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MaJnova katedialo Foto: Pietinen

VIIPURI

Du faktoroj, la geograf ia situo kaj la historio far is el
Viipuri tion, kio êi estas: dua urbo en la lando kaj la

centro de komerco, navigado kaj civilizo en orienta Finn-

lando. La samaj faktoroj faris êm en la lastaj tempoj
grava turisma loko.

Situante ce la elfluejo de grava enlanda akvovojo la
urbo farigis
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Kastelo de Viipwi Folo: Helios

natura pordego al la maro el orienta Finnlando. Al
giaj havenoj multaj sipegoj alportas salutojnl de proksimaj
kaj malproksimaj landoj kaj gia marhaveno Uuras
(Trangsund) fari|i,s la plej grava eksportejo de ligno en

Euro-Pô. Ce la urbo f iniêas Saimaan k a n a v a, kanalo
kunigamta <enlandajn lagarojn kun la maro, kaj tie kuni-
gas multaj fervojoj kaj dekoj da aùtobuslinioj.

Viipuri estas malnova urbo, kiu vidis dum sia pli ol
600-jara «kzisto ttel trankvilajn kiel ankaù ventegajn
tagojn, sed gi estas ankaû modernaurbo, kiu alpropri-
gas rapide cion uzeblan, kion la moderna evoluo al gi
prezemtas. Oni povas diri, ke Viipuriestasla urbo,
ki © la jarcent o j kuni g a s. Gi konservis memo-
rajojn el ciuj epoikoj kaj -tk> donas al gi apartan carmon.

Fervoja stacio
Foto: I. Raekallio



Artmuze D-ArtJernejo Foto: Pietinen

Ankan la naturo mcm estis favora al la urbo donante
al êi bslajn altajojn kun västa vidajo kaj provizante la
cirkaùajon per allogaj arbaroj kaj brilaj akvaroj.

Viipuri estas ankaù gastama urbo, kiu akceptas alve-
nantojn de proksime kaj malproksime kun malfermi'taj
brakoj, kaj générale restado en la, ■urbo plaças al la
gasto j.

Bonaj hoteloj kaj mangejoj donas siajn servojn al
turistoj, västa j bel a j -par koj allogas en somertagoj
per sia refresiga ombro kaj présentas iueblajn vidajojn
cirkaûante la urbon kvazau verdaj girlandoj.

Tramvojoj, aûtobusoj, aûtomobiloj kaj cc hejmecaj
fiakrisitoj el la tempo äe "malnova Viipuri" proponas
siajn servojn.

Eble vi intencas viziti Viipuri au traveturante halti tie.
Por tio rapida konatigo jam antaûe certe estas bonvena.
Permesu do etan prezenton — kvazaù bonvensaluton.



Uiba biblioteko Foio: Welin

Rigardeto al historio estas necesa, por ke la gasto
povu proksimiêi al la naturo kaj la koro de malnova
Viipuri. Ni transsaltu unu jarmilon malantaùen. Jam
tiutempe la loko, tra kiu fluis tiama akcidmta branco de
Vuoksi (ne plu ekzistanta.)

,
estis komerce kaj stratégie

grava.

La efektiva historio de Viipuri komenciêas en La jaro

1293. Tiam la sveda, marsalo Torgils Knutson veturis kun
sia siparo al orienta parto de Finna Golfo, konkerLs tiaman
Karelion kaj fondis la "nevenkefolan" fortikajon, la kas-
telon de Viipuri. La mezepoka historio de tiu fortikajo

rakontas pri multaj siegoj, kiuj tamen ne frakasis gin.
Kroniko rakontas: Moscorum bus-ta Viburgus (Viipuri
estas la tombo de moskvanoj).

Multaj el la mezepokaj estis tiom poten-
caj kaj sendependaj, ke ilia gubsrnio estis "regno en regno".

Memstare ili komenci.s militojn, faris packontrakitojn kaj



Piovinca aikivejo Foio: Pieiinen

ciamaniere efektivigis grandskalan politik on. La vivado

en la kastelo estis tiom luksa, ike la plej famaj aristok-
ratoj de Svedujo ssndis siajn fitojn ci tien, por lerni ele-
gantan konduton. La urbo estis en vigla komerca interri-

lato kun la urboj de Hansa-Ligo.

