
VIROLAISEN 
LEIVÄN PÄIVÄ 

ja SYYSMARKKINAT
16. syyskuuta klo 10–17 

Viron ulkomuseossa

LEIPÄÄ ja SIRKUSTA!
Joukkoliikenne: Linja-autot nro 21 ja 21B lähtevät Baltin rautatieasemalta ja 
pysähtyvät museon pääportin edessä. Linja-auto nro 22 tai trolleybussit nro 6 ja 7 
keskikaupungista: kyydistä pois Zoo pysäkillä ja sieltä n. 15 minuutin kävelymatka 
merenrantatietä pitkin. Lähtöajat: soiduplaan.tallinn.ee

Yhteystiedot:
Viron ulkomuseo. Vabaõhumuuseumi tee 12, Tallinna 13521. Info puh.: 654 9100
Kolun krouvin puh.: 654 9119 / Käsityökauppa ja lippukassa: 654 9101
s-posti: evm@evm.ee / www.evm.ee
Museo on avoinna joka päivä, kesäkaudella klo 10–20, talvikaudella klo 10–17.

Kupongit ovat voimassa 10.09.–30.10.2012 Rocca al Maren
kauppakeskuksen myymälöissä, Paldiski mnt 102, Tallinna
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TERVETULOA VIRON ULKOMUSEOON –
VIROLAINEN KYLÄ VIRON PÄÄKAUPUNGISSA!

Kannattaa tulla joko yksin, ystävien tai koko perheen 
kanssa ja viettää Tallinnassa kaunis syksyinen viikonloppu!

Viron ulkomuseo yhteistyössä laivayhtiön Tallink ja Rocca al Maren kauppakeskuk-
sen kanssa on laatinut erittäin edullisen matkatarjouksen erilaisin eduin.

16. syyskuuta Leivän päivän ja syysmarkkinoiden perhelippu Viron 
ulkomuseoon vain 12 €, lippu yhdelle henkilölle vain 6 €, eli alennus 25 %!

Tallink tarjoaa laivamatkan Tallinnaan ja takaisin sekä majoituksen 
hotelleissaan hinnalla alkaen 60 €!

Erilaisia erikoistarjouksia Rocca al Maren kauppakeskuksen myymälöissä!

Maksuttomat bussit Tallinnan satamasta Rocca al Maren keskukseen ja 
takaisin ks. www.roccaalmare.ee. 16. syyskuuta bussit pysähtyvät sekä museon 
portin edessä että kauppakeskuksen luona.

16. syyskuuta maksuttomat erikoisbussit kantakaupungista museoon ja 
takaisin (tarkempia tietoja hotellista ja laivoista ks. www.evm.ee).

Autolla saapuville maksuton pysäköinti museon portin luona.

NYT:

1.  SÄILYTÄ FLAIERI HUOLELLISESTI JA ESITÄ ETUSIVULLA OLEVA 
ALENNUSKUPONKI MUSEON KASSALLA – NÄIN VOIT OSTAA LEIVÄN 
PÄIVÄN JA SYYSMARKKINOIDEN LIPUT 25 % EDULLISEMMIN!

2.  LAIVAMATKAN TIEDOT JA VARAUKSET www.tallinksilja.com/fi

3.  ROCCA AL MAREN KESKUKSEN ALENNUSKUPONKEJA VOIT KÄYTTÄÄ  
10. SYYSKUUTA – 30. LOKAKUUTA 2012!

Virolaiset ovat vuosisatojen ajan nähneet vaivaa,
viljelläkseen peltoa ja saadakseen pöydälleen talonpoikaisväestön 

perusravinto – ruisleipä.
Mutta raskaan työn ja vaivan rinnalla sielu haluaa myös jotain 

lystikkäämpää. Kun kylään saapuu sirkus, niin ei kukaan voi enää 
ajatella ankeita ajatuksia. Ihan aito leipä ja ihan aito 

sirkus odottavat sinua Viron ulkomuseossa!
Jännittävyyttä riittää sekä lapsille että aikuisille.

Leivan päivä ja 

syysmarkkinat -25%

Ajalla on tarina
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Vähintään 25 € oston
kyseessä ollen alennus 5 €!

FAMILONin peitteet ja
tyynyt -20 %
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                      SASSI-JAANIN TALO – LUOMURAVINNON PIHA

             Luomuviljelijät ja -käsittelijät esittelevät laajan valikoiman virolaisia   
   luomutuotteita. Kaikkia niitä voi itse paikan päällä maistaa ja ostaa mukaan 
suoraan valmistajalta.

10–17 Virolaisen luomuravinnon markkinat ja maistajaiset
12–13 Leivän päivän vierailijoiden suosikki-luomutuotteen valinta
13–14 ja 15–16 Toimivat luomuravinnon valmistamisen workshopit

Aitan alla voi itse kokeilla käsikivillä jauhamista. Tämä oli raskas työ, jota tekivät 
etupäässä naiset. Myöhemmin jauhettiin käsikivillä kuitenkin lähinnä maltaita tai 
suurimoja, hienompaa jauhoa jauhettiin myllyssä.

KÖSTRIASEMEN TALO
Rukiinoljet olivat esi-isillemme yhtä arvokasta tavaraa kuin rukiinjyvät. Oljista 
valmistettiin katot, niitä laitettiin pehmusteeksi polstariin, mutta käytettiin 
muuhunkin tarkoitukseen. Emäntä lämmittää riihiuunia, jotta pellolta kerätyt 
rukiinvihkot riihenpuinnin ajaksi hyvin kuivuisit. Kesäkeittiössä keitetään 
ohrajauhopalttuja ja voi maistaa kaurakiiseliä.

