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Evakkolapset	  tekivät	  retken	  Viroon	  12.-‐14.6.	  2017.	  Matkan	  johtajana	  ja	  oppaana	  oli	  Kyösti	  
Toivonen.	  Hän	  tuntuu	  tietävän	  historiasta	  kaiken	  ja	  ylikin.	  Anti	  oli	  korvaamaton.	  Sadettakin	  
saimme,	  mutta	  aurinko	  paistoi	  koko	  ajan	  meissä	  matkalaisissa.	  

Tartossa	  kävimme	  Eliel	  Saarisen	  suunnittelemassa	  Paavalin	  kirkossa,	  jossa	  piispa	  esitteli	  kirkkoa	  
ja	  kryptassa	  olevaa	  muistolehtoa.	  Kirkossa	  on	  suomalaisen	  Kuutti	  Lavosen	  tekemä	  vaikuttava	  
viisiosainen	  alttarimaalaus,	  jossa	  on	  keskellä	  Kristus	  ristillä,	  sivuillaan	  Maria	  ja	  Johannes	  sekä	  
Pietari	  ja	  Paavali.	  Viron	  historia	  on	  traaginen;	  tämäkin	  kirkko	  tuhottiin	  viime	  sodan	  aikana	  ja	  se	  
on	  nyt	  rakennettu	  uudelleen	  ja	  restauroitu.	  	  

	  
Tarton evankelisluterilaiseen kirkkoon pari vuotta sitten valmistuneen alttaritaulun on tehnyt 
suomalainen Kuutti Lavonen.	  

Kävimme	  Toomenmäellä,	  yliopiston	  alueella,	  jossa	  Viron	  itsenäisyyden	  aloittanut	  Tarton	  rauha	  
solmittiin	  1920.	  

Toisena	  matkapäivänä	  kävimme	  Viron	  kaakkoisrajalla	  setukaisten	  asuinsijoilla	  ja	  museossa	  
Värskassa.	  Museoalue	  on	  vaikuttava	  pihapiireineen	  ja	  olkikattoisine	  rakennuksineen.	  Koko	  
maatilan	  rakennukset	  kalusteineen	  ja	  työkaluineen	  olivat	  nähtävänä.	  Hienoja	  käsitöitä	  oli	  esillä	  ja	  
myytävänä.	  Setukaisista	  kertoi	  paikallinen	  opas,	  ja	  seurueemme	  jäsen,	  täältä	  syntyisin	  oleva	  



Helvi	  Vanninen	  oli	  tulkkina.	  Hautausmaalla	  lauloimme	  yhdessä	  virolaisen	  kansanlaulun	  Äidin	  
sydän.	  	  

	  
Setumaan vanhat asumis- ja käsityöperinteet kiinnostivat.	  

Seuraavana	  päivänä	  ajoimme	  Latvian	  rajalle,	  jossa	  on	  uuden	  itsenäisyyden	  muistomerkki	  Baltian	  
valtioiden	  rajojen	  yhtymäkohdassa.	  Metsäveljien	  historiasta	  saimme	  tietoa	  Vaste-‐Roosan	  kylässä.	  
Metsäveljien	  muistoksi	  rakennetussa	  talossa.	  Siellä	  voi	  myös	  tutustua	  metsäveljien	  piilokorsuun.	  
Metsäveljien	  tarkoituksena	  oli	  vapauttaa	  Viro	  1945	  sodan	  jälkeen	  kommunismin	  vallasta.	  Lopulta	  
useimmat	  saivat	  surmansa,	  kun	  heidät	  ammuttiin	  metsästä	  tullessa,	  vaikka	  luvattiin	  vapautusta.	  
Kävimme	  myös	  hautausmaalla	  katsomassa	  heidän	  hautojaan.	  Hautamuistomerkkeinä	  oli	  kiviset	  
kuuset.	  



	  
Viron Metsäveljien hautamuistomerkki.	  

Viron	  vapaussodan	  Pajun	  taistelualueella	  (1919)	  kävimme	  Valgan	  kirkossa,	  jossa	  on	  muistolaatta	  
kaatuneista	  suomalaisista	  sotilaista,	  Pohjan	  Pojista.	  Valgan	  kirkon	  kirkkoherra	  oli	  paikalla	  ja	  
esitteli	  kirkkoa.	  

Yövyimme	  Taageperan	  mahtavassa	  metsästyslinnassa.	  Saimme	  nauttia	  linnan	  rauhasta	  ja	  
kuulemma	  naispuolinen	  kummituskin	  oli,	  kuten	  linnoihin	  kuuluu.	  Tunnelma	  oli	  täsmälleen	  kuin	  
Agatha	  Christien	  kirjoissa,	  tunsin	  itseni	  neiti	  Marpleksi

.	  



	  

Taageperan metsästyslinnassa yövyimme toisena yönä. Linnaa kunnostetaan matkaseurueita varten	  

Viljandissa	  kävimme	  Linnamäellä	  saksalaisen	  1200-‐luvun	  ritarilinnan	  raunioille.	  Sieltä	  oli	  
mahtavat	  näköalat	  järvelle,	  hieno	  riippusilta	  ja	  kirkko.	  	  

Lopuksi	  ohjelmassa	  oli	  Tallinan	  merimuseo,	  todella	  toimiva	  ja	  vaikuttava	  rakennus	  merellisine	  
muistoineen.	  

Viron	  kansan	  kärsimyksistä	  tuntui	  tuskalliselta	  kuulla.	  Heidän	  vahvuutensa	  ja	  tulevaisuuden	  
toivonsa	  taas	  herättää	  syvää	  kunnioitusta.	  

Itse	  olen	  kokenut	  koskettavasti,	  miten	  he	  ensimmäisillä	  itsenäisen	  Viron	  laulujuhlilla	  kynttilät	  
kädessä	  lauloivat	  yhdessä	  presidentti	  Lennart	  Meren	  kanssa	  pimenevässä	  illassa.	  Virolaiset	  
lauloivat	  käsi	  kädessä	  viime	  laulujuhlillakin	  ”Mun	  isänmaa	  on	  mun	  armas…”	  	  Tämä	  näkyy	  heidän	  
maassaan,	  miten	  he	  isänmaataan	  rakentavat	  ja	  rakastavat	  yhdessä.	  

	  


