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Mutakaupunkiin odotetaan laulujuhlavieraita
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Inkerinsuomalaisten laulujuhlille Haapsaluun odotetaan kesäkuussa 400 vierasta eri puolilta 
Viroa sekä Inkerinmaalta, Karjalasta, Suomesta ja Ruotsista. Haapsalu on vierailijoille idyllinen 
lomakaupunki, jolla on yllättävän kansainvälinen kulttuurihistoria.

N
perustettiin rantaruotsalaisten museo, euvostoaikana Haapsalus-
joka esittelee heidän kulttuuriaan. sa vieraili paljon venäläis-

Inkerinsuomalaiset ovat puolestaan turisteja. Kaupunkiin ra-
päätyneet Haapsaluun vasta toisen kennettiin ensimmäinen 
maailmansodan jälkeen. Länsi-Viron mutahoitola vuonna 1825, ja se on hou-
inkerinsuomalaisten seura on pienim-kutellut Haapsaluun paljon vieraita eri 
mistäkin pienin. Se on perustettu vuon-maista. Haapsalussa ovat käyneet myös 
na 1988 ja juhlii tänä vuonna 25. toi-kaikki kolme Venäjän tsaari Aleksan-
mintavuottaan. Monet seuran jäsenistä teria sekä Nikolai II lapsena. Haapsalu-
ovat siirtyneet elämään Suomeen ja vielä laisille kaupungin nimittäminen Viron 
useammat ovat jo manan mailla. Jäljellä mutapääkaupungiksi on suuri kunnia.
oleva joukko tekee käsitöitä, järjestää Viron uudelleenitsenäistymisen jäl-
näyttelyitä ja matkustaa eri tapahtu-keen Haapsalun kylpylöissä on vierail-
missa Virossa. Jäseniä seuralla on noin lut paljon suomalaisia. Heitä kiinnos-
kolmekymmentä.tavat edulliset hoitopalvelut, ja tulles-

saan he ihastuvat Haapsalun vanhoihin 
puupitsitaloihin. Useilla suomalaisilla 
on kaupungissa asunto tai kesämökki. 
Heidän yhteisönsä on verrattain suuri, 
ja heillä on myös oma seura, johon kuu-
luu 180 jäsentä.

Suomalaisten lisäksi Haapsalussa 
käy paljon ruotsalaisia. Vormsia, Noa-
rootsia, Osmussaarta ja Pakrin saaria jo 
1200-luvulta lähtien asuttaneita ruotsa-
laisia kutsutaan rantaruotsalaisiksi. Hei-
dän pääelinkeinojaan olivat kalastami-
nen, hylkeenpyynti ja maanviljely. 
Vuonna 1944 rantaruotsalaisista 7 500 
pakeni Ruotsiin. Viron itsenäisyyden 
palauttamisen jälkeen osa on tullut ta-
kaisin ja monet ovat vierailleet koti-
saarillaan. Vuonna 1992 Haapsaluun 

Inkerinsuomalaisten laulujuhlat 
Haapsalussa

Lauantaina 29.6. 
klo 18 illanvietto Rantaruotsalaisten 
museon pihassa. Grillausta, laulua ja 
tutustumista rantaruotsalaisten puu-
purjeveneisiin.
Sunnuntaina 30.6. 
klo 12:30 jumalanpalvelus Tuomiokir-
kossa (Toomkirik, Haapsalu Piiskopilin-
nus, Posti 34)
klo 13:30 kulkue Kreivin puutarhasta 
(Krahvi Aed) Promenadille
klo 14 pääkonsertti Promenadilla

Inkerinsuomalaiset kokoontuvat laulujuhlien 
aattona erään toisen vähemmistön, 
rantaruotsalaisten museon pihalle.

Hilma Tervonen 
esittelemässä Haapsalun 
huivia, joka on 
hienoimmillaan niin 
ohut, että sen voi vetää 
naisen sormuksen läpi.

Karkkikauppa Karja-kadulla.
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Kesäjuhlien valokuvakilpailu
Miten lasten aika kului laulujuhlilla? Nukahtiko joku kesken 
konsertin? Eksyikö joukkoon eläimiä? Näitkö omaperäisen 
puvun? Löysitkö maasta erikoisen esineen? Tapahtuiko jotain 
yllättävää? Tallentuiko tunnelma kameralle?

Inkeri-lehti kerää kuvia Haapsalun 
laulujuhlilta ja muilta inkerinsuomalaisten 
kesäjuhlilta eri maista. Lähetä kuvasi mie-
luiten sähköpostin liitteenä osoitteeseen 
inkeri.lehti@gmail.com. Ilmoita sähkö-
postiviestissä kuvan ottajan nimi sekä ku-
van ottamisen aika ja paikka. Odotamme 
kuvia heinäkuun loppuun saakka.

Parhaat kuvat julkaistaan elokuun In-
kerissä sekä lehden Facebook-sivulla netis-
sä. Palkitsemme parhaiden kuvien ottajat 
matkaoppailla.

Kyltit kirkon seinustalla odottamassa 
kantajia jumalanpalveluksesta. Viime 

kesän laulujuhlilta Viljandista. 
Kuva: K. Hasala

Haapsalun rannoilla on matalikkojen 
vuoksi tavallista lämpimämpi 
merivesi. Tagalahden pohjasta 
nostetaan maailmankuulua 
merimutaa, jota kylpylät käyttävät 
parantavissa hoidoissaan.

Rantapaviljonki Kuursaal, jonka 
vierelle nousee laulujuhlien lava.

Haapsalun huivin pitsikuvio koristaa 
kortteja käsityöpuodissa Karja-kadulla.

Piispanlinna on pikkukaupungin näyttävin nähtävyys.
Paikallista käsityötä - sitä mitä turisti kaipaakin.


