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Viro viehatt AA salolaisi
Kansalaisopiston viron kielen kurssit ia Z}-vuotias Se
Suomi-Viro -seura tutustuttavat veljeskansan kulttur
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Suomalaiset ja virolaiset ovat
hyvin samankaltaisia kansoja.
Salon Seudun Suomi-Viro -seu-
ran varapuheenjohtaja, viro-
laissyntyinen Taimi Miintylii
ei edes keksi suuria eroavai-
suuksia.

- Virolaiset asuvat mielelliiiin
omassa miikissii omassa rau-
hassaan niin kuin suomalai-
setkin, He suhtautuvat myiis
samalla tavalla varovaisesti
vieraisiin, eivritkei heti kerro
heille asioitaan, Mdntyld ku-
vauee.

Viron ja Suomen kulttuureis-
sa on kuitenkin eroja. Miinty-
ld opettaa viron kieltri Salon
kansalaisopistossa ja muistaa,
miten eriis hiinen oppilaansa
kertoi kiiyneensd Virossa hdis-
sii ja ylliittyneensii, kun kaik-
ki vieraat antoivat hiiiioarille
kukkia.

- Tillaisia tapoja olisi hyvti
ottaa selville ennen kuin ldhtee
ulkomaille esimerkiksi juhliin.
Senkin ruoksi kielikurssit ovat
hyiidyllisiii, sillii sielki tulee
tutuksi myds maan kulttuuri,
Miintylii vinkkaa,

Viron kieli tuntuu tdllzi het-
kelki kiinnostavan salolaisia.
Mdntylii veteid Salon kansalais-
opistossa neljaa viron ryhmdii,
joissa on kaikenikdisiii osan-
ottajia. Syksyllii alkaneeseen
alkeisryhmeiiinkin ilmoittautui
25. Kaikkiin ryhmiin voi viel6
tulla mukaan.

Kiinnostus Viroa kohtaan nd-
kyy myds Salon Seudun Suomi-
Viro -seuran suosiossa. 20-lrro-
tiaaseen seuraan kuuluu noin
160 jiisentii.
- Mukana on ihmisiii laidasta

laitaan: nuoria ja hyvin iiikkei-
tiikin, mutta eniten keski-ikzii-
siii. Osa kiiy turistimatkoilla
Virossa, osalla on tuttavia siel-
la. Mukana on muutama viro-
lainenkin, mutta suurin osa on
suomalaisia, Miintyl2i kertoo.

Noin 30 vuotta Suomessa asu-
nut Taimi Miintyl2i on yksi Sa-
Ion Seudun Suomi-Viro -seuran
perustajaj tisenistd. Suomalai-

Taimi Mdntyld opettaa Salon kansalaisopistossa neljdd eri viron kielen ryhmdd. Hdn suosittelee kielikursseja jokaiselle, i
pois arjesta, Miintyl?i muistuttaa.
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nen aviomies ja tyOpaikka sai-
vat hiinet jiiiimiiiin maahan, ja
nykyiiiin han tuntee itsensd jo
enemmdn suomalaiseksi kuin
virolaiseksi.

Perniiin ykikoulussa ja lukios-
sa opettaj ana toiminut Meintylii
alkoi keskustella seuran perus-
tamisesta opettaj akollegansa
Antti Allenin kanssa syksyl-
le 1989. Tammikuussa 1990
yhdistys pistettiin pystyyn 33
nengen volmln.

Aluksi vietiin
vaateavustuksia
Seuran toimintaan on kuulu-
nut alusta asti matkoja sekri

kanssakdymistd virolaisten
kanssa. Seura tekee joka vuosi
1-2 matkaa Viroon. Listiksi on
matkailtu Vimn naapurimais-
sa. Seuraavaksi on tarkoitus
suunnata keviitretkelle Tiirin
kul<kamessuille, Rakveren uu-
teen kylpyliitin sekii Pohjois-Vi-
ron rannikon kalastaj akyliin.

- Matkoil le voivat tulla
muutkin kuin seuran jdsenet,
ja sitii kautta olemmekin saa-
neet uusia j6seni2i, M2intylii
mainitsee.

Ensimm2iisinii vuosina tiir-
keiissii roolissa oli vaateavus-
tusten vieminen, silld neuvos-
toaikana virolaiset eliviit niu-
koissa oloissa.

-Yhdelki johtokunnan j6- ole en
senistd oli pakettiauto. Sitti kertor
mukaakun autollinen tayaraa N;k
kertyi, niitri leihdetJiin vie- Suom
6;iiin, Miiatylii muistelee. ",,,i kestil

Aiustuksia kuljetettiinmuufi jestiiii
muassaPernidnystiivyyskau- kulttr
punkiin Elvaan sek6 moniin kasyk
muihin kaupunkeihin. Kun Marti
Viro itseniiistyi l'uonna 1991ja suuri
maan olot alkoivat pikkuhiljaa maan
kohentua, avustustoiminnan - Hr
miiiird pieneni. Tamp

-Avustamista jatkettiin kui- maan
tenkin pitkdiin, sill6 vaikka tus-n
kaupunkilaisten tilanne oli jo lippu
parempi, maaseudulla oli vielii neet!
pulaa vaatteista. Parina vii- Seu
meisend vuotena avustuksia ei laisiz



o

sla
rs Salon Seudun
ttuuriin kaikenikiiisiti

pteisette, idkkdimmitlekin. - Kielikurssi on airojumppaa, ja se saa ajatukset
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I ole entiii paljoa viety, Mtintylii Saloon.
I kertoo. - Seuran 2O-vuotisjuhliin
i N;kyean Salon Seudun tulee laulamaan eltikeliiisten
i- Suomi-Viro -seuran-toiminta kuoro. Seeakoor Helin.rViron
S trt"littyy kulttuuriii'fg{ jar- e+ijatCa. i"}iiap"hefiffi
I jestaajiisenilleen monetilaisia kiilttuurineuvos Lii86'ffi
; kulttuurieldmyksid, kuten jo- veer Viron suurldhetystiistd.

kasyksyisen retken Helsinkiin
Martin markkinoille, Suomen
suurimpaan Viro-tapahtu-
maan.

- Helmikuussa menemme
Tampereen Teatteriin katso-
maan Sofre Oksasen Puhdis-
tus-ndytelmiid.. Tilasimme 43
lippua, ja kaikki ovat jo men-
neet! Miintylii iloitsee,

Seura on tuonut myOs viro-
laisia esiintyjid esiintymiiiin

Lisiiksi esillii on virolaisten
kiisitiiiden niiyttely, Mdntyld
kuvailee.

Salon Seudun Suomi-Viro
-seuran 20-vuotisjuhlia viete-
tddn Moision koululla lauan-
tuna23. tammikuuta kello 16.

Lisdtietoa seuran toiminnas-
ta liiytyy internetisti osoit-
teesta www. salonu iro seura.net,
Sivuilla voi liittyii myds seuran
i6seneksi. l uaNr4v l r4D9vr l  u l tAs6r

det voisivat sii6stiiS vuodessa noin


