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Tiesitkö, että viron kieli…

 käyttää paljon vokaaleja, ja ne voivat 
olla joko lyhyitä, pitkiä tai ylipitkiä

  on miljoonan ihmisen äidinkieli ja sillä 
on 1,3 miljoonaa puhujaa maailmanlaajuisesti 
 

 on tieteelliseltä termistöltään hyvin 
runsas

 ei tunne kieliopillista sukua
 

 sisältää paljon sijamuotoja, mutta ei 
akkusatiivia eikä datiivia
 

 on internetin 40:n eniten käytetyn 
kielen joukossa 
 

Viron kieli
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”Minulla on”:
”Minulla on… tytär, poika, vaimo, mies,  
kissa, koira, isoäiti, isoisä.”

”Minul on”:
”Mul on… tütar, poeg, naine, mees,  
kass, koer, vanaema, vanaisa.”

tütar       poeg            naine           mees

kass

koer

vanaema 
vanaisa
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VIRON  
KIELI  
Ihmiset olivat lisääntyneet ja heitä oli paljon. He eivät enää oikein tulleet toimeen 
keskenään, joten Taatto päätti hajottaa heidät eri puolille maailmaa ja antaa 
kullekin kansalle omat tavat, kielen ja nimen. Kaikki kansat oli kutsuttu tätä 
varten Patamäelle. Taatto viritteli mäellä kielten keittoaan eikä vesikään vielä 
kunnolla padassa kiehunut, kun jo saapui ensimmäinen kansa paikalle. ”Tehän 
olette varhain liikkeellä. Siitä minä pidän! Teidät minä nimeän ensimmäiseksi 
kansakseni ja te saatte minun kieleni.” Nämä ahkerat ihmiset olivat tietysti 
virolaisia ja näin virolaiset ovat saaneet nimensä ja kielensä.

F. R. Faehlmann Kielten keittäminen1 1841

1    Vironkielinen alkuteos Keelte keetmine



2

Äidinkielenään viroa puhuu hieman yli 
miljoona ihmistä, joista noin 900 000 
asuu Virossa. Luku on noin kahdeksan 
kertaa pienempi kuin Lontoon väkiluku 
ja kolme kertaa pienempi kuin Berliinin. 
Viroa käyttää lisäksi päivittäin noin 200 
000 ihmistä, joille se ei ole äidinkieli. 
Noin 100 000 virolaistaustaista viron 
puhujaa asuu Suomessa, Ruotsissa, 
Kanadassa, Yhdysvalloissa, Australiassa, 
Irlannissa ja Isossa-Britanniassa. Vaikka 
virolaisia on melko vähän, viro on silti 
Viron tasavallan virallinen kieli ja yksi 
EU:n virallisista kielistä. Se on kieli, 
jota käytetään niin politiikassa, liike-
elämässä kuin tieteessäkin.

Korostaakseen viron kielen merkitystä 
osana kansallista identiteettiä Viron 
parlamentin perustuslakivaliokunta 
päätti vuonna 2007 kirjata viron 
kielen (sekä kansan ja kulttuurin) 
säilyttämisen maan perustuslakiin. 
Viron kielen hengissä pitäminen 
on virolaisten panos maailman 
kulttuurisen monimuotoisuuden 
säilyttämiseen.

Viroksi ilmestyy vuosittain kolmisen 
tuhatta kirjallista alkuperäisteosta 
(joista kaunokirjallisuutta on useita 
kymmeniä). Viroksi käännetään 
vuosittain satoja kirjoja lähinnä 
Euroopan kielistä mutta muun muassa 
myös japanista, kiinasta ja arabiasta. 
Viron yleisradioyhtiön ohella toimii 
monia vironkielisiä kaupallisia radio- 
ja TV-kanavia. Vironkielisiä elokuvia 
ilmestyy vuosittain kymmenkunta. 
Viro on jo pitkään niittänyt mainetta 
digitaalisella hallinnollaan ja siksi 
viroa käytetään merkittävässä määrin 
myös internetissä. Viro on internetin 
39. käytetyin kieli ja noin 0,1 % kaikista 
verkkosivuista sisältää vironkielistä 
sisältöä.
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Nykyisen Viron alue asutettiin 11 000 
vuotta sitten mannerjään vetäytyessä, 
mutta suomalais-ugrilaisen kielen 
puhujat saapuivat seudulle noin 3 500 
vuotta sitten ja sekoittuivat heimoihin, 
joita jo asui alueella ja puhui kieliä, joita 
emme tunne. Viron alueelle saapuneet 
suomalais-ugrilaiset kuuluivat läntiseen 
uralilaiseen murteeseen, josta sitten 
kehittyi ns. kantasuomi.

