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Tulosta sivut, joilla on kuvat EU-
maiden lipuista ja nähtävyyksistä.

Lisätietoa kustakin EU-maasta on 
sivuilla 12–16.

Taittakaa kukin kortti pisteviivan 
mukaisesti ja liimatkaa puoliskot 

vastakkain.

Järjestäkää kortit pöydälle EU-lippu ylöspäin ja 
koettakaa löytää parit.

Leikatkaa kukin kortti 
katkoviivan mukaan.

Seuraavaksi tarvitaan lapsille sopivia saksia, 
värikyniä ja liimaa.

Korttien  
valmistus
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Tšekki
Kuningas Kaarle IV rakennutti tämän sillan vuonna 1357 suojaamaan maansa 
pääkaupunkia Prahaa vihollisilta. Se tunnetaan nimellä Kaarlen silta. Silta on 516 metriä 
pitkä ja 10 metriä leveä. Siinä on 16 kaarta ja 30 patsasta, jotka esittävät pyhimyksiä. 
Jos menet Prahaan, etsi sillalta kohokuva, jossa on koira. Uskotaan, että tuon koiran 
koskettaminen tuo onnea!

Tunnetko nämä 
paikat?

Bulgaria
Tiedätkö, mikä on luostari? Se on rakennus, jossa munkit tai nunnat asuvat ja tekevät työtä. 
He järjestävät jumalanpalveluksia sekä auttavat köyhiä ja sairaita. Bulgarian pääkaupungin 
Sofian lähellä sijaitsee Rilan munkkiluostari. Se on saanut nimensä munkki Ivan Rilskin 
mukaan. Ivan eli satoja vuosia sitten erakkona luolassa. Myöhemmin hänet julistettiin 
pyhimykseksi. Rilan luostari on nykyisin yksi Bulgarian suosituimpia nähtävyyksiä.

Belgia
Tämä on Atomium. Se sijaitsee Belgian pääkaupungissa Brysselissä. Se rakennettiin vuoden 
1958 maailmannäyttelyä varten. Atomium esittää rautamolekyyliä 165 miljardia kertaa 
todellista suuremmassa koossa. Rakennelmassa on yhdeksän palloa, joita yhdistävät 
putkikäytävät. Voit käydä pallojen sisällä ja siirtyä putkia pitkin pallosta toiseen. Voit myös 
nousta hissillä ylimpään palloon, josta on hieno näkymä yli koko Brysselin!

Tanska
Tämä värikäs satama on nimeltään Nyhavn. Nimi on tanskan kieltä ja tarkoittaa uutta 
satamaa. Oikeasti Nyhavn on Tanskan pääkaupungin Kööpenhaminan vanha satama. 
Kirkkain värein maalatut talorivistöt on rakennettu 1600-luvulla ja 1700-luvun 
alkupuolella. Niiden lisäksi Nyhavnissa on paljon kauppoja, kahviloita ja ravintoloita sekä 
vanhoja puisia purjealuksia.

Saksa
Berliinissä sijaitseva Brandenburgin portti on Saksan tunnetuimpia nähtävyyksiä. Se 
valmistui vuonna 1788. Portti suljettiin vuonna 1961, kun Berliiniin rakennettiin muuri, 
joka erotti Itä-Saksalle ja Länsi-Saksalle kuuluvat kaupunginosat toisistaan. Kun Saksa 
yhdistyi ja muuri purettiin vuonna 1989, Brandenburgin portista tuli maan yhtenäisyyden 
vertauskuva.
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Viro 
Viron pääkaupungin Tallinnan vanha kaupunginosa on yksi parhaiten säilyneistä 
Euroopassa. Toisaalta Tallinna on myös hyvin uudenaikainen. Oletko kuullut Kaliforniassa 
Yhdysvalloissa sijaitsevasta Piilaaksosta? Tuolla alueella on syntynyt monia kuuluisia 
tietokonealan yrityksiä, kuten Google ja Facebook. Tallinnaa kutsutaan usein ”Euroopan 
Piilaaksoksi”, koska siellä työskentelee paljon tietotekniikan osaajia.

Ranska
Pariisin Eiffel-torni on yksi maailman tunnetuimmista nähtävyyksistä. Tornin rakensi 
insinööri Gustave Eiffel vuoden 1889 maailmannäyttelyä varten. Torni on nimetty 
suunnittelijansa mukaan. Eiffel-torni oli maailman korkein rakennus vuoteen 1928, jolloin 
New Yorkiin rakennettiin vielä korkeampi Chrysler Building.

Kroatia
Kroatian pääkaupungissa Zagrebissa sijaitseva Pyhän Markuksen kirkko on kuuluisa 
värikkäästä katostaan. Katossa on entisten Kroatian, Slavonian ja Dalmatian 
kuningaskuntien yhteinen vaakuna ja Zagrebin vaakuna, jossa on valkoinen linna punaisella 
pohjalla. Vaakuna on kilven muotoinen kuvio, jota käytetään esimerkiksi suvun, maan tai 
kaupungin tunnuksena. Ennen vanhaan vaakunat olivat hyvin suosittuja, ja niitä maalattiin 
muun muassa sotureiden suojakilpiin.

