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Kulttuuri
täynnä historian ja
miehitysaikojen kirjoa
Virolainen kulttuurielämä on rikasta, sillä se ammentaa itseensä vaikutteita niin tuhansien vuosien
ikäisistä ja yhä kunnioitetuista perinteistä, kaikkein
tuoreimmista trendi-ilmiöistä kuin kaikesta muustakin, mitä aikojen saatossa näiden kahden välille
on mahtunut.
Viron kielellä on aina ollut keskeinen asema paikallisessa kulttuurikentässä ja ilmaisutaiteissa, koska jo ammoisina aikoina sillä esitetyt kansanlaulut
ovat pisimpään muuttumattomana säilynyt osaalue kulttuurissamme.
Useampikin eri kansakunta on hallinnut Viroa
viimeisen tuhannen vuoden aikana. Saksalaiset,

venäläiset, ruotsalaiset, tanskalaiset ja jopa puolalaisetkin ovat jättäneet omia kädenjälkiään virolaiseen kulttuuriin. Virolaiset ovat omineet kaikista
niistä parhaimpia vaikutteita, mutta jatkaneet samalla itsetietoisesti oman tiensä kulkemista.
Niinpä ulottuukin tämänpäiväinen virolaisen kulttuurin kirjo jylhäsävyisistä yksinlauluista koko
kansan laulujuhliin, laadukkaasta nykyrunoudesta kansalliseepoksiin ja muihin kirjallisuutemme
suurteoksiin, ruokokattoisista torpista kaikkein
moderneimpaan rakennusarkkitehtuuriin sekä
kirjailukäsitöistä interaktiiviseen Internet-multimediataiteeseen.

Uuden Maailman kaupunginosafestivaalit

Ensivilkaisulla tuttuja
täkyjä
Ulkomaalaisen vierailijan ensikosketus Viroon tapahtuu lähes säännönomaisesti Tallinnassa. Tänne
lähes tuhatvuotisen historian omaavaan eurooppalaishenkiseen kaupunkiin ja sen kuuluisaan
Vanhankaupunkiin poikkeaa käytännössä jokainen
maassa kävijä vähintään kerran.
Tallinnassa voi helposti nähdä eri aika- ja hallintokausien saatossa muodostuneita paikkoja ja
rakennettuja kohteita, jotka eivät läheskään aina
muodosta perinteistä kaupunkikokonaisuutta. Toisaalta juuri tietynlainen pirstoutuneisuus, omaa
tyyliään noudattavien kortteleiden ja kaupunginosien limittäytyminen toistensa kylkeen tekee Tallinnasta moni-ilmeisen ja mielenkiintoisen paikan.
Kaupungissa voi aistia merkkejä sodista ja niiden
välillä kehittyneistä eri arkkitehtuurityyleistä kuin
myös köyhempien ja vauraampien aikojen vaihtelun jättämistä vaikutteista.
Vanhankaupungin säilymisestä lähes alkuperäisessä asussaan saamme me virolaiset kiittää juuri noita köyhempiä aikoja, jolloin kaupungilla ei
yksinkertaisesti ollut varaa pysytellä kehityksen ja
muotivirtausten rattailla.

Vanhankaupunginpäivät Raatihuoneentorilla
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Tallinnassa pärjää jalkamiehenä varsin mainiosti.
Voit tehdä monien täällä jo käyneiden mielestä
sen välttämättömimmän peruskierroksen Vanhankaupungin kaduilla ja kirkoissa, pysähtyä johonkin mukavaan ravintolaan lounaalle ja ehtiä sen

