Esitelmä Sammon Turun eläkekerhon vuosikokouksessa 21.10.2020
Viron matkakohteista kertoi Turun Viro-keskuksen toiminnanjohtaja Kirsi Äyräs.
Sata syytä matkustaa Viroon! Viron kieli, kulttuuri ja matkailu ovat päällimmäiset. Viron
matkailijoilla on oma Facebook ryhmä. Syyt: ruoka, kulttuuri, ostosmahdollisuudet, luontokohteet,
museot, helppo mennä, kulttuurin ero, historia, Viron linnat ja kartanot, Tarton kaupunki,
leirikoulut, räätälöidyt matkat, yrityksille teemajuhlia yms.
Lisää ideoita saa, kun matkustaa Tarttoon ja tutustuu Tiedekeskus AHHAA:n tarjontaan. Siellä on
esillä mm. jännittävää toimintaa, hyödyllisiä taitoja ja hauskaa viihdettä. Kuva Tarton
Raatihuoneen tornista ja vertaus Turun suurtoriin – hämmästyttävä samanlaisuus rakennusten
asettelussa. Tarton uusin nähtävyys on Viron kansallismuseo Ermi. Tartosta löytyy Toomemägi.
Mäen yli kiipeäminen antaa erityisen tunnelman. Lapsiperheiden suosikkipaikka on ylösalaisin
seisova talo, johon pääsee sisälle.
Otepää on erämaata. Näimme talvisia kuvia Otepäästä. Pohjois-Viron maasto on tasaista, mutta
Otepäästä löytyy mäkiä ja laaksoja. Laskettelumäki on suosittu talvella. Paikka on etenkin
saksalaisten suosiossa.
Viljandi on viehättävä pikkukaupunki. Siellä henkii vuosisatoja vanha tunnelma. Mulgimaa on
kulttuurillinen ja historiallinen alue Etelä-Virossa. Vöru ja Setumaa (setukaiset) ovat muiden
mielestä erikoisia. Siellä valitaan demokraattisesti oma Setumaan kuningas.
Polva syntyi kauppateiden risteykseen rakennetun kirkon ympärille. Sieltä löytyy vanhoja pyhiä
paikkoja. Etelä-Virossa on myös hiekkakiviluolia. Ne ovat välillä suljettuja.
Valga eteläisessä Virossa on kaksoiskaupunki rajalla eli osa kaupungista sijaitsee Latvian puolella.
Taageperan linna on erityinen. Siellä yhdistyvät eleganttius, maalaismiljöö, historia ja nykyaika.
Linnan rakennutti paroni Hugo von Stryk yli 100 vuotta sitten. Kartanoissa sallittiin alle 100
huonetta, linnaan tuli 99 huonetta – joten linnaa kutsutaan myös kartanoksi.
Lopuksi tutustuimme viron kielen sanoihin ’Aitäh’ – kaikkein tavallisin kiitos, ’Tänud’ – kiitollisuus
sekä ’Palun’ – ole hyvä, kohteliaisuus eli tärkeä sana.
Mukava esitelmä kilvoitti kuulijoilta muutamia kysymyksiä.
1. Onko saksa vaiko englanti ykkösenä palvelukielenä? Vastaus englanti on ykkösenä.
2. Entä suomen kieli? Vastaus Pikkukakkosen lasten ohjelmat ovat tuoneet suomen kielen
tutuksi virolaisille.
3. Opiskellaanko saksaa? Vastaus yli 60- vuotiaiden keskuudessa saksan kieli on tutumpaa.
4. Entä venäjän kieli? Vastaus, venäjää ei harrasteta kielenä.

