
Viikinkiaika 
merimuseossa 

Asuntovuokrauksen ABC

Testissä panimoiden 
uudet oluet 

Porukalla Viroon – 
kokkausta, reippailua 
ja iltamenoja
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The Baltic Guide 
kertoo, mitä 

Virossa kannattaa 
nähdä ja kokea
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Jakelussa
 VIROSSA

Virolaista 
muotoilua 
ennen ja nyt
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Saku on ice  5% 24x 33cl 

56.80 €
pantti 9.60

1L/1.79

29.90 €

1L/1.89
pantti 4.80

10.50 €

1L/1.33
pantti 2.40

Golden Cap Strawberry-Lime 4,7% 24x 33cl

Martini Asti 7,5% 75cl Bacardi Carta Blanca  40% 1lRussian Standart 
Original 40% 

5.90 €
1L/7.87 1L/6.64

19.90 €16.90 €

Saaremaa Tuulik Export 5%Torres Sangre De Toro 13,5% 300 cl BIBLarsen VSOP 40% 1l

109.90 €

1L/1.39
pantti 24.00

15.90 €
1L/5.30

29.50 €

Sherwood Pear 4,5% 24x 33cl 

Laaja valikoima laadukkaita tuotteita edullisin hinnoin!

Syyskuun parhaat tarjoukset

Tutustu kaikkiin kanta-asiakasetuihimme WWW.SADAMAMARKET.EE 
Tee ennakkotilaus ja hae kaupat mukavasti pakatuna paikan päältä.

Car Check-in

I.k Sadama Market

III.k Sweden departures

III.k Sadama Market

II.k Outlet

III.k Souvenir Shop

10 x 24x33cl

Sinebrychoff Lime 5,5%

Sinebrychoff Long Drink Grapefruit 5,5% 2 x 24x33cl

Sinebrychoff Cranberry 5,5%



Tarjoukset ovat 
vo assa  as

Tullamore Dew 
100cl 40%

uo o  T  o  a ko o tuote  ko o  vo  va o aa terve s

Time for Wine 
Ecologic Tempranillo 
300cl BIB 13%

A-terminaali

B-terminaali

Lootsi

Pa
ad

i

Kuunari

D-terminaali

Norde
Centrum

samalla Apple Iphone SE arvontaan. 
30.9.2016 mennessä.

10.10.2016.

Apple Iphone SE!

............................................................

.........................................................

.......................................................................

www.calle.ee

HUOMIO! VOITA APPLE IPHONE SE!

sä.
016.

NE SE!

myymälään!

ostamiseksi varmistami-

www.calle.ee 

-
set

info@calle.ee

Axel Beer 24 x 33 cl 5 %

8.99€
+ pantti 2,40

Chablis William

Valpantena 
Apasio Rosso 

9.99€
3.99 €

9.99€

21.99 €

Vain
Callessa!

Vain
Callessa!

Vain
Callessa!

Vain
Callessa!
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■ Tallinnan satamaa käytti 
vuonna 1995 neljä miljoonaa 
matkustajaa.

■ Müürivahe-kadulla sijaitsevan 
Mamma Mian italialaiset 
jäätelöt maksoivat alkaen 15 
kruunua annos (hieman alle 
euron). Pub Amsterdamissa 
olut maksoi 25 kruunua (noin 
1,60 euroa).

■ Yrityksen perustajille kerrottiin, 
että keskimääräinen peruskor-
ko oli laskenut 14,5 prosenttiin.

■ Tallinnasta metsästäjät ja 
kalastajat saivat edullisesti 
varusteita. Halvimmat uistimet 
maksoivat 5,40 kruunua eli 
noin 30 eurosenttiä.

■ Hüttünen kertoi, että Viron 
televisiosta voi katsoa joka ilta 

kuusi tuntia saippua-
oopperoita. Isoäidit 
tuntevat Forresterin 
perheen paremmin 
kuin omat lapsen-
lapsensa.

■ Pentti Nokelin 
”riemuitsi” pit-
källe venyneen 
asuntoremontin 
nykytilaa: 
”Kylpyhuoneeseen 
on vihdoin saatu 
valot ja oveen 
uusi lukko.”

■ Von Krahlin 
Baariin oli tullut 
ensimmäisenä 
Virossa Pilsner 
Urquell -olut.

pääkirjoitus

Syksy saapuu Tallinnaan

S yyskuussa on viime vuosina meitä tervehtinyt 
vananaiste suvi eli suomeksi intiaanikesä.

Yli 20 asteen päivälämpötilat ja lisääntyvät 
ruskan värit puistojen lehtipuissa hellivät toivottavasti 
tänäkin syksynä meitä. Virolaisilla onkin tapana toi-
vottaa, poiketen meistä suomalaisista, hyvää syksyä. 
Koulujen aloittaminen on lapsille juhlapäivä ja talves-
ta ei ole vielä tietoa.

Tähän aikaan päätetään loppuvuoden 
matkoista. Oli sitten kysymys työ-, koulu-, 
yhdistys- tai muista matkoista, niin kesäsesongin 

jälkeen löytyy valinnanvaraa ja usein löytyy edul-
lisia tarjouksiakin.

Raimo Roihan mukavassa Tallinnan illat -valssissa 
unelmoidaan kulkemisesta kaupungin hiekkateillä. 
Niitä ja puistoja, mutta myöskin mukulakivikatuja, 
riittää moneenkin kävelymatkaan. Ja tunnelmasta 
pääsee nauttimaan jo lyhyelläkin matkalla.

”Hiljaa, aivan hiljaa, ilta saa Tallinnaan.”

Mikko Savikko

päätoimittaja

sisältö

Päätoimittaja: Mikko Savikko 

Toimituspäällikkö: Mikko Virta 

Toimittajat: Jukka Arponen, Antti Sarasmo, 

Timo Huttunen, Arja Korhonen

Ulkoasu: Evelin Linholm, Eve Jaansoo  

Valokuvaaja: Andrei Chertkov 

Piirrokset: Hannu Lukkarinen 

Yhteydet: Põhja pst. 25, 10415 Tallinna 

Toimitus: e-mail: editorial@balticguide.ee

puh. +372 6 117 760

Ilmoitusmarkkinointi: marketing@balticguide.ee

Toimitusjohtaja: Kirli Lembinen

Vuositilaus (12 numeroa) 36 euroa. 

Puh. +372 6 117 760, 

Tilaukset sähköpostilla: 

tilaukset@balticguide.ee

Tilaus Internetissä www.balticguide.ee

Vastuu virheistä. Kustantaja ei voi vastata lehdessä 
mahdollisesti olleiden virheiden aiheuttamista vahin-
goista. Mikäli ilmoituksia ei tuotannollisista tai muis-
ta toiminnal lisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta 
johtuvista syistä voida julkaista sovitusti, lehti ei vas-
taa mahdollisesti  aiheutuvasta vahingosta. Lehden 
vastuu ilmoituksen  poisjäämisestä tai julkaisemisessa 
sattuneesta  virheestä rajoittuu ilmoituksesta makse-
tun määrän palauttamiseen. Huomautukset on teh-
tävä 8 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta tai 

tarkoitetusta julkaisemispäivästä.
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Tee ennakkotilaus!
Säästät aikaa ja vaivaa

www.prismamarket.ee
Tilausten noutopiste Sikupillin Prismassa

Huomio! Täma on alkoholi. Alkoholi voi vahingoittaa terveyttäsi.

SIKUPILLI 
Prisma
Tallinn

Tartu mnt 87

ROCCA AL MARE 
Prisma
Tallinn

Paldiski mnt 102

KRISTIINE 
Prisma
Tallinn

Endla 45

MUSTAMÄE 
Prisma
Tallinn

A.H. Tammsaare 116

LASNAMÄE 
Prisma
Tallinn

Mustakivi tee 17

NARVA
Prisma
Narva

Kangelaste 29

SÕBRA
Prisma

Tartu
Sõbra 58

ANNELINNA
Prisma

Tartu
Nõlvaku 2

Prismat ovat auki 
joka päivä 8–23

Bonusta
jopa
5%

Hinnat ovat voimassa 25.8-28.9.2016

Hartwall 
Original 
Long Drink 5,5% 
440 ml (3.39/l) 

149
 

+ pantti 0.10 

 

Villa Antinori 
Bianco Toscana 
Valkoviini 12%
Italia 
750 ml (13.20/l) 

Medinet Rouge  
Punaviini 12%
Ranska 
1 l 

J.Brunner 
Riesling Mosel 
Valkoviini 9,5%
Saksa 
750 ml (6.52/l) 

 489
  

Viru Õlu 
25 juubeli eripruul 
Olut 5,1%  
330 ml (2.70/l) 

089
 

+ pant 0.10 
  

Sherwood 
Siideri 4,5% 6-pack
- päärynä
- granaattiomena 
1,98 l (2.27/l) 

449 
+ pantti 0.60 

Vana Tallinn 
Original Cream 
Likööri 16% 
500 ml (11.98/l) 

599  

Martini Asti  
Laatukuohu-
viini 7,5% 
750 ml (9.32/l) 

Mumm Cordon 
Rouge Brut 
Laatukuohu-
viini 12% 
750 ml (39.87/l) 

Germund Premium 
Pähkinä-
rusinasekoitus 
300 g (14.63/kg)

Karl Fazer 
Suolaista 
toffeekrokanttia 
ja maitosuklaata 
200 g (10.95/kg) 

Taffel 
Perunalastut 
165 g (6.79/kg)

Lindt Hello 
Maitosuklaat 
100 g (21.90/kg) 439 219 219 112

599
 990 2990 699



Ovet avataan
 jo aamuvarhaisella,
jolloin kahvilapuolella

tarjotaan uuninlämpöisiä 
leivomaisia sekä

maukasta aamiaista

Ma-La 8:00 - 24:00
Su 9:00 - 23:00

Viru 2 / Vana Turg 6
+372 6466 800

peppersack@peppersack.ee
www.peppersack.ee

Sijaitsemme Tallinnan
vanhankaupungin sydämessä Ahkerat kokkimme tarjoavat 

Sinulle auliisti sekä 
vuosikausia virolaisten

ruokapöydällä olleita ruokia 
että Peppersackille

ominaista mausteisuutta

Osta tuotteet
sohvalta nousematta!
Alkoholijuomien nettikauppa

Alennuskoodilla  “Baltic” 
saat ostaa allaolevat tuotteet seuraavin hinnoin:

Virtuoso 
Tempranillo 
11%  300cl ja 
Virtuoso 

Viura 11%  300cl 

8,39 €

A. Le Coq Long Drink 
5,5% 24 x33cl 

16,39 €

V

A. Le Coq 
Premium Export 

5,2% 24x33cl 

13,89 €
(Tarjous on voimassa 31.10.2016 asti)

Maksaminen 
Klarna-
palvelun 
kautta!

Pantin hintaa ei lisätä
alcoexpress.eu
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TEKSTI MIKKO VIRTA, KUVAT ANDREI CHERTKOV

Viikingit: todellisuus tarujen takana 
-näyttely muuttaa stereotyyppisiä 
käsityksiä viikingeistä. Viron meri-
museon johtajan Urmas Dresenin 
mukaan viikingit eivät missään 
tapauksessa olleet vain raakoja val-
loittajia, vaan myös käsityöläisiä 
ja kaupankävijöitä. Viikingit eivät 
myöskään koskaan käyttäneet sar-
vikypäröitä. Legenda sarvipäisistä 
viikingeistä on syntynyt vasta pal-
jon myöhemmin.

”Näyttelyssä tapaa myös vah-
voja naisia”, kertoi lehdistötilai-
suudessa Kent Andersson Ruotsin 
historiallisesta museosta. Hänen 
mukaansa naisilla oli tärkeä teh-
tävä maanviljelijöinä ja kodin 
pystyssä pitäjinä sillä aikaa, kun 
miehet olivat merillä.

Näyttelyssä on esillä yli 500 
alkuperäistä viikinkiaikaista esi-
nettä. Hienot kulta- ja hopeako-
rut, taitavasti taotut aseet ja työ-
kalut kertovat käsityötaidoista. 
Koristeiden yksityiskohdissa löy-
tyy vaikutteita kaukaa Aasiasta. 
Arabialaiset kolikot ovat merk-
kinä vilkkaasta kaupankäynnistä 
kaukomailla.

Löydettyjen esineiden avulla 
on voitu tutkia viikinkien tapo-
ja, uskontoa, valloituksia ja kau-
pankäyntiä. Näyttely tarjoaakin 
ainutlaatuisen mahdollisuuden 
kurkistaa viikinkien arkielämään 
yli tuhannen vuoden taakse. Vii-
kinkiajaksi kutsutaan aikaväliä 
750–1100.

Alkuperäisesineiden lisäksi 
näyttelyssä on jäljennöksiä, kuten 
luonnollisen kokoinen viikinkilai-
va. Interaktiivisissa kohteissa voi 
pukea viikinkejä eri asuihin ja pela-
ta viikinkien Hnefatafl-lautapeliä. 

Lentomuseon MARU-kahvilassa 
on tarjolla viikinkiaiheinen menu.

Näyttelyn on koonnut Ruotsin 
historiallinen museo. Euroopassa 
ja Amerikassa kiertänyt näytte-
ly on ensimmäistä kertaa esillä 
Skandinaviassa ja Baltiassa.

Lentosataman näyttelyä täydentää 
Paksussa Margareetassa samaan 
aikaan oleva näyttely Viikinki-
aikaisia aarteita Virosta. Se tuo 
ensimmäistä kertaa suuren ylei-
sön eteen viikinkiaikaisia löytö-
jä Virosta. Näyttelyssä saa tietoa 
muun muassa viikinkien kauppa-
reiteistä. Uuden tutkimustiedon 
mukaan viikingit kävivät etenkin 
Viron pohjoisrannikolla ja jat-
koivat sieltä matkaa Narvajoen 
ja Peipsijärven kautta aina Mus-
tallemerelle asti. ■

Mistä löytää? 

Viikingit: todellisuus tarujen 
takana, 15.1.2017 asti, Lentosatama, 
Vesilennuki 6, Tallinna.

Viikinkiaikaisia aarteita Virosta, 
27.8.2017 asti. Paksu Margareeta, Pikk 
70, Tallinna. Karttakoodi a2

Heikki Vanhanen tuli vuoden 2000 
alussa Riikaan johtamaan Reval 
Hotel Latvijaa. Vuodesta 2010 
hän on työskennellyt omassa yri-
tyksessä. Viroon hän siirtyi joh-
tamaan Vihulan kartanohotellia. 
Tämän vuoden huhtikuusta läh-
tien Vanhanen toimii BBH Hotel 
Groupin toimitusjohtajana.

Mitä olet oppinut Virossa?
”Minulla on Virosta opituista asi-

oista jo kertynyt pitkä oppimää-
rä, koska olen pyörinyt Virossa 
vuoden 1999 lopusta alkaen. Yksi 
tärkeimmistä opeista on omien 
toimintatapojen kehittäminen, ei 
siis kopioiminen vaan erilaisista 
toimintatavoista niiden parhai-
den puolien yhdistäminen. Näin 
onkin syntynyt uusia ja mielen-
kiintoisia niin sanottuja Viron 
malleja. Toinen asia, mikä tuli 
mieleeni on virolainen periksi-

antamattomuus, omien mielipi-
teiden takana seisominen, joskin 
liian pitkälle vietynä se kääntyy 
jääräpäisyydeksi.”

Mitä muuttaisit Virossa?
”Ensimmäiseksi hyvin akuutin 
ja tärkeän ongelman ratkaise-
minen. Se on jatkuva työvoima-
pula, mikä koskettaa erityisesti 
hotelli- ja ravintolatoimialaa. 
Tähän ongelmaan tulisi löy-

tää nopea ratkaisu, koska sen 
heijastusvaikutukset ovat jo 
nyt havaittavissa kustannus-
tason voimakkaana nousuna. 
Kansainvälistymisen helpot-
tamiseksi Viro kaipaisi lisäksi 
kohtuullisen annoksen liberaa-
limpaa suhtautumista, sen avul-
la päästäisiin monissa asioissa 
hyviin ratkaisuihin.” 
■

01 MUOTIVIIKOT 10-VUOTIAS
Viron suurin muotialan tapahtuma Tallinn Fashion Week viettää loka-
kuussa 10-vuotissyntymäpäiviään. 19.–22.10. catwalkilla nähdään 
maan parhaita luomuksia ja jaetaan alan tärkein palkinto Kultainen 
neula (Kuldnõel). Tapahtuma järjestetään Kulttuurikattilan tiloissa 
osoitteessa Põhja pst. 27a, Tallinna.

02 ULKOMUSEON PUUHAKAS SYKSY
Syyskuu on Viron ulkomuseossa vilkasta aikaa. 18.9. ulkomuseossa 
järjestetään syysmarkkinat ja virolaisen leivän päivä. Mikkelinpäivänä 
29.9. ulkomuseo siirtyy talvikaudelle, ohjelmassa on muun muassa 
jumalanpalvelus Sutlepan kappelissa. Settojen ja Peipsin vanhaus-
kovaisten kulttuuriin pääsee tutustumaan 2.10. Piiriveeren sipulin ja 
kalan päivänä.

03 ITÄ-VIRON NAHKIAISFESTIVAALI
Euroopan unionin itärajalla, Narva-Jõesuussa järjestetään 24.9. 
Nahkiaisfestivaali, jossa on tarjolla nahkiaisia ja muita kalaherkkuja. 
Viroksi nahkiainen on jõesilm.

04 LUONTOELOKUVIA JA KURKIEN JUHLAA
Matsalun luontoelokuvafestivaalin ohjelmistossa on 21.–25.9. noin 
sata luontoelokuvaa. Laadukkaiden elokuvien lisäksi ohjelmassa 
on valokuvanäyttelyitä ja työpajoja. Hieno näytös on tarjolla myös 
Matsalun kansallispuistossa, jonne tuhatpäiset kurki- ja hanhiparvet 
ovat kerääntyneet. Festivaali järjestetään Lihulassa, Haapsalussa ja 
Tallinnassa.

05 JALKAPALLON MM-KARSINNAT ALKAVAT
Viron maajoukkue aloittaa jalkapallon MM-karsinnat 7.10., jolloin 
Tallinnassa vastaan tulee Gibraltar. Toisessa karsintaottelussa 10.10. 
vastassa on Kreikka. Ottelut käydään A. Le Coq -areenalla Tallinnassa. 

TOP 5 Viron tapahtumat

Suomalainen Virossa

Viikinkien jalanjäljissä
Viikinkien arki avautuu Lentosataman uudessa näyttelyssä.

Viikingit olivat myös 
kaupankävijöitä, 

maanviljelijöitä ja 
käsityöläisiä.
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Korujen yksityiskohdissa näkyy vai-
kutteita Aasiasta asti. 



STOCKMANNIN 
TAVARATALO TALLINNASSA 
TOIVOTTAA SINUT TERVE-
TULLEEKSI OSTOKSILLE!

LIIVALAIA 53, TALLINN • WWW.STOCKMANN.EE

kaupungin sydämessä
Kauppakeskus

Laatutuotteita joka makuun!

Aia3 / Vana Viru 10, Tallinna, vanhakaupunkia 

silmälasiliike, muodikkaat vaateliikkeet, korut,
ravintola ja baari.

Avoinna Ma-La 10-20, Su 10-17

Juuri Sinulle sopivat silmälasit.

80 %

IKÄ ALe!SINUN
IKÄSI ALennus

20 V

ALennus% = 100 - SINUn ikäsi

MONITEHO-
LINSSIT

100% 
TYYTYVÄISYYS-

TAKUU

Tarjous voimassa 23.10.2016 asti ostaessasi kehykset ja linssit.  
Etu ei koske exclusive-mallistoa ja sitä ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

Parhaat moniteholinssit  
-100 € 

TALLINN: Viru Keskus tel 610 1361, Ülemiste Center tel 603 4727, Stockmanni kaubamaja V korrus  
tel 668 0460, Kristiine kaubanduskeskus tel 665 0317, Magistrali Keskus tel 677 4190, Mustamäe Keskus, tel  
660 3700, Lasnamäe Centrum tel 600 8923, Sikupilli Keskus tel 600 6775, Haabersti 1 tel 603 4340. TARTU: Tartu 
Kaubamaja tel 731 4849, Eeden, Kalda tee 1c tel 740 4025, Lõunakeskus tel 730 3818, Kvartal, Riia mnt 2 tel 744 2133. 
PÄRNU: Rüütli 24, tel 445 3111. HAAPSALU: Rannarootsi tee 1, Uuemõisa küla, tel 473 3899. VILJANDI: Centrum, tel 435 1163. 
NARVA: Tallinna mnt 19c, tel 35 66 466. RAKVERE: Vilde 14, tel 322 3830. KOHTLA-JÄRVE: Vironia Keskus, Järveküla tee  50c,  
tel 335 0086. RAPLA: Rappeli Keskus, Tallinna  mnt 4, tel 486  4533. KURESSAARE: Kohtu 1a, tel 339 8584  www.instru.ee
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TEKSTI JA KUVA VENLA RANTANEN

Kolme kaverusta tavoitettiin Tal-
linnan Vanhassakaupungissa lop-
pukesän iltana. Jone, Nitsa ja Umu 
olivat tulleet Mikkelistä, Valkea-
koskelta ja Tukholmasta Tarttoon 
moottoriajoneuvojen tapahtu-
maan ja olivat nyt suuntaamassa 
pääkaupungin kautta kotia kohti.

Miehet kertoivat olevansa koke-
neita Tallinnan matkaajia – Jone 

kertoi käyvänsä etelänaapurissa 
useita kertoja vuodessa ja järjestä-
neensä myös itse matkoja autopo-
rukalleen. Myös toiset olivat käy-
neet useamman kerran Tallinnassa 
ja myös samalla kokoonpanolla. 
”Me ollaan poikien kanssa reissat-
tu näin jonkun verran”, Umu kertoi.

Kun kysytään, mikä Tallinnas-
sa viehättää, miehet naurahtelevat 
hieman ja toteavat sitten. ”Edul-
linen alkoholi. Tänne on helppo 

tulla budjettilomalle.” Nestemäis-
ten tuotteiden lisäksi miehet kerto-
vat ostaneensa Virosta myös paljon 
rakennustarvikkeita – ne kun ovat 
myös edullisempia kuin Suomessa. 
Tällä kertaa Tallinnan-visiitti jää 
lyhyen puoleiseksi, sillä seuraava-
na päivänä on kotiinlähdön aika.

”Käydään ensin syömässä ja 
sitten mennään varmaan vielä 
oluelle,” Nitsa mietti. Mitä ter-
veisiä sitten lähettäisitte Suo-
mesta Tallinnaan matkustavil-
le? ”Tere tulemast, autosi on jo 
täällä”, Jone tokaisee ja nauraa 
päälle. ■ 

Turisti rysässä

TEKSTI VENLA RANTANEN, KUVA ANDREI CHERTKOV

Lokakuun toisena viikonloppuna 
järjestetään jo 14. kerran Tallinn 
International Horse Show eli lyhy-
emmin TIHS, joka kokoaa vuosit-
tain yli sata ratsastajaa, noin kaksi-
sataa hevosta ja yli 150 vapaaehtoista 
nauttimaan Viron ratsastusurheilun 
vuoden päätapahtumasta.

Tapahtumassa vierailee vuosit-
tain yli 12 000 katsojaa, joista yhä 
useampi tulee myös Suomenlah-
den pohjoispuolelta. Kilpailun-
johtaja Siim Nõmmoja, mikä tekee 
Tallinna Horse Show’sta erityisen?

”Uskon, että kilpailumme vah-
vuus on salissa vallitseva tunnel-
ma. TIHS on moniin Euroopan 
kilpailuihin verrattuna melko 
pieni – kilpailuhallin koko tuo 
katsojat toistensa lähelle ja ylei-
sön ihan areenan laidalle. Katso-
jat koostuvat pääosin virolaisista 
ja suomalaisista hevosihmisistä, 
jotka tuntevat toisensa. Tämä 
kaikki tuo mukanaan erityisen 
tunnelman, jota me järjestäjinä 
yritämme tietenkin tukea par-
haamme mukaan.”

Tapahtuma on erittäin mer-
kityksellinen Viron ratsastusur-
heilulle. Siim Nõmmojan sanoin 
se on ”kruununjalokivi”, suurin 

tapahtuma koko vuonna. Myös 
TIHS:n tiedotusvastaava Merike 
Udrik-Õispuu on samoilla linjoilla.

”Urheilijamme pääsevät kil-
pailemaan maailmanluokan aree-
nalla sekä testaamaan taitojaan 
huippuseurassa. Lisäksi TIHS tuo 
joka vuosi harrastajia lajin pariin 
– pääsemme hetkeksi koko maan 
otsikoihin.”

Perjantai-ilta huipentuu puku-
ratsastusluokkaan, jossa huippu-
esteratsastajat panevat parastaan 
kilparadalla johonkin tavanomai-
sesta poikkeavaan pukeutuneena. 
Lauantaina päivällä on tarjolla 
show-ohjelmaa ja illalla on nähty 
perinteisesti jännittävä six-bar 
-korkeushyppykilpailu.

Tapahtuman kruunaa sunnun-
taina ratsastettava Keski-Euroo-
pan liigan maailmancupin osakil-
pailu esteratsastuksessa. Näiden 
lisäksi tapahtumassa pääsee 
näkemään myös kouluratsastus-
ta, junioreita ja nuoria hevosia. 
Hallissa on myös suuri expo-alue 
ja elävää musiikkia. ■

Mistä löytää? 

Viron 
kuukausi

Naton lentoja 
Viron taivaalla
26.7. Brittien ilmavoimien 
Eurofighter Typhoon -koneet ja 
USA:n A-10-maataistelukoneet 
tekivät matalalentoja Virossa.

Valtion firmojen tulos laski
27.7. Viron valtion omistuksessa 
olevat yritykset tekivät viime 
vuonna tulosta 128 miljoonaa 
euroa, mikä on noin puolet edel-
lisvuoden tuloksesta. Estonian 
Air teki tappiota 11,5 miljoonaa.

Nesteen tulos nousi
28.7. Neste kasvatti Baltiassa 
tulostaan toisella vuosineljän-
neksellä 23 miljoonaan, mikä on 
kaksi miljoonaa enemmän kuin 
edellisvuonna. Samaan aikaan 
Venäjällä tulos huononi ruplan 
arvon laskun takia.

Linnahall remonttiin
29.7. Vuosia käyttämättömänä 
ollut, Tallinnan satama-
alueella sijaitseva Linnahall 
tullaan herättämään henkiin. 
Remontointisuunnitelma val-
mistuu marraskuussa.

Parhaat maatilojen ruuat 
valittiin
30.7. Jänedan markkinoilla 
valittiin Viron Parim talutoit 2016 
-kilpailuissa eri sarjojen parhaat. 
Lihatuotteiden parhaaksi 
valittiin Palvemaja Talun kaninli-
hasäilyke.

Trad.Attack! teki yleisöen-
nätyksen
31.7. Trad.Attack! teki Viljandin 
perinnemusiikkifestivaaleilla 
uuden yleisöennätyksen, 
kun loppuunmyytyä kon-
serttia seurasi 7 000 katsojaa. 
”Kansainvälinen show”, totesivat 
paikalla olleet. 

Tallinnan asukasluku nousi
1.8. Väestörekisterin mukaan 
Viron pääkaupungissa on 
nyt 441 357 asukasta. Vuoden 
alusta väkiluku on kasvanut 
1 386 hengellä ja eniten 
kasvua on ollut keskustassa ja 
Mustamäellä.

56 karhunkaatolupaa
2.8. Elokuun alussa alkaneen 
metsästyskauden aikana voi 
Virossa kaataa 56 karhua. 
Arvioidaan, että maassa elää 
noin 700 karhua.

ajankohtaista

Hevostenystävien 
huipputapahtuma

Viron ratsastusurheilun 
kruununjalokivi 
kokoaa jälleen 
hevoskansan Saku 
Suurhalliin.

Kohalik ilu. Tarbeklaas -näytte-
lyssä on esillä lasituotantoa noin 
viidenkymmenen vuoden ajal-
ta. 1941 perustettu Tarbeklaas oli 
Eestin neuvostotasavallan ainoa 
lasitehdas.

Taide- ja käyttölasia on näyt-
telyssä monelta taiteilijalta. Esi-
neistöä on saatu myös osittain 
lainaksi yksityiskokoelmista. 

Lasitaiteen ystävien silmät havait-
sevat näyttelyssä varmasti monia 
pohjoismaisia vaikutteita. Näytte-
ly on avoinna 25. syyskuuta asti. ■

Mistä löytää?

Virolaista lasimuotoilua 

Viron taideteollisuus- ja muotoilu-
museo, Lai 17, Tallinna. Karttakoodi 
Vanhakaupunki f1

Neuvostomuotoilun helmi: 
Mirjam Maasikasin juo-
malasit Kandiline-sarjasta 
vuodelta 1965. 

Tallinn International Horse Show, 
7.–9.10., Saku Suurhalli. 
www.tallinnhorseshow.ee
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Tervetuloa aitoon 
suomalaiseen suomalaiseen 

KARAOKEEN! ! 

Tarjouksenam
m

e 

Koff IV + salm
ari 

5 €

Sijaitsemme Vanhankaupungin 
sydämessä, pääkadulla,
osoitteessa Viru 4 (sisäpihalla).