jälkeen tutustua vielä ympäristöönkin. Kalamaja,
Kadriorg, Uuden Maailman kulmakunta sekä uudisrakennusalueet ovat kaikki joko jaloittelu- tai
lyhyen raitiovaunu- tai trollikkakyydin etäisyydellä.
Mutta pidä mielessäsi, että Tallinna ei suinkaan
edusta koko Viroa – se on vasta portti mielenkiintoiseen maahamme.
Hyvän katsauksen virolaiseen kulttuurielämään
Tallinna kuitenkin tarjoaa. Aloita esimerkiksi kaupungin edustusaukioksi hiljattain uudistetulta Vapaudenaukiolta ja sen äärellä seisovasta Tallinnan
Taidehallista eli Kunstihoonest, joka on yksi komeimpia funktionalistisen rakennustyylin näytteitä
Virossa. Jatka sen jälkeen vuonna 2008 Euroopan
parhaimmaksi taidemuseoksi valittuun KUMUun,
jonka pysyväisnäyttelyssä voit nauttia kattavasta
läpileikkauksesta virolaistaiteeseen ja sen ohella
tutustua mitä erilaisempiin kiinnostaviin vierailunäyttelyihin.
KUMU sijaitsee Tallinnan kauneimpiin kuuluvan
Kadriorgin puiston taaimmaisella reunalla, joten
jo kävelyretki sinne on elämys itsessään. Puiston
alueella sijaitsee useita taidemuseioita – klassisen
taiteen ystävien kannattaa esimerkiksi vierailla
barokkikauden helmiä arkkitehtuurillisesti edustavassa Kadriorgin linnassa ja puutarhassa sekä
Johannes Mikkelin museossa. Perheen pienimmät
voivat puolestaan telmiä sydämensä kyllyydestä Joutsenlammen lähelle rakennetussa uudessa
leikkipuistossa sekä kiehtovassa Miia-Milla-Manda
museossa.
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Elämyksiä ja kokemuksia
etsimässä
Kaikkein monimuotoisimmillaan ja aidoimmillaan
virolainen elämäntapa näyttäytyy suurimpien
kaupunkien ulkopuolella. Omaleimaisia ja hyvin
erilaisia elämyksiä voit kokea kolmella esimerkkialueella – Setomaalla, Lahemaalla sekä Viron saaristossa.

Pärnu on Viron kesäpääkaupunki

Romanttisten elokuvien festivaali tARTuFF Tartossa

Kaupunki ja vielä
toinenkin
Jos viivähdät vähän päiväristeilyä pidempää, mutta aikasi ei riitä varsinaiseen kiertelyyn, tee Tallinnasta pikavisiitti johonkin toiseen virolaiskaupunkiin. Päiväretkeksi sopivia kohteita on monia. Jos
suuntat aamulla juna- tai linja-autoasemalle, mutta tavoitteesi on palata illaksi jo takaisin, kokeile
vaikkapa Tarttoa, Viljandia tai Pärnua.
Tartto on virolaisen akateemisen elämän ehdoton keskus kaupunkiin vuonna 1632 perustetun
yliopiston ansiosta. Vaikuttavien keskiaikaisten
kirkkorakennusten vierellä sijaitsevat sen klassistisen arkkitehtuurityyliin suunnitellut rakennukset.
Vehreä kaupungin keskusta on myös tulvillaan viehättäviä kahviloita ja ravintoloita.

han ritarilinnan mäelle on rakennettu oikea perinnemusiikkikeskus. Se ja koko kaupunki sopivat
erinomaisesti kaikille, jotka haluavat tunnustella
Tallinnan tai Tarton virikkeidentäytteistä kulttuurielämää hieman rauhallisempaa ja maanläheisempää rytmiä.
Pärnusta löydät parhaimmat näytteet 1900-luvun
alun vuosikymmenten funkkistyylistä ja tuolloin
Viroon levinneestä kylpyläarkkitehtuurista. Pärnua
kutsutaan maan kesäpääkaupungiksi – eikä suotta. Kun Tartto hiljentyy tai jopa uinahtaa opiskelijoiden ja yliopiston henkilökunnan suunnatessa
lomilleen, alkaa Pärnussa elämä kuplia ja pulpahdella. Lyhyenkin kävelyretken varrella voit sattua

über-trendikkään taideperformanssin tai korvia
huumaavien musiikkibileiden vieraaksi, astella herraskaisesti rantapromenaadilla tai fiilistellä hiekkadyynien ja yökerhon tunnelmaa. Täällä kohtaavat
elegantti tyyli ja riehakas yöelämä toisensa kuin
parhaat ystävykset.
Ja kun palaat joltain tällaiselta päiväretkeltä Tallinnaan, tuntuu kaupunki taas hieman kuin uudelta
– olethan juuri avartanut näkemyksiäsi virolaisista
kulttuuripiireistä.