Toisin kuin monet muut Euroopan 
kielet, jotka ovat indoeurooppalaisia 
(esim. germaaniset, slaavilaiset, 
romaaniset ja kelttiläiset kielet mutta 
myös kreikka ja albania), viro kuuluu 
suomalais-ugrilaiseen tai uralilaiseen 
kieliperheeseen. Viron lisäksi siihen 
kuuluu noin kolmekymmentä kieltä, 
joista suurimmat ovat unkari ja suomi. 

Vaikka uralilaisia kieliä on puhuttu 
joskus suurilla alueilla Venäjän 
Euroopan puoleisissa osissa, nykyään 
jäljellä on enää vain pieniä kieliyhteisöjä 
keskisessä Volgan laaksossa sekä 
molemmin puolin Uralin vuoristoa. 
Suurimpia sikäläisiä uralilaisia kieliä 
ovat mari, ersä, mokša, udmurtti 
ja komi. Suomea ja viroa puhutaan 
Suomenlahden vastarannoilla, ja ne 
ovat hyvin läheisiä kielisukulaisia 
keskenään, kuten italia ja espanja 
tai saksa ja hollanti toisilleen. 
Pohjoisvirolaiset yleensä ymmärtävät 
yksinkertaisia suomenkielisiä 
tekstejä. Viron naapurimaiden kielet 
– latvia, venäjä ja ruotsi – eivät ole 
sen sukukieliä, joskin viron kieli on 
lainannut ja saanut niistä vaikutteita 
huomattavan paljon.

Kyllä hyvä sana paikkansa löytää2  
Viron kielen kehitys ja sukulaiset

2    Hea sõna leiab hea paiga – Virolainen sananlasku 



4

Saame

Suomi

Karjala ja  
lyydi

Vepsä

Unkari

Viro
Inkeroinen

Liivi
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Komi

Mansi

Hanti

Selkuppi

Enetsi

Nganasani

Nenetsi

Mari

Udmurtti

Ersä ja mokša
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Virolaiset ovat saaneet kestää useat 
sodat ja nälänhädät Suomenlahden 
etelärannalla, mutta he ovat kuitenkin 
säilyneet ja rakentaneet oman valtion. 
”Sana on sotaväkeä mahtavampi”3, 
kuten vanha virolainen sananlaskukin 
sanoo.

Toisaalta viron läheiset kielisukulaiset 
etelässä ja idässä – liiviläiset ja 
vatjalaiset – ovat sukupuuton partaalla, 
sillä ne ovat sulautuneet latvialaiseen ja 
venäläiseen kulttuuriin.

Seuraavasta taulukosta näkyy, millaisia 
eroja ja yhtäläisyyksiä virolla on sen 
naapureihin ja sukulaisiin verrattuna:

Viro          Suomi         Unkari             Latvia                Venäja            Ruotsi            Englanti 

3   Sõna vägi on suurem kui sõjavägi –  
Virolainen sananlasku

üks yksi egy viens один en one
kaks kaksi kettő divi два två two
viis viisi öt pieci пять fem five
käsi käsi kéz roka рука hand hand
veri veri vér asinis кровь blod blood
vesi vesi víz ūdens вода vatten water
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Virolaisilla ei pitkään ollut muuta 
nimitystä itselleen kuin ”maalaiset” ja 
puhumalleen kielelle kuin ”maalaisten 
kieli”. Voidaankin sanoa, etteivät 
virolaiset pitkään aikaan edes tienneet 
olevansa virolaisia. Lopulta nämä 
talonpojat kuitenkin muuttuivat 
oikeaksi kansaksi kirjakielen ansiosta, 
jota puolestaan ruokki kansallisen 
tietoisuuden herääminen.