Irlanti
Irlannin länsirannikolla sijaitsevat Moherin rantakalliot (Cliffs of Moher) ovat vaikuttava 
luonnonihme. Kalliomuodostelma on 14 kilometriä pitkä, ja jyrkänteet ovat korkeimmillaan 
jopa 214 metriä korkeita. Alueella käy joka vuosi noin 1,5 miljoonaa ihmistä ihastelemassa 
kallioita, maisemia ja kasveja sekä lintuja ja muita luonnonvaraisia eläimiä. Oletko nähnyt 
elokuvan ”Harry Potter ja puoliverinen prinssi”? Moherin kalliot näkyvät elokuvassa. 
Huomaatko ne, kun katsot elokuvan seuraavan kerran?

Kreikka
Akropolis on Kreikan pääkaupungissa Ateenassa sijaitseva kalliokukkula, jonka alueelle 
rakennettiin temppeleitä jo muinaisina aikoina. Kautta historian Akropolis on toiminut 
ateenalaisten turvapaikkana, kun kaupunkiin on hyökätty. Kukkulan suurin temppeli 
Parthenon on omistettu Athenelle, joka oli antiikin kreikkalaisten viisauden jumalatar. 
Ateenan kaupunki on saanut nimensä Athenen mukaan.

Espanja
Sagrada Família -kirkkoa alettiin rakentaa Barcelonaan jo vuonna 1882, mutta sen 
rakentaminen on vieläkin kesken. Kirkon suunnitteli kuuluisa arkkitehti Antoni Gaudí. Nyt 
tavoitteena on saada rakennus valmiiksi vuonna 2026, jolloin Gaudín kuolemasta on 
kulunut 100 vuotta.
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Kypros 
Larnakassa Kyproksella sijaitseva Pyhän Lasaruksen kirkko rakennettiin 1200 vuotta sitten 
Lasaruksen haudalle. Lasarus eli samaan aikaan kuin Jeesus. Kun Lasarus kuoli, Jeesuksen 
kerrotaan herättäneen hänet henkiin. Myöhemmällä iällä Lasarus asui Kyproksella, 
jossa hänestä tuli Kyproksen ensimmäinen piispa (kirkon ja pappien johtaja) ja Larnakan 
kaupungin suojeluspyhimys.

Liettua
Liettuan pääkaupungin Vilnan ylle kohoavalla vuorella oli aikoinaan linnoitus, josta 
on säilynyt vain tämä Gediminasin torni. Se valmistui vuonna 1409. Tarinan mukaan 
suuriruhtinas Gediminas näki unessa kukkulan laella suuren rautaisen suden, joka ulvoi 
kuin satapäinen susilauma. Hän kertoi unesta ennustajavelholle, jonka mukaan uni tarkoitti 
sitä, että Gediminasin piti rakentaa vuorelle kaupunki. Kaupungista tulisi myöhemmin 
tunnettu ympäri maailman.

Italia
Pisan kaupungissa Italiassa alettiin rakentaa kellotornia vuonna 1173. Kun sen toista 
kerrosta rakennettiin, torni alkoi vajota toisesta reunastaan ja kallistui. Siitä asti torni on 
seisonut kallellaan. Välillä torni oli suljettuna, koska sen pelättiin kaatuvan. Nyt tornin 
perustuksia on vahvistettu, ja se on taas avattu kävijöille.

Latvia
Mustapäiden talo sijaitsee Latvian pääkaupungin Riian vanhassa kaupunginosassa. Se 
rakennettiin alkujaan jo 1300-luvulla, mutta rakennus tuhoutui toisen maailmansodan 
aikana 1940-luvulla ja rakennettiin uudestaan vuonna 1995. Mustapäät oli naimattomien 
kauppiaiden ja laivurien yhdistys, joka järjesti tässä talossa juhlia ja muita tapahtumia. 
Kerrotaan, että mustapäät panivat alulle joulukuusiperinteen: he keksivät ensimmäisinä 
pystyttää kuusen, jonka ympärillä laulettiin ja tanssittiin joulun aikaan.

Unkari
Tämä hieno rakennus on Unkarin parlamenttitalo, joka sijaitsee maan pääkaupungissa 
Budapestissa. Sen vieressä virtaa Tonava, joka on Euroopan toiseksi pisin joki. Parlamentti 
vastaa Suomen eduskuntaa. Siellä poliitikot keskustelevat ja päättävät maan yhteisistä 
asioista, kuten teiden rakentamisesta, kouluopetuksen sisällöstä ja ympäristön hoidosta. 
Unkarin parlamenttitaloa rakensi aikoinaan 100 000 työmiestä. Sen rakenteisiin on 
käytetty 40 miljoonaa tiiltä ja koristeluun puoli miljoonaa jalokiveä ja 40 kiloa kultaa!