Viron kaakkoisnurkassa sijaitseva Setomaa ja sitä
asuttavat ortodoksiuskoiset setukaiset ovat säilyttäneet ikiaikaisen kulttuuriperintönsä hyvinkin
koskemattomana. Heidän ’tavaramerkkejään’
ovat leeloksi kutsuttava kansanlaulumuoto, pohjoisvirolaisesta peruskielestä voimakkaasti eroava
puheenparsi, kansallispuvut ja -korut sekä omalta
osaltaan myös ruokakulttuuri.
Kaikkeen edellisessä kappaleessa lueteltuun voit
tutustua Värskan maatilamuseossa, ja jos sinua vähänkin onnistaa, voit nähdä ja kokea setukaisten
elämäniloa myös keskellä heidän tavallista arkeaan. Kannattaa myös tarkkailla milloin järjestetään
leelopäivät, markkinat tai vuoden kohokohta eli
Seton kuningaskunnan päivä, jolloin koko maakunta julistautuu 24 tunnin ajaksi Seton kuningaskunnaksi. Tuolloin valitaan aina vuoden virka-

Jos taas haluat aistia menneen vuosisadan boheemin rentoa elämää, löydät sitä aivan keskustan
reunamalla säilyneestä Supilinnasta eli kulttuuriväen ja työläisten yhteisestä puutalokaupunginosasta.
Tartto on hyvin eläväinen, aktiivinen ja omasta
identiteetistään tietoinen kaupunki. Viljandi on
sitä vastoin kansanomaisen lämminhenkisyyden
kehto, jonka kulttuurielämä sykkii Kulttuuriakateemian, Ugalan teatterin, Kondasen naivistisen
taiteen keskuksen sekä kesäisten perinnemusiikkifestivaalien tahtiin. Perinnemusiikin harrastuksen
ympärivuotista vaalimista varten kaupungin van-
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Naivistisen taiteen Kondas-keskus Viljandissa

Setukaisnaiset leelo-musiikin eli runonlaulannan parissa
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Herkullista virolaisruokaa tarjoavat Altjan ja Viitnan kievarit, ja pistäytymisen arvoinen paikka on
myös Käsmun merimieskylä. Ja jos matkaat Lahemaalta eteenpäin idän suuntaan, jää tiesi varrelle
ensin lämminhenkinen pikkukaupunki Rakvere ja
sen jälkeen saavutkin jo Narvaan. Täältä, rajajoen äärellä seisovan ja Viron komeimpiin kuuluvan
linnoituksen muurilta voit tähyillä esteettömästi
Venäjän puolelle.

Mielenkiintoista arkkitehtuuria löytyy joka puolelta
Viroa
kautta kerrallaan hallitseva setukaisten kuningas,
ja kaikille vieraille tarjotaan paikallisia kulttuuri- ja
makuelämyksiä parhaimmasta päästä.
Lahemaan kansallispuisto Viron pohjoisrannikolla
on tunnettu lumoavan kauniista luonnostaan. Sen
ohella Lahemaalla sijaitsee joukko Viron merkittävimpiä kartanokokonaisuuksia – Palmsen, Sagadin
sekä Vihulan kartanot ja kartanomuseot, joita ei
yhdenkäään virolaisesta arkkitehtuurista tai paikallishistoriasta kiinnostuneen kannata jättää näkemättä.

Saarenmaan oopperapäivät Kuressaaressa
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Länsi-Viron saaristossa kansankulttuuria aidoimmassa muodossaan voit kohdata pienillä Kihnun ja
Ruhnun saarilla, mutta myös suuremmat Saarenmaa, Hiiumaa, Muhu ja Vormsi huokuvat toinen
toisistaan rikkaampaa kulttuurihenkeä. Saarenmaan keskiaikaiset kirkot, uljaat tuulimyllyt, Kuressaaren piispanlinna sekä Hiiumaalla sijaitseva
Pohjois-Euroopan vanhin majakka kannattaa ehdottomasti merkata loma-autoilureitin pysähdyspaikoiksi.
Kaikki edellä kuvaillut seudut sopivat mainiosti
myös pidempää lomamatkaa suunnitteleville. Mielenkiintoiset nähtävyydet sijaitsevat aina joko lyhyen ajomatkan tai hieman enemmän aikaa edellyttävän pyöräilyrupeaman etäisyydellä toisistaan.
Ja koska majoitus- ja ruokailupalvelujen tarjoajia
riittää joka lähtöön, voi kulttuurillisesti monipuolisen ja aktiivisen loman viettää myös kaupungin
hälystä etäämmällä.