Sed tiu luksa periodo finigis. En la komenco de nova
epoko la urbo estis regata de provincestroj kaj 1710 la
rusa impsriestro Petro la Granda konkeris la urbon. En

la rusa tempo precipe la regadperiodo de Katarino II
demis al la aspekto de la urbo multon, kiu restis gis niaj
tagoj.

En la sekvinta jarcento la malfermo de Saimaa-kanalo
(1856) kaj la fervojo al Rusujo (1870) rapidigis la progr-e-
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Hoveno Foio: Helios

son, kaj la nuna komerca centro komencis formigi. La

lastaj jardekoj rapide kreskigis kaj modernigis la urbon,

kies logantaro nune estas c 84.000.
La nuna Viipuri estas canna mikaajo el malnova; ka.i

nova. En la kerno de la urbo restas la hejmeca mal-
nova urbo kaj apud gi sur insuleto la malnova kastelo,
la seruro de Karelio, kiu ankoraù nun apartenas al la ar-
meo, sed kiu tamen malfermas sian pordegon al turistoj.
Miloj da vojagantoj ciujare admiras la västan vidajon el la
kastela turo.

En malnova urbo kontraù la kastelo trovigas histo-
ria muzeo' sur la loko de iama urbodomo kaj antaù gi
la. s t ait u o de Tor g i 1 s Knutson, la fondinto de la
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Vendoplaco

Folo: Pietinen Foto : Helios

kastelo. Tic ekzistas multaj historiaj konstruajoj kiel ekz.

malnova katedralo kun sia belforma sonorilturo
kaj la pregejo de iama do minikana monafiejo.
Tic silenibaj mallariaj stratoj sufloras pxi la pasintaj
tempoj, kaj "esplorvojaêanto" vivas unu momeniton en.
mezepoka kaj alian en pli juna cirkaûajo.

Dum promenado turistoj povas ripozi en restoracio,
kiu trovigas en t.n. Ronda Turo, malnova turo de

iama urba murego. La muroj de la restoxacia salono

estas ornamitaj per amuzaj bildoj el la historio de la urbo.

Angulo de Monakoplctco
Foio : Th. Nyblin



Banboido en Tervaniemi

Foio: Hellos

Ekster la malnova urbo sed ankoraû sur h:\sto-ria tereno,
sur bastiono de dua urba murego, staias moderna kon-
struajo, artmuzeo-artlernejo kaj aliflanke de la
markolo kontraû la ka&telo nova dis t r iik t a a r fi i v e j o.
Ambaù suprediritaj konstruajoj estas projek-titaj de arki-
tekto U. TJUberg.

Trafiko sur la stratoj de nova Viipuri montras,
ke ni estas en k o m e r c ur b o; laù grandeco kaj signif o
dua en la lando. Ni vizitu mirindan arkitekturaîon, la
novan bi b 1 i t e k e j o n de arkit. Alvar Aalto kaj rigardu

Rigardejo de stadiono
Foto: SVO



Militistc maJsanulejo

aliajn modernajn konstruajojn, ekz. la malsanulejojn kaj
lernejojn de la urbo.

fin la mezo de la urbo ni trovas imponan espla-
nadon ikun siaj tiliaj aleoj, floraroj, fonitanoj kaj
statuoj, kaj el la restoracio Espilä, trovigamta inter
la verdajo, ni aûdas en someraj vesperoj orkestran mu-
zikon. Sur- la foirejoj ce ambaû finoj de la esplanado
ni vidas ciutagan viglan popolan vivon kaj kareliajn
popoltipo'jn.

Se ni sercas pacan ripoz3jon, ni trovas por tio somere
cirkaù la urbo multajn verdajojn. Ni pavas iri al roka
naturparko en P a pu 1a,.kie ekzistas vidajturo kaj portu-
rista restoracio, el kiuj ambaû malfermieais västa kaj
bsla, psjzago. Tuj ekster la urbo ekzistas ankau la fama

Uibaj malsanulejoj
kaj akvoturo

Foio: Helios



Industriel kaj segejindustria leinejo Foto: K. V. Mieitinen

parko Monrep os, por ki-es sufica rigardado oni bszonas
duonan tagon.