Avoinna: 
Su-ti 15:00- 02:00
Ke-la 12:00- 04:00

        salmari, omppuremmi, mummontossu, ässämix,            
                             mustikkashot, mansikkaremmi, fi su 

Shotit Shotit 
33 eur eur/kpl:/kpl:

Satumaassa on Tallinnan 
tasokkain KARAOKE. 
Meiltä löytyy yhteensä noin 36 000 
kappaletta suomeksi ja englanniksi.

Tervetuloa nauttimaan laulamisesta!Tervetuloa nauttimaan laulamisesta!

TTeTTe

TERASSI 

AVATTU
Yhteystiedot: 
Rami +372 5609 8046. 
Mahdollisuus myös 
yksityistilaisuuksiin.

SIKAREJA JA VISKEJÄ 
MAAILMALTA

The Oak Lounge – Tallinna, Vanhakaupunki
Dunkri 2, Tallinna, Viro
Puhelin: +372 644 5647
www.theoaklounge.com
Sähköposti: info@theoaklounge.com

Veinipesa-viiniravintola on avattu 
Tallinnan vanhassakaupungissa Viru-kadulla.

Laaja valikoima viinejä ja käsityöoluita!

lasillinen 
talon viiniä!

Viru 18, 4. kerros, Tallinna • Avoinna to, pe ja la 14–02, ma–ke 18–02.

UUSIN!

2
euroa

AVAJAISTARJOUS:

Avoinna su–to 12–01, pe–la 11–03. Viru 18, 
Vanhakaupunki, Tallinna.

Tanssilattia. Suomen TV.
Suomalaista musiikkia.

Stadi Tallinnassa

Suomalainen karaoke.

Avoinna 
su-to 11-22, pe-la 11-23

MAASEUDUN TUNNELMAA
TALLINNASSA

Talukõrts, Viru 18 (3.krs), Tallinna
Puh. +372 6 418 387, www.talukorts.ee

viinasnapsi
ilmaiseksi!

Annosten kanssa

Pippuripihvi

10EUR

3EUR

Juustokakku

Syntymäpäivä-
kuukauden 
tarjoukset:

SYYSKUU

Liisun luona

VIROLAISTA RUOKAA TARJOAVA PERHERAVINTOLA
RAATIHUONEENTORILLA.

Tervetuloa!

Ravintola Liisu Juures
Avoinna joka päivä 10–23

Raekoja plats 13, Vanhakaupunki, 
Tallinna

Puh. +372 6 441 983

Syyskuun tarjous
Lounas tai illallinen neljälle.

Hintaan sisältyy pullo 
kuohuviiniä.

Gonsiori

M
aneezhi

Kivisilla

Esto
nia pst A. Laikm

aa
A. Laikm

aa

Kaubam
ajawww.pizzabuffet.ee Gonsiori 10, noin 150 metriä Viru Keskuksesta.

Viru 
keskus

9,90€
Syö ja juo niin paljon kuin 
jaksat -buffet

1 juoma

ilmaiseksi

Tällä kupongilla

buffet-ostajalle

Saku Original 0.5l  Kiss siideri 0.5l  Hartwall lonkero 0
.5l 

las
illin

en
 ta

lon
vii

niä

norm. hinta 2.90 €

Buffetin hintaan sisältyy: 
runsas salaattipöytä, keitto, aasialaiset 
ruuat (hapanimelä kana, nuudelit ja kevät-
kääryleet), kanansiivet ja mehevät pizzat, ranskalaiset, nakit ja 
lihapyörykät. Ja tietenkin rajattomasti virvoitusjuomia!
Best pizza buffet on erinomainen valinta lapsiperheille ja 
ryhmille! Valinnanvaraa on kaikkien makuun!



Mündi 2, Tallinna
Puh. +372 6 011 070
info@madmurphys.ee

www.madmurphys.ee

– irlantilainen 
pubi ja grilli!

MAD MURPHY ’S
Avoinna: ma- to 10:00 - 02:00, pe - la 10:00 - 04:00, su 11:00 - 02:00

Happy Hours 
ma–to klo 17-20

A Le Coq olut 
tai siider 2,90 €2=1

Pyydä suomalaista karaoke-listaa!

Tallinnan paras irlantilainen karaokebaari

Valli 1
Oikealle Virun portista

ti - su 10.00-04.00
Puh. +372 660 1120

shamrocktallinn

Suomen suosituimman 
salakuljettajan henki elää!
Nauti sinäkin artesaanitislaamomme tuotteesta 
ILMAISEKSI pirtukuninkaan hengessä 
näyttämällä tätä mainosta esim. älypuhelimella 
baarimestarille Algoth Distillery and Bar:issa.

ALGOTH BAAR & PIIRITUSETEHAS
Lootsi Keskus (100 m D-terminaalista)





 

A

D

Kauppakeskus vain 200 metriä satamasta

Mere pst 10, T keskus.ee

Norde 
Centrum

Sadamarket

Merekeskus

Yli 200 myyntipistettä: naisten, miesten ja lasten vaatteet, 
ALKOHOLIKAUPPA, KIRPPUTORI, STEAK HOUSE & PUB GRILLI RAVINTOLA,

KAHVILA, KAUNEUSSALONKIT. Tinkimisen mahdollisuus.

LOOTSI 8 • WWW.LOOTSI.EE

• GERRY WEBER • RALPH LAUREN • GERRY WEBER • RALPH LAUREN 
• TAIFUN • LERROS • TOMMY HILFIGER• TAIFUN • LERROS • TOMMY HILFIGER

PALJON UUSIA TUOTTEITA!PALJON UUSIA TUOTTEITA!

Kauppa- ja palvelukeskus

LOOTSI 8, LOOTSIKESKUS, TALLINNA

Lootsikeskus, II krs

Suurimman valikoiman luomu-
kauppa ja -kahvila Virossa! 
•

•

•
•

Paikalliset maatilatuotteet ja tunnetut 
eurooppalaiset luomutuottajat 
Ruoka, makeiset, juomat, viinit, 
kosmetiikka, puhdistusaineet
Kasvisruoka kahvila-buff et
100 % luomua

Avoinna ma–pe 10–20, la 10–18 ja su 12–18
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Näistä puhutaan

■ Olympialaiset eli olümpiamängud 
alkoivat (5.8.). Tiesitkö että Suomi ja 
Viro ovat olympiahistorian menes-
tyneimmät maat? Ainakin mitattuna 
mitalien suhteella väkilukuun.

■ Jätkame samas vaimus eli jatketaan 
samaan malliin!

■ Löyly on leil ja avalik 
saun yleinen sauna.

■ Vehklemine ei ole vehkeilyä vaan 
miekkailua.

■ Iseseisvuse taastamine on itsenäisyy-
den palauttamista.

Kieli poskessa
Samu opettaa SInulle Viroa on suosittu 

Facebook-sivusto, jota ylläpitää Samuel Sorainen. 

Tässä muutamia Samun löytöjä kielimaailmasta.

■  VIRON HISTORIASSA VIELÄ PALJON TUTKITTAVAA
Paidessa järjestettiin Arvamusfestival, jossa eri paneeleissa ilmaistiin 
mielipiteitä ja kannanottoja. Suomen suurlähetystö järjesti Vapauden 
alueella vironkielisen keskustelun Viro vapaaksi! Suomalaisena sinimus-
tavalkoista heiluttaessa. Pääteemana oli suomalaisten (neuvostovastai-
nen) toiminta ennen Viron itsenäisyyden palauttamista.

Keskustelua johti Pekka Linnainen. Vuonna 1966 Virossa ensi kertaa 
käynyt Anu Marttila kertoi, miten hän kuljetti vaatteiden alla, ihoon 
teipattuna Hilja Rüütlin ja Helmut Tarandin käsikirjoituksia, jotka hän 
toimitti Ruotsiin painettavaksi. Samana vuonna Viron historiasta paljon 
kirjoja kirjoittanut emeritusprofessori Seppo Zetterberg kävi myös 
maassa ensimmäistä kertaa. 

Tuglas-seuran kulttuurisihteeri Tapio Mäkeläinen aloitti Viron-
matkansa ja matkanjohtajan toimintansa 80-luvulla. 

■  RATIKKALINJA 2 ALOITTI LIIKENNÖINNIN
Remonttitöiden takia tauolla ollut ratikkalinja numero 2 aloitti 
syyskuun alussa liikennöinnin. Kakkonen ajaa Ülemistestä keskustan 
kautta Balti jaaman rautatieasemalle, jossa on uusi kääntöpaikka. 
Matkailijoiden liikkumista helpottaa Merekeskuksen kohdalle tehty 
uusi pysäkki. Bussi numero 52 ajaa rautatieasemalta Koplin suuntaan. 
Ratikkalinja numero 1 palaa liikenteeseen vasta syksyllä 2017, jolloin 
Kopliin menevät raiteet valmistuvat. Tulevaisuudessa pääsee ratikalla 
myös Tallinnan lentokentälle asti.

■  PIMEITÄ TAKSEJA LIIKENTEESSÄ
Kun Tallinnan kaupunki määräsi taksiliikennettä koskevat kattohinnat, 
ajateltiin ehkä, että epärehellisyys poistuu alalta. Näin ei kuitenkaan 
ole käynyt. The Baltic Guide saa edelleenkin postia suomalaisilta, jotka 
ovat kokeneet epämiellyttäviä kokemuksia etenkin Tallinnan satama-
alueella. Yli 20 euron matka keskustan hotelliin on moninkertainen 
keskimääräisiin hintoihin verrattuna. Jotkut aggressiiviset kuljettajat 
pyrkivät melkein väkisin vetämään matkailijoita autoihinsa. Kyseessä 
ovat usein ilman taksilupaa ajavat eli pimeät taksit.

Pelottavat tilanteet eivät ole hyvää mainosta matkailulle. On hyvä, 
että autojen rekisterinumerot on merkitty ylös. Ne ovat nyt viran-
omaisten tiedossa ja tapahtumia on ryhdytty niiden avulla tutkimaan. 
Lehtemme ei luovuta meille kirjoittaneiden lukijoiden henkilötietoja 
eteenpäin kysymättä lupaa. Jokin aikaa sitten näin tapahtui, kun taksi-
yhtiö halusi korvata maksetun summan asiakkaalle.

HÜTTÜNEN

Viron presidentillä on vähemmän 
valtaa kuin esimerkiksi Suomen, 
puhumattakaan Yhdysvalto-
jen tai Ranskan presidenteistä. 
Virossa häntä usein kutsutaan-
kin alentavasti seremoniames-
tariksi.

Yksi syy vallan vähäisyyteen 
on Viron perustuslaki, joka antaa 
presidentille vain vähän oikeuk-
sia. Toinen valtaa vähentävä seik-
ka on se, että Virossa presidenttiä 
ei valitse kansa.

Presidentti valitaan parla-
mentissa. Perustuslain mukaan 
ehdokkaan asettaminen vaatii 
vähintään viidesosan kanna-
tuksen parlamentissa. Virossa 
puoluekenttä on kuitenkin niin 
sirpaloitunut, että vain kaksi 
puoluetta, Reformipuolue ja 
Keskusta, voivat asettaa yksin 
ehdokkaansa. Tämän vuoksi 
parlamentissa eli Riigikogussa 
tehdäänkin ennen äänestystä 
jos jonkinlaisia poliittisia leh-
mänkauppoja. Pelin politiikkaa 
sanoisi edesmennyt Veikko Ven-
namo.

Presidentin valitsee siis Rii-
gikogu tai – jos kukaan ehdok-
kaista ei saa kolmella äänestys-
kierroksella parlamentissa kahden 
kolmasosan enemmistöä – valit-
sijakokous, jonka kutsuu koolle 
parlamentin puhemies. Valitsija-
kokouksessa on kansanedustajien 
lisäksi myös kuntien edustajat.

Arnold Rüütel valittiin presiden-
tiksi vuonna 2001, kuten Toomas 
Hendrik Ilveskin ensimmäisellä 
kerralla vuonna 2006, valitsijako-
kouksessa. Vuonna 2006 valitsija-
kokouksessa oli 347 edustajaa eli 
101 kansanedustajan lisäksi 246 
maakuntien miestä. Järjestelmä 
on vähintäänkin kummallinen, 
epädemokraattinen ja useimmille 
virolaisillekin täysin epäselvä.

Viron presidentin päätehtävinä 
on johtaa maan ulkopolitiik-
kaa, toimia puolustusvoimien 
ylipäällikkönä, nimetä halli-
tusneuvottelija sekä myöntää 
arvomerkit. Lisäksi vahva presi-
dentti on arvovaikuttaja ja kan-
sallinen isähahmo.

Virassakin on nähty, että vah-
valla presidentillä on huomat-
tavasti enemmän valtaa kuin 
perustuslaki säätää. Tähän vai-
kuttaa presidentin persoona ja 
älykkyys. Lennart Merellä oli kyky 
puhua kansalle sekä taito luoda 
poliittisia liittoja ja kansainvälisiä 
suhteita.

Uudelleen itsenäistynees-
sä Virossa on aina osattu vali-
ta aikaansa sopiva presidentti. 
Lennart Meri oli kommunistisen 
järjestelmän ulkopuolelta tullut 
älykkö, kirjailija ja elokuvantekijä, 
mutta myös loistava poliittinen 
taktikko. Jo neuvostoaikana val-
lan kahvassa ollut Arnold Rüütel 
oli rauhallinen, hyväntuulinen, 
sovitteleva eli kansaa kokoava 
presidentti. Ruotsissa ja Yhdys-
valloissa suuren osan elämäänsä 
elänyt Toomas Hendrik Ilves taas 
edustaa Viron kansainvälistymis-
tä ja uutta nuorekasta aikaa.

Toivottavasti viisaat päättäjät 
valitsevat nytkin oikein.

Hüttünen

Seremoniamestari
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Presidentinlinnan asukkaat vaihtuvat. 

Mihin tuuli puhaltaa seuraavat viisi vuotta?
Kuvassa keskustelijat vasemmalta: Pekka Linnainen, 
Seppo Zetterberg, Anu Marttila ja Tapio Mäkeläinen
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TEKSTI ARJA KORHONEN, 

KUVAT TALLINN DESIGN FESTIVAL, RIINA VAROL

E
i ole kyse vain pöydästä 
ja tuolista. Nyt puhutaan 
myös prosessi- ja palvelu-

muotoilusta ja sosiaalisesta muo-
toilusta”, selittää festivaalin johta-
ja Ilona Gurjanova.

Tuotesuunnittelijoiden tarve 
on vähentynyt tuotannon siirryt-
tyä halpamaihin, sen sijaan esi-
merkiksi palveluiden suunnitte-
lua tarvitaan entistä enemmän. 
Usein tuote integroidaan palve-
luun, lentokoneeseen ei tilata vain 
moottoria vaan koko palveluke-
hys asennuksesta huoltoon.

Gurjanovan mukaan tietotek-
niikka on tehnyt palveluiden suun-
nittelun helpoksi. Internetin avulla 
on helppoa luoda uusia palveluita 
ja opastaa samalla käyttäjiä.

Virossa tällaisia ovat olleet eri-
laiset sähköiset e-palvelut kuten 
e-pysäköinti, e-reseptit tai online-
varausjärjestelmät.

”Kuka tahansa voi ryhtyä pal-
velumuotoilijaksi – vaikka skan-
nata sieniä metsässä ja luoda niis-
tä uusia reseptejä.”

”Keksiminen ja innovaatiot 
kuuluvat erottamattomasti muo-
toiluun.”

Osa palveluista koskee sosiaali-
sektoria –  terveydenhuoltoa, vam-
maisia ja vanhustenhoitoa. Sosi-
aalinen muotoilu onkin nopeasti 
kasvava alue. Uusia haasteita tuo-
vat pakolaiset ja maahanmuutto. 

”Muotoilijat voivat auttaa 
vaikkapa suunnittelemalla pako-
laisleirejä.”

Festivaalin pääseminaarissa 
puhuu vastikään Syyriasta palan-
nut tunnettu amerikkalainen 
arkkitehti Cameron Sinclair. Hän 
rakensi muuan muassa kouluja 
yhdessä asukkaiden kanssa.

Gurjanovan mukaan on tärke-
ää osallistaa käyttäjät prosessiin. 
Sosiaalisessa muotoilussa tarvi-
taan myös innovatiivista insinöö-
riajattelua, sillä usein ollaan liik-
keellä nollabudjetilla.

”Rakennusmateriaalina voi 
käyttää vaikka lehmänlantaa.”

Designkatu ja muotikuja
Tallinnan muotoilufestivaalilla 
voi sukeltaa päätä pahkaa muo-
toilun maailmaan. Ohjelma on 
kirjava kuin räsymatto.

Festivaalin päämajana toimii 
Kulttuurikattila, jossa tapahtuma-
viikko designkatuineen huipen-
tuu sunnuntain muotiesitykseen. 
Mukana ovat tunnetut brändit Kat-
rin Kuldma, Ivo Nikkolo Brand ja 

Woolish. Satelliitteihin eli designpa-
joihin ja pikkuyrityksiin voi tutustua 
eri puolilla kaupunkia omin päin tai 
opastetulla kierroksella.

Muotoilun tilaa päivitetään 
lisäksi Kino Helioksessa Sauna-
kadulla, jossa ovat esillä muotoi-
lukoulujen näyttelyt ja keskieu-
rooppalaista designia. Tarjolla on 
nuorekasta meininkiä oheispip-
paloineen.

Muotoilijaguru Harri Koskinen 
puhuu muotoilun uusista suun-
nista Redefining design -semi-
naarissa 15.9.

”Seminaari ja luennot ovat 
kiinnostavia ennen kaikkea 
ammattilaisille, mutta ne avaa-
vat silmiä ja innostavat muitakin”, 
lupaa Ilona Gurjanova.

Harri Koskinen istuu lisäksi 
Viron muotoilupalkinnon tuoma-
ristossa. Virolaisen tuotesuunnitte-
lun isän Bruno Tombergin mukaan 
nimensä saanut palkinto jaetaan 
joka toinen vuosi. Ehdokkaiden 
työt ovat esillä Viru-keskuksessa.

Uuden suomalaisen juliste-
taiteen näyttely avataan Roter-
mannin suolamakasiinissa 

14.9. Katariinan kirkon pyhällä 
ehtoollisella voi maistella kolme-
na päivänä eri maalaisten kokki-
en tuotoksia.

Pilottiprojektit
Ilona Gurjanovan johtaman 
Viron muotoilualan liitto on teh-
nyt useita sosiaalisen muotoilun 
pilottiprojekteja ja tuonut esille 
muotoilijan panosta prosesseissa. 
Tallinn for all -projektissa muo-
toilun opiskelijat testasivat vam-
maisten kanssa, millaista kaupun-
gilla on liikkua.

”Pyörätuoliluiskat olivat niin 
jyrkkiä, että niissä olisi voinut 
tehdä itsemurhan.”

Yhteistyö Tallinnan kaupungin 
kaavoihin kangistuneen liikenne-
laitoksen kanssa puolestaan johti 
lopulta siihen, että kolme erillistä 
yksikköä yhdistettiin.

”Aloitimme laittamalla yhtenä 
yönä ratikkapysäkeillä selkeäm-
mät, laserprintterillä tulostetut 
aikataulut.” ■

Lue lisää verkkolehdestä: 
www.balticguide.ee

1. Kulttuurikattilan Designkadulta ja Muotikujalta löydät uusimmat 
sisustusideat ja muotiluomukset.

2. Lauantain Design-huutokaupassa on myynnissä prototyyppejä 
ja alkuperäiskappaleita, mutta myös neuvostomuotoilua kuten 
Estoplastin valaisimia.

3. Tarinahotelli Estoriassa voi tutustua huoneiden virolaiseen sisustuk-
seen, pop up -puodeissa myydään paikallista designia.

Festivaalin koko ohjelma: www.tallinndesignfestival.com

Ilona Gurjanovan vinkit:

Muotoilu muuttaa muotoaan
Tallinnan muotoilufestivaali 12.–18. syyskuuta määrittelee designin käsitettä uudelleen.

kulttuuri

Kaksi menestynyttä 
muotoilijaa, suomalainen 
Iina Vuorivirta ja 
virolainen Björn Koop 
huovuttamassa lamppuja.

Muotisuunnittelija Triinu 
Pungits on yksi Viron muotoilu-
palkinnon ehdokkaista. 

Muotoilija Johanna Tammsalun 
ripustin Nörk Rack on tehty köy-
destä.

Ilona Gurjanova 
Eesti Disaini Majan 

myymälässä.

”
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TEKSTI MIKKO VIRTA, KUVA ANDREI CHERTKOV

Omenat, päärynät, luumut, mar-
jat, perunat, sipulit ja porkkanat 
ovat torien parasta antia syys-
kuussa. Virossa torilla käymi-
nen kannattaa, sillä hinnat ovat 
edulliset ja tuotteet taatusti aitoa 
lähiruokaa. Torit pystyvät vielä 
kilpailemaan markettien hintojen 
kanssa. Monet suuret kauppa-
ketjut eivät edes ota esimerkiksi 
kotimaisia omenia valikoimiinsa.

Syksy on markkinoiden kul-
ta-aikaa. Markkinakalenterista 
löytyy jos jonkinlaista festivaalia 
ja tapahtumaa. Koigin kartanon 
hillomarkkinat järjestetään 10. 
syyskuuta. Ohjelmassa on muun 
muassa parhaan hillon valinta 
ja hillon valmistamisen työpaja. 
Türin omenafestivaalilla 1.10. voi 
maistella erilaisia omenalajikkeita 
ja kysyä vinkkejä asiantuntijoilta. 
Myynnissä on säilykkeitä, juomia, 
taimia – eli kaikkea mahdollista 

omeniin liittyvää. Pärnun etelä-
puolella Tihemetsassa järjeste-
tään 16.–17.9. Saarden sienifes-
tivaali. 

Türin syysmarkkinoilla 10.9. 
on myynnissä hedelmien, vihan-
nesten ja marjojen lisäksi taimia 
ja kukkia. Paunveren syysmark-

kinat Palamusessa (17.9.) on syk-
syn suurimpia markkinatapahtu-
mia. Siellä palkitaan perinteisesti 
kauneimmat ja kummallisimmat 
vihannekset ja hedelmät.

Kotipuutarhureiden kannattaa 
suunnata taimiostoksille Viroon 
syksylläkin. Pärnun taimimark-

kinat 9.–10. syyskuuta on mai-
nio paikka täydentää puutarhan 
istutuksia. Vallikäärussa on sil-
loin myynnissä hedelmäpuiden 
lisäksi runsaasti ruusulajikkeita 
ja perennoita. Virolaisten lisäksi 
mukana on myyjiä Latviasta ja 
Liettuasta. ■

Suomalainen Noora Karppi työs-
kentelee Tallinnan kaupungin 
matkailutoimiston markkinointi-
osastolla. Hänen työhönsä kuuluu 
verkkomarkkinointia, kampan-
joiden optimointia ja ruotsalai-
sille suunnatun markkinoinnin 
suunnittelua ja toteutusta.

Miten olet päätynyt Viroon?
”Opiskelin Helsingin yliopistos-
sa Viron kieltä ja kulttuuria sekä 
matkailua. Viroon muutin asu-
maan yli kuusi vuotta sitten, opis-
kelin silloin Tartossa ja työsken-
telin Tampere Majassa. Ennen 
Tallinnan matkailutoimistoa olin 
töissä Suomen suurlähetystön 
konsulaatissa Tallinnassa.”

Millaisiin matkailijoihin olet työsi 
kautta yhteydessä?
”Tukholmassa käyn muutaman 
kerran vuodessa tapaamassa 
ruotsalaisia matkailun ammat-

tilaisia ja median edustajia. Suo-
malaisia pääsen tapaamaan työn 
merkeissä yleensä Matkamessuil-
la ja Martin markkinoilla. Lisäksi 
käymme neljä kertaa vuodessa 
’työharjoittelussa’ Tallinnan mat-
kailuneuvonnassa, jossa työpäi-
vät ovat hyvinkin intensiivisiä. 
Matkailuneuvonnassa saattaa 
päivän aikana käydä lähes 3 000 
asiakasta  hyvin eri puolilta maa-
ilmaa.”

Mitkä ovat tyypilliset matkailijoi-
den kysymykset?
”Suomalaisille Tallinna on usein 
jo entuudestaan tuttu, joten he 
esittävät hyvin konkreettisia 
kysymyksiä, mutta he etsivät 
myös uusia ja erilaisia kohtei-
ta. Ruotsissa kysellään asioista 
yleisemmällä tasolla, esimerkik-
si mitä Tallinnassa kannattaisi 
nähdä ja tehdä?”

Mitä haluaisit antaa neuvoksi suo-
malaisille matkailijoille?
”Suomalaisia käy Tallinnassa erit-
täin paljon ja siihen joukkoon 

mahtuu paljon erilaisia ihmi-
siä. Yleisesti voisin neuvoa, että 
kokeilkaa rohkeasti uusia asioi-
ta Tallinnassa. Tallinna on hyvin 
monipuolinen kaupunki, johon 
mahtuu monta erilaista kaupun-
ginosaa. Uusia ravintoloita ava-
taan tuon tuosta. Kannattaa liit-
tyä VisitTallinnan uutiskirjeen 
saajaksi, silloin saa tietää uusista 
tuulista ensimmäisten joukossa ja 
saa hyviä ideoita matkalle.”

Mikä on ollut työssäsi mieleen-
jäävintä?
”Työni on useimmiten toimisto-
työtä, joten on aina hauska pääs-
tä tutustumaan erilaisiin uusiin 
nähtävyyksiin, joita Tallinnassa 
avataan. Kerran pääsin kuvaus-
ryhmän kanssa kävelemään Tal-
linnan teletornin reunalla. Lisäksi 
messupäivät ovat mukavia, sil-
loin pääsee tapaamaan asiakkai-
ta ja kuulemaan heidän ajatuksi-
aan Tallinnasta. Messuilla Viron 
edustajat ovat yleensä samalla 
alueella ja kaikilla on hyvä yhteis-
henki.” ■

”Tervetuloa Viroon!”
– palvelualan ammattilainen lähikuvassa

Juttusarjassa haastattelemme ihmisiä, jotka kohtaavat työssään paljon matkailijoita.

Henkilö

Luontotuote

Sadonkorjuun aika
Torit ja markkinat pursuavat syyskuussa kasvimaiden ja puutarhojen antimia.

Toreilta ja markkinoilta kannattaa syksyllä hankkia muun muassa sipuleita ja valkosipuleita. 

Suomalainen Noora 
Kauppi työskentelee 
Tallinnan kaupungin 
matkailutoimistossa. 

2.–3.9. Karksin 

 hunajafestivaali, 
 Karksi-Nuia.
9.–10.9. Pärnun 

 taimimarkkinat, 
 Pärnu.
10.9. Türin syysmarkkinat,  
 Türi.
10.9. Koigin kartanon 

 hillomarkkinat, 
 Koigi.
16.–17.9. Saarden 

 sienifestivaali, 
 Tihemetsa, Saarde.
17.9. Varnjan sipuli- 

 ja karpalomarkkinat, 
 Varnja.
17.9. Paunveren 

 markkinat, 
 Palamuse.
18.9. Virolaisen leivän 

 päivä ja 

 syysmarkkinat, 
 Viron ulkomuseo, 
 Tallinna.
24.9. Nahkiaisfestivaali, 
 Narva-Jõesuu.
1.10. Türin 

 omenafestivaali, 
 Türi.
1.10. Liivimaan 

 Mihkli-markkinat, 
 Valga.
1.10. Jõhvin 

 Mihkli-markkinat, Jõhvi.

Syksyn markkinoita



Pärlipesa
Helmet 
Korutarvikkeet
SWAROVSKI ELEMENTS
Käsityötarvikkeet
Tensha-Helmet

Kentmanni 19, Tallinna (500 metrin päässä Stockmannista)

Tällä kupongilla
kaikki tuotteet

-25%

 
  

 
 

V
o

im
assa 01.09 – 16.10.2016 asti www.parlipesa.ee

Ole luova ja toteuta omat ideasi!

Uusi käsityötarvikkeiden myymälä

• Helmet, puolijalokivet • Siemenhelmet • Korujen osat • Tarvikkeet
• Lahjapakkaukset • Langat • Virkkaaminen • Tikkausmallit • Moulinelangat 

• Taidetarvikkeet • Öljy- ja akryylivärit • Lasten askartelutarvikkeet 
• Saippuan valmistus • Kynttilöiden valmistus • Koulutarvikkeet 

• Koululaukut • Konttoritarvikkeet • Savi • ja paljon muuta

Taide-, käsityö- ja harrastustarvikkeet

Vapauden aukiolla (tunnelissa)

Myymälä on Vabauden aukion tunnelissa!

Odotamme Teitä osoitteessa: Vabaduse väljak 9, Tallinna. (Sisäänkäynti jalankulkutunnelista)
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TEKSTI STUART GARLICK, KUVA ANDREI CHERTKOV 

M onia turisteja kiin-
nostaa Viron men-
neisyys .  Hyvää 
kuvaa siitä antavat 

monet museot, joita esitellään 
tämänkin lehden muissa artik-
keleissa, mutta myös Tallinnan 
vanhimmista baareista löytyy 
historian lehtien havinaa. Tässä 
joitakin paikkoja, joita kehitys ei 
ole päässyt pilaamaan. Näissä tar-
jolla ei ole tippaakaan nykypäivän 
hipsterimeininkiä, vaan vanhaa 
kunnon rehellistä baaritunnel-
maa ja biletystä. Siis tervetuloa 
mukaan matkalle muutama askel 
ajassa taakse päin.

