Etelä-Viron uutiset 2015
Kulttuuriloma
Kansainväliset hansapäivät – yhtenäisen Euroopan juhla
Viljandissa 4.–7. kesäkuuta 2015
Neljän päivän aikana hiljainen Etelä-Viron pikkukaupunki täyttyy hansa-aikaisesta elämästä ja
toiminnasta. Viljandista tulee suuren keskiaikaisen kauppiasyhdistyksen muodostaman maailman
keskipiste. Kaukaisille ja läheisille vieraille Viljandi tarjoaa laajan kulttuuriohjelman, jota esitetään
linnoituksen raunioiden vierellä olevalla kauniilla laululavalla. Kaupunkiin odotetaan yli 80
hansakaupungin edustajia kautta Euroopan sekä tuhansia muita vieraita.
hansa.viljandi.ee
Setumaalla sijaitseva Obinitsa on vuonna 2015 suomalais-ugrilaisten kansojen pääkaupunki ja
Setumaa nousee koko vuodeksi 25 miljoonaa ihmistä yhdistäväksi suomalais-urgilaisen
maailman keskipisteeksi.
Setumaalla järjestetään kulttuuripääkaupunkivuotena yli 35 kulttuuritapahtumaa, joiden
kantavana ideana on perinnekulttuurin siirtäminen vanhemmilta nuoremmille, mestareilta
mestareille ja muille asiasta kiinnostuneille. Vuoden suurimpia tapahtumia ovat juhannuksen
jälkeen järjestettävä Seto Folk Värskassa ja kostipäiv (kestityspäivä) eli koko Setumaalla
järjestettävä kahvilapäivä. Kahvilapäivän teemana on tänä vuonna suomalais-ugrilaisuus.
Setumaalla järjestetään myös Ostrovan festivaali, elokuvafestivaali ja erilaisia työpajoja, joissa
vierailla on mahdollisuus opetella suomalais-ugrilaisten käsitöiden ja ruokien valmistamista.
Kulttuuripääkaupunkivuosi huipentuu elokuun alussa Meremäen kunnassa järjestettäviin
Setukaisten kuningaskunnan päiviin.
www.obinitsa.net
Võrumaan savusaunaperinne pääsi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon
Savusaunakulttuurin Unescolle esittämistä koskeva aloite tuli võrulaisten yhteisöltä vuonna 2009.
Valmistelut kestivät kolme vuotta ja kyseisenä aikana oli yhteistyökumppaneina useita yliopistoja,
tutkimuslaitoksia sekä paikallisia asukkaita. Viron valtio esitti hakemuksen Unescolle viime vuoden
maaliskuussa. Savusauna ja siihen liittyvä tapakulttuuri on võrulaisten kulttuuriperintöä ja sen
säilyttäminen ja jatkaminen ovat tärkeitä asioita yhteisölle. Kulttuuriperintölistalle kuuluminen
antaa mahdollisuuden olla paremmin näkyvillä ja säilyttää kulttuuriperintöä elinvoimaisena.
www.savvusann.ee/index.php/et/english
Urheiluloma
Kekkosen hiihto (Kääriku Ski Race)
Jo 21. kertaa kokoontuvat klassisen hiihtotyylin ystävät Käärikun urheilukeskukseen, josta alkaa
Suomen presidentin nimeä kantava 14 kilometrin pituinen Kekkosen latu. Tapahtuma juontaa
juurensa vuoteen 1964, jolloin UKK vieraili paikkakunnalla, hiihti adjutanteiltaan karkuun ja vietti
iltaa urheilukeskuksen lähistöllä saunoen. Kekkosen sauna lämmitetään yhä joka vuosi
nimikkohiihtoon osallistujille.
www.kaariku.com/location

Etelä-Viron tutustumisen arvoiset paikat
National Geographic ja keltaiset kehykset Etelä-Virossa
Maastoon asennettavat kirkkaankeltaiset kehykset kertovat tarinaa eräästä erityisestä paikasta
Venäjän ja Latvian naapurissa ja EU:n rajalla, jonne ei vielä ulotu kaupungistunut suurteollisuuden
maailma. Projektin tuloksena muodostuu erilaisia temaattisia matkailureittejä, jotka antavat hyvän
lisäsyyn tutustua Etelä-Viroon. ”Elämää kahden maailman rajalla” -projekti kutsuu sekä kotimaisia
että ulkomaisia matkailijoita tutustumaan Etelä-Viron rikkaaseen kulttuuriperintöön, kauniiseen
luontoon ja innovatiiviseen yritystoimintaan.
visitsouthestonia.com/en/
Riverways-hankkeen puitteissa on koottu kesästä lähtien tietoja vesimatkailua koskevista
mahdollisuuksista Virossa ja Latviassa
Vesimatkailu on sekä Virossa että Latviassa tärkeä osa aktiivista ajanvietettä ja luontomatkailua.
Vesimatkailu on jännittävää ja kaikille sopivaa ajanvietettä. Valittavana on 64 jokea, joiden reittien
kokonaispituus on yli 2800 kilometriä. Lisäksi on yli 15 kajakkireittiä merellä. Viro ja Latvia tekevät
yhteistyötä kehittääkseen alueen vesimatkailumahdollisuuksia rakentamalla infrastruktuuria,
luomalla uusia vesireittejä ja julkaisemalla markkinointimateriaaleja. Vuoden 2015 kesällä avataan
kyseisiä tietoja välittävä verkkosivu:
riverways.eu
Helsingin ja Tarton välinen lentoyhteys – nopeasti ja mukavasti Tarttoon
Myös FLYBE lentää edullisesti Suomesta Tarttoon. Helsingin ja Tarton välillä lennetään viisi kertaa
viikossa, lentoaika on 50 minuuttia. Airport Shuttle -bussi lentoasemalta Tarttoon lähtee noin 20
minuutin kuluttua lentokoneen laskeuduttua, mutta odottaa kaikkia halukkaita matkustajia.
Matkustajat kuljetetaan heille sopivaan paikkaan Tarton kaupungissa.
www.tartu-airport.ee, www.flybe.com

Etelä-Viron Matkailu
info@southestonia.ee
www.southestonia.ee
Facebook: Tartu & South-Estonia
https://www.facebook.com/tartusouthestonia

