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HEI, MATKAAN!
Suuren meren rannalla on pieni kylä, Keksijäkylä. Sen asukkaat harrastavat keksimistä ja 
kehittelevät mitä kummallisempia vimpaimia. Kyläkoulussa lasten mielestä keksimistunnit 
ovat vähintään yhtä kivoja kuin matematiikka tai laulaminen. Myös reipas koiratyttö Lotte 
aikoo isoksi kasvettuaan keksijäksi.
Mutta nyt on kesäloma, ja Lotte on päättänyt ystäviensä Bruno-kissan ja pikku Albert-ka-
nin kanssa lähteä maailmanympärimatkalle. Tavallisesti sellaiselle reissulle lähdettäisiin kai 
polkupyörillä tai purjeveneellä, mutta Keksijäkylässä kaikki asiat tehdään hieman toisin.
Lotte, Bruno ja Albert kiipeävät suuren kuumailmapallon koriin ja nousevat sillä taivaalle 
leijumaan. Pallon kohottua korkealle Lotte heittää yli laidan ankkurin, joka takertuu kiinni 
poutapilven kylkeen. Ilmapallo pysähtyy, ja maapallo jää sen alle pyörimään omaa verk-
kaista tahtiaan.
Pian ystävykset huomaavat allaan mielenkiintoiselta näyttävän paikan. Se on Viro. Nytpä 
onkin kolmikolla hyvä tilaisuus tutkia tuota maata tarkemmin.



TALLINNA
Tallinna on Viron pääkaupunki, ja Vanha Toomas on sen tärkein hahmo. Hän on valvonut 
raatihuoneen tornin huipulla jo satojen vuosien ajan, että kaikki sujuisi kaupungissa kom-
melluksitta. Vartijan työ ei ole helppoa, mutta Toomas ei turhista valita - päinvastoin. Aina 
kun linnut lentävät etelään talvilomalle, Toomas toivottaa niille turvallista matkaa. Ja kun 
linnut palaavat, hän kyselee niiltä heti etelän kuulumisia.
Linnut juttelevatkin mielellään, mitä seitsemän meren takana on tapahtunut. Ja jos joku 
reipas lintu on matkalla voittanut vaikkapa laulukilpailun, Toomas muistaa häntä pienellä 
yllätyslahjalla. 
Vanha Toomas kertoo puolestaan linnuille uusimmat uutiset Tallinnasta. Hän voi esimer-
kiksi kertoa, että alkamaisillaan ovat Vanhankaupungin päivät. Sitten onkin Meripäivien 
vuoro, ja vielä on Euroopan-päivänkin tapahtuma. Toomaksella on aina paljon uutisia, 
koska raatihuoneen tornista näkee hyvin joka suuntaan. 
Ja toki kaupunginvartijana hänelle on kehittynyt supertarkka katse.



SAARENMAA JA KAALIN KRAATERI
Saarenmaa on Viron suurin saari, jolla on paljon tuulimyllyjä ja katajikkoja. Tuhansia vuosia 
sitten saapui avaruudesta Kaali-niminen meteoriitti ja muutti asumaan Saarenmaalle. Kaali 
oli jo todella vanha, yhtä vanha kuin universumi itse. Kylmät avaruustuulet kolottivat sen 
väsyneitä niveliä, ja tähtisumujen pöly yskitti sitä usein. 
Kaali ihastui Saarenmaahan silmänräpäyksessä. Se kaivautui erään pienen lammen alle 
ja pesiytyi sinne asumaan. Nyt Kaali köllöttelee vuoteessa, hörppii lämmintä hunajaista 
vadelmateetä ja kuuntelee, kuinka ihmiset laulavat virolaisia kansanlauluja ihan sen pään 
yläpuolella, kodin nurmikatolla.
Toisinaan Kaalin luona käy kylässä uusi ystävä, hämähäkki Ernesti. Silloin Kaali kertoilee 
jännittäviä tarinoita kaukaisesta Linnunradasta ja avaruuden mustista aukoista. Vaikka 
Kaali ei aio palata enää koskaan avaruuden kylmyyteen, kutoo Ernesti hänelle pitkää ja 
lämpöistä kaulaliinaa. Ernesti pitää ystävästään hyvää huolta.



ALUTAGUSEN METSÄT JA SUOT
Alutagusessa ovat Viron suurimmat metsät. Ja Alutagusen metsässä asuvat Kalev-karhu, 
Jooseppi-kettu sekä pikku kaninpoika Juku.
Joka aamu herättyään Kalev istuu kannolle ja alkaa lukea vanhoja virolaisia satuja. Päivällä 
hän istahtaa sille uudestaan, tällä kertaa lukemaan jännittäviä virolaisia seikkailutarinoita. 
Illalla, vähän ennen nukkumaanmenoa, lukee hän vielä virolaisia runoja. Joskus Kalev nu-
kahtaa kannon nokkaan kirja sylissään ja silloin hän näkee unta, että on kuuluisa kirjailija.
Jooseppi-ketttu on keksijä. Hänen uusin keksintönsä on kuusenkävyistä tehty potkulauta. 
Nyt Jooseppi rakentaa metsäkukista televisiota. Kun se on valmis, voi siitä katsella virolai-
sia piirroselokuvia ja luonto-ohjelmia.
Pikku kaninpoika Juku leikkii hiekkalaatikolla pelotonta laivankapteenia. Hän kuvittelee 
seilaavansa keskellä valtamerta, joka pauhaa ja kuohuaa hurjan myrskyn kourissa. Mutta 
kun äiti huutaa Jukua syömään, tyyntyy myrskykin hetkeksi. Vatsa täynnä urhean Jukun on 
taas hyvä kääntää laivan keula kohti entistäkin suurempia leikkimeren aaltoja.



PÄRNUN RANTA
Pärnun seudulla ovat Viron kauneimmat rannat. Tunnetuin on Pärnun uimaranta, jonka 
hiekka on puhdasta ja vesi ihanan lämmintä. Kuumina kesäpäivinä ei täällä tarvitse pelätä, 
että kampa hukkuisi hiekan sisään, jos se sattuu putoamaan kädestä. Se nimittäin kopsah-
tanee aivan vieressäsi pyyhkeellä lekottelevan sedän vatsan päälle. Ole vaan tarkkana, että 
nappaat siitä kampakeosta juuri omasi takaisin.
Suuren uimarannan lisäksi täällä on paljon pieniä jänniä lahdenpoukamia. Loten, Brunon ja 
Albertin mielestä ne ovatkin kaikkein kivoimpia. Erään sellaisen rannalla ystävykset ottavat 
aurinkoa, toisessa käyvät uimassa. Veden alta he löytävät hauskan lettukahvilan. Uppole-
tut maistuvat tosi hyviltä, melkein kuin kotona Keksijäkylässä Loten äidin paistamilta.
Kolmannessa lahdenpoukamassa on sopivasti tuulista, minkä ansiosta meressä voi seilata 
ja ajella erilaisilla vesikulkuvälineillä. Sitä tilaisuutta ystävykset käyttävät riemumielin hy-
väkseen.



VIRO TUNTUU NIIN MUKAVALTA 
PAIKALTA, ETTÄ LOTTE YSTÄVINEEN 

PÄÄTTÄÄ JÄÄDÄ MAAHAN 
SEIKKAILEMAAN VIELÄ 
MONEKSI PÄIVÄKSI.
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