El la a r t a j en t reprenoj ni nomu la pli ol cent-
jaran teatron, novan ejon por subciela teatro, orkestron,
du muzikajn institutojn kaj artlernejon. Mtultaj kant-
korusoj subtenas la famon de la cefurbo de "kantanta
K:are:lio".

S port o hävas en Viipuri multajn adeptojn. Ekzistas
rimarkindaj sportaj societoij, el kiuj kelkaj posedas pro-
prajn domojn, kaj la centra sportejo (stadiono) estas
multe uzata. El la vintraj sportoj ni nomu la satatan
hokeon.

Kiel dirite, Viipuri estas jam per si mcm rimarkinda
kaj interesa turisma loko. Sed gi -estas ankaû pord e g o

Profesia prépara
lernejo

Foio: I. Raekallio



Suda haveno Folo: Pietinen

por interesaj turismaj vo j o j en orienta Finn-

lando. El gia granitfasada f-srvoja stacio la trajnoj vetu-
rigas turistojn al Imatra (Val linko ski) Savon-

linna, Punkaharju, Sortavala (Valamo),
Kol i, T>eri j ok i k.t.p., kaj el la moderna stacio de
aûtobusoj oni povas veturi al ciuij direktoj. Ni citu nur
la idilian uxbeton Lapp e e nr a n t a, la. sablobordojm en
Terijoki kaj Kuokkala, la belajn, pejzagojn de la
rivero Vuoksi kaj lagego Laatokka. Al la landlimo
estas nur veturo de 2% horoj.

La proksimaj vidindajoj estas Saimaan kana va,
kanalo, kies unuaj kluzoj- en J u us t i 1a estas atingebla j
sipe en unu horo kaj autobuse en duona horo, marbanejoj

Maldekstre
El nova Viipuri
Foto: I. Raekallio

Dekstie Tanhuvaaia
(Vinna gimnastikejo)
Foio: SVO



Eksteihaveno Uuras Folo: Th. Nyblin

Hiekk a s a a r i kaj Mäntysaari kaj eksporthavenoj

Uuras kaj K o i v i s t o.
Ne mankas do vidindajoj. N'ur la elekto povas esti mal-

facila. Sed por ricevi konsilojn la turista] povas sin turni al
inf or m of icej o de Turista So c let o en la halo de
stacidomo (telef. 3420). Al turi s t a j gru p o j donas sian
helpon : gvidadon, enloiigon k.t.p. la vr b a e k s k v r s k o-
mit a t o (sekrefcario instruisto J. Sarvi, telef. 1562 ) Pri es-
per a nt ist a j vojag a nt o j zorgas volonté la lokaj es-
perantistoj, kies adresojn oni trovas en la nomita informejo
kaj ©n la tunelo de la stacio.

Bonajn konsilojn oni trovas ankau en malnmLtekosta
gvidlibro de Viipuri eldonita en multaj lingvoj.

Maldestre
El Monrepos

Foio: I. Raekallio
Dekstre

Väinämöinen
en Monrepos
Foio: Adam



Turisia restoracio en PapuJa Fofo: Adam

La llbreto, kiu enhavas detalajn informojn pri la urbaj
vidindaioj, hoteloj, mangejoj k.t.p., estas ricevebla en la
sitacidomaj kaj aliaj librovendejoj.

La plej konvena tempo por vizito al Viipuri estas
somero, kiam la parkoj presentas sin plej carme kaj kiam
la vetero générale ne kaûzas malfacilajojn.

Vojago al Viipuri dauras el Helsinki per rapidvagonaro
nur 5 horojn, sed nokta veturo en litvagono estas ankaû
oportuna kaj malmultekosta. Nune ekzistas ankaû provi-
zora aertrafiko al Viipuri.

Do, Bona Leganto, koran bonvenon al Viipuri

la malnova urbo de gastamo,
la juna urbo de fervoro,
la urbo de parkoj ;kaj memorajoj,

venu en la urbon, kie' la jarcentoj renkontigas!

Indekso de la apuda trafikpiano:

1. Autobuslinio

2. Tramvojo
3. Siplinio
4. Fervojo
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