
Vihdin Maanpuolustusnaisten matka Länsi Viroon 2018 

 

Matkan järjestäjänä toimi Vihdin Liikenne ja oppaanamme meitä luotsasi kenraali Pentti Lehtimäki. 

Matka suuntautui Tallinnasta Haapsalun kautta Pärnuun ja vähän myös Latvian puolellekin. 

Sanotaan, että matkailu avartaa ja aina oppii, kun on pois kotoa.  Tämä matka lisäsi merkittävästi meidän 
kaikkien Viro tietouttamme. 

Vuosi 2018 on Viron itsenäistymisen 100-vuotisjuhlavuosi ja se näkyi monin tavoin kaikkialla. 

Pärnussa 2018 paljastettu muistomerkki ”Ajahetk”  (Ajan Hetki) 

 

 on omistettu Viron tasavallan perustajille, jotka olivat Konstantin Päts,  Jüri Vilms, Konstantin Konik sekä 
itsenäisyysjulistuksen Pärnussä 24.2.1918 lukenut Hugo Kuusner.   

Itsenäisyysjulistus julkistetiin turvallisuussyistä Pärnussa, koska Tallinnassa se ei ollut mahdollista 
levottomuuksien vuoksi 23.2.1918. 

Matkalla saimme kuulla oppaaltamme paljon Viron historian julmuuksista ja raakuuksista miten maalle ja 
kansalle voi käydä, kun sillä ei ole yhtenäistä halua eikä rohkeutta puolustaa itseään.  Tämä kaikki matkalla 
kuultu, nähty ja koettu avasi silmämme ja sai meidät ymmärtämään koko Suomen kansan yhteisen 
ponnistuksen ja yhteishengen merkityksen talvisodan aikana. Ilman tavisodan ihmettä meidänkin 
kohtalomme olisi ollut sama kuin Viron. 

 



Ristin asema ja muistomerkki ”Ratakiskot muistavat”.  

 

Risti on nimensä mukaisesti tärkeä rautateiden risteysasema. Täällä Tallinnasta rautateitse tuleva saattoi 
kääntyä joko Haapsaluun, Hiidenmaalle, Saarenmaalle tai Pärnuun. 

Ristin kauniin rautatieaseman edessä on muistomerkki vuosina 1941 – 1949 vankileireille Siperiaan ja 
muualle Neuvostoliittoon kuljetettujen tuhansien siviilien muistoksi.  Kyyditykset tapahtuivat rautateitse ja 
kyyditettyjen Läänemaalaisten reitti kulki Ristin aseman kautta. Härkävaunut sullottiin täyteen aikuisia, 
lapsia ja vanhuksia.  Vaunujen luukut naulattiin laudoilla kiinni ja vaunuihin kirjoitettiin, että tässä viedään 
vapaaehtoisia.  Karmeaa, mutta totta. 

Myöhemmin rautatie purettiin ja ratakiskot vietiin muualle Neuvostoliittoon. 

Viisikymmentä vuotta myöhemmin, 23.8.1999, rautatien viereen pystytettiin ratakiskoista tehty vaikuttava 
10,5 metriä korkea muistomerkki. 

 

 

 



 

Raimond Valgre (1913 – 1949) ja Saarenmaan valssi  

 

Raimond Valgre oli monipuolinen virolainen säveltäjä, muusikko ja laulaja.  Raimond Valgre kirjoitti monien 
säveltämiensä laulujen sanat.  Hänen todennäköisesti kuuluisin sävellyksensä on Saarenmaan valssi. Sen 
sanat ovat peräisin Deborah Vaarandin kolhoosijärjestelmää ihannoivasta runoelmasta.  Kukapa meistä 
matkalaisista olisi tiennyt, että näihin  

Saarenmaan valssin sanoihin sisältyy piiloviesti. 

”Siis pyöritä houkuta neitoa nuorta 

Sä kiiltävätähtinen sotilas vaan 

Ne yöt ovat valkeat kuluvat kohta 

Nyt pellavapäätä et omaksi saa …” 

Kiiltävätähtinen sotilas on Neuvostoliitto ja pellavapää on Viro. 

 

 

 

 

 



Matkasimme kolmen päivän aikana pitkin ja poikin Länsi-Viroa.  Poikkesimme myös Türin kuuluisilla 
kukkamarkkinoilla 

 

ja teimme onnistuneita ostoksia. Vihdin Liikenteen tarjoamat retkikahvit matkan varrella virkistivät mieltä 
ja matkalaisia.  Matkalla oli hyvä henki ja joustava ohjelma. Oli mukava tutustua uusiin ihmisiin ja mukana 
olleisiin maanpuolustusnaisiin.  

Kotiin palasimme viisastuneina, virkein mielin ja monta kokemusta rikkaampina. 

 

Teksti Liisa Tähkälä 

Kuvat Paavo Hacklin, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