DM Baar (Voorimehe 4, Tallin-

na. Karttakoodi Vanhakaupunki h1) on 
oiva paikka aloittaa tutustuminen 
kaupungin vanhempaan baari-
sceneen. Vielä jokin aika sitten 
Depeche Mode -teemapaikkoja 
oli Tallinnassa kaksi, mutta niis-
tä vain Voorimehe-kadun paik-
ka jatkaa toimintaansa. Bändin 
asema Virossa vastaa Elviksen 
tai Beatlesin suosiota muual-
la maailmassa ja DM Baar on 
kunnianosoitus bändin 40-vuo-
tiselle taipaleelle. Puitteet ovat 
tummanpuhuvat ja musiikkityyli 
ilmeinen baarissa, jota Depeche 
Moden faniklubi tukee. Jos et 
viihdy pintaliitäjien klubeilla 
cocktaileja naukkailemassa vaan 
paremmin aitojen ihmisten seu-
rassa reilusti juhlimassa, niin DM 
on oikea osoite.

Jos DM-tyylin musiikki ei 
innosta tai siitä saa vaan tarpeek-
seen, niin vaihtelua voi hakea toi-
sesta Viron historiaa ilmentävästä 
baarista, jonka juuret ovat neu-
vostoajalla. 1980-luvulla Kohvik 
Moskva oli paikka, jossa kaupun-
gin merkkihenkilöt kävivät tapaa-
massa toisiaan. Siihen aikaan pai-
kan osoite oli Voitonaukio, joka 

vuoden 1991 uudelleenitsenäisty-
misen jälkeen on tunnettu Vapau-
denaukiona (Vabaduse väljak).

Wabadusessa (Vabaduse 

Väljak 10, Tallinna Karttakoodi Vanha-

kaupunki j1) on seinillä edelleen 
kuvia noilta ajoilta. Niistä näkee 

kehityksen kulun, miten jotkin 
asiat ovat muuttuneet ja toiset 
taas pysyneet ennallaan. Waba-
dusessa erinomainen tarjoiluhen-
kilökunta toimittaa pöytiin minkä 
drinkin tahansa asiakas keksiikin 
tilata ja tarjolla on myös laaja vii-

nivalikoima sekä laadukasta ruo-
kaa moneen makuun.

Paikassa on kaksi kerrosta, 
joista ylemmässä DJ vetää usein 
iltamia. Se on monen porukan, 
kuten Tallinnassa asuvien ulko-
maalaisten, tukikohta. Säiden sal-
liessa on mukava istuskella Waba-
dusen terassilla nauttien kylmiä 
juomia ja tarkkaillen aukion vil-
kasta menoa, johon kuuluvat niin 
turistiryhmät kuin paikalliset pot-
kulautailijat.

Vähän nuoremman kohderyh-
män paikka, josta silti löytyy van-
haa henkeä, on Kultuuriklubi 
Kelm (Vene 33, Tallinna Karttakoodi 

Vanhakaupunki g3). Mystisen tum-
masävyisessä klubissa DJ:t soit-
tavat kaupungin parasta klubi-
musiikkia, josta perinteinen pop 
on niin kaukana kuin kuvitella 
saattaa. Jos siis pitää kunnon klu-
bitunnelmasta eikä pelkää pientä 
hikoilua, on Kelm rehellisin vaih-
toehto Virossa.

Baarin puolella on perinteistä 
pubihenkeä kuluneine sohvineen 
ja nojatuoleineen, jotka tarjoavat 
levähdyspaikan väsyneemmille 
juhlijoille. Sohvapaikat sopivat 
myös keskusteluun kavereiden 
kanssa vähän rauhallisemmassa 
ympäristössä. Asiakaskunta on 
valtaosin virolaisia, mutta turis-
tit mahtuvat aina muitta mut-
kitta mukaan. Baarin musiikki 
on yleensä reilua rockia ja siellä 
voi pelata erilaisia pelejä Unosta 
Trump: The Board Gameen. ■

✏ STUART GARLICK on 
Tallinnassa asuva toimittaja ja 
englannin kielen opettaja. 
Hän on kirjoittanut vuodesta 
2012 blogia Charm Offensive, 
jonka aiheina ovat ruoka, 
musiikki ja muoti Virossa. 

viihde

Takaisin menneisyyteen
The Baltic Guide esittelee paikkoja, joita kehitys ei ole pilannut. 

Viron 
kuukausi

Suomessa ennätysmäärä 
virolaisia
3.8. Suomen väestörekisterin 
mukaan Suomessa asuu (v. 2015) 
44 481 Virossa syntynyttä. Lisäksi 
55 552:lla on synnyinpaikaksi 
merkitty Neuvostoliitto.

Saarenmaan 
vientituotteet
4.8. Viime vuonna Saarenmaan 
maakunnasta vietiin Statistika-
ametin eli Viron tilasto-
keskuksen mukaan eniten 
sähkölaitteita ja kaloja. Vuonna 
2014 ykkösenä oli laivojen ja 
veneiden vienti.

Putin palkitsi 
virolaisjohtajan
5.8. Muun muassa toimistoka-
lusteita valmistavan Standardin 
hallituksen puheenjohtaja 
Enn Veskimägi sai Venäjän 
presidentiltä Ystävyyden kun-
niamerkin.

Hiidenmaan 
kahvilapäivät
6.8. Jo 10. kertaa järjestetty 
Hiidenmaan kahvilapäivät keräsi 
runsaasti osallistujia eri puolille 
saarta. Kärdlan kaupungin kahvila-
perinne on peräisin 1800-luvulta.

Motofestivaalit Kiviõlissä
7.8. Erilaisilla moottoripyörillä 
kilpailtiin Kiviõlin keinomä-
essä ylämäkeen nousussa. 
Motofestivaalin ohjelmassa oli 
myös sivuvaunumoottoripyöri-
en kilpailuja.

Viron naiset voitokkaina
8.8. Suomen ja Viron välisessä 
koripallon ystävyysottelussa 
Hyvinkäällä voittivat virolaiset 
pistein 67–61.

Tallinnan sataman 
matkustajaennätys
9.8. Heinäkuussa Tallinnan 
satamien läpi kulki 1,4 miljoonaa 
matkustajaa, mikä on uusi ennä-
tysluku ja 4 prosenttia enemmän 
kuin viime vuonna. Tallinna-
Helsinki-linjalla oli 1,12 miljoonaa 
matkustajaa. Tallinkin osuus oli 
53 prosenttia.

Weekend Festival 
Baltic suosittu 
10.8. Toista kertaa Pärnussa jär-
jestetty Weekend Festival Baltic 
oli erittäin suosittu. Festivaalin 
eri tapahtumissa vieraili peräti 
100 000 ihmistä.

Wabadusen terassi 
on ilta-aikaan asiak-
kaita pullollaan. 
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DM Baarissa soi tietysti Depeche Moden musiikki.  

Takaisin menneisyyteen

Vanhankaupungin aidoimpia bilepaikkoja on Kultuuriklubi Kelm. 
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Kansainvälinen ruokakulttuuri val-
taa jatkuvasti isompaa jalansijaa 
Tallinnan ravintolamarkkinoilla. 
Aasialaisia ravintoloita japani-
laisista vietnamilaisiin on avat-
tu tiheään tahtiin viime aikoina. 
Satay on jo saavuttanut vakiintu-
nen aseman kovassa kilpailussa. 
Lounasaikaan paikka täyttyy bis-
nesasiakkaista ja iltaisin se tarjoaa 
illallisille rauhalliset ja viihtyisät 
puitteet.

Satayn ruokalistalla näkyy 
vaikutteita monesta aasialaisesta 
keittiöstä kuten thaimaalaisesta, 
tiibetiläisestä sekä intialaisesta. 

Keittiömestari Parsuram Bhanda-
rin juuret ovat Nepalissa.

Ruokalistalla valinnanvaraa on 
niin paljon, että valinta voi tuottaa 
vaikeuksia. Me aloitimme hunaja-
karamellisoiduilla possuribseillä, 
jotka olivat suussa sulavan her-
kullisia. Vegevaihtoehtona rapea 
munakoiso seesamikastikkeella oli 
mielenkiintoinen ja maistuva uusi 
tuttavuus. Varma valinta alkuruu-
aksi olisivat tietenkin olleet satayt, 
mutta tällä kertaa ne jäivät väliin.

Annokset olivat isoja, joten 
vatsat alkoivat olla melko täynnä 
jo alkupalojen jälkeen. Pääruuaksi 
listalla olisi ollut kiinnostavia cur-
ryja ja kekseliäitä salaatteja, mutta 
sopivaksi testiannokseksi löytyi 
lopulta pad thai. Klassikkoannos 
kanaa, nuudeleita ja pähkinöitä 

oli juuri sellainen kuin pitääkin. 
Jälkiruokana yhtä perinteinen fri-
teerattu banaani täydensi aterian.

Paikan sisustuksessa on onnis-
tuttu yhdistämään modernia tyyliä 
kodikkaaseen ilmapiiriin. Palve-
lusta lisäpisteitä tulee asiantunte-
vista neuvoista, tarjoilijat selvästi 
osaavat asiansa. Kasvissyöjille on 
runsaasti vaihtoehtoja. ■

Mistä löytää?

Aasia

Rakkaudesta 
itämaiseen ruokaan

Ravintola Satay tarjoaa Thaimaan ja Tiibetin herkkuja.

-----------------------Alkuruuat: 5,70–10 euroaPääruuat: 6–21 euroaJälkiruuat: 3–5,80 euroa-----------------------

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Keittiömestari 
Parsuram Bhandarin 
juuret ovat Nepalissa. 

Satay, Narva mnt 7, Tallinna. 
Karttakoodi a2
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Toompean mäellä, vähän syrjässä 
Vanhankaupungin vilkkaimmilta 
kaduilta, sijaitsee yksi kaupun-
gin kiinnostavimmista uusista 
ravintoloista. Oro on ollut avoi-
mena vain muutamia kuukausia, 
mutta on jo kerännyt kiitosta ja 
ylisanoja kriitikoilta – ja syys-
tä. Omistajapari, keittiömestari 
Anton Rostovtsev ja sommelier 
Boris Vakarjuk, ovat taikoneet 
kokoon paikan, jossa tapahtuu 
kulinaarisia ihmeitä.

Anton Rostovtsev on aiemmin 
työskennellyt Michelin-ravin-
toloissa Ranskassa ja Norjassa, 
mikä selittää hänen intohimonsa 
ranskalaista keittiötä sekä myös 
paikallisten raaka-aineiden 
käyttöä kohtaan. Paikallisuu-

den mies ottaa niin vakavasti, 
että osa ravintolassa käytettä-
vistä vihanneksista tulee hänen 
omasta puutarhastaan. Antonin 
ideoima ranskalaistyylinen viro-
lainen kausimenu vaihtuu kesäi-
sestä syksyiseksi syyskuussa.

Aloitimme testiaterian tuoreel-
la savujuustosalaatilla. Salaatin 
värikkäät kesäkasvikset olivat 

rapeita ja annokseen toi makua 
ja tekstuuria paahdetut hassel-
pähkinät ja pehmeät juustopalat.

Pääruokana testasimme 
paahdetun ankan maa-artisok-
kapyreen ja paikan päällä teh-
tyjen gnocchien kera. Ankka 
oli kypsennetty aivan upeasti ja 
gnocchit maistuivat taivaallisen 
hyviltä.

Vaikka jälkiruualle ei juuri 

tilaa jäänytkään, niin Antonin 
suklaaterriini oli erinomainen 
päätös herkulliselle aterialle. Se 
tarjoiltiin itse tehdyn jäätelön ja 
crème anglaisen kera.

Oro tarjoaa myös aamiaista 
(munia, pekonia ja munakkaita) 
kello 9.00–11.00, joita ainakin me 
varmuudella käymme testaamas-
sa jonakin päivänä. ■

Mistä löytää?

Oro Resto, Kiriku põik 4a, Tallinna. 
Karttakoodi a1

Gourmet

Yksinkertaisesti tyylikästä
Ravintola Oro tarjoaa ranskalaisia klassikkoja paikallisilla mauilla höystettynä.

-----------------------Alkuruuat: 5–9 euroaPääruuat: 11–19 euroaJälkiruuat: 5–10 euroa-----------------------
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Sommelier Boris Vakarjuk 
ja keittiömestari 
Anton Rostovtsev. 

Oron annokset paitsi näyttävät 
myös maistuvat herkullisilta. 

Turvallisesti paikan päälle 
keskustasta 9 km:
Bussit: 34a, 38  ja 49 – 20 min
Viru keskus-Teletorn;
City Sightseeing/
City Tour Mere pst-Teletorn; 
Takso24 puh +372 640 8927
Uber & Taxify 10 min – 10 €

B R A S S E R I E  &  R A V I N T O L A

Elävää 
musiikkia joka 
perjantai ja 
lauantai!

Taivaallinen 
illallinen – 
brasserie-
ravintola 
Teletornissa!

www.teletorn.ee/restoran
https://et-ee.facebook.com/
RestoranTeletorn 

Brasserie & Ravintola Teletorn
Auki joka päivä: 10 - 23
Kloostrimetsa tee 58a, Tallinna
Puh. +372 5815 0020
E-mail: restoran@teletorn.ee

Lisätiedot ja paikkavaraukset: 
restoran@teletorn.ee, 
+372 5815 0020

Keittiömestari 
Priit Toomitsan 
suunnittelemat

Seuraava jo 
13. syyskuuta ja 
11. lokakuuta kello 20.00

KUULUISA VAI 
KUMMALLINEN 
-ILLALLISET!

VIIDEN RUOKALAJIN ILLALLINEN 
SIIHEN SOPIVINE JUOMINEEN 

HINTA
55 €

www.teletorn.ee Tätä kuponkia näyttämällä tai 
kertomalla tilauksen yhdeydessä

MySushi Mere puiestee 4 -ravintola on 
viides ja kaikkein suurin MySushi-ketjun 
ravintoloista. Ravintola sijaitsee historialli-
sessa ja nopeasti kehittyvässä Roterman-
nin korttelissa. Ravintolaan mahtuu 150 
asiakasta ja terassi 50. MySushissa on 
myös laaja viini- ja teelista. Talon takapi-
halla on pysäköintialue, jossa ensimmäi-
nen tunti on asiakkaille ilmainen. 

MySushi Mere puiestee 4 on hyvä paikka 
lounasruokailuun, illallisiksi, viinin nautti-
miseksi, syntymäpäivien ja muiden juhlien 
viettämiseksi sekä yritysten tapahtumien 
järjestämiseksi.

Olette odotettu luoksemme.
Tapaamisiin ravintolassa!

The Baltic Guide 
lukijoille lahjaksi:

Pääruoan hinta sisältää oluen, 
viinin, limonadin tai veden 

The Baltic Guiden lukijoille!

Mere pst. 4, Tallinna
Aukioloajat: 
su–to 11.00–22.00 
pe–la 11.00–00.00
Puh. +372 88 9 8888
www.mysushi.ee

Tervetuloa!

salasanan: Baltic Guide!



Ihmisten ruokakulttuuria on määritellyt 
historiallisesti kaikkein voimakkaimmin 
luonto ja ympäristö, jotka ovat asetta-
neet ruokailutavoille kehykset. Meren-
rantavaltioissa kala on ollut jokapäi-
väisen ruuan erittäin oleellinen osa jo 
keskiajasta lähtien. Vaikka sitä käytettiin 
paljon, niin sen ruuaksi valmistamisen 
tapoja oli vähän. Itämeren tyypillisin 
saaliskala oli  silakka ja silliä on aina 
arvostettu erittäin paljon. Maistuvaa 
sillifileetä nautitaan myös nykypäivänä 
ja Olde Hansan keittiömestari Emma-
nuel Wille suositteleekin kokeilemaan 
yhtenä jännittävänä reseptinä silliä 
sinappikastikkeessa.■
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Maistuva sillifilee

Keittiömestari Emmanuel Wille. 

Olde Hansan keittiömestari Emmanuel Wille: 

Valmistusaika: noin 30 minuuttia
Raaka-aineet ja mausteet:

■ 250 g tuoretta sillifileetä
■ 1 keskikokoinen makea omena
■ 2 ohutta pekoniviipaletta
■ puolikas keskikokoisesta sipulista
■ pieni pala inkivääriä
■ yksi valkosipulinkynsi
■ 100 g sinappia
■ 40 g oliiviöljyä
■ ripaus sokeria

Valmistus

Mausta tuore sillifilee suolalla ja pippurilla sekä paista se nahkapuolelta mukavan rapeaksi. 
Käännä filee ja paista nopeasti toiselta puolen, enintään 15 sekuntia. Nosta sillifilee pannulta 
ja jätä se folion alle kypsymään hitaasti. Leikkaa omena, sipuli ja pekoni kuutioiksi ja paista 
ne samalla pannulla. Lisää inkivääri, valkosipulinkynsi, suolaa ja pippuria. Kun kaikki ovat 
pehmenneet, nosta silli hetkeksi pannulle takaisin. Sekoita samaan aikaan nopeasti yhteen 
sinappi, oliiviöljy ja sokeri ja aseta silli tarjolle juuri valmistuneen sinappikastikkeen kera.
Hyviä ruokahetkiä!

Sillifilee
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saTuoretta silliä 
paistettuna. Musketööriravintola Le Chateau 

tuo Ranskan keittiötaiteen Tallinnaan!
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Lai 19, Vanhakaupunki, T Avoinna ma–la 12–24 Puh. +372 6 650 928
E-mail: restoran@chate www.chateau.ee
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katso lisää: 
www.chateau.ee

Tunnelmallinen 
kellariravintola 
Le Chateau kutsuu 
makumatkalle 
1600-luvun Ranskaan. 
Tervetuloa kokemaan 
Aurinkokuningas 
Ludvig XIV:n hovikeittiön 
ruokaperinteitä! 

Vuodenkierto 
Le Chateaun viinikellarissa,

Tätä mainosta 
näyttäen 

á la carte- ja 
juomalistalta!

-10%  

www.facebook.com/Saltrestoran

Raua
Narva mnt

Gonsiori

Vase

Salt on Kadriorgissa oleva

jossa on mahdollisuus nauttia niin hyvaa 
ruokaa kuin lasillisen viinia. 

perinteinen bistroravintola,

Avoinna: ti–pe 12.00—14.00 lounas, 17.00—22.30 illallinen/keittiö avoinna kello 22:een, la 17.00—22.30 illallinen.

Parhaat maut kaikkialta 
maailmasta!
Parhaat maut kaikkialta 
maailmasta!

  VIRU CAAFFEE LYON –
YKSI VIRROON PARARHAISTA
RAVINTTOLOISTTA 2016!

Sijaitsemme VirViru Ku eskskuksen puiston
puoleisella laidalla.

wwwww.cafelyon.ee

P R E S E N T S

THIS IS ONE OF 

THE BEST
RESTAURANTS

OF ESTONIA 2016
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Tallinnan sataman D-terminaalin tuntu-
maan on avattu Algoth Distillery and Bar 
eli tislaamo ja baari. Nimi viittaa kielto-
lain aikaiseen tunnettuun salakuljettajaan 
Algoth Niskaan.

Toimintaa pyöritetään osittain suo-
malaisvoimin. Tislaamosta vastaa Suo-
messa panimomestarina tunnettu Juha 
Väänänen. Keski-Euroopasta tuodulla 
nykyaikaisella laitteistolla valmistuu niin 
viljapohjainen rankki kuin siitä puhtaaksi 
tislattu vodka.

”Toimimme vodka-alueella, tuotteen 
valinta on siksi selvä ja vastaamme samal-
la suomalaistenkin makutottumuksiin. 
Tulemme tekemään myös muita tuottei-
ta, kuten giniä”, kertoi Väänänen. Kapasi-
teetti tulee olemaan riittävä, vaikka osa 
työstä pitää tehdä käsin.

Algoth avattiin virallisesti 2.9. ja näin 
Tallinna sai ensimmäisen käsityötislaa-
mon, jonka tuotteita tullaan myymään 
myös muualle. Baarissa tarjotaan oman 
tuotannon lisäksi myös monia muita juo-
mia sekä salakuljettajien perusruokaa eli 
voileipiä.

Rock- ja sporttibaari Shamrock avau-
tui uudelleen entisessä hengessä, mutta 
uudessa paikassa. Vanhoja työntekijöi-
tä, hyvää ilmapiiriä sekä karaokea on 
luvassa Musumäen alla, McDonald’sia 
vastapäätä.

Kävelymatkan varrella ydinkeskustas-
ta Stockmannille on uusi taukopaikka, 
skandinaavisen pelkistetty Björn Espresso 
Bar.

Uusin thai-ravintola on New Thai, 
jonka keittiön thaimaalaiset kokit takaa-
vat ruuan aitouden. Ravintola sijaitsee 
Keskustorin vieressä.

Suomalaisille tuttujen Talukõrtsin ja 
karaokebaari Helsingin kanssa samaan 
taloon on avattu uusi ravintola Veinipe-

sa, jonka tarjonnan pääosissa ovat viinit 
ja käsityöoluet. Paikka soveltuu myös 
tapahtumien järjestämispaikaksi ja siellä 
tulee olemaan myös viinikoulutuksia. ■

Mistä löytää?

Algoth Distillery and Bar, Lootsi 8, Tallinna. 
Karttakoodi a3

Shamrock, Valli 1, Tallinna. Karttakoodi 
Vanhakaupunki h3 

Björn Espresso Bar, Maakri 28, Tallinna. 
Karttakoodi b2

New Thai, Lastekodu 9, Tallinna, Karttakoodi b3 

Veinipesa, Viru 18, Tallinna. Karttakoodi 
Vanhakaupunki h3

RAVINTOLAUUTISET
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Juha Väänänen uudessa artesaanitislaamossa. 

Shamrock muutti uuteen paikkaan.

Jahtklubi resto

Jahtiklubissa voit nauttia erityisestä 
miljööstä ja palvelusta. Hyväntuu-
linen palvelukulttuuri henkii vas-
taan jo ovelta. Viileimpinä iltoina 
voi ajatuksiin vaipua takkavalkean 
loisteessa.

Valitessa kaikki kolme ruoka-
lajia on yhteishinta 25,00 euroa!

Nauta-carpaccio, mansikka-
rucolasalaatti, oliiviöljykastike...... 10,50
Grillattua lohta, parsaa, peruna-
sosetta, marinoitu kirsikka-
tomaatti, kurkkukastike.................. 14,00

Tuorejuustokakkua, sinivatukkaa... 5,00

Avoinna ma-su   11:00 – 23:00

Pirita tee 17, Tallinna • Satamasta 5 minuutin taksimatka!
Puh: +372 623 9158 • www.jahtklubiresto.ee  •        Kalevi Jahtklubi Resto

Kauniin Pirita-joen 
rannalla!
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Viron 
kuukausi

Talous kasvoi
11.8. Viron tilastokeskuksen 
mukaan bruttokansantuote kas-
voi toisella vuosineljänneksellä 
0,6 prosenttia verrattuna edellis-
vuoden samaan ajankohtaan.

Suomenkielinen radio 
Tallinnassa
12.8. Tallinnassa toimiva SSS-radio 
kuuluu nyt omalla taajuudella, 
joka on 92.4 MHz Tallinnan seu-
dulla. Lähetyksiä voi kuunnella 
myös netissä. Radio on suunnattu 
Virossa asuville suomalaisille.

Kihnussa kuvattiin 
muotikuvia H&M:lle
13.8. Pienessä Kihnun saaressa 
kuvattiin muotikuvasarja 
vaatejätti H&M:lle. Kuvissa 
poseeraavat kihnulaiset pikku-
tytöt. Kuvasarjan teki virolainen 
valokuvaaja Kirsi Altjõe.

Matkailijoiden määrä 
kasvoi majoitusyrityksissä
14.8. Majoitusyrityksissä yöpyi 
kesäkuussa 7 prosenttia enemmän 
matkailijoita kuin vuoden 2015 
kesäkuussa, kertoi Statistikaamet. 
Suuri osa ulkomaanmatkailijoista 
oli suomalaisia.

Viron suurin 
rockklubi konkurssiin
15.8. Tallinnassa sijaitseva 
Rock Cafe ajautui konkurssiin. 
Vuosien saatossa klubilla esiintyi 
runsaasti suomalaisia bändejä 
Sielun Veljistä Apulantaan. 

Virolainen äitiysloma 
sai kiitosta
16.8. Business Insider valitsin 
kymmenen parasta vanhem-
painlomasysteemiä Euroopassa. 
Parhaiden joukkoon valittiin 
myös Viro, joka sai kiitosta 
erityisesti 140 päivää kestävästä 
äitiyslomastaan. Sen jälkeen on 
vielä vanhempainvapaa, joka kes-
tää 435 päivää. Tunnustusta saivat 
myös Liettua, Suomi ja Ruotsi.

Pienpanimoiden 
oluita ulkomaille
17.8. Virolaisten pienpanimo-
oluiden vienti kasvoi ensim-
mäisen puolen vuoden aikana 
81-kertaiseksi verrattuna viime 
vuoden samaan ajankohtaan. 
Eniten niitä vietiin Suomeen.

Työttömien määrä 
säilyi ennallaan
18.8. Työttömyysaste oli vuoden 
toisella vuosineljänneksellä 6,5 
prosenttia. Työttömien määrä säi-
lyi samalla tasolla verrattuna edel-
lisvuoden samaan ajanjaksoon.

TEKSTI JUKKA ARPONEN, KUVAT BAILA, CUBANITA

Mistä löytyy oikea paikka, kun ilta 
on jo pitkällä, mutta on ehdotto-
masti liian aikaista mennä nuk-
kumaan? Tässä joitakin Tallinnan 
yön parhaista menopaikoista, jois-
sa juhlat jatkuvat pitkälle aamuyö-
hön asti. Kuumimmillaan yöelämä 
on viikonloppuisin, mutta arki-
iltoinakin vaihtoehtoja löytyy. 
Tarjolla on niin nuorisoklubeja 
kuin vähän varttuneemman väen 
soittoruokaloita, ja livemusiikkia 
löytyy moneen makuun.

Tallinnan yöelämän ehdoton 
klassikko on Club Hollywood kes-
kellä Vanhaakaupunkia. Stalinin 
aikaisessa Sõprus-rakennuksessa 
puitteet ovat hienot. Paikka on 
erittäin suosittu tallinnalaisten 
nuorten keskuudessa ja sinne jou-
tuu usein jopa jonottamaan. Se 
kannattaa, jos hakee vauhdikasta 
klubitunnelmaa, joka jatkuu pik-
kutunneille asti.

Club Prive painii samassa sar-
jassa Hollywoodin kanssa, mutta 
houkuttelee aavistuksen verran 
vanhempaa asiakaskuntaa musiik-
kityylillään ja tyylikkäillä puitteil-
laan. Privessä voi kuulla uusimman 
klubimusiikin sijaan 90-luvulta 
tuttuja funky-rytmejä ja diskohit-
tejä. Pienestä lisämaksusta avau-
tuvat ovet lounge-tiloihin.

Vene eli venäläisen teatterin 
naapurissa toimiva Klubi Teater on 
nimensä mukaisesti klubi teatte-
rissa. Paikassa teatterin läsnäolo 
näkyy niin puitteissa kuin esiin-
tyvien showtanssijoiden tasossa. 
VIP-lipulla pääsee tilavaan taka-
huoneeseen, jossa on vähän väl-
jempää kuin perusklubilla.

Kaupungin keskeisimmäl-
lä paikalla sijaitseva Venus Club 
on helppo löytää kirkkaan valo-
mainoksensa ansiosta. Se tarjoaa 
perinteistä menoa ja onkin yksi 
kaupungin vanhimmista klubeis-
ta. Etenkin viikonloppuisin Venus 
on tupaten täysi. Asiakaskunta 
koostuu pääasiassa nuorista viro-
laisista, mutta mukaan mahtuu 
aina muutama turistikin.

Studio on myös pääasiassa 
paikallisten paikka, jossa turis-
tit ovat yleensä pieni vähemmis-
tö. Sisäänpääsymaksu on halpa, 
juomat edullisia ja bailaamaan 
pääsee vuosisatoja vanhoissa 
puitteissa. Musiikki on tarkoin 
valikoitua, alakerrassa tanssimu-
siikkia ja yläkerrassa sähköisem-
pää hip-hopia ja dubstepia.

Illan kapakkakierroksen voi 

päättää myös Sinilindiin, joka on 
samalla kertaa kahvila, baari ja 
yökerho. Jokaisessa rakennuksen 
osassa on oma tyylinsä, mikä luo 
paikkaan oman ilmapiirinsä.

Baila on oikea osoite illan vii-
meisille, jos lattarimeininki kiin-
nostaa. Tunnelma Bailassa on aina 
rento ja hintataso erittäin edulli-
nen verrattuna moneen muuhun 
Vanhankaupungin yökerhoon.

Lattaria edustaa myös 
Cubanita, joka on monien Tallin-
nassa asuvien ulkomaalaisten suo-
sikkipaikka. Paikalla on jo vakiin-
tunut asema Tallinnan yöelämässä 
ja se tunnetaan erityisesti live- ja 
salsailloistaan.

Livemusiikin paikoista Clazz 
sijaitsee keskellä Vanhaakaupun-
kia. Laadukasta livemusiikkia tar-
joillaan siellä joka ilta rennossa 
tunnelmassa.

Toinen suosittu livepaikka löy-
tyy Vanhankaupungin laitamilta. 
Chicago 1933 on nimensä mukaan 
gangsteriromantiikasta ammen-
tava klubi, jonka lavalla pääasi-
assa paikalliset bändit pääsevät 
esittelemään osaamistaan.