Makujen kultturelli
maailma
Syömään ihmiskunta oppi jo ennen heimojen tai
kansakuntien syntyä, joten ruokakulttuuri voitaneenkin nimittää vanhimmaksi kuviteltavissa olevaksi kulttuurielämän muodoksi. Saksalainen ja
venäläinen keittiö ovat vuosisatojen ajan muokanneet virolaisten ruokailutottumuksia merkittävällä
tavalla – olemmehan aina sijainneet näiden kahden mahtivaltion vaikutuspiirissä.
Pohjoisen sijainnin myötä emme ymmärrettävästikään ole voineet omaksua etelämaisia viinin ja
hedelmien kulutustottumuksia. Niitä ovat olleet
korvaamassa moninaiset viljatuotteet – leivät ja
leivonnaiset, puurot, olut sekä viljasta tislattu viina ovat aina olleet Virossa arvossaan pidettyjä ja
laadukkaita paikallisvalmisteita. Nyt virolaiset kokit toimivat aktiivisina kotimaisen ruokakulttuurin
sanansaattajina pohjoismaisilta ammattiveljiltään
saamansa esimerkin tavoin.
Viron metsissä, pelloilla ja vesistöissä kasvaa paljon maukkaita antimia, joista sekä kotikokit että
Tallinnan hienompienkin ravintoloiden ammattilaiset loihtivat iloksesi uusia, jännittäviä ja suussasulavia makuyhdistelmiä.
Virolaiseen makumaailmaan kannattaa tutustua
etenkin kesäisin myös paikallisilla ruokatoreilla.

Virolaista kotikokkausta
Niistä perinteisimpiä ja paikallisten asukkaiden
keskuudessa arvostetuimpia ovat Nõmmen tori
Tallinnan lounaisella lähiöalueella sekä Tarton
kauppahalli.
Yksikään vieraistamme, joka on maistanut virolaista savupalvikinkkua, maustekalaa tai pelkistetyimmillään alkukesän uusia perunoita, ei uskone
toisinaan esitettyä väitettä virolaiskeittiön tylsyydestä – puhtaiden makujen harmoniahan on juuri
se, mikä tekee ruoka-aineista todellisia herkkuja.

Tuoreita virolaisia makuja Rotermannin torilta, keskeltä Tallinnan ydintä
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Lomalukemista
Hyvään lomaan mahtuu aina myös muutama hyvä
kirja. Miksipä et vaihtelun vuoksi tutustuisi lomakohteesi omien kirjailijoiden tuotantoon?
Tallinna ja Tartto ovat läpi aikojen olleet virolaisten kirjallisuuspiirien kaksi keskipistettä. Onkin
luonnollista, että alan merkittävimmät vuosittaiset
tapahtumat järjestetään juuri näissä kaupungeissa – HeadRead-kirjallisuusfestivalit Tallinnassa
ja Prima Vista -tapahtuma Tartossa. Molemmat
houkuttelevat ihmisiä liikkeelle toukokuussa, jolloin pitkä, hämärä ja kylmä talvi on vaihtunut ulkoilmatilaisuudetkin jo mahdollistavaksi kevääksi.
Vierailijoille tämä tapahtumakaksikko on hyvä
foorumi ensikosketuksen ottamiseksi kirjallisuuden
paikallismaailmaan, sillä monet esiintyjätkin tulevat ulkomailta ja paikalla on toisaalta myös maan
omien kirjailijoiden ehdoton kärki.
Muina kuukausina voit vierailla esimerkiksi Viron
kirjailijoiden liiton tiloissa järjestettävissä viikottaisissa kirjallisuusilloissa (Tallinnassa keskiviikkoisin ja Tartossa tiistaisin). Tai astu rohkeasti kirjakauppaan, sillä virolaiskirjallisuutta julkaistaan yhä
enemmän ulkomaisille kielille käännettynä. Kiinnostuneimmat voivat ottaa yhteyttä Virolaisen kirjallisuuden tietokeskukseen (www.estlit.ee), joka
jakaa erilaisista teemoista kaikkein ajantasaisinta
tietoa yleisölle.

