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VIRO-INSTITUUTIN YSTÄVÄT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 
2021 
 
Yhdistys tukee tarkoituksensa mukaisesti Viro-instituutin järjestämiä tapahtumia 
ja hankkeita Suomessa yhdistyksen jäsenmaksujen ja muiden tulojen sallimissa 
rajoissa. Tukikohteet valitaan Instituutin toiminnanjohtajan esittämien 
toimintasuunnitelmien pohjalta. Vuonna 2021 tuetaan Virolaisen elokuvan syksyn 
järjestelyjä sekä ns. Baltia-Nippernaatin julkaisemista.  
 
Viro-instituutin toimisto sijaitsee Eesti Maja – Viro-keskuksessa Helsingin 
Suvilahdessa, jossa toimitiloja jaetaan muiden pääkaupunkiseudun Viro-
toimijoiden kanssa. 
 
 
Viro-instituutin ystävien jäsentapahtumat 
 
Jäsentapahtumia järjestetään pandemiatilanteen niin salliessa mm. virolaisen 
elokuvan syksy – ohjelmaan liittyen. 
 
Vuosikokous pyritään järjestämään loppukeväästä tai viimeistään alkusyksystä, 
kun kokoontumisrajoituksia puretaan. 
 
Vuosikokouksen yhteydessä harkitaan, onko vuodeksi 2020 kaavaillun 
jäsenmatkan tai muun ehkä lyhyemmän matkan toteuttaminen mahdollista vielä 
vuoden 2021 aikana. 
 
Katsaus Viro-instituutin toimintaan aiheittain vuonna 2021 
 
Teatteri  
Merkittävä yhteistyö jatkuu Espoon kaupunginteatterin kanssa Viro-viikkojen 
järjestelyissä. Tänä vuonna valitettavasti Kinoteatterin ja Kanuti Gildi Saal 
 -teatterin vierailunäytökset peruuntuivat ja Viro-viikot toteutetaan 
virtuaalikeskusteluna teatterin ja politiikan suhteista. 
 
Odotamme tietoa Tampereen Telakka-teatterin suunnitelmista Open Border –
festivaalin järjestelyistä lokakuussa, päävierailijana Viro.    
 
Elokuva 
Viro-instituutti jatkaa yhteistyötä Helsingin kansainvälisen elokuvafestivaalin 
HIFFin (Rakkautta ja anarkiaa) kanssa. Festivaali järjestetään syyskuussa. 
Instituutti tukee elokuvantekijöiden vierailuja Helsinkiin. 
 
Elokuvateatteri Orionin kanssa on käyty neuvotteluja Viron elokuvataiteen 
esittämisestä Orionissa. Ohjelmaa on valmisteltu ja rahoituksesta keskusteltu, 
mutta pandemiatilanteen takia toteutus myöhästyy. 
Dokumenttielokuvasta ”Vuosi täynnä draamaa”valmistuu suomenkielinen versio.   
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Kirjallisuus 
Vuonna 2021 ilmestyy käännöskirjallisuuden antologian Nippernaati 5 - nide 
Baltian erikoisnumerona: sekä viron että latvian ja liettuan kirjallisuutta edustaa 
jokaisesta kielestä neljä kirjoittajaa. Nippernaati 5 on Viro-instituutin tärkein 
julkaisu 2021 yhteistyössä Suomen latvian ja liettuan kulttuuriseurojen kanssa. 
VIY tukee hanketta.  
 
Viro-instituutti on syksyllä mukana esittelemässä uusia suomennoksia virolaisista 
kirjoista sekä suomalaisia Viro-aiheisia kirjoja Turun kirjamessuilla lokakuussa 
kuten myös tulokkaan – Tampereen kirjamessuilla joulukuussa. 
 
Tiedon tulleen Viro-instituutti osallistuu erilaisiin kirjallisuustapahtumiin ja 
festivaaleihin, kuten Runokuu (elokuussa), Runoajelu, Helsinki Lit.  
Kehitellään sivustoa Viron runokartta.  
 
 
Musiikki 
Musiikin saralla instituutti tekee festivaaliyhteistyötä Etno-Espan (elokuussa) ja 
Folklandian (tammikuu 2022) kanssa. Todennäköisesti musiikkitapahtumia 
järjestetään enemmänkin.  
 
Kuvataide 
Kehitellään Viron nykytaiteen näyttelyn projektia Didrichsenin Taidemuseon 
kanssa. Talvikaudella 2021 - 2022 valmistelutoimia: näyttelyn konsepti, 
kuraattorien nimittäminen, esitteen suunnittelu, rahoituspuitteet.   
 
Kiertävät näyttelyt 
Jos olosuhteet sallivat, Viro-instituutti saa kierrättää kolmea näyttelyä: Terävä 
katse, terävä kynä Lennart Merestä, näyttely Tunnettu ja tuntematon Arvo Pärt, 
sekä uutena näyttelynä Suomen Tarton rauha.  
 
 
Muuta 
Eesti Maja – Viro-keskuksen avoimet ovet kevät- tai kesäkaudella riippuen 
olosuhteista. Viron kielen viikko maailmalla (syyskuussa). Osallistuminen Martin 
markkinoilla. Viron merkki- ja juhlapäivien vietto. Toiminta somessa.  
Yhteistoiminnan etsiskely eri tahojen kanssa: Valokuvataiteen Museo, 
kulttuurikeskus Sofia, Hanasaaren kulttuurikeskus ym. 
 
Viro-instituutin ystävät tiedottaa jäsenille instituutin ja muiden Viron edustajien 
järjestämistä tilaisuuksista. Tämä tapahtuu sähköpostitse, mutta jäseniä 
neuvotaan seuraamaan myös instituutin kotisivuja sekä Facebook-sivuja, jossa 
on myös perustiedot yhdistyksestä sekä tietoja tulevista tapahtumista:  
www.viro-instituutti.fi, www.facebook.com/viroinstituutti. Sen lisäksi viro.nyt-

http://www.viro-instituutti.fi/
http://www.facebook.com/viroinstituutti
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jäsenlehden jokaisessa numerossa ilmestyy Viro-instituutissa tapahtuu -palsta.  
 
Hallitus jatkaa eri yhteyksissä uusien jäsenten hankkimista ja kehottaa jäseniä 
tekemään samoin. Erityisen tärkeää tämä on nyt, kun pandemiatilanne on 
verottanut yhdistyksen jäsenmaksukertymää ja kun me kaikki pandemiatilanteen   
hellittäessä tarvitsemme uusia vaikutteita ja tilaisuuksia yhdessäoloon. 
 
Yhdistys harjoittaa yhteistyötä muiden Viro-yhdistysten kanssa. Hallitus ylläpitää 
läheisiä yhteyksiä Viron suurlähetystöön. 
 
 
 