Livemusiikkia tarjoilee viikon-
loppuisin myös Tallinnan yöelä-
män klassikko eli Viru Hotellin 
kellarikerroksen Cafe Amigo. Siellä 
esiintyy usein Viron suosituimpia 
bändejä ja meno on sen mukaista. 
DJ-iltoinakin paikka on avoinna 
aamu neljään ja liveiltoina vähän 
myöhempään.

Vähän varttuneemman väen 
livepaikka on Sossi Klubi, joka 
löytyy vanhan sellutehtaan 
tiloista vähän matkaa keskus-
tasta Tarton suuntaan. Jos lau-
teille sattuu nousemaan tans-
siväen rakastama bändi, niin 
hulppeaa meininkiä riittää 
aamuyöhön asti. 
■

Mistä löytää?

Club Hollywood
Vana-Posti 8, Tallinna Karttakoodi 
Vanhakaupunki i1
Avoinna ke–la 23–

Club Prive
Harju 6, Tallinna Karttakoodi 
Vanhakaupunki j1
Avoinna ke–la

Klubi Teater
Vabaduse väljak 5,Tallinna. 
Karttakoodi b2
Avoinna pe–la 00–05

Venus Club
Vana-Viru 14, Tallinna. Karttakoodi 
Vanhakaupunki h3
Avoinna su–to 23–04, pe–la 23–05 
(talvella ei ma)

Studio
Sauna 1, Tallinna. Karttakoodi 
Vanhakaupunki i2
Avoinna pe–la 00–06

Sinilind
Müürivahe 50, Tallinna. Karttakoodi 
Vanhakaupunki h3
Avoinna su–ma 11.30–23, ti–to 
11.30–01. pe–la 11.30–05

Baila
Sauna 1, Tallinna. Karttakoodi 
Vanhakaupunki i2
Avoinna ke–to 21–04, pe–la 21–06

Cubanita Live Cafe
Narva Mnt 5, Tallinna. Karttakoodi a2
Avoinna joka päivä

Clazz Vana-Turg 2, Tallinna. Karttakoodi 
Vanhakaupunki h2
Avoinna su–ma 12–00, ti–to 12–02, 
pe–la 12–03

Chicago 1933 Aia 3, Tallinna. 
Karttakoodi Vanhakaupunki h3
Avoinna ma–ti 12–24, ke–to 12–01, pe 
12–03, la 14–03, su 14–24

Cafe Amigo
Viru väljak 4, Tallinna. 
Karttakoodi Vanhakaupunki h3
Avoinna su–to 22–04, pe–la 22–05

Sossi Klubi
Tartu mnt.82, Tallinna.
Avoinna pe–la 21–04

Illan viimeiset
Tallinnan yöelämä tarjoaa livebändejä, klubihenkeä, tanssimusiikkia ja lattaritunnelmia.

TEKSTI STUART GARLICK

Levist Väljas (verkon ulkopuo-
lella) sijaitsee suosittua hostellia 
vastapäätä. Se on viimeinen 
linnake yön sitkeimmille valvo-
jille. Kaksikerroksisessa vanhassa 
kauppiaan talossa on tanssisali 
ylemmässä kerroksessa ja baari 
alemmassa. Eikä ole ollenkaan 
yllätys, jos kalustoon kuuluvilla 
sohvilla nukkuu joku. Vaikka 
paikka saattaa tuntua hullun 
mielikuvituksen tuotokselta, on 
se silti suosittu yksinkertaisesti 
siksi, että se on auki silloinkin, 
kun muut yökerhot ovat sulke-
neet ovensa aikoja sitten. Jotkut 
muutkin paikat ovat auki myö-
hään, mutta ”Levikas” on omaa 
luokkaansa ja siellä juhlitaan 
aamuun asti vuoden ympäri.

Levist Väljas
Olevimägi 12, Tallinna. 
Karttakoodi Vanhakaupunki f2–3

Kaikkein sitkeimmille

Bailassa voi juhlia latta-
ritunnelmissa viikonlop-

puisin aamukuuteen asti.

Cubanitassa on 
tarjolla piristävän 
värikkäitä juomia.



Ravintola Lusikas
”Mieleen jäävä hetki ystävän kanssa Lusikas-ravintolassa nauttien 
hyvästä seurasta sekä sopivan hintaisesta ruuasta ja juomasta. 
Se oli lomamme kohokohta! Ravintola Lusikas Vanhankaupungin 
tuntumassa on asiakasystävällinen ja hinta-laatusuhteeltaan 
erinomainen. Listalta löysin niin kevyemmät vaihtoehdot kuin 
lihansyöjien herkkupalatkin, kuten karitsan kyljykset. 
Ja jälkiruoista jää suuhun hyvä maku.”

Aia 7, Tallinna
Avoinna ma-la 12:00-23:00 / su 12:00-21:00
Puh +372 646 3030 • info@restoranlusikas.ee 

www.restoranlusikas.ee
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Ravintola 

Mount Kailash

Tyynenmerenkatu 5
00220 Helsinki
Tel: +358 44 4496050
www.mountkailash.fi 

Mount Kailash tarjoaa autenttista ja hyvää 
nepalilaista ruokaa. Lounastarjoilu myös!

Aitoja nepalilaisia makuja pääsee nauttimaan 
ravintolassa Mount Kailash. Vuosikymmenen 
alalla ollut henkilökunta tietää, mitkä nepali-
laiset maut ovat europpalaisten mieleen ja 
ystävälliset tarjoilijat saavat sinut tuntemaan 
itsesi perhenjäseneksi.

Tyynenmerenkatu 5, 00220 Helsinki, 0444496050.

Mount Kailash on viehättävä 
nepalilaisravintola Jätkäsaaressa!

Maanantai – Torstai: 10:30 -22:00
Perjantai: 10:30 - 23:00 
Lauantai: 12:00- 23:00, 
Sunnuntai: 12:00-22:00
Lounas: Maanantai – 
Perjantai: 10:30 - 15:00

s!

n 
n 

0.

Uusi Thai ravintola Tallinnan keskustorin vieressä. 
Keittiössä thaimaalaiset kokit. Buffet ja à la carte ruokalista. 

Hinnat alkaen 5 eur. Tervetuloa Thaimaahan!

Viru 22, Tallinna, puh. +372 661 5518, www.steak.ee
Eteläranta 14, Helsinki, puh. + 358 (0)504198000, www.steak.fi

Tiesitkö, että 

68 prosenttia 
virolaisista asuu kaupungeissa?

Lue The Baltic Guidea, niin tiedät enemmän Virosta.

!
www.balticguide.ee
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Nykyään freelancerina ja valo-
kuvaajana työskentelevä Malle 
Kolnes vastasi pitkään Suomen 
markkinoista Viron matkailun 
edistämiskeskuksessa. Niinpä 
Suomi ja suomalaiset ovat hänelle 
tuttuja.

”Kaikki työni ovat aina tavalla 
tai toisella liittyneet Suomeen”, 
hän kertoo Telliskiven viihtyisäs-
sä kahvilassa. The Baltic Guiden 
lukijoille Malle suosittelee paik-
koja, joihin hän vie mielellään 
myös omat ystävänsä.

Boheemia tyyliä – Telliskivi
”Telliskivi on todella makee paik-
ka. En olisi vielä muutama vuosi 

sitten uskonut, että alueesta tulee 
näin hieno. Tänne kannattaa tulla 
varsinkin ilta-aikaan ja nauttia 
ilmapiiristä sekä hyvästä ruuas-
ta. Ravintoloiden valikoima on 
todella suuri.

Täällä on boheemia tyyliä, 
Telliskivi sykkii täysin omassa 
rytmissä. Tekemistä löytyy kon-
serteista ja teattereista alkaen. Ja 
Vanhaankaupunkiin on vain kym-
menen minuutin kävelymatka.”

Telliskivi Loomelinnak sijaitsee 
Balti jaaman vieressä, osoitteessa 
Telliskivi 60a.

Merellinen museo – 
Lentosatama
”Toista niin mahtavaa paikkaa ei 
ole Kumun jälkeen Viroon raken-

nettu. Lentosatama sopii ryhmäl-
le mainiosti, tietenkin oppaan 
kanssa saa näyttelystä enemmän 
irti. Rakennus itsessäänkin on 
näkemisen arvoinen. Nyt siellä 
on avattu uusi viikinki-näyttely.”

Lentosatamaan pääsee keskustasta 
nyt myös bussilla numero 73. Sinne 
on noin vartin kävelymatka sataman 
A-terminaalista. Lentosatama, 
Vesilennuki 6.

Yhdessä kokkaamaan
”Tallinnassa on jo monia paik-
koja, joissa voi valmistaa ruokaa 
porukalla ammattikokin opas-
tuksella. Sellaisia paikkoja ovat 
muun muassa Toiduakadeemia, 
Foodstudio ja Köök.

Ruuan valmistaminen yhdessä 

on todella hauskaa – ja kaikki osaa-
vat varmasti! Yhdessä valmistetun 
ruuan syöminen tuntuu mukaval-
ta, ja kaiken kukkuraksi samalla 
oppii hyödyllisiä keittiötaitoja.”

Reippailua ulkoilmassa
”Pyörän selässä Tallinnan kokee 
toisella tavalla kuin bussissa 
istuessa. Polkupyöräretkiä on 
erilaisia, sellaisen voi tehdä vaik-
kapa Piritalle tai Kadriorgin puis-
toon ja samalla voi käydä myös 
Kumussa. Retken teemoina voivat 
olla myös arkkitehtuuri tai puuta-
lokaupunginosat. Yhdessä polke-
minen tuntuu turvallisemmalta.

Nõmmen seikkailupuisto sopii 
kaikille, sinne voi mennä vaikka 
koko perheen voimin.”

Pyöräretkiä Tallinnassa järjestää 
muun muassa City Bike -yritys. 
Nõmmen seikkailupuisto sijaitsee 
Nõmmen kaupunginosassa, osoittees-
sa Külmallika 15a.

Historian havinaa 
kaupunginmuurilla
”Vanhankaupungin 46 tornista 
on jäljellä 28, niistä moniin pääsee 
myös sisälle tutustumaan. Kiehto-
via ovat muun muassa Kiek in de 
Kök ja Paksu Margareeta. Muu-
tamissa paikoissa pääsee myös 
kävelemään kaupunginmuurin 
päällä. Eräässä tornissa toimii 
keramiikkapaja. Portaat ovat 
usein jyrkkiä ja kapeita, joten 
niissä pitää olla varovainen.”

Kiek in de Kök, Komandandi tee 2. 
Paksu Margareeta, Pikk 70. ■

Pyöräretkiä ja kokkausta
Kaksikymmentä vuotta matkailun parissa työskennellyt Malle Kolnes tietää, 

mihin työ- tai kaveriporukan kanssa kannattaa Tallinnassa suunnata.

Yli kymmenen vuotta 
Kalamajassa asunut Malle 
Kolnes on ihastunut 
Telliskiven alueeseen.

Virossa vauhdilla lisääntyneet 
pienpanimot ovat työntäneet 
markkinoille viimeisten vuosien 
aikana noin 500 erilaista olutta. 
Niitä voi hankkia Tallinnassa eri-
koiskaupoista, joiden valikoima 
voi olla jopa 800 erilaista olutta 
Virosta ja maailmalta. ■

Käsityöoluita 
mukaan 
matkalta

■ Drink Shop, Müürivahe 15. 
Karttakoodi Vanhakaupunki i1

■ Koht, baari ja õllepood, Lai 8. 
Vanhakaupunki g1

■ Sip, veini- ja õllepood, 
Telliskivi 62. Karttakoodi a1

■ Spunka õllepood, 
Pärnu mnt 125

■ Stockmann, Liivalaia 59. 
Karttakoodi b3

■ Väike Roosa Õllepood Järve 
Keskuses, Pärnu mnt. 238

■ Uba ja Humal, Võrgu 3. 
Karttakoodi a2

Tallinnan olutkauppoja

Olutpuotien vali-
koimissa on usein 
myös laatusiidereitä. 
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JA VISITTALLINN / ANU VAHTRA

”Annamme neuvoja kaikille, ryh-
män koosta riippumatta. Suosit-
telen käyttämään myös nettisi-
vustoamme, josta löytyy erilaisia 
tiloja uniikeista paikoista perin-

teisiin konferenssitiloihin”, kertoi 
Liis Läte konferenssimatkailutoi-
mistosta.

”Kokouksen tai seminaarin 
yhteyteen sopivat myös elä-
mysmatkailukohteet. Tallinnan 
lähellä voi esimerkiksi pelata 
tai opetella golfia pitkälle syk-

syyn. Suosittuja kohteita ovat 
marsipaani- ja suklaatyötuvat. 
Taiteilija Tauno Kangron johdolla 
elävästä mallista tehtävän pien-
patsaan valmistaminen on hieno 
elämys. Keramiikka- ja nahka-
käsitöitäkin pääsee Tallinnassa 
tekemään.

Ja tietenkin rentouttavat kyl-
pyläpalvelut sopivat kaikkina 
aikoina. Tallinnaan pääsee tutus-
tumaan myös oppaan johdolla 
ruokakulttuuria esittelevällä kier-
tokävelyllä. Moottoreista kiinnos-
tuneille on tarjolla mönkijäsafa-
reita ja myös rallikilpailuja”, sanoo 
Läte.

Virossa toimii myös useita 
tapahtumajärjestäjiä, joilta voi 
tilata palveluja kiertoajeluista 
konferenssien kokonaisvaltaiseen 
järjestelyyn. Niidenkin kontaktit 
löytyvät www.visittallinn.ee/con-
vention -sivustolta. ■

TEKSTI MIKKO SAVIKKO, KUVA ANDREI CHERTKOV

Viking Line XPRS -aluksella onnis-
tuvat niin yli lahden kestävät 
pikakokoukset kuin koko päivän 
kestävät messutkin.

Laivan kokousosastolla on 
tilaa enimmillään yli 200 hengen 
tilaisuuksiin ja tarvittaessa koko 
laivakin voidaan varata tapahtu-
man tarpeisiin.

”Myyntiosastomme kanssa 
lähdemme siitä, että ratkaisem-
me asioita asiakkaan tarpeiden 
mukaan”, kertoi laivan ravinto-
lapäällikkö Katrina Indre samalla, 
kun esitteli laivan kokousosastoa.

”Tilausten vastaanotossa työs-
kentelevät kokeneet ammattilai-
set ja laivassa on paikan päällä 
aina kolme henkilöä varmista-
massa kokoustoimintojen suju-
misen.”

”Meillä on järjestetty myös 
syntymäpäiviä ja häätkin”, kertoi 
Indre.

”Suosittelen kokouksien yhte-
yteen á la carte -ravintolaamme, 

jossa esimerkiksi voi aloittaa päi-
vän kevyellä ja kiitosta saaneella 
salaattibuffetilla. Kolmen ruoka-
lajin illalliseen on hyvä lopettaa 
päivä.”

Kasvisruokailijoiden ja mui-
den erityisruokavalioiden huomi-
oiminen on laivalla jokapäiväistä 
työtä, eikä allergioidenkaan kans-
sa synny ongelmia. ”Peruslinjam-
me on terveellinen ja vihreä.”

Kokouksien ja muiden tapah-
tumien yhteyteen on mahdollista 
järjestää erilaisia tuote-esittelyitä 
ja PrivateShopping -tapahtuma-
kin, jolloin myymälän tarjontaan 
pääsee satamassa olon aikana 
tutustumaan rauhassa.

Helsingistä lähtiessä yhden 
päivän kokousajat voivat olla 
esimerkiksi kello 11.30—17.00 
tai jopa kello 20.30 asti, riippuen 
muista matkasuunnitelmista. 23 
tuntia kestävälle yli 10 aikuisen 
matkalle on tarjolla ruokailun ja 
hytit sisältävä paketti. Risteilyn 
aikana ehtii olemaan maissa reilut 
kolme tuntia. ■

Onnistuneen kokouksen 
järjestäminen

Tallinnaan suuntautuvan kokous- ja ryhmämatkan suunnittelua 
helpottaa kaupungin konferenssimatkailun toimisto.

Kokous tai tapahtuma Suomenlahdella
MATKA-AIKA HYÖTYKÄYTTÖÖN

Kokouksen jälkeen 
käynti kylpylässä 

rentouttaa.

Liis Läte Tallinnan 
konferenssimatkailu-

toimistosta suosittelee 
myös elämyskohteita.

Viking Linen 
Katrina Indre 
esittelee laivan 
kokousosastoa. 
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TSOJTSOJ    TOP-5TOP-5
Tallinnan Suomalaiset Opiskelijat ry antaa vinkkejä 

vapaa-ajanviettopaikoista! TSOJ:n toiminnasta löytyy lisätietoja Facebookista. 

1.1. Ginger Cafe – India & 
Thai Cuisine. Meriton 
Spa Hotellin naapurissa 

sijaitseva Ginger Cafe on tunnel-
maltaan rauhallinen sekä viihtyisä 
itämaista ruokaa tarjoileva ravintola. 
Ruoka on ravintolassa erittäin mau-
kasta ja palvelu ystävällistä. Ruoka- ja 
juomalistat ovat laajat, joten jokaisel-
le löytyy varmasti jokin mieluinen 
annos. Kokeile vaikka Crispy Lamb 
-annosta paistetun riisin kera – nam! 

Toompuiestee 29, karttakoodi b1

2.2. Kalamaja Pagarikoda. 
Viehättävä kivijalka-
leipomo sekä -kahvila 

Kalamajan idyllisellä puutaloalu-
eella tarjoaa suussa sulavia leivon-
naisia, kuten pasteijoita, kakkuja ja 
uunituoretta leipää. Esimerkiksi 
lämpimät tonnikala- ja juustopii-
rakat sekä suklaatuorejuustokakku 
vievät melkein kielen mennessään. 
Leipomo on avoinna joka päivä.

3.3. MRoom. Suomalai-
nen parturiliikeketju 
MRoom löytyy myös 

Tallinnasta. Miehille suunnattu 
tasokas parturipalveluja tarjoava 
liike sijaitsee aivan Viru Keskuk-
sen tuntumassa. Liike tarjoaa vai-

vatonta ja helppoa palvelua mie-
hille ilman ajanvarausta. Liikkeen 
nettisivuilta voi helposti tarkistaa, 
kuinka monta asiakasta kullakin 
hetkellä on jonossa. Hintataso on 
suomalaisittain edullinen esimer-
kiksi hiustenleikkuu maksaa 18 

euroa. Se sopii myös shoppailu-
päivää viettävälle matkailijallekin. 

Estonia pst. 5, karttakoodi b2

4.4. Tallinn Zoo. Ostoskes-
kus Rocca Al Marea 
vastapäätä sijaitseva 

Tallinnan eläintarha on mukava 
vierailukohde, jossa saa helpos-
ti kulumaan useamman tunnin. 
Eläintarhassa on suuri valikoima 
erilaisia eläimiä, jopa yli 500 eri 
lajia eri puolilta maailmaa. Tal-
linnan eläintarhassa voi nähdä 
eläimiä, joita ei Korkeasaaresta 
löydy, kuten esimerkiksi norsuja 
ja jääkarhuja. Vierailulle kannattaa 
varata hyvät kengät, sillä alue on 
yllättävän laaja (noin 89 hehtaaria). 

Paldiski Mnt 145.

5.5. Pööning. Tallinnan tek-
nillisen yliopiston lähel-
lä sijaitseva Pööning on 

opiskelijoiden suosima pizzerian 
ja kahvilan fuusio. Pööningistä saa 
myös pastoja, mutta pizzat, erityi-
sesti pannupizzat, ovat kenties par-
haimpia koko Tallinnassa. Kahville 
tullessa tarjolla on erilaisia pieniä 
leivonnaisia. Pööningissä järjeste-
tään myös opiskelijoille tapahtumia. 

■ Vuokra-asunnot Tallinnassa
Vuokrien taso on Virossa yleisesti ottaen alhaisempi kuin 
Suomessa, mutta tulee pitää mielessä, ettei vuokraan sisälly 
ns. kommunaalikulut, jotka koostuvat vesi-, lämmitys- ja 
sähkömaksusta sekä asuintalon siisteyden ylläpidosta. 
Kommunaalikulujen summa määräytyy pitkälti asukkaan 
kulutuksen mukaan. Monipuolisemmin Tallinnan vuokra-
asuntoja löytyy www.city24.ee sekä www.kv.ee -sivustoilta, 
joissa asunnon tiedot ovat yleisesti saatavilla myös suomeksi. 
Lisäksi opiskelijat jakavat asuntoilmoituksia TSOJ:n Facebook-
sivustoilla, joten myös sitä kautta hyväkuntoisia ja viihtyisiä 
asuntoja on tarjolla.

1 2

Jahu 11. Akadeemia tee 24. ■
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He Si Disain

Muotitalo-Putiikki

Laulupeo 9, Tallinna
Avoinna ma–to 11–17
www.hesidisain.eu

He Si Disainin vaatteiden yksittäis-
kappaleet naisille ja miehille.

Tätä mainosta näyttämällä-20%!

KKKKanKanKanKanKanKanKan dddgadgadgadgadgadgadgadzunzunzunzunzunzunzungegegegegegegellllllllll tz
w
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Puh: +37255666797, +37253443998
Kaikenlaiset ompelutyöt!

Tä ä i ä ä ällä 20%!

Tuo aamulla kangas, illalla saat leningin, 
puseron tai hameen!

UUTUUS! Virolaisen käsityön koti
Eesti Käsitöö Kodu
Kansallisen käsityön myynti
Alueellisten käsityö-
myymälöiden esittely
Vene 12/Katariina käik, Tallinna

Eesti Käsitöö Maja 
Kansallisen käsityön myynti
Kansantaidegalleria
Pikk 22, Tallinna

www.folkart.ee

Allikamajan käsityö
Kansallisen käsityön myynti
Lühike Jalg 6a, Tallinna

Kaikki tarjoukset 
ovat voimassa kehysten ja 

linssien yhteisostoissa syyskuun loppuun asti

www.nordoptika.ee

KAIKKI
KEHYKSET:

ODOTAMME TEITÄ 
MEIDÄN PRO KAPITALIN 
MYYMÄLÄSSÄMME (NARVA MNT. 13)

SYYSKUUSSA
Tällä kupongilla kaikki kehykset

Jos tilaat lasit, on sinulle silmälääkärin
tarkastus ilmaiseksi!

-40%
(tilatessasi myös linssit)

Lähetämme valmiit lasit 
kotiosoitteeseen!

www.opti.ee

Tartu mnt. 6, Tallinna puh. +372 6 612 106
Avoinna ma-pe 10-18, la 10-16

Rüütli 1, puh. +372 7 400 900

Hommiku 13, puh. +372 44 313 69

TALLINNASSA:

TARTOSSA:

PÄRNUSSA:

Alennus ei koske Cartier-kehyksiä.

www.balticguide.ee

!

Tiesitkö, 
että Virossa on

245
museota?

Lue The Baltic Guidea, 

niin tiedät enemmän Virosta.
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Kriek Dark Lager Ipa American Ale Blond Citra Ipa

Valmistaja A. Le Coq Saku Õlletehas A. Le Coq Saku Õlletehas A. Le Coq Saku Õlletehas

Alk. % 4,5 5,7 5,0 5,0 5,0 6,0

Tilavuus 0,5 0,33 0,5 0,33 0,5 0,33

Hinta € 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19

Pisteet 130 127 116 108 107 103

Kommentit Aito kirsikan maku Karamellinen, 
maltainen

Voimakastuoksuinen, 
tasapainoinen

Kitkeryyttä, 
vetinen

Yrttien makua, 
hyvä juoda

Kitkerä, 
luonteeton

TEKSTI MIKKO SAVIKKO, KUVAT ANDREI CHERTKOV

Viroon on tullut viimeisen kolmen 
vuoden aikana uusia, virallisesti 
rekisteröityjä pienpanimo-oluita 
noin 500. Niitä valmistaa lähes 
30 panimoa. Kova nousu ei näy 
vielä kovinkaan selvästi oluen 
kokonaismarkkinoilla. Viime 
vuonna vain alle prosentti maan 

oluesta valmistettiin pienpani-
moissa.

Markkinoita pitää hallussaan 
kaksi suurta eli Saku Õlletehas 
(omistaja Carlsberg) ja A. Le Coq 
(omistaja Olvi). Ne ovat tuoneet 
markkinoille myös erikoisoluita 
ja säätäneet muutenkin tarjon-
taa. Saku muutti päätuotteensa 
eli Originaalin reseptiä ja A. Le 

Coq toi Premiumin hieman voi-
makkaamman makuisen Nippel-
oluen 0,25 litran pullossa mark-
kinoille.

The Baltic Guiden testissä olivat elo-
kuun helteisenä päivänä maistel-
tavana molempien kolme tuotet-
ta. Sakulla on Antvärk-sarjan alla 
kolme, erilaisia humaloita sisältä-

vää olutta 0,33 litran pulloissa ja 
A. Le Coqilla puolen litran pur-
keissa omat tuotteensa.

Eniten pisteitä kerännyt kir-
sikkaolut jakoi mielipiteitä arvi-
oijien keskuudessa. Se sai sekä 
huonoimpia että parhaimpia pis-
teitä. Samaa hajontaa oli katke-
rampien ipa-olueiden suhteen. 
Jokainen olut pääsi kahden par-

haan joukkoon jonkun arviois-
sa. Eli jokaiselle oluelle riittää 
juojia.

Virolaisten oluiden suurim-
mat valikoimat löytyvät olutkau-
poista. Tavallisesti niiden vali-
koima on useita satoja erilaisia, 
eli tuotteita on kaikkialta maail-
masta. Tallinnassa olutkauppoja 
on useita. ■
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Suurten panimoiden erikoisoluetSuurten panimoiden erikoisoluet

PARAS!

Maltaan, humalan ja 
kirsikan makuja. 
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Suuren yleisön paremmin julk-
kismanagerina tuntema Wille 
Wilenius löysi tiensä Tallinnaan 
kymmenen vuotta sitten, kii-
tos Samuel Soraisen, joka antoi 
hänelle sysäyksen tulla maa-
han. Viro voitti miehen sydä-
men saman tien.

”Nyt minulla on oma yritys, 
joka etabloi tänne yrityksiä ja aut-
taa markkinoinnissa. Vietän 1–2 
päivää viikossa Virossa, tarkoitus 
on muutaman vuoden kuluttua 
muuttaa tänne.”

Wileniuksen asiakkaina on 
niin Viroon tähyileviä suoma-
laisyrityksiä kuin virolaisia yri-
tyksiä, jotka haluavat Suomen 
markkinoille. Asiakkaina on pal-
jon vaate- ja kauneusalan sekä 
ravintola- ja hotellialan pien-
yrityksiä.

”Yhdistän ihmisiä ja asioita. 
Suomessa työ on paljon myös 
mielikuvien rakentamista.”

Viroon tulevissa suomalaisissa on 
Wileniuksen mukaan tapahtunut 
muutos.

”Tänne tulee nyt ihmisiä, jotka 
ovat onnistuneet Suomessa bisnek-
sissä. Enää ei tule ns. katamaraani-
bisnesmiehiä. Monien suomalais-
yritysten ensimmäinen ulkomaan 
etabloituminen tehdään Viroon, ei 
enää Ruotsiin”, hän kertoo.

Tallinnassa kilpailu ei ole 
niin rankkaa kuin Tukholmassa. 
Lisäksi lyhyt yhteys Helsinkiin 

on tärkeä ominaisuus, Wilenius 
luettelee Tallinnan etuja.

Hän on myös sitä mieltä, että 
nuori sukupolvi näkee Viron toi-
sin kuin vanhempansa. Viroon 
ei tulla pelkästään suomalaisten 
turistien tai verotuksen takia. 
Täällä on muitakin matkailuryh-
miä kuin suomalaiset.

”Tämä on mahdollisuuksien 
maa. Tänne tullaan, koska Hel-
singissä ei ole yhtä ainutlaatuis-
ta paikkaa kuin Rotermanni tai 
Viru-katu.”

Hän kiittelee virolaisten roh-
keutta ottaa riskejä yritysmaa-
ilmassa.

”Yrittäminen on täällä positii-
vinen asia.”

Uutena trendinä Wilenius ker-
too monien suomalaisyritysten 
tähyävän jo Tallinnan ulkopuolel-
le muihin kaupunkeihin, esimer-

kiksi Tarttoon. ”Se varmaan liittyy 
siihen, että matkailu painottuu 
muuallekin kuin Tallinnaan. Mie-
titään Viroa jo isompana alueena.”

Viihdealan konkari on huo-
mannut liikettä myös viihteen 
saralla.

”Näyttää siltä, että virolaiset 
ravintolat alkavat käyttää suo-
malaista viihdettä. Ja aletaan 
ymmärtää sekin, että suomalai-
sen viihteen hinnoittelu on eri-
laista kuin virolaisen”, Wille Wile-
nius kertoo.

Hänen mukaansa suomalais-
esiintyjien kyselyitä on tullut jo 
muutamalta tallinnalaiselta ravin-
tolalta.

Liikennettä on myös toiseen 
suuntaan. Wileniuksen mukaan 
moni suomalaisfestivaali käyt-
tää jo virolaisia äänentoistoalan 
ammattilaisia.
■

Wille Wilenius: 
”Tämä on mahdollisuuksien maa”

Viestintäkonsultti Wille Wilenius uskoo Viron vetovoimaan.

”Kynnys tulla Viroon 
yrittämään on madaltunut”, 
kertoo Wille Wilenius, jonka 
työnä on yhdistää ihmisiä yli 
Suomenlahden.

”Yrittäminen on täällä 

positiivinen asia.”