Runsaudensarvi kaikille kirjallisuuden ystäville
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Runoilija Indrek Hirv esittelemässä tuotantoaan

Tallinnan laulukenttä laulujuhlien aikaan

Virolainen kirjallisuus on kuin elävä organismi,
jonka sisällä tapahtuu koko ajan ja josta vierailija
voi ammentaa itselleen niin uutta kuin vähän vanhempaakin sisältöä. Maan suhteellinen pienuus on
tälläkin saralla vain eduksi – yhteys kirjailijan ja
lukijan välillä perustuu usein suoraan henkilökohtaiseen kontaktiin, joita voi luoda juuri erilaisten
tapahtumien yhteydessä.

Laulujuhlat
Laulujuhlat on kenties yleisin ulkomaalaisten spontaanisti tuntema asia Virosta. Juhlien tunnelma ja
henki etsii vertaistaan koko maailmassa. Kymmenien tuhansien esiintyjien ja satoihin tuhansiin nousevan yleisön – josta vain osa voi saapua
paikan päälle – yhteinen kuorolaulutapahtuma
tuntuu maan asukaslukuun, noin 1,3 miljoonaan
ihmiseen verratuna uskomattomalta. Jo vuodesta
1869 eli kansallisen heräämisen ajanjakson alusta
virolaiset ovat kokoontuneet yhteen laulamaan ja
tanssimaan.
Eri puolilla maata järjestetään joka kesä monia pienempiä paikallisia laulujuhlia, pyhitettiinpä vuonna
2008 punk-musiikillekin oma kuorokokoontumisensa. Merkittävin juhlista on kuitenkin joka viides
vuosi Tallinnan laululavalla järjestettävä ja koko
Viron kansan yhteen hiileen puhaltamaan saava
laulujuhla. Siellä esiintyminen on jokaiselle kuorolle kunnia-asia, minkä eteen harjoitellaan vuosien
ajan ja jossa työn tulokset näkyvät ja kuuluvat tapahtuman erittäin korkeana taiteellisena tasona.
Viimeisimmille, vuoden 2009 laulu- ja tanssijuhlillae esiintyjiä kerääntyi yli 37 000. Laulujuhlat
ovatkin paljon enemmän kuin massiivinen yleisötapahtuma, ne ovat ylväs kansallinen kulttuuriteko.

Punklaulufestivaali
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Festivaalit

nen laatuaan Baltian maissa. Baltoscandal tarjoaa
yleisölleen uuden ja kokeilevan teatterin parhaimpia näytteitä eri puolilta maailmaa.

Jo lomakuumeen alkuvaiheissa kannattaa tarkistaa, osuisiko vierailun ajalle moni kulttuurinnälkää
ruokkiva festivaalitapahtuma, joita järjestetään
säännöllisesti eri puolilla Viroa. Tiedämmepä osan
matkaajista suunnittelevan ajoreittinsä ja tekevän
kaikki lippuvarauksetkin niiden mukaisesti. Tässä
lyhyt yleiskatsaus tärkeimmistä, vuosittain Virossa
järjestettävistä kulttuurifestivaaleista.
Yksi vuoden kohokohdista on kansainvälinen elokuvafestivaali PÖFF. Se on ajan myötä kehittynyt
Euroopankin mittapuulla arvostetuksi tapahtumaksi, joka ei kenties prameile suuruudellaan,
mutta jonka sisältörikkautta ja omaleimaisuutta
on toisilla ollut vaikeaa ylittää.
Paikallisen filmitaiteen ystävät löytävät suurella todennäköisyydellä lomansa aikana suurimpien kaupunkien teattereista ainakin yhden juuri hiljattain
julkaistun virolaiselokuvan. Laajempaa yleiskuvaa
ajatellen suosittelemme silti elokuvatuotantomme