Ensimmäiset dokumentoidut 
vironkieliset sanat löytyvät Henrik 
Lättiläisen kirjoittamasta Liivinmaan 
kronikasta, joka on latinankielinen teos 
1200-luvulta. Viron kirjakielen voidaan 
kuitenkin katsoa todella syntyneen 
vasta 1500-luvulla kirjapainotaidon 
ja uskonpuhdistuksen myötä. 
Ensimmäinen edes osittain säilynyt 
vironkielinen kirja, Wanradt-Koellin 
katekismus, painettiin Wittenbergissä 
vuonna 1535. Ensimmäinen viron 
kielioppi on vuodelta 1637.

j ä ä t I S

Kirjoitettu sana pitää vaikka  
koira sitä lipoisi4  
Viron kirjakielen historia

4   Mis kirjutatud on, seda ei laku koeragi maha – Virolainen 
sananlasku
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1600-luvulla Viron alueella oli kaksi 
eri kirjakieltä – Tallinnan pohjoinen ja 
Tarton eteläinen kirjakieli. Pohjois- ja 
eteläviro itse asiassa erosivat toisistaan 
melkoisesti. Ennen yhtenäiskielen 
luomista eteläviro oli näistä kahdesta 
hallitsevampi. Maallisen kirjallisuuden 
osalta pohjois- ja eteläviro etenivät 
tasatahtia, mutta vuonna 1739 
koko Raamattu saatiin julkaistua 
pohjoisviroksi. Yhtenäiskieli muotoutui 
lopulta 1800-luvulla ja se perustuu 
pohjoisviron keskimurteeseen.

1800-luvun puolivälissä syntyi 
myös aiemmasta poikkeava 
oikeinkirjoitustapa, joka vakiintui 
käyttöön parissa vuosikymmenessä. Ja 
1800-luvulla alettiin puhua ”virolaisista” 
ja ”viron kielestä” (viroksi siis eestlased ja 
eesti keel), kiitos omakielisen lehdistön. 
Virolaiset saattoivat siis lakata 
kutsumasta itseään ”maalaisiksi” ja 
kieltään ”maalaiskieleksi”.

Vuonna 1919 Tarton yliopistossa 
siirryttiin käyttämään viroa 
opetuskielenä, ja tarmokkaalla 
kehitystyöllä virosta tehtiin moderni 
kirjakieli. Se tarkoitti sitä, että eteläviro 
torjuttiin kulttuurikielen asemasta sekä 
puhe- että kirjakielenä. Se kuitenkin 
säilyi, joskin hyljeksittynä. Kerrotaan, 
että eteläviron- eli võronkielisiä lapsia 
on kiusattu koulussa puhekielensä takia 
vielä 1970-luvulla.

Viron kieli on kehittynyt murteista. 
Murreryhmiä on kahdeksan. Kirjakieli 
perustuu lähinnä keskimurteeseen. 
Muita murteita ovat Koillis-Viron 
rannikkomurre, saarten murre, 
länsimurre, itämurre, Mulgimaan 
murre, Tarton murre ja võro (johon 
kuuluu myös seto).

Nykyään 2000-luvun alussa 75 000 
puhujan võro on ainoa etelämurre, 
jota käytetään sekä kotikielenä että 
taas kirjakielenäkin. Setoa puhuu 
kotikielenään 12 000 henkeä. Tarton 
ja Mulgimaan murteiden puhujia 
on enää harvassa. Vuoden 2011 
väestönlaskennassa Tarton murteen 
puhujia oli 9 000 ja Mulgimaan murteen 
puhujia 4 000.    
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Vironkielisissä aakkosissa on  
32 kirjainta. C, Q, W, X ja Y esiintyvät 
kuitenkin vain vierasperäisissä 
erisnimissä ja lainauksissa (kuten New 
York, Quito, CV ja WC). Ff, Šš, Zz ja Žž 
esiintyvät vain vierasperäisissä sanoissa 
ja nimissä.

Viron kielessä käytetään ääkkösiä (ä, ö, 
ü) saksan mallin mukaisesti. Vuonna 
1816 Otto Wilhelm Masing alkoi käyttää 
Õ-kirjainta taka-e-äänteen merkkinä. 
Saksalainen W korvattiin virossa V:llä 
vuonna 1920.

Viron kirjakieli vastaa ääntämystä 
melko tarkasti, mutta aivan kaikkea 
ei kuitenkaan merkitä näkyviin 
kirjoitetussa kielessä. Esimerkiksi 
konsonantit (n, t, s, l) voivat 
palatalisoitua eli liudentua, mutta sitä 
ei huomioida kirjoitusasussa.

