
Liikutuksen kyyneliä 
Viron laulujuhlilla 
 
Monia vaikuttavia hetkiä saivat Hämeenlinnan kansallisten seniorit kokea Tallinnan tanssi- 
ja laulujuhlilla heinäkuun alussa. Bussillinen eli 38 kansallista senioria ja Kanta-Hämeen 
Tuglas-seuran jäsentä vietti kolmatta päivää virolaisten upeassa kansallisessa juhlassa. 
Muutamat meistä olivat olleet laulujuhlilla jo monta kertaa ja tiesivät, mitä odottaa. 
 
Ensikertalaiset yllätti täysin, miten valtavasta juhlasta onkaan kyse. Sykähdyttävä ja täysin 
odottamaton oli jo perjantai-illan tanssijuhla Kalevin stadionilla, jossa 10 000 tanssijaa 
esitti kansantansseja taidokkaissa kuvioissa. 
 
Näyttävää laulujuhlakulkuetta oli mahdollisuus seurata lauantaina katujen varsilla Tallinnan 
keskustassa. Kulkue lähti liikkeelle Vapauden aukiolta päättyi viiden kilometrin päähän 
laulavalle. Kulkueeseen osallistuivat juhlien kaikki kuorolaiset ja tanssijat pukeutuneina 
värikkäisiin kansallispukuihin. Joukossa oli ulkovirolaisten kuoroja aina Australiasta, 
Argentiinasta, Kanadasta ja Yhdysvalloista saakka. Kaikkiaan marssijoita oli 47 000, joten 
kulkue jatkui katkeamatta peräti neljä tuntia. 
 
Suuren vaikutuksen teki se, miten virolainen yleisö otti vastaan eri maakunnista tulleet 
esiintyjät. Lapset ojensivat päivänkakkara- ja ruiskaunokkikimppuja esiintyjille. 
Kadunvarren yleisö kannusti kuoroja nimeltä ja sai aina riemukkaat vastaukset: ”Elagu 
pidu! Eläköön juhla!” Suomalainenkin katsoja liikuttui kyyneliin moneen kertaan. Virolaisten 
iloisuus tarttui. 
Samana iltana oli laululavalla laulujuhlien avajaiskonsertti, johon osallistui 80 000 ihmistä. 
Laulujuhlien tuli sytytettiin juhlavin menoin laulavan torniin. Juhlan avasi lämpimin sanoin 
presidentti Kersti Kaljulaid, joka itsekin lauloi konsertissa omassa kuorossaan. Kuoroja 
johtivat Viron kuuluisimmat kuoron- ja orkesterinjohtajat maailmankuuluja Tonu Kaljustea ja 
82-vuotiasta Neeme Järveä myöten. 
 
Hämeenlinnalaisten matka huipentui sunnuntai-illan laulujuhlakonsertiin, jolloin paikalla 
sanotaan olleen ainakin satatuhatta ihmistä. Laululava täyttyi moneen kertaa erilaisista 
kuorokokoonpanoista. Suurimmassa yhteiskuorossa lauloi yli 22 000 laulajaa. Jälleen 
koettiin monia ilon ja liikutuksen hetkiä. 
Konsertti oli yhä kesken iltakahdeksalta, kun hämeenlinnalaisten oli lähdettävä laivalle ja 
kotiin. Konsertti jatkui myöhään iltaan. Hämeenlinnalaisten lähtiessä konserttiin tulvi yhä 
lisää virolaista yleisöä, kaiken ikäisiä miehiä ja naisia ja paljon lapsia: 150 vuotta sitten 
alkanut Viron laulujuhlaperinne varmasti jatkuu. 
 
Kansallisten seniorien ja Tuglas-seuralaisten matkan erinomaisista järjestelyistä vastasi 
Ehti Meijel. Hän järjesti lauantain aamupäiväksi vielä kierroksen Tallinnan läntisissä 
esikaupungeissa, joihin ei ollut pääsyä neuvostoaikana. Esittelyistä vastasi erinomainen 
paikallinen opas. 
Kävimme myös vanhoihin teollisuusrakennuksiin rakennetussa Telliskiven luovassa 
keskuksessa ja uudella Baltian jaaman torilla. Molemmissa on lukuisia ihania kahviloita, 
ravintoloita ja myymälöitä. Niissä olisi voinut viipyä pidempäänkin, joten ensi kertaan, 
Tallinna. 
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