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seuratoiminta

Suomen Viro-yhdistysten
liiton jäsenseurat:
Baltirail
Eesti Lastering
www.svyl.net/lastering/
Espoon Suomi-Viro-seura
Heinäveden Viro-ystävyysseura
Helsingin Viro ystävyysseura
(HEVY)
Helsinki-Tallinna-seura
http://hetas.wordpress.com/
Huittisten seudun Suomi-Viroseura

Vapaaehtoinen
yhdistystoiminta
Viron ja Suomen
välillä on suurimmaksi osaksi sidoksissa Suomen Viroyhdistysten liittoon
(SVYL), jonka paikallisyhdistysten
toiminta käsittää
kulttuurin monet
osa-alueet.

Hämeenlinnan ja Riihimäen

Pirjo Ranki Viljandin linnan raunioilla.

Suomi-Viro-yhdistys
www.kolumbus.fi/mikko.lund/
suomi-viro-yhdistys
Janakkalan Suomi-Viro-seura
Joensuun Suomi-Viro-seura
Kainuun Viro-seura
Kangasalan Räpinologit
Keravan Viro-seura
Keski-Suomen Viro-seura
www.keskisuomenviroseura.info
Kokkolanseudun Suomi-Viroseura www.koti.mbnet.fi/kssvs/
Kotkan Tallinna-seura
www.kotkantallinnaseura.net
Kouvolan Viro-seura
Lapuan Suomi-Viro-seura
Lohjan seudun Suomi-Viro-seura
www.saunalahti.fi/~petjava/
lohjan.viroseura/
Meri-Lapin Suomi-Viro-seura
Olutsilta – Õllesild
www.olutsilta.org
Porin seudun Suomi-Viro-seura
Rauman Suomi-Viro-seura
Salon seudun Suomi-Viro-seura
www.salonviroseura.net
Savonlinnan Viro-yhdistys
Suomalaisuuden liitto
www.suomalaisuudenliitto.fi
Suomen-poikien perinneyhdistys
www.suomenpojat.fi
Suomi-Viro-seura
Tampere-Tartto-seura
www.kotisivu.dnainternet.fi/ttsry/
Teljän Suomi-Viro-seura
Toijalan seudun Suomi-Viroseura www.yhdistykset.toijala.fi/
suomi-viro/
Tuusulan Suomi–Viro-yhdistys
Vaasa-Pärnu-seura
www.netikka.net/vaasaparnuseura/
Vakka-Suomen Viro-seura
Valkeakosken seudun
Suomi-Viro-seura
Varsinais-Suomen Viro-keskus
www.viro-keskus.fi
Vihdin Vironystävät ry
Viljandin ystävät
www.vyry.viljandi.net
Virkku
www.saunalahti.fi/~virkulty/
Viro-instituutin ystävät
www.saunalahti.fi/eeinst
Vironkielisen Opetuksen Seura
Eestikeelse Hariduse Selts
www.eestikoolsoomes.com

Yhdistysten ystävyystoimintaa
Teksti Mikko Savikko, kuvat Pertti Neittaanmäki ja Kristi Reimets

Y

stävyystoimintaa harjoitetaan muuallakin kun
SVYL:n alaisissa liitoissa.
Muun muassa kirkoilla on
omaa ystävyystoimintaa ja monilla kunnilla sekä kaupungeilla on
ystävyyskunta naapurimaassa.
Pirjo Ranki on Viljandin ystävät -yhdistyksen kantavia voimia.
Hän vastasi The Baltic Guiden
kysymyksiin.
Miksi Viljandin ystävät?
”90-luvun puolivälissä pääsin
tutustumaan Viljandiin virolaisten ystävieni kautta. Ihastuin
pienen kaupungin tunnelmaan
ja sen erittäin ystävällisiin asukkaisiin. Alkuun kävin ainoastaan
Viljandin kansanmusiikkifestivaaleilla ja Vanhan musiikin
festivaaleilla, mutta hankittuani
loma-asunnon sieltä, tuli myös
todellinen Viljandi tutuksi. Vuosien mittaan meistä suomalaisista
kertyi ryhmä Viljandi-faneja, ja
loimme vahvat siteet Viljandin
kulttuurielämään. Tuntui luontevalta perustaa ystävyysseura (v.
2003), jonka tavoitteena on tehdä
yhteistyötä taiteilijoiden ja muusikoiden kanssa. Olemme tuoneet
kulttuuriakatemian opiskelijoita
esiintymään Suomeen eri tapah-

tumiin ja olemme myös tehneet
seuran jäsenmatkoja Viljandin
folkille, syksyisille kekrijuhlille,
Viljandijärven ympärijuoksulle ym. Lisäksi olemme jo useana vuonna järjestäneet kyykän
ystävyysottelun Viljandi-järven
rannalla; joukkueet mm. Viljandin
kaupungin hallituksesta, Sakalalehdestä, Paavalin seurakunnasta,
Folk-joukkue sekä tietysti omamme.”
Mikä Viljandissa vetää puoleensa?
”Erittäin kaunis luonto, ystävälliset ja vieraanvaraiset ihmiset ja
mielenkiintoinen historia. Liika
turismi ei ole vielä päässyt muuttamaan kaupunkikuvaa. Folk-festivaalit heinäkuun lopulla ovat
ehdottomasti kesän kohokohta.
Esiintyjiä tulee ympäri maailmaa,
konsertteja on useissa eri paikoissa – myöskin katujen varsilla
katusoittajat musisoivat vieraiden iloksi. Koko Viljandi kuhisee
leppoisaa festivaali-tunnelmaa.”
Martin markkinoilla on Viljandi-sali. Mitä siellä tapahtuu?
”Viljandi-sali sijaitsee Kaapelitehtaalla Ravintola Hima&Salin
tiloissa. Salissa saa melko hyvän