Virolaiset kertovat mielellään 
suomalaistenkin tuntemaa tarinaa 
kielten kauneuskilpailusta, jonka 
virolaisessa versiossa viro sijoittui 
toiseksi heti italian jälkeen. Maailman 
toiseksi kauneimman kielen 
kilpailulause kuului Sõida tasa üle silla (’aja 
hiljaa sillalla’).

Kukin lintu laulaa äänellään5 
Viron kielen aakkoset ja ääntäminen

5    Nõnda kui linnu hääl on, nõnda ta laulab –  
Virolainen sananlasku

”Öö on pikk! Öö on pikk!” sanotaan satakielen laulavan 
viroksi. Se tarkoittaa ’yö on pitkä’. Satakielen nimi 
viroksi on ööbik.

Varis raakkuu viroksi ”Kraaks!”

*
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Viron kielessä onkin huomattavan 
paljon vokaaleja sekä vähän hankaavia 
ja suhisevia äänteitä. Diftongeja on 
runsaasti – kaikkiaan 28, kuten ai, 
au, äe, üi, õe, õi (tai 36, jos lasketaan 
mukaan myös vierasperäiset sanat, 
esim. üa, üo). Viron kielessä voi olla 
sanoja, jotka koostuvat vain diftongista 
tai kahdesta samasta vokaalista, kuten 
öö (’yö’), ei (’ei’), õu (’piha’) ja äi (’appi’). 

Virossa sanapaino on yleensä aina 
ensimmäisellä tavulla samoin kuin 
suomessa. Vierasperäisissä sanoissa 
paino voi asettua myös myöhemmille 
tavuille (esim. demokraatia ’demokratia’, 
fikseerima ’kiinnittää’).

Samoin kuin suomessa ja toisin kuin 
monissa indoeurooppalaisissa kielissä 
virossa ei ole kieliopillista sukua.

Yksi viron kielen tunnusomaisimmista 
piirteistä on sijamuotojen paljous – 
niitä on yhteensä 14. Nominit taipuvat 
yksikössä ja monikossa, joskin 
pääsanaan liittyvä adjektiivi tai 
pronomini taipuu pääsanan mukaan 
vain joissain tapauksissa.

6    Pööra sõna suus enne kolm korda ümber, kui sa ta välja 
ütled – Virolainen sananlasku (’ajattele ennen kuin 
puhut’)

Kääntele sanaa kolmesti suussasi 
ennen kuin päästät sen ulos6 
Viron kielen sanojen taivuttaminen –  
deklinaatiot ja konjugaatiot
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Toinen piirre, joka saattaa aiheuttaa hankaluuksia viron kieltä opiskelevalle, on 
verbin kahden infinitiivin käyttö (-DA/-TA-päätteinen infinitiivi ja -MA-päätteinen 
infinitiivi). Infinitiivin valinta määräytyy pääsanan mukaan, eikä tähän ole 
olemassa yksiselitteistä sääntöä, vaan se täytyy vain oppia. Esimerkiksi:

Tahan võin tohin oskan julgen on vaja sõita
Haluan voin saan osaan uskallan täytyy ajaa

Lähen viin kutsun hakkan pean olen nõus sõitma
Menen vien kutsun alan on pakko suostun ajamaan

Esimerkiksi:

	 ainsus	(yksikkö)	 mitmus	(monikko)

Nimetav – Nominatiivi punane lind  punased linnud
 (punainen lintu) (punaiset linnut)

Omastav – Genetiivi punase linnu punaste lindude

Osastav – Partitiivi punast lindu punaseid linde

Sisseütlev – Illatiivi punasesse lindu punastesse lindudesse

Seesütlev – Inessiivi punases linnus punastes lindudes

Seestütlev – Elatiivi punasest linnust punastest lindudest

Alaleütlev – Allatiivi punasele linnule punastele lindudele

Alalütlev – Adessiivi punasel linnul punastel lindudel

Alaltütlev – Ablatiivi punaselt linnult punastelt lindudelt

Saav – Translatiivi punaseks linnuks punasteks lindudeks

Rajav – Terminatiivi punase linnuni punaste lindudeni

Olev – Essiivi punase linnuna punaste lindudena

Ilmaütlev – Abessiivi punase linnuta punaste lindudeta

Kaasaütlev – Komitatiivi punase linnuga punaste lindudega
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Jätä viimeinen sana sanomatta7  
Viron lauserakenne

Viron lauseessa on melko vapaa sanajärjestys, mutta yleisin sanajärjestys on SVO 
(subjekti-verbi-objekti) – eli tärkeät asiat sijoittuvat lauseen alkuun. Mutta älä huoli, 
jos sotket sanajärjestyksen. Todennäköisesti tulet ymmärretyksi siitä huolimatta!