■ Wille Wilenius on työskennel-
lyt Suomessa toimittajana ja 
tehnyt pitkän uran PR-alalla. 
Hän on toiminut muun 
muassa monien suoma-
laisartistien managerina. 
Viestintäkonsulttina hän 
auttaa suomalaisia yrityksiä 
etabloitumaan Viroon ja viro-
laisia yrityksiä Suomen mark-
kinoille. Wilenius työskentelee 
Helsingissä viestintätoimisto 
Bulevardin viestinnässä.

Wille Wileniuksen lempipaikat 
Tallinnassa:
■ ”Viru hotellin edusta. Se on 

matkailun symboli Virossa.”
■ ”Tallinkin lähtöselvitys, tämä 

muistuttaa minua ennen 
kotiinpaluuta, että asiakaspal-
velu voi olla erilaista.”

■ ”Telliskivi – jatkuva puheenai-
he laadun ja hinnan suhteen.”

Wille Wilenius 
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Tallinnan paras valikoima design-kehyksiä.

Silmälasikehyksien 
putiikki

+372 631 1871
viuu.ee

Telliskivi 60, Tallinna
Telliskiven luovien alojen keskus

Narva mnt.4, Tallinna, sisäänpääsy Krediidipankin ovesta, II krs.

Puh. +372 50 76 942, ilkka@dentalkaartinen.com

Ps. Katso uudistuneet kotisivumme!

Tehokas Saphir-laser-
valkaisu vain 150 eur!

Ajanvaraukset sopimuksen mukaan: 

Ilkka Kaartinen
SUOMALAINEN HAMMASLÄÄKÄRI

Kruunut, sillat, keinojuuret
n. 50% Suomen hinnoista!

www.dentalkaartinen.com

Laserajanvarus online!

Miksi perustaa oma toimisto Viroon 
henkilökuntineen, kun Aravu OÜ 
hoitaa toimistopalvelut sinulle 
vaivattomasti suomeksi.

Aravu OÜ
www.aravu.ee
aravu@aravu.ee
Puh. +358 452 564 047, +372 56 298 044

Keskity bisnekseen! 

KAUNEUSSALONKI
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Tallinna, Liivalaia 33, Radisson Blu Hotel Olümpia
Puh. (+372) 555 33 850, 
info@beautyart.ee, www.beautyart.ee

Syksyn tarjoukset

Huom! Käytämme 
ainoastaan kertakäyttöisiä rullia!

20,-
30.00

CASMARA Express-kasvohoito

145,-
165.00

Biorevitalisaatio

85,-
115.00

Mesoroller

Istumme Peatusen terassilla Tellis-
kivessä, kahden rautatien ravin-
tolavaunun väliin rakennetulla 
puulavalla. Keskustelemme Tal-
linnaan muuttaneista rocktäh-
distä, jotka saavat vieläkin elää 
melko tuntemattomina ja rau-
hassa.

Kaverini Aivar yritti rockma-
nagerin uraa jo silloin, kun Viros-
sa vielä ei ollut edes keikkajulis-
teita. Hän kantoi Neuvostoliiton 
laidoilta raakafilmiä elokuvante-
kijöille, kirjoitti bändeistä neit-
seellisiin sanomalehtiin ja perusti 
Tallinnaan rockia ja sarjakuvaa 
myyvän import-kaupan vähän 
ennen kuin kukaan oli valmis 
niitä ostamaan. Visionääri siis. 
Mutta sitten kauppaa ei enää 
ollut, oli vain levylaatikot, joita 
saattoi kantaa eri tapahtumiin 

myyntipöydille, eikä se ole ollen-
kaan sama. Silti, tai juuri siksi, 
Aivar ei halunnut muuttaa Viros-
ta, kerron.

Ja juuri silloin takaa kuuluu rie-
mastunut ”Terrr-ve!” Siinä on 
Aivar itse, omassa persoonas-
saan. Eikä hänellä ole aikaa 
istua alas, koska – uskokaa tai 
älkää – hänellä on lopulta uusi 
kauppa. Hän rakentaa sitä kai-
kesta mikä on rock, avoimelle 
Renardin ylätasanteelle, muuta-
man metrin päähän siitä missä 
istumme.

Kun kauppa on valmis, on 
ilmassa juhlan tuntua. Paikal-
la on valtavasti tuttuja kas-
voja Tallinnan monilta klu-
beilta ja keikkapaikoilta , 
aurinko helottaa kirkkaalta tai-

vaalta. Lehen olut ja läheisen 
fish&chips -kioskin Peipsijär-
ven kalaperunat maistuvat. 
Aivar pitää puheen kaupanpi-
tämisen zen:istä ja siteeraa Nick 
Cavea, sitten esiinnymme: Asko 
Künnap ja minä, ja sitten ame-
rikkalais-ranskalainen arabia-
laissävyistä stoner-progea soit-
tava mainio Blaak Heat.

Ilta jatkuu yöhön kuin lento 
taikamatolla toiseen aikaan ja 
paikkaan, aikaan jossa maailma 
on valmis ideoille ja siihen maa-
han, missä asioiden merkitykset 
ja syvemmät syyt asuvat. Paik-
kaan missä unelmista tehdään 
totta, koska mitä muuta niillä 
tekisi?

Tällaisina hetkinä, ystävien 
parissa, Tallinna on kauneim-
millaan. ■

Kivi
LARMOLA

Kivi Larmola on helsinkiläissyntyinen kirjailija, soittaja ja sarjakuvantekijä, joka lähti Helsingistä 17 ja Suomesta 10 vuotta sitten. Kaksi vuotta sitten matka toi Englannin Manchesterista Ranskan kautta Tallinnaan. 
Päätös pakata pieni luoteisenglantilainen talo, Kiven ja hänen valokuvaajavaimonsa Sannan seitsenvuotinen koti konttiin, ja jäädä pysyvästi Viroon oli helppo,kun jo ensimmäisenä Tallinnan-iltana monet vanhat 
ystävät olivat tulleet toivottamaan tervetulleeksi ja vaihtamaan uusimmat kuulumiset. Suomen iltapäivälehtien mainostamaa halpaa kulutusta pariskunta ei hae: 
”Elinkustannukset täällä ovat samat kuin Englannissa, ja hinnat tavallista eurooppalaista tasoa, mutta vastineeksi luovaa intoa ja yhteistyöprojekteja löytyy selvästi enemmän”, toteavat Kivi ja Sanna.

Rockia Renardin majalla

ajankohtaista

Aivar Meos 
myy näkemystä.
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TEKSTI MIKKO SAVIKKO, 

KUVAT ANDREI CHERTKOV JA NANNIC COSMETIC

The Baltic Guiden sihteeri Janika 
kävi kokeilemassa uutta hoitoa 
ja kuvaili sitä seuraavasti: ”Aluksi 
kasvot puhdistettiin ja kuorittiin 
käyttäen entsyymaattista kuorin-
taa, joka tehdään siis ilman han-
kaavia aineita. Sen voi tehdä myös 
kotona antaen aineen vaikuttaa 
noin 15 minuuttia.

Kasvoille levitettiin lamellaa-
riseerumia ja laitteella aloitettiin 
hoito vasemmalta puolen kas-

voja, lymfakierron takia. Pyöreä 
hoitopää teki ihon lämpimäksi, 
pientä punoitustakin syntyi. Kas-
vojen molempia puolia käsiteltiin 
15 minuuttia. Sen jälkeen iho tun-
tui selvästi napakammalta.

Sen jälkeen iholle levitettiin 
kosteuttava Alginate-naamio 
noin 10–15 minuutiksi. Sitä voi 
tarpeen vaatiessa laittaa myös sil-
mäluomille ja huuliin. Se poistet-
tiin kuin kuminaamio. Hoito lop-
pui hoitovoiteen levittämiseen.

Tuloksena kasvojen iho oli 
pehmeä ja kiinteä. Ennen seu-

raavaa aamua kasvoja ei saanut 
pestä eikä käyttää voiteita.”

Ensimmäinen kerta siis vaikut-
taa jo tuntuvasti ja näkyvästikin, 
mutta parempia tuloksia syntyy 
5–10 kerran jälkeen.

Hoidon normaalihinta Suo-
messa on 140 euroa ja Virossa 80. 
Kochi Iluaitassa tutustumishinta 
on 50 euroa. ■

Mistä löytää?

Kochi Iluait, Lootsi 10, 2. kerros, 
SuperAlkon ovi. Karttakoodi a3

NANNIC NBE -radiofrekvenssihoito.

■ Sen aikaansaama energia kuljettaa aktiiviaineet syvälle kehoon lisäten 
samalla kudoksen verenkiertoa sekä happea.

NANNIC NBE fysiologiset vaikutukset:
■ Kivuton ja rentouttava hoito.
■ Rentouttaa lihaksia. Vähentää kiputiloja.
■ Parantaa mikroverenkiertoa. Aktivoi solutoimintaa.
■ Parantaa kudoksen aineenvaihduntaa. Vähentää turvotusta.
■ Aktivoi kollageenin ja elastaanin tuotantoa kiinteyttäen ihoa.
■ Hoito tehdään myös kaulan iholle.

Lähde: NANNIC COSMETICS

Mikä hoito?

kauneus&terveys

Uusi 
menetelmä ihon 

hoitoon
Belgialainen NANNIC NBE 

-radiofrekvenssihoitolaite edustaa nykytekniikkaan 
perustuvaa kauneudenhoitoa, joka lupaa 
näkyviä muutoksia ihossa jo ensimmäisen 

hoitokerran jälkeen.

Laite läm-
mitti ihoa. 

Lopuksi pantiin 
kosteuttava 
naamio. 

Ensin kasvot 
puhdistettiin.

Naisten Pankin järjestämä tapah-
tuma Kävele naiselle ammatti 
järjestetään 11.9. Tallinnassa ja 
9.9. Pärnussa. Tapahtuman avul-
la kerätään lahjoituksia kehitys-

maiden naisten koulutuksen 
ja toimeentulon edistämiseksi. 
Jokainen osallistuja voi antaa lah-
joituksia. Tallinnassa lähtö on 
Solo Sokos Hotel Estorian edes-

tä kello 14. Pärnussa kokoontu-
minen on 9.9. Tallinnan portin 
luona kello 17. Lisätietoa: www.
naistenpankki.fi 
■

Kävele naiselle ammatti
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Happy Smile Hambaravi
Valmistamme hampaiden korjaamiseen 

monenlaisia proteeseja ja kruunuja, 
asennamme myös implantteja, joiden avulla 

on mahdollista kunnostaa puuttuvia hampaita. 
Implantit ovatkin nykyaikaisin keino korjata 

hampaita ja saavuttaa esteettinen tulos. 

Ahtri 6a, Tallinna. Admiralin talo, 
B-sisäänpääsy, 4. kerros. 

info@hshambaravi.ee
+372 56 487 249

Avoinna ma–pe 9.00–20.00
Sopimuksella olemme avoinna 

myös viikonloppuisin ja ilta-aikaan. 

Baltic Guiden lukijat saavat 10 % 
alennuksen esteettisistä hoidoista 
ja implanttihoidoista esittämällä 

salasanan Baltic Guide. 

Vana-Viru 13, II kerros, Tallinnan vanhakaupunk  Avoinna ma–pe 10–19, la 10–14, su suljettu
Puh: +372 5558 3500 Online-varaukset: info@freyaestetica.com Kaikki muut hoitomme : www.freyaestetica.com   

 

KAUNEUSSALONKI

EXILIS ELITE  (RF LIFTING)    Virossa ainoastaan meillä!
Uusin menetelmä kasvojen ihon nuorentamiseksi ja kiinteyttämiseksi. 

Norm. hinta 129 euroa
+ lahjaksi pressoterapia kauneussalongissamme 

(20 min.) Suomessa 895 €

Nyt  ainoastaan  

MESOTERAPIA

Tasoitamme kasvonne ja kaulanne rypyt sekä stimuloimme ihoa 
kaikkein tehokkaammalla ja neulattomalla menetelmällä. 
Norm. hinta 119 €

+ lahjaksi laserhoito!

Nyt -40% Nyt ainoastaan + lahjaksi laserhoito!75 €

 115 €

Kauneussalonki 
Arcobaleno

Kauneus pelastaa maailman!

Tulkaa ja konsultoikaa 
kauneusammattilaistemme 

kanssa!

Sijaitsemme Tallinnan vanhassakaupungissa: Insineri 1/Aia 10.
Puh. +372 610 3120 I Kotisivu: baleno.ee

Entäpä 
kulmakarvojen 
ja silmä ripsien 

värjäystä? 

Uutta 
kampausta vai 

hyviä niksejä sen 
tekemiseksi? 

-10%
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Vana-Viru

Bremeni käik

Hieronta.

Tallinnan vanhakaupunki, 
Aia tn. 7 II. kerros
info@novamed.ee

Avoinna: 
ma, ti, ke 8.30–19.00, 

to 8.30–18.00 ja 
pe 8.30–17.00

Puhelin: 
+372 6 313 640, 

6 313 112 
mob. +372 5836 6343

• Hoitosuunnitelmamme perustuvat 
ovat perusteelliseen diagnostiikkaan 
ja monipuoliseen stomatologiseen 

konsultaatioon.

• Tarjoamme protetiikan, ortodontian, 
kirurgian ja hammashoidon palveluja.

• Paikan päällä ovat suomea puhuvat 
hammashoidon asiantuntijat.

Beauty Studio

Varaa aikasi: 

puh. +372 502 0708, +372 6674512
tai kirjoita info@metropolisalong.ee
www.metropolisalong.ee

Sijaitsemme Hotellissa Metropol
Roseni 13, Rotermannin alueella
Lyhyt matka satamasta

Jalkahoito 29.-  Suomessa 80.-

Klassinen hieronta 30 min 17.50  Suomessa 32.-

UPEAT TARJOUKSET TÄLLÄ KUPONGILLA!

Volyymiripsienpidennys 55.- Suomessa 95.-

Parhaanlaatuiset Belli Capelli slaavilaiset 
hiuspidennykset suoraan maahantuojalta 
alk. 1.85 sinetti!

(jalkakylpy, kuorinta, kovettumien poisto, kynsien ja 
kynsinauhojen hoito, naamio, lakkaus)

Värjäys+leikkaus+kampaus
lyhyet 40.- keskipitkät 48.-
pitkät 60.-

Kaikki 60 min kasvohoidot salongin 
valikoimasta 39.-

19 EUR
25 EUR
29 EUR
35 EUR
49 EUR
30 EUR

Kulmakarvat•

(Suomessa noin 500 eur)

180 €

Silmien rajaus ylös•

(Suomessa noin 440 eur)

160 €

Silmien rajaus alas•

(Suomessa noin 300 eur)

80 €

Huulet•

(Suomessa 500 eur)

220 €

Savumeikki ylös• 220 €
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Foorum
Privileg
Day Spa

Norde
Centrum
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www.privileg.ee

Privileg Day Spa

Privileg Day Spa • Ahtri 6a, 
Admiralin talo, 1. kerros, Tallinna.

Varaa aika: 
+372 56 257 122

Day SpaKESTOMEIKIT:
Ole aina kaunis!
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Lähde: Maa-amet, tehingute andmebaas

Tallinnan asuntokaupat 2012–2015
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TEKSTI MIKKO SAVIKKO, KUVA ANDREI CHERTKOV

Syksyisin opiskelijoiden muutto 
kaupunkeihin synnyttää vuok-
ra-asuntokeskustelua. Suomessa 
vuokrat ovat nousseet jopa neljä 
prosenttia viime vuodesta ja Hel-
singin keskustassa neliöhinnat 
hipovat jo kahtakymppiä.

Tallinnasta vuokra-asuntoa 
etsiville on monia vaihtoehto-

ja, puulämmitteisistä edullisis-
ta asunnoista Vanhankaupungin 
ylellisiin asuntoihin.

Toisaalta monet ovat sijoitta-
neet esimerkiksi Suomesta myy-
dyn asunnon rahat Viroon ja 
vuokraavat hankkimiaan asuntoja 
eteenpäin. Tuotto on tällä hetkel-
lä asiantuntijoiden mukaan jopa 
10 prosenttia eli selvästi enem-
män kuin pankkien talletuskorot. 

Samalla asunnon arvo voi nousta, 
jolloin kertyy lisää tuottoa.

Kun vertaa 40–50 neliön kaksi-
oiden hintoja Helsingissä ja Tallin-
nassa, niin samantasoisen asunnon 
hinta Tallinnassa on karkeasti puo-
let Helsingin hinnasta. Sijaintikin 
on Tallinnassa yleensä parempi eli 
lähempänä keskustaa tai satamaa.

Tallinna avautuu merelle 
ja yhä enemmän entistä teol-

lisuusmaastoa muuttuu asun-
noiksi sekä virkistysalueeksi. 
Noblessnerin huvivenesatama 
on tullut joillekin suomalaisille 
jo tutuksi ja siihen suuntaan lii-
kenneyhteydet paranevat jatku-
vasti. Esimerkiksi rakennusliike 
Merko rakentaa aivan venesata-
man viereen kerrostaloja, jois-
ta ensimmäinen valmistuu ensi 
vuoden lopulla. ■

Asuntojen vuokraus 
tuottaa hyvin

1. Vuokra on niin sanottu saksalaisen mallin mukainen kylmä 
vuokra, eli vuokralainen maksaa koko hoitovastikkeen. 
Rahoitus- tai korjausvastiketta ei tule vuokralaisen maksaa eli 
rakennuksen kuntoa ja arvoa nostavista kustannuksista vastaa 
omistaja.

 Hoitovastike vaihtelee kuukausittain kulujen mukaan (Viroksi 
kommunaalmaksed – vesi, lämmitys, sähkö ja jätehuolto).

2. Vuokrasopimusta solmittaessa kannattaa tarkistaa kylmän talvi-
kuukauden laskut, jotta näkee kulutason korkeimmillaan.

3. Usein vuokranantaja haluaa vuokranmaksun käteisellä. Tällöin 
tulee huolehtia, että maksusta saa tositteen.

4. Mahdollisen välityspalkkion maksaa vuokralainen.

5. Tarkistavia kysymyksiä: Mikäli vuokranantaja vuokraa asunnon 
itse, kannattaa kysyä miksi? Onko kohteessa jotain epäselvää? 
Onko vuokraajalla oikeus vuokrata asuntoa?

6. Vuokrasopimus voidaan tehdä vain viroksi tai englanniksi.

Lähde: Center Kinnisvara, Christian Ayrer

Mitä pitää tietää vuokrattaessa asuntoa Virossa?

Tasaista nousua neliöhinnoissa. Vuoden 
2016 seitsemän ensimmäisen kuukauden 
toteutunut asuntokauppojen neliöhinta 
Tallinnassa on 1 504 €/m2.

Viron 
kuukausi

Virolaisille yksi mitali 
olympialaisissa
19.8. Viro voitti Rion olympiaki-
soissa yhden pronssimitalin, kun 
soutujoukkue tuli kolmanneksi 
pariaironelosten kilpailussa. 
Joukkueeseen kuuluivat Kaspar 
Taimsoo, Allar Raja, Andrei 
Jämsä ja Tõnu Endrekson.

25 vuotta itsenäisyyden 
palauttamisesta
20.8. Viron uudelleen itsenäis-
tymisestä tuli kuluneeksi 25 
vuotta. Päivää juhlistettiin eri 
puolilla Viroa monin tavoin. 
Viron presidentti Toomas 
Hendrik Ilves kutsui Kadriorgin 
presidentinlinnaan sankan 
joukon maan eliittiä.

Pitkät jonot Saarenmaalla 
ja Hiidenmaalla
21.8. Autojen jonot Saarenmaalla 
ja Hiidenmaalla paisuivat 
sunnuntai-iltana pitkiksi, 
Hiidenmaalla jopa puoleksitoista 
kilometriksi.

Soomaalla kesätulvia
22.8. Soomaan kansallispuistos-
sa ihmeteltiin tulvia elokuun 
lopussa. Vettä oli niin paljon, 
että paikoin niityt ja metsät 
peittyivät veden alle. Riisan 
mittauspisteessä vesi nousi 229 
senttiä nollatason yläpuolelle.

Tallinnan suomalaisessa 
koulussa alkoi kouluvuosi
23.8. Tallinnan suomalaisen 
koulun oppilaat palasivat 
kesälomalta koulunpenkille 23. 
elokuuta.

Liittokansleri Merkel 
Tallinnassa
24.8. Saksan liittokansleri 
Angela Merkel saapui vierailulle 
Tallinnaan. Merkelin ohjelmassa 
oli muun muassa pääministeri 
Taavi Rõivasin ja presidentti 
Toomas Hendrik Ilveksen tapaa-
minen.

Sikarutto levisi 
Saarenmaalle
25.8. Elokuun lopussa todettiin 
ensimmäistä kertaa afrikka-
lainen sikarutto Saarenmaalla 
toimivalla sikatilalla. Tilalla oli 
2 700 sikaa, jotka jouduttiin 
hävittämään. Hiidenmaa on 
ainoa alue, jossa ei ole vielä 
todettu sikaruttoa.



Viadukti 42, Tallinna
www.espak.ee
info@espak.ee
+372 651 2301

Ma-pe: 8.00-19.00
La: 9.00-18.00   
Avoinna myös 
sunnuntaisin! 
9.00-16.00

Katso kaikki asiakastarjoukset kotisivuiltamme www.espak.ee
Tarjoamme myös kuljetuksen Suomeen.

TIKKURILA Ultra Classic
Korkealuokkainen 
talomaali/puolihimmeä

18 L 132.- (7.33/L)

HINTA ASIAKASKORTILLA
8.09/L

9 L72.80ORAS Optima 7193U
HINTA ASIAKASKORTILLA

459.-
SWISS KRONO D4781 
laminaattiparketti
8 mmHINTA ASIAKASKORTILLA

m²8.50 POLARWOOD 
Premium Elara 
parketti 
valkea tammi

HINTA ASIAKASKORTILLA

m²49.-

Laadukkaat sisustusmateriaalit 
Teidän kotiinne, maailman 
johtavilta kauppamerkeiltä.

Toimitamme tuotteet suoraan Suomeen!

Sisustussalonki

Pärnu mnt 160, Tallinna
Puh. +372 651 83 16, werm@wermstock.ee

www.wermstock.ee

Avoinna: Ma-Pe 9:00 - 18:00, La 10:00 - 16:00

Rannam
äe t ee

Pärnu mnt Liivalaia

Järvevana teeÜlemiste 
järv satama

10 min.

vanha 
kaupunki

VVVVVVaalaisin Maarriiaaaa

SSSeeinnäväri Vivacoloorr 11222

LLaaamminaattiparketti JJooyyy

KKKuuullmmikas kiuas Stoveemmaann 
116666--MM-L

EEccoooSmaart ja QuickClean -teknologgiooillaa 
kkeeiitttiiönn sekoitinhana Ecos M
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TEKSTI ANTTI SARASMO, KUVITUS HANNU LUKKARINEN

Viron tasavallan presidentin tehtävänä on 
edustaa Viron valtiota. Valtion edustami-
nen on valtiovierailujen tekemistä, kun-
niamerkkien jakamista ja monenlaisten 
tilaisuuksien juhlistamista läsnäolollaan. 
Monen virolaisen mielestä presidentin tär-
kein tehtävä taitaa olla itsenäisyyspäivän 
vastaanoton isännöinti. Virossakin vierai-
den saapuminen itsenäisyyspäivän vas-
taanotolle on niitä kaikkein seuratuimpia 
televisio-ohjelmia.

Viron perustuslaissa on tarkoituksel-
lisesti painotettu pääministerin suurta 
ja presidentin pientä poliittista valtaa. 
Pääministeri johtaa Viroa ja sen poli-
tiikkaa, mutta on presidentin virallekin 
paikkansa.

Itsenäisyyden takaaja
Virossa on otettu oppia maan historiasta 
ja perustuslaissa on tehty mahdollisimman 
hankalaksi maan valloittaminen pehmein 
keinoin eli painostaen ja kulissien takana 
toimien. Pääministeri voi vaihtua kesken 
poliittisen kriisin, mutta presidentin olete-

taan olevan päivän politiikan ulkopuolella. 
Juuri siksi hänellä ei ole oikeutta sekaantua 
päivän politiikkaan.

Presidentti nimittää pääministeriehdok-
kaan, josta tulee pääministeri, jos hän saa 
taakseen parlamentin enemmistön. Päämi-
nisterin ehdotuksesta presidentti nimittää 
ministerit. Tässä on yksi kriisiajan suojauk-
sia, joku muu kuin poliitikot määrää, missä 
järjestyksessä uutta hallitusta yritetään 
koota ja joku muu arvioi ehdokkaiden 
isänmaallisuuden riittävyyden ministerin 
tehtäviin. Tämä presidentin pieni valtaoi-
keus voi olla kriittisinä hetkinä ratkaiseva.

Presidentti vahvistaa myös lait. Normaa-
listi siis allekirjoittaa parlamentin hyväksy-
män lain. Tässäkin presidentillä on pieni, 
mutta tärkeä lisäoikeus. Hänellä on oikeus 
halutessaan pyytää ehdotetusta laista lausun-
to ylimmältä laillisuuden vartijalta, oikeus-
kanslerilta, ja oman harkintansa mukaan, 
lausunnon kanssa tai ilman, palauttaa laki 
parlamentin uusintakäsittelyyn.

Presidentti on myös rauhan aikana puo-
lustusvoimien ylipäällikkö ja käytännössä 
parlamentti vahvistaa presidentin ehdok-
kaan puolustusvoimien komentajaksi.

Presidentti voi esittää parlamentille 
sotatilan julistamista ja mobilisaatiota. 
Jos on kiire, eli maahan on tehty yllä-
tyshyökkäys, presidentti voi itsenäisesti 
julistaa sotatilan ja määrätä armeijan 
sekä reserviläiset taistelemaan nimit-
tämänsä puolustusvoimien ylipäällikön 
johdolla.

Jos yllätyshyökkäyksen torjunta sujuu 
huonosti voi presidentti kansakunnan 
hätätilan niin vaatiessa ryhtyä myös 
parlamentiksi. Jos parlamentti ei pääse 
kokoontumaan niin presidentti voi säätää 
lakeja. Presidentin lait on pääministerin 
ja parlamentin puhemiehen vahvistettava 
allekirjoituksillaan. Sitten kun vaara on 
ohi, parlamentti kumoaa tai hyväksyy 
presidentin säätämät lait. Viron valtion 
rakennetta tai valtiollisia vaaleja kos-
kevia lakeja ei presidenttikään saa edes 
poikkeus aikana antaa, vaan niitä voi sää-
tää yksin parlamentti.

Presidenttiys on Virossa poikkeusai-
kojen virka. Normaalioloissa presidentti 
on kuin työtehtävää odottava palomies, 
yhdenlainen kansakunnan henkivakuu-
tus.

Arvojohtaja
Poliittista valtaa presidentillä ei ole. 
Hänen toimivaltaansa tarvitaan vasta, 
kun kansakunta on hengen hädässä. Pre-
sidentiksi on kuitenkin valittava sellainen 
henkilö, jolla riittää rohkeutta ja tarmoa 
toimia kriisiaikoina. Mitä tällainen henki-
lö tekee, kun hänellä ei ole mitään ”oikeaa” 
tekemistä?

Ensimmäinen uudelleen itsenäisty-
neen Viron presidentti Lennart Meri teki 
työtä sen eteen, että itsenäinen Viro kai-
killa elämän osa-alueilla olisi vakavasti 
otettava, oikea valtio. Toinen presidentti 
Arnold Rüütel käytti kautensa kansakun-
nan eheyttämiseen. Maaseutu oli jäänyt 
kehityksessä pahasti kaupungeista jälkeen 
ja maaseudulle Rüütel pyrki tuomaan toi-
voa ja yrittämisen uskoa. Kolmas presi-
dentti Toomas Hendrik Ilves puolestaan on 
yrittänyt saada poliittisen keskustelun ja 
erityisesti turvallisuuspoliittisen keskus-
telun nojaamaan tosiasioihin eikä poliit-
tisiin mielipiteisiin.

Kaikki kolme presidenttiä ovat olleet 
tarmokkaita arvojohtajia ja omalla saral-
laan vieneet Viroa eteenpäin.

Syyskuussa Virossa valitaan virkakautensa täyteen saaneelle presidentti Ilvekselle 
seuraaja. Poliittisen taiston tuimuus ei ole suhteessa presidentin valtaoikeuksiin.

Presidentit Lennart Merestä IlvekseenSarasmo
TARINOI

histo

????
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Kansakunnan mittapuut
Lennart Meren oivaltavimpia tempauksia 
oli lehdistötilaisuus miesten vessassa. Tultu-
aan yhdeltä ulkomaanmatkalta presidentti 
Meri piti lehdistötilaisuutensa Tallinnan 
lentoaseman miesten vessassa. Se ei tuol-
loin vastannut läntisiä laatuvaatimuksia, 
vaikka olikin periaatteessa siisti. Lehdis-
tötilaisuuden viesti oli, ettei pidä hyväksyä 
Neuvosto-Eestin aikaisia standardeja ja 
tapoja, vaan itseltään pitää vaatia enemmän. 
Ei ulkomaisen liikemiehen ensimmäinen 
kontakti itsenäiseen Viroon voi olla lento-
aseman neukkuvessa. Viesti meni perille, 
lentoaseman vessa meni remonttiin välit-
tömästi. Kyse ei kuitenkaan ollut vessasta 
vaan siitä, millaisia vaatimuksia ihmiset 
itselleen esittävät, mitä he pitävät hyvänä 
ja mitä riittävänä suorituksena.

