
 

 

 

     
 
 

Tässä opintojaksossa opiskellaan Viron kulttuuria. Perehdy aihepiiriin aluksi 

seuraavien nettisivujen avulla: 
 

 

http://www.studio55.fi/matkailu/article/mita-eroa-on-suomalaisella-ja-virolaisella-matkaopas-

kertoo/131434 

 

http://www.visitestonia.com/fi/tehtavaa-ja-nahtavaa/kulttuuriloma 

 

 

http://www.finland.ee/public/default.aspx?nodeid=42672&contentlan=1&culture=fi-FI 

 

 

 

 

1.) a.) Matkustaminen suunnittele matkasi ja aikataulusi tulevaa (mahdollisesti Viroon 

suuntautuvaan matkaan. Käytä apuna esim.   

http://visittallinn.ee/fin/matkailija/suunnittele/liikkuminen 

 

b. ) Laadi matkalle ja esim. 4 viikon työssäoppimisjaksolle budjetti (matkat, majoitus 

ja ruoka ym. kulut Virossa) 

c.) Selvitä, kuinka paljon omaa rahaa joudut varaamaan mukaan, kun saat matka- ja 

majoituskulut projektirahoituksesta. 

 

2.) Tervehtiminen (puhuttelu (teittely/virka-asema), teitittely, sinuttelu, tervehdys (”how 

are you”,  poskisuukottelu, ) 

Katso myös seuraavat videot ja hae tietoa yllä olevista linkeistä. Vastaa kysymyksiin. 

http://uutisvirta.fi/uutiset/2792131-viron-ja-suomen-kulttuurierot-lehdistovirkamiehen-

silmin?show=1 

http://www.studio55.fi/matkailu/article/mita-eroa-on-suomalaisella-ja-virolaisella-matkaopas-kertoo/131434
http://www.studio55.fi/matkailu/article/mita-eroa-on-suomalaisella-ja-virolaisella-matkaopas-kertoo/131434
http://www.visitestonia.com/fi/tehtavaa-ja-nahtavaa/kulttuuriloma
http://www.finland.ee/public/default.aspx?nodeid=42672&contentlan=1&culture=fi-FI
http://visittallinn.ee/fin/matkailija/suunnittele/liikkuminen
http://uutisvirta.fi/uutiset/2792131-viron-ja-suomen-kulttuurierot-lehdistovirkamiehen-silmin?show=1
http://uutisvirta.fi/uutiset/2792131-viron-ja-suomen-kulttuurierot-lehdistovirkamiehen-silmin?show=1


 

 

 

a.) Miten Virossa käyttäydytään Suomeen verrattuna kun tervehditään ja 

hyvästellään esimerkiksi työpaikalla? 

b.) Milloin sinutellaan ja milloin teititellään? 

c.) Miten käyttäytymistavat eroavat suomalaisista? Vertaile esim. titteleiden käyttöä, 

 

 

3.) Keskusteluaiheet (myönteistä :perhe, urheilu jne /soveltumattomat: uskonto, politiikka, seksi, 

raha 

http://oppiminen.yle.fi/viro/tavat-kulttuuri 

Pohdi seuraavia asioita ylläolevan linkin videoiden ja muun tiedon perusteella. 

a.) Mistä asioista Virossa ei ole sallittua keskustella? 

b.) Mitä asioita voit käsitellä keskusteluissa? 

c.) Mitkä urheilulajit ovat suosituimpia Virossa? 

 

 

4.) Pukeutuminen  vapaa-ajalla/työpaikalla (kengät, huivi, lyhyt vai pitkä hame) 

 

a.) Miten pukeutuminen Virossa eroaa Suomesta vapaa-ajalla ja virallisissa tilanteissa? 

b.) Miten omalla ammattialallasi pukeudutaan työpaikoilla Suomessa ja miten Virossa? 

(Käytä apuna esimerkiksi Googlen kuva- ja videohakuja) ja esim. sivustoa: 

http://www.finland.ee/public/default.aspx?nodeid=42672&contentlan=1&culture=fi-FI 

 

http://oppiminen.yle.fi/viro/tavat-kulttuuri
http://www.finland.ee/public/default.aspx?nodeid=42672&contentlan=1&culture=fi-FI


 

 

 

 

 

 

5.) Lahjojen antaminen 

Kerro vierailusta virolaiseen kotiin tai yritykseen. Mitä lahjoja ja missä tilanteissa on 

tapana antaa? 

http://www.sunglobe.net/liikelahjakulttuuri-ulkomailla 

 

 

 

 

 

6.) Ruokakulttuuri (ruoka-ajat, ruokapöytäkeskustelut, kansallisruoat) 

Katso ruokakulttuuriin liittyvät videot: 

http://youtu.be/CEPc34FAFS0 

a.) Tutustu ruokakulttuuriin Virossa. Kerro tyypilliset ruokalajit ja - juomat. Onko 

kansallisruokia? 

b.) Mitkä ovat yleensä ruoka-ajat Virossa? 

c.) Milloin ruokakaupat ovat Virossa avoinna? Mitä eroa on ruokakauppojen 

valikoimissa?  