SVYL:n tulevia tapahtumia:
26.11. klo 17.30–19.00 Virolaisen
taiteen kultakausi, Elina Aro.

n Suomen sotaveteraanien
Viron yhdistyksen eli Suomenpoikien Suomen itsenäisyysjuhla
Tallinnassa 5.12.

3.12. klo 17.30–19.00 Viron kolmet
kasvot: Tallinna, Narva ja Tartto,
Elina Aro.

n Tieteiden yö 8.1.2009 Baltiakeskuksessa (Mariankatu 8 b C 12,
Helsinki).

n Marie Under -runoilta
Richardinkadun kirjastossa
(Rikhardinkatu 3, Helsinki).

n Virolaisen valokuvaajan Kalju
Suuren valokuvanäyttely 8.1.–28
.2.2009 Baltia-keskuksen käytävägalleriassa (Mariankatu 8 b C
12, Helsinki).

n Viro-luentosarja Turun työväenopistolla (Kaskenkatu 5, Turku).

20.11. klo 18. Kirjastossa on myös
esillä Marie Under -aiheinen
näyttely.
n Suomen Viro-yhdistysten liiton
ja Viron Suomen-instituutin
yhteiset pikkujoulut 3.12. klo
18–21 ravintola Marian Helmessä
(Snellmaninkatu 17, Helsinki).

n Matka 2009 15.–18.1.2009
Helsingin Messukeskuksessa
(Messuaukio 1, Helsinki).
SVYL osallistuu tuttuun tapaan
matkamessuille myyntipöydällään
Ystävyysseurojen liiton osastolla.
Lisätietoja osoitteesta www.svyl.net

Suomen Viro-yhdistysten liitto (SVYL)
n Vuonna 1991 perustettu SVYL on valtakunnallinen kansalaisjärjestö,
joka haluaa syventää Suomen ja Viron välisiä suhteita kaikilla elämän
alueilla. Liittoon kuuluu 41 paikallisyhdistystä ympäri Suomea. Jäseniä
niissä on noin 3 500.
n SVYL on erinomainen kanava kaikille Virosta kiinnostuneille. Se
tarjoaa ajankohtaista Viro-tietoa, monipuolista kulttuurivaihtoa ja uusia
kontakteja. Liitto järjestää seminaareja ja matkoja sekä toteuttaa erilaisia suomalais-virolaisia projekteja. SVYL myöntää omaa ansiomerkkiään
tunnustuksena ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta toiminnasta Suomen ja
Viron välillä. Vuodesta 2001 SVYL on julkaissut omaa kulttuurilehteä
viro.nyt.
n SVYL:n puheenjohtaja on turkulainen kirjailija Harri Raitis.
Toiminnanjohtaja on Kirsi Bongwirnso ja kulttuurisihteeri Grete Ahtola.
n Martin markkinoilla 2008 olevat SVYL:n jäsenseurat ovat Espoon
Suomi-Viro-seura, Olutsilta – Õllesild, Vihdin Vironystävät ja Virkku.
Edellä mainitut ovat SVYL:n osastolla, muualla ovat Eesti Lastering,
Viljandin ystävät sekä Viro-instituutin ystävät.

käsityksen virolaisesta kansanmusiikkitarjonnasta. Tarton yliopiston Kulttuuriakatemian opiskelijat
esiintyvät salissa sekä lauantaina
että sunnuntaina. Lauantai-iltana
22.11. pidettävässä Viro 90 folk
-konsertissa esiintyvät Pärnu poisid sekä Suomessakin mainetta
niittäneet Viljandin omat bändit
Untsakad ja Svjata vatra. Tätä
tapahtumaa tukee oman seuramme lisäksi Tuglasseura, Viljandin
kaupunki ja Estrek Oy.
Miten suomalaiset on otettu
Viljandissa vastaan?
”Tähänastisen kokemuksen
perusteella voin sanoa, että suomalaiset toivotetaan tervetulleiksi Viljandiin. Monet paikalliset
ihmiset ovat alkaneet opiskella

suomea voidakseen keskustella
suomalaisten vieraiden kanssa.
Tosin tutustumista helpottaa huomattavasti, jos me suomalaiset
puhumme edes vähän viroa.”
Muutama Viljandi-vinkki suomalaismatkailijalle?
”Viljandiin kannattaa tulla kokemaan ainutlaatuinen folk-tunnelma. Viljandi kohvik ja siellä
”krevetilõhesupp” ovat kokeilun
arvoisia. Suosittelen myös käyntiä Ugala-teatterissa tai viime
keväänä avatussa upeassa Kansanmusiikki-keskuksessa, jossa
järjestetään konsertteja. Viimeksi mainitussa rakennuksessa on
yhdistetty vanhaa ja uutta erinomaisella tavalla.”
n