Presidentti Meri paimensi arvojohtajan 
keinoilla kansaa kohti parempia suorituk-
sia. Hän herätti henkiin jo 1930-luvulla 
käydyn kilpailun kauneimmasta puutar-
hasta. Kilpailtiin kunnittain ja sitten maa-
kunnittain ja lopuksi valittiin koko maan 
kaunein puutarha. Voittajat söivät lounaan 
presidentin kanssa ja saivat presidentiltä 
kunniakirjat. Yleinen käsitys siitä, mikä 
on hyvin hoidettua pihaa ja puistoa muut-
tui nopeasti, Virosta tuli siisti ja kauniisti 
hoidettu maa.

Viron presidentin itsenäisyyspäivän vas-
taanotto on Linnanjuhlien virolainen versio. 
Tämänkin perinteen Meri aloitti, ensim-
mäiset kansainvälisen tason juhlat Virossa. 
Nyt presidentin vastaanotto on juhlatilai-
suus, johon kaikkia muita juhlia verrataan 
ja kaikkien juhlien taso on noussut.

Arvojohtajana Meri asetti maanmiehil-
leen uudet mittapuut ja väsymättä korosti 
sen tärkeyttä, että vain kansainvälinen taso 
on riittävä taso. Neuvostoaikojen standar-
dit ja kotimainen vähään tyytyminen eivät 
vie maata eteenpäin.

Toivoa pellon laidalle
Viron itsenäisyyden alkuvuodet olivat jat-
kuvaa muutoksen kaaosta. Joskus ihmiset 
lopulta väsyvät siihen, että huomenna asiat 
ovat toisin kuin tänään ja taas pitää oppia 
uusia taitoja ja uusia tapoja suhtautua asi-
oihin. Vanhan isännän verkkaisia askelia 
tuli astelemaan Arnold Rüütel, juuri oike-
aan aikaan.

Presidentti Rüutel ei tyypiltään ole 
samanlainen energiapakkaus kuin Lennart 
Meri oli, siksi hänet presidentiksi valit-
tiinkin. Rüütel on korostetun rauhallinen 
poliitikko, niin puheissaan kuin eleissään-
kin. Hänen viestinsä ydin presidenttinä oli 
”kyllä tämä tästä”. Tuona aikana juuri se 
viesti vakuuttavasti esitettynä oli se, mitä 
virolaiset tarvitsivat.

Rüütel oli presidenttinä aivan toisen-
lainen arvojohtaja kuin Meri. Meri johti 
kansaa ideoilla ja oivaltavilla sanoilla, 
Rüütel johti olemuksellaan ja hitailla 
harkituilla puheillaan. Mitään suuria 
kampanjoita tai uusia isoja avauksia ei 
presidentti Rüütel virkakautensa aika-
na tehnyt. Niin, paitsi yhden. Hän esitti 
koko olemuksellaan virolaista vanhaa 
isäntää, joka viisaasti ja hötkyilemättä 
pitää huolta koko kylän hyvinvoinnista. 
Kansakunnan vanhaa isäntää, jolta kuka 
tahansa uskalsi kysyä neuvoja ja neuvon 
myös sai.

Rüütel on maa- ja metsätaloustieteen 
tohtori, joten ”viisaan vanhan isännän” 
rooli sopi hänelle hyvin. Hänen president-
tikaudellaan toivo palasi pellon laidalle, 
ihmiset ymmärsivät, että maatalouttakin 
vielä tarvittiin ja tultaisiin tulevaisuudessa-
kin tarvitsemaan. Koko Viro ei muuttanut 
vain muutamaan suureen kaupunkiin.

Älylliset haasteet
Maassa kuin maassa presidentin on suota-
vaa olla älykäs, mutta paljonko on tarpeek-
si? Sitä voi hyvin kysyä Virossa, jossa pre-
sidentti Toomas Hendrik Ilves olisi aivan 
hyvin voinut tehdä merkittävän kansainvä-
lisen tieteellisen uran ja olla tänä päivänä 
maailman johtavia kansainvälisen politii-
kan asiantuntijoita.

Hänen arvojohtajuutensa on ollut tie-
teellinen. Ilves on osallistunut kansainväli-
seen turvallisuuspoliittiseen keskusteluun 
ja järjestänyt Virossa lukuisia kansainvälisiä 
tapaamisia ja seminaareja. Koko ajan hän 
on virolaisessa keskustelussa korostanut 
faktojen merkitystä, pitää tietää mistä 
puhuu. Pelkästään poliittisesta ideologi-
asta johdetut mielipiteet eivät kestä kri-
tiikkiä eivätkä vie maailman ymmärtämistä 
eteenpäin. Ilves onkin onnistunut nosta-
maan yhteiskunnallisen keskustelun tasoa, 
nyt virolaisessa keskustelussa pitää pystyä 
perustelemaan kantansa, ja perustelemaan 
se hyvin.

Syyskuussa Viroon valitaan neljäs uuden 
perustuslain mukainen presidentti. Hänkin 
toivoo, ettei koskaan joutuisi käyttämään 
presidentin valtaoikeuksia, vaan saisi olla 
vain arvojohtaja. Millainen on tämänker-
tainen arvojohtajan viitta, sen näemme 
tulevina vuosina. ■

oria

TEKSTI CRISTINA URIPEA, KUVAT AIVAR RUUKEL, MART VARES

Yleisesti ajatellaan, että on olemassa neljä 
vuodenaikaa, mutta Soomaan tunne-
tuimpia nähtävyyksiä on niin sanottu 
viides vuodenaika – suuren tulvaveden 
aika. Yleensä se on talven jälkeen. Tulva-
veden aikana on mahdollisuus osallistua 
kanoottiretkelle ja silloin pääsee paikkoi-
hin, joihin esimerkiksi kesällä ei pääse. 
Silloin on mahdollista nähdä paljon lin-
tuja ja eläimiä, joita muuten ei näe. Tulvat 
saattavat kestää jopa pari viikkoa. Tämän 
vuoden elo-syyskuun vaihteessa koettiin 
Soomaalla harvinainen kesätulva, jossa 

vesi nousi reilusti yli kaksi metriä nor-
maalitason yläpuolelle.

Pärnusta 44 kilometrin päässä sijait-
sevaan Soomaan vierailukeskukseen 
pääsee kääntymällä ensin Torin suun-
taan ja jatkamalla sitten kohti Jõesuuta. 
Opasteet Jõesuusta eteenpäin ovat noin 
50 metriä kylän rajan jälkeen. Noin 15 
kilometrin päästä löytyy Soomaan vie-
railukeskus.

Soomaa on houkutteleva retki- ja 
lomakohde kaikille luonnosta kiinnos-
tuneille. Kansallispuiston alue on avattu 
ympäri vuoden kaikille vierailijoille. Ret-
kelle pääse myös pyörätuolilla. ■

Soomaan kiehtova erämaa
Soomaa on Viron suurin kansallispuisto, joka sijaitsee 

Viljandin ja Pärnun välissä Etelä-Virossa.

Soomaan joet soveltuvat mainiosti melontaretkiin. 

Kuresoo on Viron suurin yhtenäinen suoalue. 

Tallinnan yliopiston suomen kielen opiskelijat tekevät yhteistyötä The Baltic Guiden kanssa. 
Juttusarjassa opiskelijat kirjoittavat heille tärkeistä paikoista eri puolilla Viroa.



Business Lounge palvelee useiden yhteistyökumppaneina 
olevien lentoyhtiöiden businessluokan matkustajia sekä 
Priority Pass-, Dragon Pass- ja Airport Angel vip-asiakasohjelman 
jäseniä ja Diners Club -kortin haltijoita.

Business Lounge odotussalissa on pieni 
kirjasto, tietokoneita, tuoreita sanomalehtiä, 
televisioita ja viihtyisiä paikkoja, joissa voi 
lukea ja nauttia kahvia. Vierailijoille tarjoillaan 
virvoitusjuomia, alkoholijuomia ja välipaloja.

Tallinnan lentoasema

Business Lounge

Tervetuloa

Business Loungeen! Tiedustelut

sähköposti: lounge@tll.aero 

puhelin: +372 605 8550

30 €
Kertamaksu matkustajilta, joilla 

ei ole vapaaseen pääsyyn 

oikeuttavaa lentolippua tai 

asiakaskorttia

7 € 
2–12-vuotiaat

lapset

Tilaa netistä 
www.balticguide.ee

36,-
euroa/vuosi

(sis. alv)
The Baltic 
Guide kotiin
kannettuna!
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Virossa virallinen naimisiin mene-
minen alkaa avioliittohake-
muksella perhevirastoon, noin 
vapaasti käännettynä. Hakemus 
täytyy tehdä vähintään kuukausi 
ennen häitä ja hakemus on voi-
massa kolme kuukautta. Jos hää-
virkailijalta ei osta muita palvelui-
ta, niin tämä rekisteröintimaksu 
on 30 euroa eli varmasti häiden 
edullisin osa. Tähän osaan liittyy 
huvittava yksityiskohta. Virossa 
kaikki asiat hoidetaan sähköisesti, 
mutta rekisteröintimaksun kuitti 
pitää käydä näyttämässä virkaili-
jalle, jotta asia etenee virastossa.

Vihkimisen eli rekisteröinnin 
voi tehdä kyseisessä virastossa, 
mutta virkailijan voi myös tilata 
haluamaansa hääpaikkaan. Vir-
kailijan maakuntamatkailu sitten 
maksaa hääparille useamman sata 
euroa. Valtaosa vihkimisistä lienee 
näitä siviilivihkimisiä, enemmis-
tö virolaisista ei kuulu mihinkään 
kirkkoon. Varsinainen rekisteröin-
tiseremonia on kuitenkin samanta-
painen kuin kirkollisessa vihkimi-
sessä. Papin virkaa tekevä virkailija 
puhuu kauniita sanoja avioliitosta 
ja hääparista, laitetaan sormukset 

sormeen ja suudellaan morsianta. 
Siinä välissä molemmat allekir-
joittavat avioliittosopimuksen ja 
virkailijan lahjoittama kynä anne-
taan muistoksi avioliittotodistuk-
sen lisäksi. Jokaista vaihetta hidas-
tetaan, jotta valokuvaaja ehtii ottaa 
kunnolliset kuvat toimituksen eri 
vaiheista.

Kunnollisten häiden järjestäminen 
on Virossakin suuren luokan yri-
tys. Viro on täynnä hienoja karta-
noita, mutta kesäisten viikonlop-
pujen määrä on rajoitettu, joten 
hääpaikka on hyvä varata riittä-
vän ajoissa. Kartanon pitäminen 
on kallis harrastus, joten karta-
noiden kunto ja majoituskapasi-
teetti ovat hyvin vaihtelevia.

Minun viimeinen hääkoke-
mus on Tallinnan ja Haapsalun 
välissä olevasta Vihterpalun kar-
tanosta, joka on suomalaisella 
rahalla remontoitu tilauskarta-
no. Tämän hyvin kunnostetun 
kartanon etuna oli suuri majoi-
tuskapasiteetti, yöpymään mahtui 
suurempikin hääseurue.

Paikan lisäksi häihin tarvitaan 
jos jonkinlaista palvelua ja ohjel-

maa. Paikka pitää koristella kuk-
kasilla kauniiksi ja tähän tarvitaan 
floristeja. Hääpaikalle saavutaan 
vuokratulla hääautolla ja rekiste-
röinnin aikana taustalla soi kaunis 
musiikki livenä. Lisäksi tarvitaan 
tietenkin varsinainen bändi soit-
tamaan häävalssia ja tanssitta-
maan häävieraita illan pimetessä. 
Pimenevässä suvi-illassa voi myös 
ilahduttaa vieraita ilotulituksella.

Kaikenlainen muukin ohjelma 
on suotavaa illallisen aikana, ettei 
aika käy vieraille pitkäksi. Viro-
laisia häitä yleensä johtaa hen-
kilö nimeltä pulmaisa (pulmad 
on häät viroksi), jonka tehtäviin 
kuuluu häiden juontamisen lisäk-
si vieraiden kiusaaminen erilaisil-
la leikeillä. Välillä käydään upot-
tamassa veteen tai ampumassa 
ilotulitteilla ilmaan morsiamen 
neitonimi. Jos itse ei halua kaik-
kea tätä organisoida, niin rahalla 
saa ammattilaisia häitä rakenta-
maan.

Suomalaisten ja virolaisten häiden 
suurin ero lienee toiminnallisuus. 
Varsinkin jos virolaisissa häissä 
on tämä juontaja paikalla, niin 
häissä on koko ajan tapahtumas-
sa jotain ohjelmaa, johon usein 
yleisön odotetaan osallistuvan. Se 
on sitten makuasia, onko parem-
pi istua hiljaa omalla paikallaan 
häät läpi vai leikkiä ja laulaa tois-
ten enemmän tai vähemmän juo-
puneiden vieraiden kanssa. Lop-
putulos on kuitenkin sama, yksi 
nuoripari on jälleen purjehtinut 
avioliiton rauhaisaan satamaan. ■

Pentti
PAKINOI

Pentti Nokelin on asunut ja ollut yrittäjänä Virossa vuodesta 1992 asti. 
Hän toimii Suomen Yrityskaupat Eestin toimitusjohtajana ja omistaa Katusekohvik-ravintolan Viru-kadulla, 
on mukana Design Works -keramiikkapajassa ja katukeittiö Hotokassa.

PENTIN BLOGI: WWW.VIROSTA.NET

Hääjuttuja

Virolaisia häitä yleensä 

johtaa henkilö nimeltä 

pulmaisa.

■ MATKARISTIKKO✘ Hannu Niittymäen laatiman ristikon ratkaisu julkaistaan
syyskuun lopussa lehtemme kotisivuilla www.balticguide.ee

    ViroVisa
Testaa tietosi Virosta!

1. Kuinka monta vuotta on Viron 
presidentin toimikausi?

A. Neljä
B. Viisi
C. Kuusi

2. Minä vuonna ristiritarit valloit-
tivat viimeisen alueen Virosta eli 
Saarenmaan?

A. Vuonna 827
B. Vuonna 1027
C. Vuonna 1227

3. Kuinka monta prosenttia Viron 
pinta-alasta on suota?

A. 12 prosenttia
B. 22 prosenttia
C. 32 prosenttia

 
4. Minä vuonna Viron vapaussota 
loppui?

A. 1918
B. 1920
C. 1924

5. Mikä on syyskuun vanha kan-
sanomainen nimi viroksi?

A. Mihklikuu
B. Sügisekuu
C. Viljakuu

6. Mikä oli keskimääräinen kuu-
kausibruttopalkka Virossa tämän 
vuoden ensimmäisellä vuosinel-
jänneksellä?

A. 891 euroa
B. 1 091 euroa
C. 2 091 euroa

7. Kuinka paljon on Viron leveys 
lännestä itään?

A. Noin 150 km
B. Noin 250 km
C. Noin 350 km

8. Kuinka monta mitalia Viro sai 
Rio de Janeiron olympialaista?

A. Yhden
B. Kaksi
C. Kolme

9. Kuka oli Viron Keskusta-
puolueen ehdokas tämän vuoden 
presidentinvaaleissa?

A. Mailis Reps
B. Kadri Simson
C. Edgar Savisaar

10. Kuinka monta vuotta on Viron 
uusi itsenäisyys tänä vuonna 
kestänyt?

A. 20
B. 25
C. 30

11. Kuinka paljon Viron hotelleissa 
yöpyvien suomalaismatkailijoiden 
määrä kasvoi tämän vuoden 
ensimmäisellä vuosipuoliskolla?

A. 1,4 %
B. 4,3 %
C. 18,7 %

12. Kuka oli Viron kommunisti-
sen puolueen johtaja vuosina 
1978–1988?

A. Johannes Käbin
B. Vaino Väljas
C. Karl Vaino

Vastaukset: B, C, B, B, A, B, C, A, A, B, B, C



Virosta, virolaisesta kulttuurista 
ja viron kielestä voi nauttia myös 

Suomessa.

Eesti Maja Viro-keskus sijaitsee 

Suvilahdessa Helsingissä. Talossa 

toimivat Viron ja Suomen välisiä 

kulttuuri-, matkailu- ja taloussuh-

teita edistävät organisaatiot: Enter-

prise Estonia, Suomen Viro-yhdis-

tysten liitto, Viro-insituutti sekä 

Tuglas-seura. Eesti majan kalente-

rista saat tietoa Viro-tapahtumista 

eri puolella Suomea: www.eesti-

maja.fi/tapahtumakalenteri.html

VIRON KIELEN KURSSIT
Syyskuussa alkavat Viro-keskuksessa 
uudet viron kielen kurssit. Kieltä on 
mahdollista opiskella myös verkko-
kursseilla.

TRAD.ATTACK! 
HELSINGIN JUHLAVIIKOILLA
Perjantaina 2.9. Helsingin juhlavii-
koilla esiintyy Viron suurin maail-
manmusiikkilupaus, vauhdikas 
Trad.Attack!.

SUOMALAIS-VIROLAINEN 
MERISEMINAARI
Lauantaina 24.9. Kotkan Merikeskus 
Vellamossa järjestetään meriseminaari, 
jossa puhutaan Suomen ja Viron maja-
koista ja suljetuista rannoista. Tarjolla 
on virolaista ruokaa ja musiikkia.

VIROLAISIA KIRJAILIJOITA 
TURUN KIRJAMESSUILLA
30.9.–2.10. Turun kirjamessuilla kirjoistaan 
kertovat Rein Raud, Andrus Kivirähk, 
Ilmar Taska, Mart Kivastik, Jüri Kolk, Sveta 
Grigorjeva, Kaur Riismaa ja Triin Soomets.
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Viron leivän päivä ja syysmarkkinat

Viron tapahtumien opas culture.ee suosittelee: 

Kihnun viulufestivaali

Ooppera ja teatteri

Rahvusooper Estonia
Estonia pst. 4, Tallinna, puh. +372 6 831 214, 
www.opera.ee. Karttakoodi j3
Eläkeläisalennuksen saa vain virolaisella 
eläkeläiskortilla. 

Linnateater
Lai 21, Tallinna, puh. 372 6 650 800, 

www.linnateater.ee. Karttakoodi g1

Draamateater
Pärnu mnt. 5, Tallinna, puh. +372 6 805 555, 

www.draamateater.ee. Karttakoodi i2

Nukuteater
Lai 1, Tallinna, puh. +372 6 679 550, 
www.nukuteater.ee. Karttakoodi g1

Vene Draamateater
Vabaduse väljak 5, Tallinna, 
puh. +372 6 114 962, www.veneteater.ee. 
Karttakoodi b2

Venäjän keisarikunnan ensim-

mäinen kylpylä oli lähellä Suo-

mea – nimittäin se avattiin 

Kadriorgiin Tallinnan lähistölle 

vuonna 1813. Tsaarin, Venäjän 

hovin, venäläisen älymystön ja 

vauraiden yrittäjien lomapaikaksi 

kehittyivät myöhemmin Narva-

Jõesuu, Haapsalu, Pärnu, Kures-

saare, Värska, Võru-Kubija, Püha-

järvi, Toila, Viimsi ja Tallinna.

Kuressaaressa on nykyään 

yksi kylpyläpaikka kymmen-

tä kaupunkilaista kohti. Viron 

ensimmäinen mutahoitoja anta-

nut kylpylä perustettiin Viroon 

jo vuonna 1840. Ensimmäinen 

virallinen sekaranta, jossa mie-

het ja naiset saattoivat yhdessä 

kylpeä ja ottaa aurinkoa, avattiin 

Pärnussa kuitenkin vasta vuon-

na 1925. Sekaranta perustettiin 

erillisten naisten ja miesten 

uimarantojen väliin ja oli tarkoi-

tettu vain naimisissa oleville. ■

Viron ulkomuseo kutsuu kylään 

kaikki, joita kiinnostavat virolai-

set ruokaperinteet. Päivän pää-

osassa on kotimainen ruisleipä, 

jota kutsumme myös ruokapöy-

dän kuninkaaksi.

Päivän aikana esitellään ruis-

leivän valmistamista jauhon jau-

hamisesta tuoreen leivän mais-

tamiseen asti. Ilman huomiota 

eivät jää muutkaan mielenkiin-

toiset virolaiset ruoat ja perintei-

nen ruokakulttuuri. Maistuvaa 

virolaista ruokaa ja aitoja käsitöi-

tä voi ostaa mukaan syysmark-

kinoilta. ■

Mistä löytää?

18.9. kello 10. Viron ulkomuseo, 
Vabaõhumuuseumi tee 12, Tallinna.

On tuhansia syitä vierailla Virossa.
Satoja niistä löytyy tarinahotelli Solo Sokos Hotel Estorian huoneista ja
Yli 100 ainutlaatuista syytä tulla Viroon -kirjasta.
The Baltic Guide esittelee niitä tässä juttusarjassa.

ÖTIESITKÖ 

TÄMÄN
VIROSTA? 

Virossa kylpyläkulttuuria jo vuosisatoja

Kihnun viulufestivaali järjeste-

tään joka vuosi lokakuun ensim-

mäisenä viikonloppuna. Festivaali 

yhdistää parhaat virolaiset viulistit 

ja nostaa esiin Kihnun perinteitä. 

Ohjelmassa on konsertti muse-

ossa, oppitupia ammattilaisten 

johdolla, seminaari ja tanssi-ilta 

kansantalolla. ■

Mistä löytää?

30.9.–2.10. Kihnun saari, Pärnumaa.
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Elävää musiikkia

Rock Cafe
Tartu mnt. 80D, Tallinna. 
www.rockcafe.ee, 
puh. +372 681 0878. Karttakoodi c3

Cubanita
Narva mnt. 5, Tallinna. www.cubanita.ee, 
puh. +372 664 0422. Karttakoodi b2

Restoran Clazz
Vana turg 2, Tallinna, www.clazz.ee, 
puh. +372 627 9022. Karttakoodi 
Vanhakaupunki h2

Chicago 1933
Aia tn. 3, Tallinna.
www.chicago.ee, 
puh. +372 627 266. 
Karttakoodi Vanhakaupunki h1

Konsertit

Estonian konserttisali  
Estonia pst 4, Tallinna. 
www.concert.ee/tallinn, 
puh.+372 6147 771. Karttakoodi i/j3

Nordean konserttisali 
(Solaris Keskuksessa)  Estonia pst. 9, 
Tallinna. www.tallinnconcerthall.com, 
puh. +372 61 55 111. Karttakoodi j3

Pärnun konserttitalo
Aida 4, Pärnu. www.concert.ee/parnu, 
puh. +372 445 5810 

Jõhvin konserttitalo
Pargi 40, Jõhvi. www.concert.ee/johvi, 
puh. +372 334 2003

Vanemuisen konserttitalo
Vanemuise 6, Tartto.
www.concert.ee/tartu, 
puh. +372 737 7537

Pille Lillen musiikkisäätiön 
konsertteja
www.plmf.ee

Jazzkaar 
Pärnu mnt. 30-5, Tallinna.
www.jazzkaar.ee/et/, puh.+372 666 0030

Klassisen musiikin keskiviikot
Café Wabadus, Vabaduse väljak 10.

Jazzkonsertit kaikkialla Virossa 
(www.jazz.ee)

Tallinna: Teatteri NO99:n Jazzklubi 
(Sakala 3, Tallinna), perjantaisin 
klo 22, lauantaisin klo 16

Tartto: Genialistide Klubi (Lai 37, Tartto), 
kerran kuukaudessa torstaisin

Rakvere: Rakveren teatterin Jazzkahvila 
(Kreutzwaldi 2A, Rakvere), kerran kuukau-
dessa perjantaisin

Pärnu: Endla-teatterin Jazzklubi 
(Keskväljak 1, Pärnu), 
kerran kuukaudessa perjantaisin

Viljandi: Rock-klubi Puhas Kuld 
(Lossi 15, Viljandi), 
kerran kuukaudessa keskiviikkoisin
Kuressaari: Jazzklubi Jazz del Mar, 
Kuressaare (Tallinna 6, Kuressaari), 
kerran kuukaudessa eri päivinä

Lippuja tapahtumiin

Lippuja teattereihin, tapahtumiin 
ja konsertteihin voi ostaa netistä:
■ Piletilevi, www.piletilevi.ee 
■ Piletimaailm, www.piletimaailm.com

EESTI MAJA – VIRO-KESKUS 

SUOSITTELEE

VIROLAISTA 
KULTTUURIA 
SUOMESSA

Trad.Attack!. 
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■ Seurakunnan toimintaa
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Suomalainen Pyhän Pietarin seurakunta Tallinnassa kuuluu Viron evankelis-luterilai-
seen kirkkoon ja palvelee Virossa asuvia suomalaisia. Sen jäsenistä on Suomen kansa-
laisia hieman yli puolet.

EELK Suomalaisen Pyhän Pietarin seurakunnan vuosimaksu on 30 euroa per aikui-
nen (Virossa ei ole kirkollisveroa). Lapset seuraavat vapaasti aikuisten mukana.

Suomalaisen Pyhän Pietarin seurakunnan 
syyskuun ohjelmaa.

4.9 klo 10–11.15. Messu 16. sunnuntai helluntaista. Pyhän Mikaelin kirkko. Aiheena 
Jumala pitää huolta. Kirkkoherra Hannele Päiviö ja urkuri Ulla Krigul.

6.9. klo 13–14.30. Tiistaitupa. Seurakuntakoti. HUOM aika! Raamattuhetki ja yhteis-
laulua. Kahvit.

7.9. klo 10.30–12.30. Kirkkomuskari. Seurakuntakoti. Pyhäkouluhetki ja muskari. 
Tervetuloa laulamaan ja leikkimään kaikki alle kouluikäiset vanhemman tai hoitajan 
kanssa. Omat eväät mukaan! Ohjaajina Arto Moisala ja Hannele Päiviö.

11.9. klo 10–11.15. Messu 17. sunnuntai helluntaista. Pyhän Mikaelin kirkko. 
Aiheena Jeesus elämän antaja. Kirkkoherra Hannele Päiviö ja urkuri Ulla Krigul.

13.9. klo 13–14.30. Tiistaitupa. Seurakuntakoti. Raamattuhetki ja virsilaulua. Kahvit.

14.9. klo 10.30–12.30. Kirkkomuskari. Seurakuntakoti. Pyhäkouluhetki ja muskari. 
Tervetuloa laulamaan ja leikkimään kaikki alle kouluikäiset vanhemman tai hoitajan 
kanssa. Omat eväät mukaan! Ohjaajina Arto Moisala ja Hannele Päiviö.

18.9. klo 10–11.15. Messu 18. sunnuntai helluntaista. Pyhän Mikaelin kirkko. 
Aiheena Kristityn vapaus. Rovasti Markku Päiviö ja urkuri Ulla Krigul.

20.9. klo 13–14.30. Tiistaitupa. Seurakuntakoti. Raamattuhetki ja yhteislaulua. Kahvit.

21.9. klo 10.30–12.30. Kirkkomuskari. Seurakuntakoti. Pyhäkouluhetki ja muskari. 
Tervetuloa laulamaan ja leikkimään kaikki alle kouluikäiset vanhemman tai hoitajan 
kanssa. Omat eväät mukaan! Ohjaajina Arto Moisala ja Hannele Päiviö.

25.9. klo 10–11.15. Messu 19. sunnuntai helluntaista. Pyhän Mikaelin kirkko. 
Aiheena Rakkauden kaksoiskäsky. Kirkkoherra Hannele Päiviö ja urkuri Ulla Krigul.

27.09. klo 13–14.30. Tiistaitupa. Seurakuntakoti. Raamattuhetki ja yhteislaulua. 
Kahvit.

Yhteystiedot
Ruotsalainen Pyhän Mikaelin kirkko, Rüütli 9 Vanhassakaupungissa
www.soome.eelk.ee
Seurakuntakoti Pärnu mnt 8 (5.kerros)
Kirkkoherra Hannele Päiviö +372 5625 0930
Turistipappi Markku Päiviö +372 5693 1123
Urkuri Ulla Krigul +372 520 0975
Kuoronjohtaja Karmen Kelk
Seurakuntakodin emäntä Signe Küttim +372 5566 1331

Näyttelyt & museot

Kumu taidemuseo 
(Kumu Kunstimuuseum) Weizenbergi 
34/ Valge 1, Tallinna. Puh. +372 602 60 
01. Avoinna: lokakuu–huhtikuu ke 11–20, 
to–su 11–18; toukokuu–syyskuu ti 11–18, 
ke 11–20, to–su 11–18

Rotermannin suolavarasto 
(Arkkitehtuurimuseo) 
Ahtri 2, Tallinna. Karttakoodi a2. 
Avoinna: ke 12–18, to 12–20, 
pe–su 11–18  

Tallinnan kasvitieteellinen puutarha 
(Tallinna Botaanikaaed) 
Kloostrimetsa tee 52, Tallinna, 
puh +372 606 2666, www.tba.ee. 
Avoinna: 1.01.–30.04 ma–su 11–16; 
1.05.–31.08 ma–su 11–18; 
1.09–31.12 ma–su 11–16

Miehitysmuseo 
(Okupatsioonide Muuseum)
Toompea 8, Tallinna. 
Puh,. +372 6 680 250.Karttakoodi b1. 
Avoinna: ti–su 11–18. Suljettu: ma

Adamson–Ericin museo
Lühike jalg 3, Tallinna. 
Puh. +372 644 5838
Karttakoodi b1. Avoinna ke–su 11–18

Nigulisten museo
Niguliste 3, Tallinna. Puh. +372 6314 330
Karttakoodi b2. Avoinna ke–su 10–17

Mikkelin museo
Weizenbergi 28, Tallinna. 
Puh. +372 606 6400. Karttakoodi a4. 
Avoinna 2012: tammikuu–kesäkuu ke 
10–20 , to–su  10–17; heinäkuu–joulukuu 
ti 10–17 , ke 10–20 , to–su 10–17

Kadriorgin palatsi 
(Kadrioru loss) 
Weizenbergi 37, Tallinna, 
puh. +372 6 066 400. Karttakoodi a4. 
Avoinna: tammikuu–huhtikuu 
ke 10–20, to–su  10–17; 
toukokuu–kesäkuu ti 10–17, 
ke 10–20, to–su 10–17. 