7  Viimane sõna jäta ütlemata – Virolainen sananlasku 

Esimerkiksi näin monella tavalla voi sanoa:

 ’Tähtiä    nähtiin           tiuhaan             taivaalla’:

Tihti nähti taevas tähti.
Tähti nähti tihti taevas
Taevas nähti tähti tihti.
Tihti nähti tähti taevas.
Taevas nähti tihti tähti.
Tähti nähti taevas tihti.

Taipunut verbi sijoittuu yleensä lauseessa toiseksi, vaikka lause on ymmärrettävä 
verbin ollessa lauseen lopussakin:

Taevas         tihti            tähti                   nähti.

   Tähti      nähti                            tihti                           taevas 
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Pieneksi kieleksi virossa on hyvin rikas 
sanasto. Naapurikielten kontaktien 
ansiosta sanoja on lainattu runsaasti 
aikojen saatossa, ja usein eri alkuperää 
olevia, mutta samaa tarkoittavia sanoja 
käytetään virossa rinnatusten.

Viron kieli on ollut määrätietoisen 
kehittämisen eli kielenhuollon 
kohteena, jotta se voisi todella olla 
kaunokirjallisuuden ja tieteen kieli. 
Joitakin sanaston aukkoja on täytetty 
luomalla uudissanoja viron omilla 

ehdoilla. Tämä kielenhuoltoperinne 
sai alkunsa 1930-luvulla. Viron 
sananmuodostuksen lainalaisuuksia 
tutkimalla on voitu käyttää viron 
omia sääntöjä uusien sanojen 
tekemiseen. Näin on luotu satoja uusia 
sanavartaloita, jotka ovat käytössä 
edelleen: esimerkiksi embama (halata), 
evima (omata), laip (ruumis), mõrv 
(murha), roim (rikos, murha), laup (otsa), 
lünk (aukko), meenutama (muistella).

Nykyvirolaiset tuskin tietävät, että 
monet heidän arkisista käyttösanoistaan 
ovat ”tilaustyötä”.

8    Meest sõnast, härga sarvest – Virolainen sananlasku, 
joka tunnetaan sanatarkasti myös suomessa

Sanasta miestä,  
sarvesta härkää8  
Viron kielen sanasto
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On mielenkiintoista, että aikoinaan 
yksi näistä ehdotetuista uudissanoista 
oli verbi laikima (eli englannin to like 
virolaisessa äänneasussa). Sen piti 
tarkoittaa samaa kuin ’näyttää joltakin, 
muistuttaa’, mutta se ei vakiintunut 
käyttöön ja koko 1900-luvun virolaiset 
pärjäsivät ilman yhden yhtä ”laikkia”. 
2000-luku kuitenkin toi ”laikit” (laigid) 
takaisin ja vieläpä jokapäiväiseen 
käyttöön. Kiitos sosiaalisen median 
tällä sanalla on nyt sama merkitys sekä 
virossa että englannissa. Ei liene yllätys, 
että englannista tulee nykyään eniten 
vaikutteita viron sanastoon. 

Vaikka kielenhuoltajat pyrkivät 
ohjailemaan sanojen merkityksiä, 
kieli usein kehittää omat sääntönsä. 
Esimerkkinä tästä on seuraavassa 
koko joukko näge-vartaloisia sanoja: 
nägema (nähdä), nägu (kasvot), nägija 
(näkijä), nähtamatu (näkymätön), nähtus 
(ilmiö), nähtaval (näkyvillä), näht (oire), 
nähtavus (näkyvyys), nägemus (näkemys), 
nägemuslik (näkemyksellinen), nägus 
(nätti), nägupidi (kasvokkain) jne.