 

 

http://www.sunglobe.net/liikelahjakulttuuri-ulkomailla


 

 

7.) Naisten ja miesten asema 

Millainen on naisen asema työmarkkinoilla ja opiskelijana Suomeen verrattuna? 

 

8.) Tapakulttuuri (kotiintuloajat, ilmoittaminen menoista, tien ylittäminen, 

lääkäri/hammashuolto, käsimerkit, ammattieettisyys/korruptio, ”fraasit: tule 

käymään!, kiitteleminen useampaan kertaan, luonne/temperamentit,) 

a.) Miten lapset kasvatetaan Virossa ? 

b. ) Onko korruptio Virossa yleisempää kuin Suomessa? 

 

 

9.) Kehonkieli: katsekontakti, koskettelu, hymyileminen, keskeyttäminen, hiljaisuus, jne 

 

a.) Eroaako ns. "henkilökohtainen alue" eli kuinka lähelle toisiaan ihmiset tulet esim. 

keskustelu ym. tilanteissa? 

b. ) Miten keskustelu ja neuvottelutilanteissa käyttäydytään Suomeen verrattuna? 

 

 

 

10.)  Työhierarkia (mm. aikakäsitys: täsmällisyys, myöhästyminen) 

Katso video Viron yrittäjyydestä Virossa: 

http://youtu.be/5M25FNxZkas 

 

Miten työelämän säännöt ja tavat eroavat maiden välillä toisistaan? 

http://businessculture.org/easterneurope/estonia 

 

11.)  Luonnossa ja yleisillä paikoilla liikkuminen (liikenne, autoilu) 

a.) Vertaile liikennettä, liikennesääntöjä ja yleensä liikkumista paikasta toiseen 

Viron ja Suomen välillä. Mitkä ovat nopeusrajoitukset Virossa? 

b.)Vertaile luonnossa liikkumista Suomen ja Viron välillä. Onko ns. 

jokamiehenoikeuksia muualla kuin Suomessa ja Pohjoismaissa? 

http://youtu.be/5M25FNxZkas
http://businessculture.org/easterneurope/estonia


 

 

 

12.) Kulttuuri tapahtumat ja juhlapäivät 

Tutustu alla oleviin linkkeihin: 

 

http://www.rantapallo.fi/kulttuuri-nahtavyydet/salainen-joulu-virossa/ 

https://www.youtube.com/watch?v=3QdlJtEWIRA 

https://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_Estonia 

Mitä havaitset Viron kansallislaulusta? Mikä on tämän historiallinen tausta? 

https://www.youtube.com/watch?v=lOLFXT7F8Dw 

 

 

 

 

Mitä suuria kulttuuritapahtumia Virossa on? Miten siellä vietetään esimerkiksi 

 Joulua? 

 

 

13.)Viro pähkinänkuoressa (pääkaupunki, asukaslukumäärä, kuningas, presidentti, 

viralliset kielet, uskonto, pyhäpäivät, tärkeitä henkilöitä, nähtävyydet, historiallisesti 

merkittäviä merkkipaaluja, talous jne ) 

 

Tee vertailu Suomi - Viro kysymyksen aiheista. Laadi vastaus esimerkiksi taulukon 

muotoon. 

 

 

 

 

 

http://www.rantapallo.fi/kulttuuri-nahtavyydet/salainen-joulu-virossa/
https://www.youtube.com/watch?v=3QdlJtEWIRA
https://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_Estonia
https://www.youtube.com/watch?v=lOLFXT7F8Dw


 

 

 

 

 
 

 

Viron viralliset matkailusivut: 

 

http://www.visitestonia.com/fi 

 

 

http://www.visitestonia.com/fi/matkasuunnittelija 

 

 

 

Sää Virossa 

http://www.foreca.fi/Europe/Estonia/browse 

  

 

Junaliput ja -aikataulut  

Seuraavista linkeistä voit hakea aikatauluja ja ostaa lippuja: 

  

http://www.gorail.ee/en/ (junaliput) 

 

http://www.raildude.com/fi/saksa/rautatie-juna-lippu-maa/de (junaliput) 

 

 

  

 

  

Myös VR:n sivulta löytyy Euroopan aikatauluja. (junaliput) 

http://www.visitestonia.com/fi
http://www.visitestonia.com/fi/matkasuunnittelija


 

 

 

Linja-autot ja aikataulut 

http://www.visitestonia.com/fi/matkustus-ja-liikennevalineet/matkustus-virossa/bussit 

 

Pyöräile 

http://www.visitestonia.com/fi/tehtavaa-ja-nahtavaa/aktiivilomat/pyoraily 

 

  

 
 

  

Myös VR:n sivulta löytyy Euroopan aikatauluja. (junaliput) 

 

 

 

http://www.visitestonia.com/fi/matkustus-ja-liikennevalineet/matkustus-virossa/bussit
http://www.visitestonia.com/fi/tehtavaa-ja-nahtavaa/aktiivilomat/pyoraily
http://www.vr.fi/fi/index/aikataulut/euroopanaikataulut.html
https://sites.google.com/site/saksankulttuuri/matkustaminen-saksassa/juna2.jpg?attredirects=0