Luxemburg
Luxemburgin kaupungissa sijaitseva linnoitus Fort Thüngen valmistui vuonna 1732. 
Se oli osa kaupunkia ympäröivää muuria, joka suojasi kaupunkilaisia hyökkäyksiltä. 
Linnoituksesta käytetään myös nimitystä ”kolme tammenterhoa”, koska sen kolmen tornin 
huipulla on kussakin yksi kultainen tammenterho. Aikoinaan linnoitusta ympäröi syvä 
vallihauta, ja rakennukseen pääsi pitkiä maanalaisia käytäviä pitkin. Nykyisin linnoitusta 
käytetään museona.
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Puola
Puolan pääkaupungissa Varsovassa sijaitseva Kulttuuri- ja tiedepalatsi on 237 metriä 
korkea. Se on Puolan korkein rakennus. Se valmistui vuonna 1955. Rakennuksessa toimii 
teattereita, museoita ja elokuvateatteri. Vuonna 2000 palatsin torniin lisättiin kello, jonka 
tuntiviisari on lähes 4 metriä pitkä.

Portugali
Belémin torni muistuttaa ajasta, jolloin Portugalista lähti löytöretkeilijöitä tutkimattomille 
seuduille. Torni valmistui vuonna 1519 Tajojoen rannalle. Sen tehtävänä oli alun perin 
suojata maan pääkaupunkia Lissabonia.

Romania
Romanian Transilvaniassa sijaitseva Branin linna tunnetaan ”kreivi Draculan linnana”. 
Tämä vampyyrikreivi on kuvitteellinen romaanihahmo, jonka mallina kirjailijan arvellaan 
käyttäneen oikeasti elänyttä Vlad Seivästäjää. Branin linna muistuttaa suuresti Dracula-
romaanissa kuvailtua linnaa – jossa oikea Vlad tuskin koskaan edes kävi.

Malta
Maltan pääkaupungissa Vallettassa sijaitseva Pyhän Johanneksen katedraali valmistui 
vuonna 1577. Se on omistettu Johannes Kastajalle, joka aikoinaan kastoi Jeesuksen. 
Katedraalissa on useita taideteoksia, joissa kuvataan Johannes Kastajan elämää. Niitä on 
esimerkiksi kirkon koristeellisessa katossa ja alttarilla.

Alankomaat
Kinderdijkin kylä sijaitsee Etelä-Hollannin maakunnassa. Kylän nimi on suomeksi ’lasten 
pato’. Pato on rakennelma, jolla pidetään vesi pois alun perin veden peittämältä alueelta 
esimerkiksi merenrannikolla. Kinderdijkin 19 tuulimyllyä rakennettiin vuoden 1740 tienoilla. 
Niitä käytettiin alavien maa-alueiden kuivaamiseen ja tulvien estämiseen.

Itävalta
Itävalta on hyvin vuoristoinen maa. Suurin osa maan vuorista kuuluu laajaan Alppien 
vuoristoon, joka ulottuu myös muihin maihin. Itävallan korkein vuori on nimeltään 
Grossglockner. Vuoret ovat talvisin lumen peitossa. Monet matkustavatkin Itävaltaan 
hiihtämään ja laskettelemaan.
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Suomi
Helsingin tuomiokirkko on kaupungin tunnetuimpia rakennuksia. Se tervehtii mereltä 
saapuvia kilometrien päähän. Kirkkorakennuksessa on viisi vihreää kupolia: yksi keskellä ja 
neljä pienempää sen ympärillä. Kirkko otettiin käyttöön vuonna 1852, jolloin Suomi kuului 
Venäjään. Se nimettiin alun perin Nikolainkirkoksi Venäjän keisari Nikolai I:n mukaan.

Slovenia
Slovenian luoteisosassa sijaitseva Bledjärvi on erittäin suosittu matkailukohde. Järvessä 
on saari, jonka rakennuksista tunnetuin on Marian taivaaseenastumisen kirkko. Seudulla 
uskotaan, että vastavihitylle avioparille tuo onnea, jos sulhanen kantaa morsiamen ylös 
kirkontorniin sen 99:ää kiviporrasta pitkin.

Ruotsi
Tukholmassa sijaitseva Globen on maailman suurin puolipallon muotoinen rakennus. Se 
avattiin vuonna 1989. Tässä suurhallissa järjestetään jääkiekkoturnauksia, konsertteja ja 
muita suuria yleisötapahtumia. Globen on valaistu läpi yön ja se näkyy kilometrien päähän!

Slovakia
Bratislavan linna sijaitsee korkealla kukkulalla Tonavan rannalla. Linna rakennettiin alun 
perin jo 800-luvulla. Vuosisatojen mittaan siihen on tehty monia muutoksia. Se myös 
vaurioitui pahoin suuressa tulipalossa vuonna 1811. Linna on nelikulmainen, ja sen 
jokaisessa kulmassa on torni. Lounaistornissa säilytettiin Unkarin kruununjalokiviä aikana, 
jolloin Slovakia kuului Unkarin kuningaskuntaan.