 

nägija (näkijä)

nägema (nähdä)

nägus (nätti)

nägu (kasvot)

nägemuslik 
(näkemyksellinen)

nägemus (näkemys)

nähtus (ilmiö)
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Monella viron sanalla on vastine jossain toisessa kielessä, oli se sitten kirjoitusasun 
tai ääntämisen samanlaisuutta. Merkitykset voivat kuitenkin olla hyvinkin erilaisia. 
Siksi tässä alla on pieni taskusanasto – väärinymmärrysten välttämiseksi (tai 
synnyttämiseksi):

korv kori ruotsiksi ’makkara’
hallitus home suomeksi ’hallitus’
hell hellä englanniksi ’helvetti’
sink kinkku englanniksi ’kinkku’
hunt susi englanniksi ’susi’
keel kieli englanniksi

hollanniksi
’kieli’
’kurkku’

arm rakkaus, arpi englanniksi
tanskaksi
ruotsiksi
hollanniksi

’käsivarsi’

laut navetta saksaksi
indonesiaksi
malaijiksi

’kovaääninen’
’meri’

leib leipä saksaksi ’vartalo’
lehm lehmä saksaksi ’savi’
kabe tammi (peli) japaniksi ’seinä’
osa osa japaniksi ’johtaja’

 Mitä eläimet viroksi sanovat?

Tietysti eläimetkin haluavat ilmaista näkemyksensä maailmanmenosta. Tässä lyhyt 
oppimäärä virolaisten eläinten sanavalintoihin:

Lehm (lehmä) muu ammuma (ammuu, ammua)
Siga (sika) röh-röh röhkima (röh, röhkiä)
Hobune (hevonen) ih-haa hirnuma (ihahaa, hirnua)
Lammas (lammas) mää määgima (mää, määkiä)
Koer (koira) auh-auh haukuma (hau, haukkua)
Kass (kissa) näu näuguma (miau, naukua)
Kukk (kukko) kikerikii kirema (kukkokiekuu, kiekua)

Yksi sana herättää toisen9 

Sama sana, eri merkitys

9   Üks sõna äratab tõist – Virolainen sananlasku (’yksi sana johtaa toiseen’)
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ja mitä vesi sanoo?

Vaikka useimmat nykyvirolaiset 
ovat kaupunkilaisia, heillä on silti 
tiivis luontosuhde, mistä kertoo 
runsas luonnonäänien kuvailemiseen 
erikoistunut sanavarasto. Esimerkiksi 
viroksi voi kuvailla tuulen tai veden 
huminaa ja kohinaa joillain näistä 
sanoista: suhin, vuhin, vihin, kahin, kohin, 
kõhin, susin, sisin, pahin, tuhin, lahin, mühin, 
visin, vusin, nahin.

Ja tällaisia olivat ne äänet, joita Taatto päästeli, 
kun kansat saapuivat yksi toisensa jälkeen 
saamaan häneltä kielensä. Myöhäiset tulijat 
saivat kehnoimmat kielet ja nimet.

F. R. Faehlmann
Kielten keittäminen 1841

Ei pala tulessa, ei huku vedessä,  
ei maassa mätäne10  
Virolaisten nimet

Entisinä aikoina virolaisilla oli omat 
etunimet, mutta kristinuskon myötä 
käyttöön tulivat myös kristilliset 
nimet, jotka mukautettiin virolaiseen 
äänneasuun. Miehen nimet Andres, 

Margus, Jüri, Peeter, Jaan, Tõnu, Siim 
ja Toomas sekä naisen nimet Kadri, 
Katrin, Anne, Anu, Maret, Piret ja 
Tiina ovat muunnelmia kristillisistä 
pyhimysnimistä. Samanaikaisesti 
virolaiset käyttivät myös kotoperäisiä 
etunimiä, kuten miehillä Aare (aarre), 
Kalju (kallio), Koit (aamunkoitto), 

10   Tules ei põle, vees ei upu, mullas ei mädane? – Virolainen 
sananlasku, joka suomeksi tunnetaan muodossa ”Ei 
huku vedessä, ei pala tulessa, eikä mahdu maan-
rakoon. Mikä se on?” Vastaus on nimi.
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Agu (aamuhämärä) ja Ott (karhu) sekä 
naisilla Aita (auttaa), Laine (aalto, 
laine), Leelo (laulu), Virve (väreily), 
Kaja (kaiku) ja Luule (runous). 
Nykyään virolaiset käyttävät sekä 
raamatullisia että skandinaavisia ja 
angloamerikkalaistaustaisia nimiä.

Joskus on mahdotonta päätellä 
henkilön sukupuolta hänen nimestään, 
sillä virolaiset nimet voivat olla 
sukupuolineutraaleja.