Tallinnan itäreunalla Piritalla – Pyhän Birgitan dominikaaniluostarin raunioissa – vuosittain järjestettävillä Birgitta-festivaaleilla yhdistyvät elokuisten iltojen taianomainen hämäryys sekä klassisen
ooppera- ja hengellisen musiikin kirkkaimmat helmet. Täällä, kaupunkielämän hälyltä suojassa, voit
hetkeksi pysähtyä ravitsemaan sieluasi. Toisinaan
festivaalin konsertteja on järjestetty myös aivan
Tallinnan Vanhankaupungin sydämessä.

Pimeiden Öiden FilmiFestivaali Tallinnassa
Viljandin kansanmusiikkifestivaalit
Jazz-musiikin ystävien „must go“-kohde on luonnollisesti Jazzkaar – jokavuotinen tapahtumasarja,
joka ei rajoitu ajallisesti vain tiettyyn viikkoon tai
vuodenaikaan, vaan joka levittäytyy erilaisina minifestivaaleina koko vuodelle. Jazzkaar on onnistunut piirtämään itsensä alan huippuartistien kartoille ja kalentereihin, joten sen puitteissa voi kohdata
niin maailmantähtiä kuin Viron parhaimmistoakin.

gissa hyörivän ihmismäärän. Alusta asti festivaali
on painottanut musiikillisten antimiensa ohella
yleisön keskinäistä kanssakäymistä ja mukavaa
seurustelutunnelmaa. Korkean tason artistit ovat
taas vastanneet siitä, että alkuvuosien kansanjuhla
on kasvanut merkittäväksi musiikkitapahtumaksi.

Toivomme, että sait tästä esitteestä ideoita sekä
yleiskuvan siitä, mitä kaikkea Virolla on tarjottavanaan kulttuurista kiinnostuneille lomalaisille. On
tietysti muistettava, että elävä kulttuuri muuntuu
ja kasvattaa jatkuvasti uusia versoja ympärilleen.
Siksi olemme lisänneet oheen listan Internet-sivustoista, joilta voit aina tarkistaa ajankohtaisimmat
uutiset ja lisätietoja tapahtumista. Paraskaan nettisivu tai siltä löytyvä videotallenne tai vebbikamerayhteys ei kuitenkaan välitä aitoa elämystä ja tunnelmaa, jonka voit kokea omakohtaisesti paikan
päälle saapumalla.

Viljandi Folk eli Viljandin perinnemusiikkifestivaali
on tapahtumana elämyksellinen, sillä neljän päivän
ajaksi se kaksinkertaistaa viihtyisässä pikkukaupun-

Rakveren Baltoscandal on kansainvälinen teatterifestivaali, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa jo
vuonna 1990 eli hetkeä ennen Viron uudelleenitsenäistymistä. Tuolloin tapahtuma oli ensimmäi-

Kansainvälinen nykytanssin tapahtuma August
Dance Festival elokuussa

Birgitta-festivaali keskiaikaisen Piritan luostarin raunioissa

Kohdatkaamme siis virolaisen kulttuurin kinkereillä, tervetuloa!

Jazz-musiikin festivaali Jazzkaar
parhaimpien palojen vuokraamista tai ostamista
DVD-levyjen muodossa. Levy- ja videomyymälöissä ovat esillä kaikki oleellisimmat filmit, ja myyjät osaavat myös neuvoa kysyjää. Erityishuomion
ansaitsevat Viron ulkopuolellakin tunnetut ja tunnustetut piirros- ja nukkeanimaatiot, joita on viime
vuosina ahkerasti julkaistu uudelleen DVD:inä.
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www.viro-instituutti.fi

www.opera.ee

www.festivals.ee

www.concert.ee

www.laulupidu.ee

www.poff.ee

www.estoniantheatre.info

www.jazzkaar.ee

www.estmusic.com

www.folk.ee

www.eestimaitsed.com
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www.tallinn2011.ee
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