Viron historiallinen museo – 
Maarjamäen palatsi 
(Eesti Ajaloomuuseum – Maarjamäe loss) 
Pirita tee 56, Tallinna. 
Avoinna ke–su 10–17 Karttakoodi a5.

Viron Historiallinen museo – 
Suurkillan talo
(Eesti ajaloomuuseum- Suurkildi maja)
Pikk 17, Tallinna. Karttakoodi g2. 
Avoinna: 1.05–31.08 joka päivä 10–18,
1.09-30.04 ma, ti, to, pe, la, su 10-18, 
suljettu: ke

Luonnontieteellinen museo 
(Eesti Loodusmuuseum) 
Lai 29a, Tallinna. Karttakoodi a2. 
Avoinna: ke–su 10–17. Suljettu: ma–ti

Bastionin tunnelit
Kommandandi tee 2. www.linnamuu-
seum.ee/kok/bastionide-kaigud/, Puh. 
+372 644 6686.Avoinna: 1.03–1.10, ti–su 
10.30–18., 1.11–1.2, 10–17.30. Suljettu: 
ma. Karttakoodi Vanhakaupunki j1

Kiek in de Kök
Komandandi tee 2. 
www.linnamuuseum.ee/kok/  
Puh: (+372) 644 6686. 
Avoinna: 1.03-1.10 ti–su 10.30–18, 1.11–
1.2, 10–17.30. Suljettu: ma. 
Karttakoodi Vanhakaupunki j1

Dominikaaniluostari
Müürivahe 33. Karttakoodi 
Vanhakaupunki g3 
Keskiajalta säilynyt luostarirakennus, 
jossa on munkkien mueso.

Hotelli Viru ja KGB museo
Viru väljak 4. Karttakoodi b2. 
Neuvostoajan hotellielämää ja kontrolli-
toimintaa esittelevä museo.

Viron ulkomuseo
Vabaõhumuuseumi tee 12. Rocca al mare 
kaupungiosassa, Länsi- Tallinnassa oleva 
museo.

Eesti taideteollisuus- ja 
designmuseo
Lai 17, Tallinna, www.etdm.ee, 
puh. +372 627 46 00. Karttakoodi a2 
Avoinna: ke–su 11–18. Suljettu: ma, ti

Merimuseo Paks Margareeta
Pikk 70, Tallinna. Karttakoodi 
Vanhakaupunki e3 
Avoinna: ma–su 10–18. 

Tallinnan kaupunginmuseo 
(Tallinna Linnamuuseum) Vene 17, 
Tallinna
www.linnamuuseum.ee, 
puh. +372 615 51 83
Karttakoodi Vanhakaupunki g3. 
Avoinna ke-ma 10.30–18

Lastenmuseo
Kotzebue 15, Tallinna. 
www.linnamuuseum.ee/
lastemuuseum/info/ 
Avoinna: ke–su 10–17.30. Suljettu: ma-ti. 
Karttakoodi a1. Leluja vuosien varrelta

Museo MiiaMilla
L.Koidula 21C, Tallinna. 
www.linnamuuseum.ee/miiamillaman-
da/en/ Avoinna: ti–su 12–18.
Karttakoodi b4. 
Interaktiivinen lastenmuseo

Nukkemuseo NUKU
Lai 1, Tallinna. www.nuku.ee/muuseum/, 
puh. +372 6679 555.  
Karttakoodi Vanhakaupunki g1. 
Avoinna: ti–pe 10–19. 
Nukketeatterin maailmaan tutustuttava 
koko perheen kohde.

Raadinvankilan valokuvamu-

seo
Raekoja 4, Tallinna. 
linnamuuseum.ee/fotomuuseum/en/, 
puh. +372 6448 767. 
Avoinna: 1.03–31.10 to–ti 10.30–18; 
1.11–28.02 to-ti 10–17.30. 
Suljettu: ke. 
Karttakoodi Vanhakaupunki h2.

Viron teatteri- ja 
musiikkimuseo
Müürivahe 12, Tallinna, 
www.tmm.ee/, 
puh. +372 6446407.
Avoinna: ke–la 10–18. 
Suljettu: su–ti. 
Karttakoodi Vanhakaupunki i2.

Tarton leikkikalumuseo 
(Tartu mänguasjamuuseum) Lutsu 8, 
Tartto. Avoinna: ke–su 11–18. 
Suljettu: ma–ti

Galleriat

Arhitehtuuri- ja Disainigalerii
Pärnu mnt 6, Tallinna. 
Avoinna ma–la 12–18

Vaal Galerii
Tartu mnt 80D, Tallinna. 
Avoinna ti–pe 12–18, la 12–16

Galerii Aatrium
Harju 6, Tallinna. Karttakoodi b2 
Avoinna ma–pe 8–20

A–Galerii
Hobusepea 2, Tallinna. 
Karttakoodi a2
Avoinna ma–pe 10–18, la 11–16

Deco Galerii
Koidula 12A, Tallinna. 
Karttakoodi b4

Draakoni Galerii
Pikk 18, Tallinna. Karttakoodi a2
Avoinna ma–pe 11–18, la 11–17

Galerii–G
Vabaduse väljak 6, Tallinna 
Karttakoodi b2 
Avoinna ma–pe 10–18

Kunstipood Fe
Suur- Karja 1, Tallinna. 
Avoinna Ma–La 11–18, 
Su 11–16

Haus Galerii
Uus 17, Tallinna. Karttakoodi b2. 
Avoinna ma–pe 10–18, la 11–16

ArtDepoo
Jahu 12, Talli,nna. 
Avoinna ti–pe 10–18, la 11–16

Hobusepea galerii
Hobusepea 2, Tallinna. 
Karttakoodi b2 
Avoinna ke–ma 11–18

Kastellaanimaja galerii
Roheline aas 3, Tallinna. 
Karttakoodi b4

Kunstihoone galerii
Vabaduse väljak 6, Tallinna. 
Karttakoodi b2. 
Avoinna ke–su 12–18

Linnagalerii 
Harju 13, Tallinna. Karttakoodi b2 
Avoinna ke–su 12–18

Lühikese Jala Galerii
Lühike jalg 6, Tallinna. 
Karttakoodi b1
Avoinna ma–pe 10–18, la–su 10–17

Müürigalerii
Müürivahe 20, Tallinna. 
Karttakoodi b2

Myy Art Galerii
Müürivahe 36, Tallinna. 
Karttakoodi b2

Galerii Kaks
Lühike Jalg 1, Tallinna. 
Karttakoodi b1 
Avoinna ma–la 10–18, su 10–17

SooSoo
Telliskivi 60A, Tallinna
Avoinna ma–pe 10–18, la 10–15            



Lue älypuhelimestasi 
tai tabletiltasi 

tuoretta tietoa Virosta!

www.balticguide.ee
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TEKSTI JA KUVAT MIKKO VIRTA, KARTTA EVE JAANSOO 

Rantatietä pitkin kuljettiin aikoinaan ahke-
rasti Baltian suurimpaan kaupunkiin Rii-
kaan, 1700-luvulla sen varrella oli useita 
postiasemia. Vielä reilu satakunta vuotta 
sitten rantaosuus Kablista Iklaan oli täynnä 
kukoistavia rantakyliä, joissa kalastettiin ja 
rakennettiin urakalla purjelaivoja maailman 
merille. Ja mikäpä oli laivoja rakentaa, kun 
ympärillä kohosivat jyhkeät mäntymetsät.

Menneen ajan tunnelman voi aistia vie-
läkin, varsinkin Kablissa, joka on ranni-
kon suurimpia kyliä. Kablin halki kulkevan 
tien varrella on komeita puutaloja puutar-
hoineen, monet niistä turvallisesti pienen 
mäen harjalla. Vuonna 2005 talvimyrsky 
huuhtoi rannikkoa vieden mennessään 
kaiken eteensä jääneen.

Kablin sydän on kyläkauppa, jossa toi-
mii myös leipomo-kahvila. Se on kuulu 
leivonnaisistaan ja erityisesti sekahiivalei-
västään (sepik).

Laivanrakentamisen kulta-ajoista muis-
tuttaa seurojentalon vieressä seisova jaala 
Kaja. Se on muistomerkki ensimmäisen 
purjelaivan veteen laskemisesta 150 vuot-
ta sitten.

Luontoretki Viron lounaisrannikolle kan-
nattaa aloittaa Kablin luontokeskuksesta. 
RMK:n eli Viron metsähallituksen ylläpi-
tämän luontokeskuksen näyttelyssä voi 
ihmetellä perhos- ja hyönteiskokoelmia, 
täytettyjä eläimiä ja tarkastella mikroskoo-
pilla yksityiskohtia.  

Pihalta alkaa 1,8 kilometrin pituinen 
luontopolku, jonka varrelle jää rantaniit-
tyjä, dyynejä, puroja ja lehtometsää. Polku 
on osa Lahemaalta Iklaan kulkevaa 375 
kilometrin pituista Matkatee-reittiä, joten 
nuotiopaikat ja taukokatokset ovat hyvässä 
kunnossa. Polun varrelle jää myös linnun-
pönttömaailma, jossa voi tutustua siivek-
käiden erilaisiin asuntoratkaisuihin. 

Polkua pitkin pääsee Kablin lintuaseman 
pihalle, jossa riittää elokuun lopussa hyöri-
nää. Joukko trimmerein varustettuja mie-
hiä taistelee pöheikköä ja heinikkoa vas-

taan. Hieno rantaniitty ja dyynit on syytä 
pitää kunnossa, sillä niillä kasvaa kämme-
köitä ja muita harvinaisia kasveja.

Kablin lintuasema on tunnettu valtavas-
ta 17 metriä korkeasta rengastusverkostaan, 
jolla syys-lokakuussa pyydystetään etelään 
matkaavia pikkulintuja. Syksyn aikana rengas-
tetaan jopa 20 000 pikkulintua, joukossa on 
myös pöllöjä, petolintuja ja närhiä. Lintuase-
ma aloitti toimintansa jo 1969, joten renkaan 
on saanut vuosien saatossa jalkaan jo yli puoli 
miljoonaa lintua. Kablissa tutkitaan myös 
lepakoiden ja sudenkorentojen muuttoa.

Seitsemän kilometrin päässä Kablista on 
RMK:n huoltama Lemmen telttailualue. 
Kauniin hiekkarannan äärellä sijaitseva 
alue sopii retkikohteeksi myös syksyllä, 
koska nuotiopaikat ja muu varustus ovat 
hyvässä kunnossa.

Välimatkat ovat rantatiellä sopivia vaik-
kapa pyöräilyyn, Kablista on Latvian rajal-
le Iklaan vain 15 kilometriä. Pyöräilijöitä 
näkyykin tiellä molempiin suuntiin pol-
kemassa. Autoliikennettä on rantatiellä 
paljon vähemmän kuin läheisellä Via Bal-
ticalla, jossa meno muistuttaa välillä enem-
män kilpa-ajoja.

Treimanin kylä on Iklasta enää kivenheiton 
päässä. Kylä sai nimensä kolmelta mieheltä, 
jotka selvisivät rutosta hengissä ja perusti-
vat paikalle kolme maatilaa. Treimania kut-
suttiin 1700-luvun lopussa Dreimannsdor-
fiksi, myöhemmin se kantoi myös nimeä 
Kolmemeeste. Kylän nähtävyyksiä ovat 
kaksi kirkkoa, vanha postiasema ja meren-
ranta.

Rajakylässä Iklassa tunnelma on erikoi-
nen. Vanha vartiotorni seisoo yhä pystys-

sä, merkkinä menneistä ajoista. Muuten 
valtion vaihtumista ei juurikaan huomaa. 
Toisella puolella rajaa oleva Ainazin kau-
punki on aina ollut Viroa lähellä. Sen enti-
nen nimi Heinaste kertoo ajasta, jolloin se 
vielä kuului Viroon. ■

■ Häädemeestessä koko ikänsä asunut lintuharrastaja, luontovalokuvaaja ja biologi Mati 
Kose tietää kotiseutunsa arvon. Hän suosittelee retkikohteiksi Lemmen hiekkarantoja, 
Kablin lintuasemaa, RMK:n luontokeskusta sekä Rannametsa-Tolkusen luontopolkua.
   ”Ne ovat lounaisnurkan kaikkein luonteenomaisimmat ja kuuluisimmat paikat. RMK:n 
keskuksesta saa lisätietoa luontokohteista ja lasten toiminnasta. Lisäbonuksena siellä on 
piknik- ja telttailualue.”

Paikallinen suosittelee – biologi ja luontovalokuvaaja Mati Kose

Tuntematon lounaisrannikko
Riikaan vievä vanha maantie mutkittelee Liivinlahden rantoja pitkin Kablista Iklaan.

Treimani

Kabli

Ikla

Lemmen
telttailualue

Tallinna

Häädemeeste

V
ia

 B
a

l t
ic

a

LATVIA

Ainaži

mm

Pärnu–Ikla 66 km

Kabli–Ikla 15 km 

Riika–Ikla 118 km

Tolkusen
luontopolku

Linnut muuttavat syksyllä rannikkoa pitkin 
etelään. Kablissa niitä odottavat rengas-

tusverkot, jotka viritetään syyskuussa 
kuvassa oikealla näkyviin puurakenteisiin.

 Viron lounaisrannikko
Kapteeni Jakob Marksonin 
talossa toimii kesäisin 
museo. Rakennus kuuluu 
Kablin kauneimpiin. 
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 ■ Tallinnan Taksit        HUOM!  

■ Taksien kilometrihinta voi olla eri suuruinen päivällä ja yöllä 
(23.00–6.00). Jokainen taksiyhtiö määrittelee omat hintan-
sa. Kaikilla takseilla pitää olla näkyvillä taksinkuljettajan 
kuvallinen kortti.

■ Nykyisten normaalitaksojen mukaan maksaa kar-
talla olevan ympyrän sisällä yhdensuuntainen Viru 
hotellilta aloitettu matka normaaliolosuhteissa 
6 euroa. Ympyrän säde on 1,5 kilometriä. Mikä-
li jostain syystä liikenteessä on ruuhkaa ja taksi 
joutuu odottamaan matkan aikana, voi summa 
olla suurempikin.

■ Matkailijan kannattaa olla huolellinen valitessaan 
taksia, koska joidenkin firmojen hinnat ovat monin-
kertaiset verrattuina kilpailijoihin. Taksihinnasto löytyy 

jokaisen auton oikeanpuoleisesta takaikkunasta sekä kojelaudas-
ta. Hinnastosta pitää näkyä aloitusmaksu, kilometrihinta ja 

odotus maksu. Matkan hinta näkyy aina taksa mittarista eli 
“sopimushintoihin” ei pidä suostua. Taksin kuljettajan on 

pyydettäessä annettava matkasta printterillä tulostettu 
kuitti. Jos taksin kuljettaja ei syystä tai toisesta anna 
matkasta printattua kuittia, ei tarvitse maksaa! Jos 
sinusta tuntuu, että hinta on ollut liian korkea, kir-
joita lisäksi muistiin auton rekisterinumero, tapah-
tuman ajankohta ja taksi firman nimi.

■ Mikäli epäilet joutuneesi taksipetoksen uhriksi, 
lähetä valitus osoitteeseen: tta@tallinnlv.ee ja/tai 

The Baltic Guide -lehteen osoitteeseen: editorial@bal-
ticguide.ee. Tai soita Tallinnan kaupungin palvelevaan 

puhelimeen 1345.

Tallinnan maksullisilla pysäköintialueil-

la ensimmäiset 15 minuuttia on ilmaista, 

kun autossa on käytetty pysäköintikiekkoa 

Tämä ei ole voimassa yksityisillä parkkipai-

koilla. Pysäköintilippuja voi ostaa automaa-

teista tai kioskeista.

Parkkisakot riippuvat tilanteesta. Mak-

samatta jättäminen merkitsee vähintään 

20 euron sakkoa. Mikäli auto on pysäköity 

muuta liikennettä häiritsevästi, on sakko 64 

euroa ja auto voidaan myös siirtää muualle. 

Siinä tapauksessa autoa voi kysyä kaupun-

kipoliisin puhelinnumerosta 14410. Mak-

samatta jääneet sakot laitetaan perintään 

myös Suomessa, jolloin summat voivat 

nousta jopa kolminkertaisiksi.

LaivatLaivat

Pysäköinti Tallinnassa 

Helsinki– Tallinna
7.30–9.30 Tallink Star/Superstar
8.00–11.30 Silja Europa
8.00–9.40 Linda Line, ma-la
8.30–11.00 Finlandia (remontissa 

5.9.−15.9.2016)
10.00–11.40 Linda Line
11.30–14.00 Viking XPRS
12.00–13.40 Linda Line, la–ke
13.30–15.30 Tallink Star/Superstar
15.30–17.45 Finlandia (remontissa 

5.9.−15.9.2016)
16.00–17.40 Linda Line
16.30–18.30 Tallink Star/Superstar
18.00–19.40 Linda Line
18.30–22.00 Baltic Queen
19.30–21.30 Tallink Star/Superstar, 

ma-pe, su
20.00–21.40 Linda Line, to-pe, su
20.00–22.30 Viking XPRS, su
20.30–22.30 Tallink Star/Superstar, la
21.30–00.00 Viking XPRS, ma–la
22.30–00.30 Tallink Star/Superstar, 

ma-pe, su

Tallinna–Pietari
St. Peter Line Princess Anastasia, 
lähtö 19.00, saapuminen 8.30. 6., 10., 
14., 18., 22., 26. ja 30.9. sekä 4.10.

Tallinna–Tukholma
Tallink joka päivä 18.00

Tallinna–Helsinki
7.30–9.30 Tallink Star/Superstar
8.00–9.40 Linda Line
8.00–10.30 Viking XPRS
10.00–11.40 Linda Line
10.30–12.30 Tallink Star/Superstar
12.00–13.40 Linda Line, la–ke
12.00–14.30 Finlandia (remontissa 

5.9.−15.9.2016)
12.30–16.00 Baltic Queen
13.30–15.30 Tallink Star/Superstar
16.00–17.40 Linda Line
16.30–19.00 Viking XPRS, su
16.30–18.30 Tallink Star/Superstar
17.30–21.00 Silja Europa
18.00–19.40 Linda Line
18.00–20.30 Viking XPRS, ma–la
18.45–21.15 Finlandia (remontissa 

5.9.−15.9.2016)
19.30–21.30 Tallink Star/Superstar, 

ma-pe, su
20.00–21.40 Linda Line, to-pe, su
20.30–22.30 Tallink Star/Superstar, 

la
22.30–00.30 Tallink Star/Superstar, 

ma-pe, su

Aikataulujen tiedot perus tuvat lehden tekohet kellä käytet tä vissä olleisiin tie toihin, eikä lehti 

voi vastata virheistä. Kan nat taa tarkis taa mahdolliset muutokset lipun varauksen yhteydessä.

Eckerö Line
Varaukset 06000 4300 (1,75€/ 

vastattu puhelu + pvm/mpm). 

Tallinnassa puh. +372 6 646 000

Tallinnassa: Reisisadam A-terminaali
Helsingissä: Länsiterminaali

LindaLine
Varaukset puh. +358 60 0066 8970, 

(1.64 eur/vastattu puhelu+pvm). 

Tallinnassa, puh. +372 6 999 333. 

www.lindaliini.ee

Tallinnassa: Linnahallin satama
Helsingissä: Makasiiniterminaali

Tallink
Varaukset puh. +358 600 157 00 

(1,74 eur/puh.+ pvm), 

Tallinnassa info ja varaukset 

puh. +372 640 9808. 

www.tallink.ee. Lipunmyynti 

myös kaikissa matkatoimistoissa. 

Tallinnassa: Reisisadam 

D-terminaali, Helsingissä: 

Länsiterminaali.

Viking Line 
Varaukset Helsinki puh. 

+358 6 004 1577 (1.64 eur/

vastattu puhelu+pvm), 

Tallinnassa puh. +372 6 663 966

Tallinnassa A-terminaali, 

Helsingissä Katajanokka

Miten satamaan
Viru Keskukselta satamaan on taksilla noin 1 km. Bussi 
nro 2 menee satamaan. Se kulkee myös lentoasemalle. Bussilinja 
Mõigu-Reisisadam poikkeaa satamissa. Lisatietoa aikataulusta 
http://soiduplaan.tallinn.ee/#bus/2/a-b. Viru Keskuksen pysäkin nimi 
on A. Laikmaa. Lippuja saa bussista (1,60 €).

Ilmaiset bussit satamasta
Viking Linen ilmaisbussi terminaalin edestä Viru-aukiolle Quality 
Outlet -myymälän kautta klo 14.20 ja 14.40.

Ilmainen asiakasbussi, ns. Prismabussi satamien ja kauppakeskuk-
sien välillä kulkee reittiä D-terminaali - A-terminaali - Rocca al Mare 
Keskus - Kristiine Keskus - A-terminaali - D-terminaali joka päivä kello 
9.45 – 17.15. Tarkka aikataulu on osoitteessa www.roccalamare.ee/
etusivu/?article_id=10856 

Miten lentokentälle
Viru Keskukselta kentälle on taksilla noin 4 km. Bussi nro 2 menee lento-
kentälle. Lisätietoa aikataulusta http://soiduplaan.tallinn.ee/#bus/2/a-b. 
Viru Keskuksen pysäkkin nimi on A. Laikmaa ja lentokentän pysäkki 
on Lennujaam. Lippuja saa bussista (1,60€).

Finnair
Finnairin asiakaspalvelu Virossa

+372 684 0536 ma–pe 9–17

Finnairin asiakaspalvelu 

Suomessa +358 600 140 140 

(3.04 eur/puh+ pvm) 24h/7

Tallinnan 
linja-autoasema 
Lastekodu 46, 10144, Tallinna

Avoinna ma–la 6.30–21, 

su 6.45–21. Puh. +372 12 550

(Aikataulut www.tpilet.ee)

Tallinnan rautatieasema
Toompuiestee 37, 10133, Tallinna

Puh. +372 1447 (Aikataulut 

www.edel.ee/soiduplaanid/). 

www.elektriraudtee.ee

Temptrans AS 
Lippumyymälä Viru väljak 6, 

Tallinna, puh. +372 6 480 777, 

avoinna ma–pe 10–18, suljettu 

13–13.30.

Lippumyymälä Nurga 1, Maardu, 

puh. +372 6 006 133, avoinna 

ma–pe 8–19, suljettu 13–14, 

su 10–15

Linja-autoasema, Lastekodu 46, 

Tallinna, avoinna ma–su 6.30–21

E-mail: temptrans@temptrans.ee, 

www.temptrans.ee. 

Linja-automatkat Venäjälle, 

Ukrainaan ja Valkovenäjälle.  

Ecolines
Toimisto Tartu mnt 68, Tallinna, 

puh +372 6 062 217, 

e-mail: ecolines@ecolines.ee, 

avoinna ma–pe 9–18. 

Linja-autoasema, Lastekodu 46, 

Tallinna, tel. +372 56 377 997, 

e-mail: ecolines.kassa@ecolines.ee, 

avoinna ma–su 6.30–21. 

Linja-automatkat Eurooppaan, 

Venäjälle.
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VEERENNI SIKUPILLI

KADRIORG
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PIRITA

Punainen reitti - Keskusta

Vihreä reitti - Pirita

Sininen reitti - Rocca al Mare

Kierros yhdellä reitillä kestää 

noin tunnin.

Kaikki reitit alkavat Viru-aukiolta.

Liput 19 euroa
www.citytour.ee 

MERIMETSA

MATKALIPUT JA -REITIT

Tallinnan julkisen liikenteen vihreä, 

kaksi euroa maksava Ühiskaart-kortti 

pitää ladata etukäteen esimerkiksi 

kioskeissa. Siihen voi ladata aikaa tai 

rahaa. Myynnissä on tunnin sekä 

yhden, kolmen, viiden ja 30 päivän 

lippuja. Päivälippujen voimassaolo-

aika alkaa ostohetkestä tai määrätystä 

päivästä.

Tunnin kertalippuja voi ostaa myös 

kuljettajalta. Ilman lippua matkusta-

van tarkastusmaksu on 40 euroa.

Kortti pitää rekisteröidä lukijassa joka 

kerta noustessa kulkuneuvoon hei-

lauttamalla sitä laitteen alaosan edessä. 

Laite laskee aina edullisimman hinnan. 

Systeemi ei ota päivässä enempää 

rahaa kuin kolme euroa (tunnin lippu 

1,10 €), joka on samalla päivälipun 

hinta. Samalla kortilla voi maksaa jopa 

kuusi matkaa. Kun ensimmäinen mat-

kustaja kirjautuu vain korttia heilaut-

tamalla, pitää jokainen lisämatka valita 

lukijan oikeanpuoleista nuolta paina-

malla, korttia heilauttamalla ja sen jäl-

keen painamalla OK:ta. Näytöllä näkyy 

ostettujen lippujen määrä.

Alle kouluikäiset ja alle 3-vuotiaiden 

lasten kanssa matkustavat aikuiset 

saavat matkustaa ilmaiseksi Tallinnan 

julkisessa liikenteessä. 

Reittiopas netissä: soiduplaan.tallinn.ee

www.visittallinn.ee/fin/matkailija/suunnittele/liikkuminen/julkinen-liikenne
Lisätietoä suomeksi:

TALLINN CITY TOUR

Tutustu Tallinnaan Tallinn City Tourin 

punaisten kaksikerrosbussien kyydissä.

Ääniopastus 10:llä kielellä. Hop On Hop 

reitille.

RATIKKALINJAT 2 PALASI LIIKENTEESEEN!
Syyskuun alusta raitiovaunulinja 2 liikennöi Ülemistestä 

rautatieasemalle, jonne on tehty uusi kääntöpaikka.

 Linjalla on myös uusi pysäkki Merekeskuksen luona. 

Asemalta jatkaa Koplin suuntaan bussi numero 52. 
Linja numero 1 palaa liikenteeseen vuoden 2017 syksyllä, 

jolloin uudet raiteet Kopliin valmistuvat. 

raitiovaunureitti

2

2

Pysäköintihinnat ja maksulliset ajat

■ Keskustan maksullinen pysäköintialue
15 min / 0,375 eur
Pysäköinti maksullista ma–pe 7–19, la 8–15. 
Sunnuntaisin ilmainen.

■ Ydinkeskusta 15 min / 1,20 eur
Pysäköinti maksullista vuorokauden ympäri.
■ Vanhakaupunki 15 min / 1,50 eur
Pysäköinti maksullista vuorokauden ympäri.

1.11.2015 lähtien Tallinnassa korkeimmat luvatut taksien hinnat ovat: 
aloitusmaksu 5,50 €, kilometrihinta 1,10 ja odotusmaksu 24,20 €/t. 



M I T Ä  M I S S Ä  M I L L O I N

mmm ensiapu…esmaabiT H E  B A L T I C  G U I D E  ™  S Y Y S K U U  2 0 1 6 47Tartu

TALLINN

Näin soitat 
Virossa, Virosta, Viroon

Suomeen soitettaessa pitää puhelinnumeron 

ensimmäinen nolla poistaa ja lisätä sen tilalle +358. 

Viron tunnus on +372. 

Langattomat 
yhteydet

Virossa langatonta wlan-yhteyttä kutsutaan nimellä Wifi. 

Lähes jokaisessa ostoskeskuksessa, hotellissa ja ravintolassa 

on asiakkaiden käyttöön tarkoitettu ilmainen yhteys. Joissa-

kin paikoissa pitää kysyä henkilökunnalta salasana. Monissa 

kaupungeissa on myös ilmaisia yhteyksiä. Virossa on myös 

myynnissä matkapuhelinyhtiöiden pre-paid-yhteyksiä netti-

yhteyksiin.
1. tammikuu uusi vuosi

24. helmikuu itsenäisyyspäivä

Pääsiäisenä pitkä perjantai
pääsiäissunnuntai

1. toukokuu – Vappu; Helluntai;

23. kesäkuu – voitonpäivä;

24. kesäkuu – juhannus;

20. elokuu – uudelleenitsenäis-
tymisen vuosipäivä;

24. joulukuu – jouluaatto;

25. joulukuu – ensimmäinen 
joulupäivä;

26. joulukuu – toinen joulu-
päivä.

Uudenvuoden, itsenäisyys-
päivän, voitonpäivän aattoina 
sekä jouluaattona on työpäivä 
kolme tuntia normaalia lyhy-
empi.