Virolaiset saivat sukunimensä 
baltiansaksalaisilta maanomistajilta 
1800-luvun alkupuolella, ja näissä 
nimissä oli paljon saksalaisia nimiä, 

mutta myös joitakin vironkielisiä 
epähienoja nimiä. 1930-luvulla 
sukunimiä sitten virolaistettiin oikein 
urakalla: yli 200 000 virolaista otti 
silloin uuden sukunimen. Monet 
virolaiset sukunimet tarkoittavat 
jotakin. Puiden ja eläinten nimiä 
on paljon, mutta myös muita 
luonnonilmiöitä: Tamm (tammi), Saar 
(saarni), Kask (koivu), Kuusk (kuusi), 
Pärn (lehmus), Vaher (vaahtera), Kaasik 
(koivikko), Mägi (vuori), Kivi (kivi), 
Oja (oja), Meri (meri), Ilves (ilves), Karu 
(karhu), Põder (hirvi), Luik (joutsen), Teder 
(teeri), Kukk (kukko), Kull (haukka), Hirv 
(kauris) ja Rebane (kettu).

Aare

Kalju

Ott Karu

 Laine

Kask

Kivi

KaasikMeri

Rebane

Luik
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Viron kieli on auttanut virolaisia 
saavuttamaan vaikka mitä: kielemme 
voima on pitänyt päämme pinnalla 
vaikeina aikoina. Virolaisrunoilija 
Contra (Margus Konnula) on sanonut, 
että viro on kuin tikan kieli, joka on 
luultua paljon pitempi ja todellisuudessa 
harppuunan muotoinen, niin että se on 
avuksi myös ravinnon hankinnassa.

Rohkaistakseen viron kielen oppijoita 
kielentutkija Tõnu Tender on puolestaan 
sanonut, että ”maailman eri kielet ovat 
kuin erilaisia vuoria vuorikiipeilijälle. 
Esimerkiksi englanti (tai sen 
yksinkertainen muoto oikeastaan) 
on aluksi (keskitasolle asti) melko 
helppokulkuista, mutta saavuttaakseen 
siinä (tai missä tahansa muussa kielessä) 
huipputason taidon, joutuu näkemään 
paljon vaivaa. Siksi en ole samaa mieltä 
kuin ne, jotka väittävät viroa pirullisen 
vaikeaksi. On olemassa lukematon 
määrä ulkomaalaisia, jotka ovat nopeasti 
oppineet puhumaan viroa erittäin 
hyvin”.

Kansantarinan Taatto on tehnyt työnsä 
– kaikki maailman kansat ovat saaneet 
kielensä. Meidän, ihmisten, tehtävä 
on nyt pitää ne elossa, jakaa ne ja oppia 
ymmärtämään toisiamme ja maailmaa 
noiden kielten kautta. Ja me, virolaiset, 
olisimme valtavan iloisia, jos haluaisit 
jakaa tämän pienen kielen kanssamme!

Viro on ihmeellinen kieli  
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”Tere hommikust!”
Hyvää huomenta

Hei/Terve!
 ”Tere!”

”Head aega!”   Hyvästi!
”Nägemist!”   Näkemiin!
”Head õhtut!”  Hyvää illanjatkoa!
”Head ööd!”  Hyvää yötä!

	
	

	
	 	

	

”Palju õnne!”
Paljon onnea!

”Tänan!”
”Kiitos!”
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”Palun!” Ole hyvä!
”Aitäh!” Kiitos!
”Head isu!” Hyvää ruokahalua!

Hyvää iltaa!

        ”Tere õhtust!”

Hyvää  
päivää!

”Tere  
päevast!”



”Minulla on”:
”Minulla on… tytär, poika, vaimo, mies,  
kissa, koira, isoäiti, isoisä.”

”Minul on”:
”Mul on… tütar, poeg, naine, mees,  
kass, koer, vanaema, vanaisa.”

tütar       poeg            naine           mees

kass

koer

vanaema 
vanaisa
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Tiesitkö, että viron kieli…

 käyttää paljon vokaaleja, ja ne voivat 
olla joko lyhyitä, pitkiä tai ylipitkiä

  on miljoonan ihmisen äidinkieli ja sillä 
on 1,3 miljoonaa puhujaa maailmanlaajuisesti 
 

 on tieteelliseltä termistöltään hyvin 
runsas

 ei tunne kieliopillista sukua
 

 sisältää paljon sijamuotoja, mutta ei 
akkusatiivia eikä datiivia
 

 on internetin 40:n eniten käytetyn 
kielen joukossa 
 

Viron kieli