KOLUN KROUVI
Herkullisia virolaisia ruokia ja ihanaa haitarimusiikkia.
Klo 14 esiintyy Tallinnan teknisen korkeakoulun puhallinsoitinorkesteri.
Klo 15 kilpailujen Paras luomuvalmistaja 2012 ja Paras luomutuote 2012 voittajien 
ja leivän päivään -tapahtumaan osallistujien suosikki-luomutuotteen julistus.

NÄTSIN TUULIMYLLYKENTTÄ 
Paikalle on tuotu ihan aito puimakone.

AARTEN KALASTAJATILA  – SILAKAN CIRCUS KOTIMAISELLA       
                                                           KALALLA!

Dimitri Demjanov ja Viron kulinaarian laitoksen akateemikot esittelevät, mitä 
kaikkea silakasta voi valmistaa.

HÄRJAPEAN TALO
Kotileivän leivonta ja voin valmistaminen. Leipominen ei ole lastenleikkiä – taikinaa 
on käsiteltävä hyvin huolellisesti, ennen kun siitä tulee leipä. Härjapean talon 
emännät leipovat ruisleipää, verannalla valmistuu leivänpäälliseksi tuore voi!

SUTLEPAN KAPPELI
Klo 11.30 Leivän siunaus. Palvelee kirkkoherra Toomas Paul.

KEINUKENTTÄ – LEIPÄÄ JA SIRKUSTA!

Klo 11, 12, 13, 14, 15 ja 16 alkavat todella jännittävät ohjelmat: klovnin ja 
akrobaattien showt! Lisäksi kiiking-keinunta, slackline eli nuorallakävelyn moderni 
versio isoille ja pienille, ilmapalloeläimet, klovninaamojen maalaus, akrobaatti- 
ja klovnitemppujen workshopit! Leipämarkkinat, missä tuoretta leipää ja 
leipomatuotteita tarjoavat useat suur- ja pienvalmistajat.

ROOSTAN TALO
Viljanpuinti oli yksi raskaimmista töistä – tarvittaessa tehtiin sitä yötä päivää. Työ oli 
likaista ja yksitoikkoista. Työorjuuden aikana tuli lisäksi käydä riihtä puimassa myös 
kartanossa. Nopeuttaakseen työjaksoa ja huojentaakseen raskasta elämää laulettiin 
työlauluja. Pesunainen pesee likaisia työpaitoja.

KYLÄKENTTÄ – SYYSMARKKINAT

Pidetään perinteisen virolaisen käsityön ja ruoan markkinat.

JÜRI-JAAGUN TALO
Kesäkeittiön luona tarjoaa Põhjakan herraskartano jännittäviä ruokia. Põhjakan 
kartano on Järvamaalla sijaitseva ruokailupaikka, missä ruokia valmistetaan 
paikallisesta/kotimaisesta ja kausiluonteisesta raaka-aineesta.

KUIEN KOULU 
Leipään liittyy paljon arvoituksia. Ratko sanaristikko ja voit voittaa palkintoja!

KALMAN TUULIMYLLY
Paikalla ovat Seidlan tuulimyllyn säätiön jäsenet. Seidlan tuulimylly on Järvamaalla 
Albun kunnassa sijaitseva entistetty tuulimylly, joka jauhaa tuulivoimalla aitoa 
jauhoa. Mahdollisuus ostaa Seidlan tuulimyllyn jauhoa.
Tuulimyllyn juurelle on sijoitettu hirmusuuri myllypelin lauta ja kaikilla on 
mahdollisuus koetella nokkeluuttaan sen vanhan kansanleikin avulla. Lapsilla on 
samassa mahdollisuus painaa pölkkytekniikassa.
Klo 12 ja 13 esiintyy kansantanssiyhtye Leigarid             

NÄYTTELYT
Museon 13 talossa on laaja ulkonäyttely „Leipä kielellä“, joka ruotii viron 
kielen ja talonpoikaisväestön jokapäiväisen elämän yhteyksiä. Pulgan talossa 
ulkomuseon 55. vuosipäivälle omistettu näyttely „Tässä me olemme!“
Kolun krouvin hevostallissa on näyttely museon kokoelmista löytyvistä punotuista 
matoista. Mahdollisuus ajaa hevosella, pysähdyspaikka Kolun krouvia vastapäätä.

Yhteistyökumppanit:

Viron leipäliitto (Eesti Leivaliit) ja Raivo Vilbaste
Viron luomumaatalouden säätiö ja Airi Vetemaa
Viron kulinaarian laitos ja Dimitri Demjanov
Viron maatalousministeriö ja Eve Ader
Heino Prostin maanviljelyskoneiden museon säätiö
Seidlan tuulimyllyn säätiö
Mylly-Matti (Veski Mati)
Põhjakan kartano
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Sassi-Jaanin talo

Köstriasemen talo

Kolun krouvi

Nätsin tuulimyllykenttä 

Aarten kalastajatila

Härjapean talo

Sutlepan kappeli

Kyläkentää

Roostan talo

Keinukentää

Jüri-Jaagun talo

Kuien koulu

Kalman tuulimylly

Vähintään 25 € oston
kyseessä ollen 
alennus 5 €!
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kyseessä ollen 
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