
Selvitä, milloin Viro julistautui itsenäiseksi Neuvostoliiton miehitysajan jälkeen. Mitä
Johannan kertomuksen mukaan tuona päivänä tapahtui? Tieto löytyy kahdesta eri
pisteestä, yleistekstistä ja äänihuoneen seinältä.  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Selvitä edelleen, milloin Viron itsenäisyys riistettiin? Kuinka monta vuotta Viro oli
miehitettynä? Tähän voit etsiä vastausta vaikka omalla mobiililaitteella Wikipediasta.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
  
Virossa alkoi Laulava vallankumous 1988, mikä tarkoitti, että Viron itsenäisyyden
tunnetta vahvistettiin musiikin, kuten esim. kuorojen yhteislaulujen avulla. Kappaleilla
oli oma viestinsä. Mitä punkbändi Rööbel Ööbik lauloi kappaleessaan Tere Perestroika?
Kurkkaa äänihuoneeseen etsiessäsi vastausta tähän kohtaan.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Selvitä edelleen, minkä niminen mielenosoitus tapahtui 23.8.1989 ja miksi? Tähän
kysymykseen voit käyttää mobiililaitettasi!
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
 
Mitä Viru-hotellin seinissä oli? Miksi? Vastausta voit etsiä Tallinna-panoraamasta. 
 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Mitä mahtavat seuraavat lauseet tarkoittaa suomeksi? Osaisitko tilata ruokaa
ravintolassa eestiksi? Tähän kysymykseen voit käyttää mobiililaitettasi!

Kas te võikste mind aidata?                                                   Mis teie nimi on?

Rääkige aeglasaselt.                                                                   Palun arve!

Appi! Kutsuge arst!                                                                    Kus on vannituba?

Mis kell on?                                                                                    Meeldiv kohtuda.

Tehtävä Tallinnassa



Turistimatkalla sinulta on uhkaavasti ruplat loppumassa, mitä voisit tehdä hankkiaksesi
niitä lisää? Esimerkkejä, mitä voit tehdä tässä tilanteessa, löytyy äänihuoneen seiniltä!
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Miten Virossa tehtiin ostoksia Kaubamajassa? Miksi kaupoissa meneteltiin näin? Mitä
piraattituotteita eli väärennettyjä tuotteita on voinut hankkia Mustamäeltä? Vastauksia
voit etsiä Tallinna-panoraamasta.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Miten ennen vanhaan vietiin nämä tuliaisia Suomesta Viroon? Mitkä asiat jäivät tulliin
säilöön? Mitä asioita et luultavasti saisi takaisin tullisäilytyksestä kotiinpaluumatkalla?
Tutkaile näyttelyssä olevia lehtiä saadaksesi vastauksia tähän tehtävään! 
 _____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Mitä tapahtui Pronssisoturin muistopäivänä 2007? Käy lukemassa kertomus ja jos sinulla
on mukanasi mobiililaite, käy selvittämässä Wikipediasta, miten Venäjä hyökkäsi Viroon.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Kuuntele runo Parempi myöhään: Miten eestiksi sanotaan vanha sananlasku ”Parempi
myöhään kuin ei milloinkaan”? Mitä sanaa runoilija käyttää Helsingistä ja Tallinnasta?
Löydätkö teksteistä, mikä on sana runoilija eestiksi? Runoinstallaation löydät kerroksesta
3½ . Samalla voit ottaa turistiselfien Tallinnan silhuetin edessä. 
 _____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

piim = maito  
hallitus = home  
kama = talkkuna  
veski = mylly  
viinerid = nakit
vannituba = kylpyhuone 
tark = viisas

rahvas = kansa  
kalju = kallio  
surra = kuolla  
palun = ole hyvä  
ämm = anoppi  
uhke = ylpeä  
appi = apua

kaubamaja = ostoskeskus
purskkaev = suihkulähde
rohke = runsas, paljon  
luuletus = runo
pulmad = häät  
linn = kaupunki 
halb = huono

Sanastoa


