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Viro-instituutin tapahtumia
Nippernaati 4 ilmestyy
Viro-instituutin oma uuden kirjallisuuden 
antologiasarja Nippernaati saa jatkoa tänä 
syksynä. Neljäs osa on koottu maantieteel-
lisestä näkökulmasta: kaikki käännös-
tekstit liittyvät tällä kertaa tiiviisti Viron 
eri paikkoihin. Näin kirja toimii sekä 
lukuelämyksenä, kulttuurikurkistuksena 
että matkaoppaana. Nippernaati 4 ilmes-
tyy syyskuussa.

Lisätietoja Viro-instituutin kotisivulta 
www.viro-instituutti.fi 
#nippernaati #nippernaati4

Terävä katse, terävä kynä
Lennart Meri 90 -näyttely on esillä 24.8.–
11.9. Porin pääkirjastossa ja 16.9.–11.10. 
Akaan pääkirjastossa paikallisten Viro-
seurojen järjestämänä. Visuaalisesti 
tehokas sitaattinäyttely tuo presidentti 
Lennart Meren esiin sujuvana ja huumo-
rintajuisena sanankäyttäjänä. Näyttelyn 
mukana kiertää myös vieraskirja, johon 
kävijät voivat kirjoittaa muistojaan Len-
nart Merestä ja terveisiään säilytettäväksi 
hänen arkistossaan.

HIFF – Rakkautta & anarkiaa 
19.–29.9. 
Virolaiset elokuvat
Helsingin kansainvälisen elokuvafestivaa-
lin ohjelmistossa nähdään tänä vuonna 
ilahduttavat neljä pitkää virolaista elo-
kuvaa sekä monia mielenkiintoisia lyhyt-
elokuvia. Koko ohjelmisto ja näytösajat 
julkistetaan 5.9. (https://hiff.fi). Tuttuun 
tapaan useissa virolaiselokuvien näytök-
sissä on vierailijoina elokuvan tekijöitä.

The Riddle of Jaan Niemand. Kuva: Rakkautta&Anarkiaa.
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The Riddle of Jaan Niemand 
/ Põrgu Jaan (2018)
Ohjaus Kaur Kukk. Eletään 1700-luvun 
alkua jossain päin Viroa. Sodat, taudit 
ja nälänhädät ovat harventaneet väes-
töä tehokkaasti. Eräänä päivänä kyläläi-
set löytävät merenrannasta tajuttoman 
muukalaisen…

Scandinavian 
Silence / 
Skandinaavia 
vaikus (2019)
Ohjaus Martti Helde. 
Kolme osaa, kaksi 
henkilöä ja yksi pää-
määrä: menneisyys ei 
saa päästä vallalle…

Jesus Shows You the Way to 
the Highway (2019)
Ohjaus Miguel Llansó. Tuotantomaat 
Espanja, Viro, Etiopia, Latvia, Romania. 
On vuosi 2035 ja Tallinnasta on tullut 
harmaa megakaupunki, jossa aurinko ei 
juuri paista. Tekoäly eli supertietokone 

Psychobook säätelee elämää, mutta sitten 
Tallinna joutuu tietokonevirus Soviet Uni-
onin hyökkäyksen kohteeksi. CIA:n agen-
tit lähtevät tuhoamaan virusta.

Take It or Leave It / 
Võta või jäta (2018)
Ohjaus Liina Triškina-
Vanhatalo.  Viron 
ehdokas kansainväli-
sen Oscar-palkinnon 
saajaksi. 30-vuotiaan 
raksamiehen Erikin ex-
tyttöystävä ottaa yllät-
täen yhteyttä. Hän ei ole 

valmis pariskunnan vastasyntyneen tyttä-
ren äidiksi ja asettaa Erikin tiukan paikan 
eteen: vauva annetaan adoptoitavaksi tai 
Erikistä tulee yksinhuoltajaisä. n

Viron kielen viikko – Sano ”tere”!

E nsimmäistä maailmanlaa-
juista viron kielen viikkoa viete-
tään Eesti Instituutin aloitteesta 
23.–29. syyskuuta. Kyseessä on 

tempaus samaan tapaan kuin jo tutuiksi 
tulleet siivous- ja ravintolapäivät. Tavoit-
teena on, että viron kieleen tutustuisi 
kolme miljoonaa ihmistä kaikkialla maa-
ilmassa. Opiskele tai opeta sinäkin viron 
kieltä!

Materiaalia opetukseen
Jos osaat jo viroa, laita hyvä kiertämään 
ja opeta muillekin. Viron kielen viikon 
sivuilla on vinkkejä ja materiaalia ope-
tukseen. Voit esimerkiksi ladata käyttöösi 
opetuskortit!

Viro ja viron kieli
Viroa puhuu äidinkielenään 922 000 
ihmistä Virossa ja 160 000 muualla maa-
ilmassa, lähinnä Ruotsissa, Suomessa, 
Saksassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja 
Venäjällä. Lisäksi viroa osaavia on arviolta 
168 000. Näin ollen viro on kooltaan maa-
ilman tuhansista kielistä kahdensadan 
suurimman joukossa. Uralilaisista kielistä 
viro on kolmanneksi suurin.

Sano ”tere”! Vietä vironkielistä 
päivää: tervehdi viroksi töissä, 
kaupassa ja somessa. n

https://keelest.estinst.ee/
www.facebook.com/keelEST/
www.instagram.com/eestikeelest/

Viro-instituutin viron kielen vuoden kielikortit 
on tehnyt Marko Mäetamm.

Scandinavian Silence. 
Kuva: Rakkautta&Anarkiaa.

Take It or Leave It. Kuva: Rakkautta&Anarkiaa.

Jesus Shows You the Way to the Highway. 
Kuva: Rakkautta&Anarkiaa.


