
 

 

 

Virossa vedetään kahta saarta yhteen köydenvetotapahtumassa 
 

 
 
Viikonloppuna Virossa kilpaillaan leikkimielisesti köydenvedossa. Erikoisen tapahtumasta 
tekee se, että 10 kilometriä pitkää köyttä vedetään kahden saaren, Saarenmaan ja Hiidenmaan, 
välillä. 
 
Lauantai-iltana 11. kesäkuuta Virossa tapahtuu kummia, kun maan kahden suurimman saaren 
asukkaat pyrkivät yhtä köyttä vetämällä saamaan Saarenmaan ja Hiidenmaan lähemmäksi 
toisiaan. Leikkimielisessä tapahtumassa saarten välille viritetään 10 kilometriä pitkä köysi, 
jonka kummassakin päässä saarten asukkaat mittelevät voimiaan köydenvedossa. 
Saarenmaalla köydenvetoon kokoonnutaan Soelan satamaan, kun taas Hiidenmaalla köyden 
pää sijoitetaan Sõrun satamaan.  
 
Tapahtuma järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa osana Viron merikulttuurin vuotta. 
Tempauksen tarkoituksena onkin tuoda esille lukuisia mereen liittyviä vapaa-
ajanviettomahdollisuuksia. 
 
”Viron rantaviivan pituus on noin 3 800 kilometriä, ja meri on meille tärkeä elementti. Meillä on 
myös yli 2 000 saarta, joten luonnollisesti mereen ja merenkulkuun liittyvät tapahtumat ovat 
vuosittain suuressa roolissa”, kertoo Visit Estonian Suomen aluejohtaja Toomas Tärk. ”Tämä 
köydenvetotempaus on ensimmäinen laatuaan, mutta se kertoo jotakin virolaisesta 
luovuudesta.” 
 

https://www.visitestonia.com/fi/soelan-satama
https://www.visitestonia.com/fi/sorun-satama-3


 

 

 

Saarenmaalaisten ja hiidenmaalaisten suhde on aina ollut erityinen, ja nyt naapurien välinen 
kilvoittelu kulminoituu tähän leikkimieliseen köydenvetokisaan. Köydenvetoon voivat osallistua 
kaikki saarten asukkaat aikuisista lapsiin. Kaikki osallistujat saavat köydenvedon päätyttyä 
muistoksi palan saaria yhdistänyttä köyttä. Tapahtuman tuomareina toimivat lähistöllä 
sijaitsevan kolmannen virolaisen saaren, Vormsin, asukkaat. 
 
”Kun kyseinen tempaus onnistuu ja kaksi Viron suurinta saarta saadaan yhdistettyä, 
samanlaisen tempauksen järjestämistä voisi miettiä myös Helsingin ja Tallinnan välillä. Eihän 
tässä silloin enää mitään tunnelia tarvita: vedetään vain maittemme rannikot yhteen”, naurahtaa 
Tärk vielä hiidenmaalaiseen tapaan vitsaillen. 
 
Tempauksen järjestämiseksi kerättiin varoja virolaisen joukkorahoitusalustan Hoondajan 
kautta. 
 
Tapahtuman ohjelma: 
19.00 Kokoontuminen ja tapahtuman aloitus 
20.00 Päätuomarit asettautuvat paikoilleen saarten väliin 
20.15 Köysi vedetään paikoilleen lautalla Sõrun satamasta Saarenmaalle 
20.30 Köydenveto alkaa 
21.00 Ansambel Lux -yhtyeen konsertti Soelan satamassa ja Untsakad-yhtyeen konsertti Sõrun 
satamassa 
22.30 Kokkojen sytyttäminen 
 
 
Kuva-ja videomateriaalia tapahtuman jälkeen saa pyytämällä osoitteesta 
ulla.helander@miltton.fi.  
 
Yhteystiedot medialle: 
Toomas Tärk 
Aluejohtaja, Suomi 
Visit Estonia / Enterprise Estonia 
Sörnäisten rantatie 22 c, Suvilahti, Helsinki 
Gsm: +358 400 262417 
E-mail: toomas.tark@eas.ee 
 
Valokuvia medialle Visit Estonian kuvapankista: http://photos.visitestonia.com/eng/ 
 
Videoita Virosta: 
http://www.youtube.com/user/visitestonia 
 
www.visitestonia.com 
www.facebook.com/visitestonia.fi 
www.mynewsdesk.com/fi/pressroom/visit-estonia-finland 
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