla Tallinnan taivaan 
alla arvokkaiden elokuvien valikoimasta, joka 
ulottuu ikivihreistä klassikoista sekä kulttifil-
meistä tuoreisiin teoksiin. Suuri valkokangas ja 
vielä suuremmat tunteet odottavat!
www.katusekino.ee

Tallinnan 
kansainvälinen 
kukkaisfestivaali
27. toukokuuta – 27. elokuuta
Tornien aukion puisto Vanhankaupungin 
luoteisreunalla, Tallinna

Tallinnan kukkaisfestivaalit tuovat yhteen 
puutarhanhoidon sekä hyöty- ja koristekasvi-
en ystäviä ja ammattilaisia sekä Virosta että 
ulkomailta. Osallistujat rakentavat puistoon 
kymmeniä pieniä koristepuutarhoja, jotka 
tarjoavat visuaalista iloa läpi koko kesän niin 
kaupungin asukkaille kuin täällä vieraileville-
kin. Vuoden 2011 kukkaisfestivaalien teemoja 
ovat “Rantakylien puutarhat” sekä “Perinne-
kuviot”.
www.lillefestival.tallinn.ee

Nargen-festivaali 
2011
Kesäkuu – syyskuu 2011
Naissaari, Tallinna

Naissaari eli ruotsalaisittain Nargen on lähes 
asumaton saari muutaman meripeninkulman 
päässä Tallinnasta. Kuuluisa kuoronjohtaja ja 
kapellimestari Tõnu Kaljuste toteutti utopisti-
sen haaveensa ja rakennutti saaren eteläpääs-
sä sijaitsevaan Lõunakülaan Euroopan eksoot-
tisimman konserttipaikan Omarin heinäladon. 
Kaljusten ideoiman Nargen-musiikkifestivaalin 
kaikkiin esityspaikkoihin pääsee vain vesitietä 
pitkin. Heinäkuussa 2011 festivaalin suurta-
pahtumana järjestetään vesikarnevaalit, joka 
juhlistavat kultuuripääkaupunkivuotta.  
www.nargenfestival.ee

Tallinnan 
joulumarkkinat
26. marraskuuta 2011 –
8. tammikuuta 2012
Raatihuoneenaukio, Tallinnan vanhakaupunki

Tallinnan raatihuoneentorilla järjestettävät 
joulumarkkinat kuuluvat Euroopan kauneim-
piin.
www.tourism.tallinn.ee

Joulukaupunki Tartto 2011
27. marraskuuta – 31. joulukuuta
Tartto

Tunnelmalliset joulumarkkinat Viron yliopis-
tokaupungin Tarton raatihuoneentorilla ja 
Antoniuksen killan pihalla. Antoniuksen killan 
käsityöpajoissa löytyy mielenkiintoista joulu-
puuhaa sekä lapsille että aikuisille.
www.visittartu.com

Kulttuuripää-
kaupunkivuoden 
päättäjäiset ja 
Tallinnan kirkon-
kellojen yhteissoitto
Joulukuussa
Raatihuoneenaukio, Tallinnan vanhakaupunki

Muutoin varsin vaitonaisten kirkonkellojen 
ääni kajahtaa nykyaikaisen teknologian avus-
tuksella komeasti hansakaupungin asukkaiden 
korviin. Säveltäjä Peeter Vähin ohjaama Tal-
linnan kirkonkellojen yhteissoitto muodostaa 
ainutlaatuisen ääniteoksen, jota voi kuunnella 
esimerkiksi vanhankaupungin sydämessä.
www.tallinn2011.ee

Marras- ja joulukuun tapahtumat Muut tapahtumat
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www.visitestonia.com
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