Koulujen loma-ajat
14.–22.3. Kevätloma

4.6. – 31.8. Kesäloma

17.10.–25.10. Syysloma

23.12.–10.1. Talviloma

Pyhäpäivät 
ja loma-ajat

TURISTI-INFOPISTEET 
www.visitestonia.com

Tallinna: Niguliste 2/Kullasepa 4

Puh. +372 6 457 777

Pärnu: Uus 4. Puh. +372 44 73 000

Saarenmaa: Tallinna 2, Kuressaare 
Puh. +372 45 33 120

Hiidenmaa: Hiiu tn 1, Kärdla
Puh. +372 46 22 232

Haapsalu: Karja 15. Puh. +372 47 33 248

Jõhvi: Rakvere 13A. Puh. +372 337 05 68

Narva: Narva Külastuskeskus, 
Peetri Plats 3, puh. +372 35 99137

Otepää: Tartu mnt 1
Puh. +372 766 12 00

Valga: Kesk 11. Puh. +372 766 16 99

Viljandi: Vabaduse pl. 6, 
puh. +372 43 30 442

Võru: Jüri 12. Puh. +372 782 1881

Rakvere: Laada 14. Puh. +372 324 27 34

Rapla: Viljandi mnt. 4
Puh. +372 489 43 59

Jõgevamaa: Suur 3, Jõgeva
Puh. +372 776 8520

■ Sanasto

olkaa hyvä .................. palun
kiitos ............................. aitäh, tänan
anteeksi ....................... vabandage
hei ................................. tere, tervist
hyvää huomenta ...... tere hommikust
hyvää päivää .............. tere päevast
hyvää iltaa .................. tere õhtust
hyvää yötä .................. head ööd
näkemiin ..................... nägemist, head aega
kaikkea hyvää ............ kõike head, 

kõike paremat
hyvää matkaa ............ head reisi
hyvää ruokahalua ..... jätku leiba, head isu
terveydeksi ................. terviseks  
paljonko se maksaa?.. kui palju see maksab?
onko teillä? ................. kas teil on? on teil?
missä on ...................... kus on…
mikä se on .................. mis see on?
mitä se tarkoittaa? ... mida see tähendab?
kuinka voitte? ............ kuidas elate?

miten menee? ........................ kuidas läheb?
ei se mitään, ei valittamista ... pole viga!
hauska tavata ......................... rõõm teid näha, 

meeldiv kohtuda
oli hauska tutustua ............... oli meeldiv tutvuda
mitä kello on? ........................ palju kell on?
en osaa viroa (venäjää) ....... mina ei oska eesti 

(vene) keelt
puhutteko suomea? ............. kas te räägite soome 

keelt?
englantia/ruotsia/saksaa? .... inglise/rootsi/

saksa keelt?
Auto hajosi .............................. Auto läks katki
Bensa on loppunut ............... Bensiin sai otsa
Täällä on onnettomuus ....... Siin on avarii
Tiellä on ruuhkaa .................. Teel on ummik
Missä on autokorjaamo/
rengashuolto? ........................ Kus on autoremondi-

töökoda/kummiparandus?

■ Poliklinikat ja apteekki
24H avoinna apteekki 
Tõnismägi 5, 10119, Tallinna
Puh. +372 644 2282

Mustamäe poliklinikka
Ehitajate tee 27, Tallinna
Puh. 1314, +372 667 0679

Keskhaigla poliklinikka
Ravi 18, Tallinna
Puh. 1900, +372 622 7070

■ Posti
Tallinnan postitoimipaikka
Narva mnt 1, 10111, Tallinna
Avoinna ma–pe 8–20, la 9–17
Puh.+372 617 7037

■ Kauppojen aukioloajat
Rocca Al Mare kauppakeskus
Keskus avoinna 10–21
Prisma avoinna 8–23

Kristiine kauppakeskus
Keskus avoinna 10–21
Prisma avoinna 8–23

Stockmann
Avoinna ma–la klo 9–21, 
su 10–21

Tallinnan Kaubamaja
Avoinna joka päivä 9–21, 
ruokakauppa avoinna 9–22

Viru Keskus
Avoinna joka päivä 9–21, 
ruokamaailma avoinna 9–22

Mustikan ostoskeskus
Avoinna ma–la 10–20, su 10–18
Prisma avoinna 8–23

Ülemiste Keskus 
Avoinna 10–21, 
ruokakauppa avoinna 9-22

Norde Centrum
Avoinna 10–21, 
ruokakauppa avoinna 8–22

SadaMarket
Avoinna 8–19

Foorum Kauppakeskus
Avoinna ma–la 10–20, 
su 10–19

Solaris
Avoinna 10–21, ruokakauppa 
avoinna  9–23

Lootsi Keskus 
Avoinna 8–20

Postimajan kauppakeskus
Avoinna 9–22

Puh. +372 776 85

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ
Kohtu 4, puh. +372 6103 200, 
fax +372 6103 281, 
e-mail: sanomat.tal@formin.fi. 
Konsuliosasto, os. Pikk jalg 14, on 
avoinna ma–pe klo 9–12 ja 14–16.
Viikon loppuisin ja juhlapyhinä Suomen 
kansalaisille +358 9 160 55555.

RUOTSIN SUURLÄHETYSTÖ 
Pikk 28, 15055 Tallinna
Puh. +372 640 56 00. 

The Baltic Guide
Põhja pst. 25, 10415 Tallinna
Puh. +372 6 117 760
editorial@balticguide.ee
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LEHDEN SAAJA (täytä vain kun saaja on eri henkilö kuin tilaaja)

Lehden vuosikerta 36,00€ 
(sis. alv), 12 nroa

Lehden tilaus jatkuu kestotilauksena 
ensimmäisen tilausjakson jälkeen 
voimassa olevan hinnaston mukaan,
ellei tilausta peruuteta ennen jakson 
päättymistä. Myöhemmin peruutettu 
tilaus päättyy maksetun jakson 
jälkeen.

* Pakolliset kentät

Haluan laskun postitse

Tilaukset kätevästi: 
www.balticguide.ee

■ Tulli määräykset

Matkustaja saa polttoainetta lukuun ottamatta 
tuoda rajoituksetta toisesta EU-maasta hankkimiaan 
tuotteita omaan käyttöönsä.

EU-maista tuotavissa tupakka tuotteissa pitää 
olla painettuna suomen- ja ruotsinkieliset varoitusmerkinnät. 
Niiden puuttuessa ovat voimassa seuraavat rajoitukset:

 200 KPL SAVUKKEITA
 TAI 250 G PIIPPU- JA SAVUKETUPAKKAA

 Henkilöautossa tai moottoripyörässä olevien kannettavien säili-
öiden sisältämä polttoaine on tullitonta ja verotonta 10 litraan saakka, 
jos se on samaa kuin kyseisessä ajoneuvossa käytetään.

Huumausaineita ei saa tuoda ilman lupaa. Myös mm. elävien eläinten 
ja kasvien, uhanalaisten eläin- ja kasvilajien sekä niistä saatavien 
tuotteiden, ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden sekä vaarallisten 
teräaseiden tuontia on rajoitettu.

 Piraattituotteiden tuonti on kielletty.

Katso myös www.tulli.fi 
Tullineuvonta puh. +358 20 690 600

Lehti 
auto-

matkustajille!
Helsingin Länsiterminaalissa ja 

Katajanokan terminaalissa on 

automatkustajia varten 

The Baltic Guiden jakelupisteet 

lähtöselvityksen jälkeen 

odotusalueilla. 
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 mmm Viro ja Tallinna T H E  B A L T I C  G U I D E  ™  S Y Y S K U U  2 0 1 648
PERUSTIETOA VIROSTA

Pinta-ala: 45 227 km2.

Asukasluku: noin 1 312 000.

Pääkaupunki: Tallinna,

asukasluku 434 426 (1.1.2015).

Itsenäistymien: 24. helmikuuta 1918, 

itsenäisyyden palauttaminen 20. elokuuta 

1991. 

Ilmasto: Keskilämpötila heinäkuussa 16°C, 

helmikuussa -9°C. 

Aika: GMT +2. 

Kielet: Virallinen kieli on viro. Venäjää äidin-

kielenään puhuvia on yli 300 000. 

Uskontokunnat: Kansainvälisten tutki-

musten mukaan Viroa pidetään yhdeksi 

maailman uskonnottomammaksi maaksi. 

Eri kirkkokunnissa on alle puoli miljoonaa 

jäsentä. Eniten on luterilaisia, n. 180 000 eli 

alle 15 % väestöstä. 

Valuutta ja korttimaksu: Viron valuutta on 

euro. Luottokortit Visa, MasterCard, Eurocard, 

Diner’s Club ja American Express käyvät lähes 

kaikissa hotelleissa, kaupoissa ja ravintoloissa.

Sähkö: Verkkovirta 230 V / 50 Hz, 

Pistoketyyppi on ”eurooppalainen” (Type C) 

pistoke, kahdella pyöreällä pinnillä.

VANHASSAKAUPUNGISSA:

■ Kaupunginmuuri puolustustornei-
neen Suur-Kloostri- ja Väike-Kloostri-
katujen kulmasta pääsee Nunnatorniin 
ja sieltä puolustuskäytävää pitkin 
Saunatorniin ja Kultajalan torniin.

■ Raatihuone. Pohjois-Euroopan par-
haiten säilynyt keskiaikainen raatihuone 
sai nykyisen muotonsa 1400-luvun alussa.

■ Vuonna 1246 perustettu Pyhän 
Katariinan luostari on Tallinnan vanhin 
säilynyt rakennus.

■ Mustapäiden talo. Vuonna 1399 
perustetun veljeskunnan talo Tallinnan 
harvoja renessanssirakennuksia.

■ Raadin apteekki on yksi Euroopan 
vanhimmista apteekeista, joka yhä 
toimii samalla paikalla Raatihuoneen 
torin laidalla.

MUUALLA KAUPUNGISSA:

■ Vapaudenaukio. Suuren symbolisen 
arvon omaava Vabaduse väljak sijait-
see Vanhankaupungin eteläpuolella. 
Aukion laidalla seisova valtava ristihuip-
puinen pylväs on vuosina 1918–1920 
käydyn Viron vapaussodan muisto-

merkki. Toisella laidalla on itsenäisty-
mistä symboloiva kahdesta pylväästä 
muodostuva muistomerkki, Vapauden 
kello (Vabaduse kell).

■ Kadriorgin puistoalue. Presidentin 
linna, Pietari Suuren rakennuttama 
palatsi, jossa on nykyään taidemuseo, 
KUMU-virolaisen taiteen museo ja 
paljon muuta upealla ja laajalla puis-
toalueella. Kadriorgin linnalta lähtee 
puistotie kohti Suomenlahden rantaa 
suoraan Rusalkan muistopatsaalle.

■ Tallinnan laululava. 1960-luvulla 
rakennetulle Laululavalle mahtuu 
kerralla yli 30 000 laulajaa. Laululavalla 
oli tärkeä osa Viron uudelleenitsenäisty-
miseen johtaneen prosessin, Laulavan 
vallankumouksen, alkuvaiheissa.

■ Tallinnan teletorni. Kloostrimetsa 
tee 58 A, Tallinn, puh. +372 57 503 650, 
sähköposti info@teletorn.ee, www.
teletorn.ee. Avoinna toukokuu–syyskuu 
joka päivä 10–19, lokakuu–huhtikuu 
avoinna ke–ma 11–18, ti suljettu. 
Ravintola avoinna lokakuu–huhtikuu 
keskiviikosta maanantaihin 11–23, tiis-
taisin 18–23. Ravintolaan suositellaan 
tekemään pöytävaraus etukäteen. 
HUOM! Tornissa voi olla samanaikaisesti 
korkeintaan sata henkeä. Näin ollen 
kannattaa varautua jonoihin.

■ Pyhän Birgitan luostarin rauniot. 
Piritajoen rantapenkereellä. 1407 
Ruotsin vallan aikana perustettun luos-
tarin tuhosi Iivana Julman joukot 1577.

■ Kasvitieteellinen puutarha. 4 500 
lajin ja 123 hehtaarin Kasvitieteellinen 
puutarha on kasvihuoneineen ja puis-
toalueineen keidas kesällä ja talvella.

■ Eläintarha. Suuri, lähes 90 hehtaa-
rin laajuinen eläintarha, jossa paljon 
harvinaisia lajeja sekä suuria nisäkkäitä 
norsuista jääkarhuihin ja simpansseista 
sarvikuonoihin. Sijaitsee Rocca al Maren 
kaupungiosassa.

■ Lentosatama. 1900-luvun alussa 
rakennetussa teräsbetonihangaarissa 
on Viron merimuseon uusin yksikkö. 
Mahdollisuus tutustua käsin kosketellen 
merenkulun historiaan.

          Viron historia lyhyesti

10 000 eKr. Jääkausi loppui ja ihmis-
asutusta alkoi virrata Viron 
alueelle.

1000-lukuun mennessä peltovil-
jelystä tuli pääelinkeino ja 
muodostui maakunnallinen 
hallinto.

1200-luvulla Kalpaveljesten ristiretki 
ulottui Etelä-Viroon ja tanska-
laiset valloittivat pohjoisosan.

1343  Yrjönpäivän yön kapina (Jüriöö 
ülestõus). Virolaiset talonpojat 
nousivat valloittajia vastaan 
huonolla menestyksellä.

1346  Tanska myi maansa Virossa 
saksalaiselle ritarikunnalle. 
Talonpojista tuli maaorjia.

1558  Venäjä aloitti Iivana Julman 
määräyksestä sodan Liivin-
maasta, johon Viron lisäksi 
kuului Latvia. Kaikkiaan sotia 
alueista käytiin vuoteen 1853 
ja niihin osallistuivat myös 
Tanska, Ruotsi ja Puola. Puola 
saa Latvian ja Etelä-Viron, 
Ruotsi Pohjois-Viron, Tanska 
saa Saarenmaan.

1600-luvulla perustettiin kouluja 
ja Tarton yliopisto (1632) oli 
Ruotsin vallan alla.

1700–1710 Suuri pohjan sota, 
katovuosia, nälänhätää, ruttoa. 
Väestö väheni 350 000:sta 
150 000:een.

1710  Tallinna siirtyi venäläisten käsiin ja 
1721 Uuden kaupungin rauhassa 
koko Viro virallisesti Venäjälle.

1800-luvulla Tsaari kavensi aatelis-
ton valtaa ja talonpojat vapau-
tettiin maaorjuudesta ja heille 
annettiin oikeus ostaa maata 
(1860-luvulla). Vielä 1914 lähes 
puolet viljelysmaasta oli kui-
tenkin saksalaisen aateliston 
omistuksessa. Myös poliittinen 
valta säilyi aatelistolla.

1917  Kun tsaarinvalta luhistui 
Venäjällä, Virolle myönnettiin 
autonomia. Virossa järjestettiin 
vaalit, joissa valittiin maapäi-
vät. Hallituksen johtoon nousi 
Konstantin Päts.

1918  Saksa miehitti Viroa. Maa-
päivien edustajat julistivat Viron 
itsenäiseksi tasavallaksi 24.2. 
Virossa taistelivat saksalaiset, 
venäläiset ja virolaiset joukot.

1919  Käytiin Viron vapaussotaa, 
joka päättyi Tarton rauhaan 
2.2.1920.

1920  Säädettiin itsenäisen Viron 
ensimmäinen perustuslaki 

tavoitteena laaja demokratia. 
Syntyi paljon pieniä puolueita.

1929–35 Lama ja poliittinen kriisi, 
josta seurasi poikkeustila ja 
Valtiopäivien hajottaminen. 
Päts sai laajat valtaoikeudet.

1937  uusi perustuslaki, 1938 Päts 
presidentiksi, paluu perustus-
lailliseen hallintotapaan, mutta 
täysdemokratiaa ei ehditä 
toteuttaa ennen neuvostomie-
hitystä. 

1939  Neuvostoliiton kanssa solmit-
tiin avunantosopimus 28.9. 
Neuvostoarmeijalle tukikohtia 
Viroon.

1940  Järjestetään ”vaalit”, joiden 
jälkeen Virosta tulee neuvosto-
tasavalta (27.7.) ja maa liitettiin 
Neuvostoliittoon.

1941–44 Saksalaiset miehittävät 
Viron. Saksan armeijaan 
liittyi noin 70 000 virolaista. 
Syyskuussa 1944 puna-armeija 
valloitti Viron uudelleen.

1944–91 Viro on Neuvosto-Eesti. 
Vuoden -44 lopulla maasta 
pakeni suuri määrä kansalaisia 
ulkomaille. Noin 10 000 miestä 
(metsäveljet) jatkoi taistelua.

 Neuvostoliitto sovjetisoi 
Viroa rankalla kädellä. Suur-
kyydityksissä 1949 25 000 
virolaista lähetetettiin leireille 
itään. Virolaisten määrä väheni 
vuoden 1940 1,1 miljoonasta 
noin 850 000:een vuoteen 
1949 mennessä.

 Viroon muutti vuoteen 1955 
mennessä yli 200 000 ei-
virolaista. 1980-luvulla enää 60 
prosenttia maan asukkaista oli 
virolaisia.

1987  Virossa alkoi näkyvät pyrkimyk-
set irtautua Neuvostoliitosta. 
Järjestettiin muun muassa 
mielenosoituksia ympäristön 
tuhoamista vastaan (fosforisota). 

1988  Laulava vallankumous, Viro 
julisti alueensa suvereenisuu-
den ja lakiensa herruuden 
16.11.1988. 

1991  Viro itsenäistyi uudelleen 
Moskovassa tapahtuneen 
kommunistien vallankaappa-
uksen epäonnistuttua 20.8.

2004  Euroopan unionin ja sotilasliit-
to Naton jäsen.

2011  Viron valuutaksi tuli euro 
vuodesta 1992 käytössä olleen 
kruunun tilalle.

Nimi Tallinna lienee perua Tanskan val-
lan ajalta (1219–). Taani linn tarkoittaa 
tanskalaisten kaupunkia.

1285  Tallinna liittyi Hansaliittoon.

1346  Tanskalaiset myivät kaupungin 
saksalaiselle ritarikunnalle. 
Tapahtui jakautuminen 
Toompean feodaaliruhtinaiden 
yläkaupungiksi ja käsityöläisten ja 
porvarien alakaupungiksi.

1561  Tallinna siirtyi ruotsalaisille.

1721  Venäläiset valloittivat Viron ja 
samalla Tallinnan.

1918  Viron julistauduttua itsenäiseksi 
Tallinnasta tuli maan pääkau-
punki.

1939–44 Venäläiset ja saksalaiset 
miehittäjät vuoron perään 
kaupungin isäntinä. 1944 
maalis kuussa Neuvostoarmeija 

pommitti Tallinnaa, mikä aiheut-
ti laajoja tuhoja kaupungissa. 
Pommituksissa kuoli 1 400 ihmistä.

1944–1991 Sosialistisen neuvostotasa-
vallan pääkaupunki, jossa järjes-
tettiin 1980 Moskovan olympia-
laisten purjehduskilpailut.

1991– Viron pääkaupunki. Vanha-
kaupunki otettiin 1997 Unescon 
maailmanperintöluetteloon.

2011 Euroopan kulttuuripääkaupunki 
yhdessä Turun kanssa. Väkiluku 
noin 411 000, joista kansallisuu-
deltaan virolaisia 53%, venäläisiä 
38% ja muita 9%.

Tartu

TALLINN

Tallinnan vanhakaupunki on 
vuodesta 1997 kuulunut Unescon 
maailmanperintöluetteloon.

å

Tallinnan kaupunki

Cafe Amigo
Avoinna joka päivä.
Viru väljak 4. Karttakoodi a2 
www.amigo.ee

Baila Bar
Avoinna pe–la 
Sauna 1. Karttakoodi 
Vanhakaupunki i2
bailabaila.ee

Butterfly Lounge
Vana-Viru 13/Aia 4. 
Karttakoodi a2
kokteilbaar.ee

CatHouse
Avoinna pe–la. 
Tartu mnt 17. Karttakoodi b3

Cellar
Avoinna pe–la.
Laikmaa 5, Tallink Hotel. 
Karttakoodi b2
www.tallinkhotels.com

Chicago 1933
Avoinna joka päivä.
Aia 3. 
Karttakoodi Vanhakaupunki h3
www.chicago.ee

Clazz
Avoinna joka päivä.
Vana turg 2. Karttakoodi 
Vanhakaupunki h2
www.clazz.ee

Club Hollywood
Avoinna ke–la.
Vana-Posti 8. Karttakoodi 
Vanhakaupunki i1
clubhollywood.ee

Kohvik Sinilind
Müürivahe 50. Karttakoodi 
Vanhakaupunki h3 
www.facebook.com/KohvikSinilind

Prive
Avoinna ke, pe–la.
Harju 6. Karttakoodi Vanhakaupunki j1.
www.clubprive.ee

Protest
Mere pst 6a. Karttakoodi a2
protest.ee

Rock Cafe
Avoinna konserttipäivinä.
Tartu mnt 80D. Karttakoodi c4 
www.rockcafe.ee

Sossi Klubi
Avoinna pe–la.
Tartu mnt 82. Karttakoodi c4 
www.sossi.ee

Club Studio
Avoinna pe–la.
Sauna 1. Karttakoodi Vanhakaupunki i2
clubstudio.ee

Tapper 
Avoinna konserttipäivinä.
Pärnu mnt 158g.
www.tapper.ee

Vabank
Avoinna pe–la.
Harju 13. Karttakoodi 
Vanhakaupunki j1
www.vabank.ee

Venus Club
Avoinna ti–su.
Vana-Viru 14. Karttakoodi a2
www.venusclub.ee

Violet Lounge
Roseni 9. Karttakoodi a2
www.facebook.com/vlounge.ee

Cubanita Live Cafe
Narva mnt. 5, Tallinna. 
Karttakoodi a2

Night Club Teater
Avoinna pe–la.
Vabaduse väljak 5. 
Karttakoodi b2.
www.klubiteater.ee

Lounge Deja Vu
Vana-Viru 8. 
Karttakoodi Vanhakaupunki h3.
www.dejavu.ee

Tallinnassa on vilkas yöelämä. Kaupungissa on monia toinen 
toistaan tyylikkäämpiä ja rennompia klubeja ja pubeja. Tarjonnasta 
löytyy varmasti jokaiselle jotakin. Keikka- ja tapahtumakalenterit 
löytyvät kunkin klubin omilta nettisivuilta.

Tallinnan yöelämä
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 VÄLIMATKATAULUKKO
Merkittävimmät Viron kaupungit ja rajanylityspaikat
HAAPSALU
175 IKLA
347 288 KOIDULA

84 148 335 KUIVASTU
158 221 408 73 KURESSAARE

56 228 403 121 106 KÄRDLA
312 349 267 357 431 368 NARVA
108 67 253 81 155 161 291 PÄRNU
199 235 222 245 318 256 167 178 RAKVERE

9 180 356 90 163 47 321 114 208 ROHUKÜLA
99 193 285 144 218 155 211 128 99 108 TALLINN

249 209 100 255 328 305 178 174 123 258 186 TARTU
204 131 173 177 250 257 235 96 149 210 159 78 VILJANDI
300 227 62 274 347 353 248 192 194 306 253 71 124 VÕRU

Riigipiir, kontrolljoon

Territoriaalmere piir

Tartu rahu piir

Maakonna piir Põhimaantee

Tugimaantee

Kõvakattega maantee

Kruuskattega maantee

Linn

Vallasisene linn

Alev

Alev-vald
Maakonna keskusVILJANDI

PealinnTALLINN

Haldusjaotus on seisuga 01.04. 2007
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OPISKELIJAHOITOLA

*Oppilaat ovat töissä ma–pe kello 10.00–16.00

Sijaitsemme Kochi Aidan talossa 
(Superalko) 2. kerroksessa!

• Kochi Aidad, Lootsi 10, Tallinna, II krs. (D-terminaali), puh. +372 6 801 665
info@kursused.ee • www.kursused.ee

19 €
UUTUUS! MATRIX SUGARSHINE -HOITO

23 €Sis. pedikyyri + manikyyri
PAKETTI 1*

Sis. kasvohoito + manikyyri
(halutessanne ilmainen hiusten pesu)

PAKETTI 2*

28 €

Sis. kasvohoito +  pedikyyri
(halutessanne ilmainen hiusten pesu)

PAKETTI 3*

35 €
Sis. kasvohoito +  manikyyri + 
pedikyyri (halutessanne ilmainen 
hiusten pesu)

PAKETTI 4*

45 €

25 €

ANESI ULTRAÄÄNIPUHDISTUS
(Hoito sisältää alkupuhdistuksen, laitekäsit-
telyn, hoito-aineen imeytyksen  ja naamion)

*Tarkennus: paketit sisältävät pakettipohjaista 
kynsienlakkausta. Ongelmajalkojen kyseessä 
ollessa lisätään pedikyyriin 5 – 10 euron lisä-
maksu. 

alk. 3 €
Naisten, miesten ja lasten parturi-kampaa-
japalvelut

IHOA KIINTEYTTÄVÄ JA UUDISTAVA 
NANNIC RADIOFREKVENSSIHOITO.
"Veitsetön kasvojen kohotus"
(Nannic hoito sis. pintapuhdistuksen, entsyy-
mikuorinnan, 30 min radiofrekvenssihieron-
nan ja Algovert-naamion. Hoidossa käsitellään 
kasvot, kaula ja silmänympärysiho) Hoidon 
kesto 75 min.

TUTUSTUMISHINTA 50€
 ( norm. 80€)

Suomen Kosmetologien 
Yhdistys – Kosmeto-

logföreningen 
i Finland ry jäsen

90

503

Tavoitteenamme oli keskittää samaan purkkiin eri maiden tunnetuimpien ja 
tehokkaimpien luonnonantimien voimat yhdistämällä niiden ainesosat 

maukkaaksi seokseksi.

Tarkempaa tietoa ja jälleenmyyjät löydät 
kotisivulta 

www.flowene.com

on uusi ja samalla hieman vierasperäinen!
Kurkumiini kurkuma-hunaja

Käytämme CURCUME-tuotteissa runsaasti kurkumiinia sisältävää kurkuma-
jauhetta (kurkumiinipitoisuus 10-45%), kaupoissa mausteena myytävä
kurkumajauhe sisältää kurkumiinia vain 1-3%. Edistämme kurkumiinin 

imeytymistä sekoittamalla siihen jauhettua pippuria. Mustapippurin 
sisältämä alkaloidi piperiini lisää kurkumiinin hyötyosuutta jopa 2000%!

HYVINVOINTIMME TODELLISIA SUPERSANKAREITA!

Viron luomualueilta kerätty hunaja, mustapippuri ja perinteisessä 
intialaisessa ayurveda-lääkinnässä erittäin arvostettua kurkumiinia 

sisältävä kurkuma ovat tänä päivänä

Lue lisää kurkumiinin ja kurkuman terveysvaikutuksista 
www.curcumin.life

Yksilölliset tukipohjalliset

Kokemustamme on yli 10 
vuotta ja tarjoamme siihen 
pohjautuen asiantuntevaa 
palveluamme niin lapsille 
kuin aikuisille!

Käytämme valmistuksessa 
muottimenetelmää ja allergia-
vapaita materiaaleja.

OÛ Rehabilitatsiooniabin perustoimintana on yksilöllisten 
tukipohjallisten valmistaminen.

Rehabilitatsiooniabi OÜ
Tulika 19, Tallinna
Olemme avoinna 
työpäivisin 10.00–17.00

TALLINNASSA: LISÄTIETOJA:PÄRNUSSA:
Palvelu on saatavana myös 
Pärnun pisteessämme
Tallux Orto OÜ
Kuninga 19, Pärnu
Avoinna työpäivisin 
10.00–17.00

 Tukipohjalliset valmistetaan paikan päällä 100% käsityönä!

75 euron erikoishinta!

Tämän mainoksen 
esittäessä on voimassa 

Pohjallisparin 
hinta on 82,50 euroa.
Korjaustoimenpiteet ilmaiseksi.

www.abivahendid.ee

Löydät meidät myös Facebookista: 
www.facebook.com/abivahendid
Puh. +372 5809 9996 (viroksi ja englanniksi)
+372 58 11 99 89 
(suomeksi alkaen syyskuusta)
info@abivahendid.ee



VIIHTEEN MESTARI VIKING XPRS
Viking XPRS on tunnettu hyvästä viihteestään ja erikoislähdöistään, ja varsinkin 
perjantaisin ja lauantaisin bilebändi ja DJ:t nostattavat tunnelman kattoon.  
Joka ilta on luvassa musiikkia ja viihdettä myös teeman ulkopuolelta – karaokea ja 
trubaduuria unohtamatta. Astu laivaan ja vaihda vapaalle!

Alkaen-hinnat voimassa 13.9. asti. Matkustusaika 11.10.2016 asti.

Varaa netissä, vikingline.fi, tai soita myyntipalveluumme, puh. 0600 41577  
(1,75 €/vastattu puhelu + pvm./mpm.). Paikkoja on rajoitetusti. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

MINIRISTEILY  
HELSINGISTÄ

ALK. 14 €
B2-HYTTI

PÄIVÄRISTEILY  
TALLINNAAN

ALK. 9 €
HLÖ

KATSO SYKSYN  
VIIHDE JA ARTISTIT: 
VIKINGLINE.FI/VIIHDE


	SBG0109001
	SBG0109002_alko
	SBG0109003_alko
	SBG0109004
	SBG0109005
	SBG0109006
	SBG0109007
	SBG0109008
	SBG0109009
	SBG0109010uusim_alko
	SBG0109011_alko
	SBG0109012_alko
	SBG0109013
	SBG0109014
	SBG0109015
	SBG0109016
	SBG0109017
	SBG0109018
	SBG0109019
	SBG0109020
	SBG0109021
	SBG0109022
	SBG0109023
	SBG0109024
	SBG0109025uus
	SBG0109026
	SBG0109027
	SBG0109028
	SBG0109029
	SBG0109030
	SBG0109031
	SBG0109032
	SBG0109033
	SBG0109034
	SBG0109035
	SBG0109036
	SBG0109037
	SBG0109038
	SBG0109039
	SBG0109040
	SBG0109041
	SBG0109042
	SBG0109043
	SBG0109044
	SBG0109045
	SBG0109046
	SBG0109047
	SBG0109048
	SBG0109049
	SBG0109050
	SBG0109051
	SBG0109052

