
Hea ettevõtja!

Toeta XII Ülemaailmsete Eesti kultuuripäevade ESTO 2019 “Meie tulevik” korraldamist! 

Sel suvel, nädal enne Laulu-ja tantsupidu, 27. juunist – 3. juulini 2019 toimuvad 

Helsingis, Tartus ja Tallinnas XII Ülemaailmsed Eesti kultuuripäevad ESTO 2019. Festival 

on osa Eesti juubeliperioodist, kuuludes EV100 programmi. Ehkki esimene ESTO toimus 

Torontos juba 1972. aastal, on festivali peamine eesmärk läbi ajaloo püsinud sama: 

tugevdada üleilmset eesti meelt ja ühtekuuluvustunnet. Seekordne festival keskendub 

noortele, pöörates tähelepanu nende kaasamise tähtsusele. Nii on ESTO 2019 juhtmõtet 

“Meie tulevik” ja üldprogrammi kõrval on noortele mõeldud päris oma programm koos 

erinevate arutelude, loengute ja õpitubadega. Kõik selle nimel, et oleme festivali lõpuks 

tõstnud eestlus üleilmselt uuele tasemele – ESTO 2.0

ESTO 2019 pidulik avamine toimub 28. juunil Helsingis rõhutamaks 70 000 soome-

eestlasega kogukonna suurust ja nende potentsiaali  Helsingi-Tallinna kaksiklinna Talsingi 

tulevikuvisiooni teostamisel. Avapäeva õhtul suunduvad estolased Tallinki valge laevaga 

Tallinnasse. Sealt edasi liigutakse bussidega edasi Tartusse, kus toimus just sel ajal 150 

aastat tagasi esimene laulupidu ning kus 100 aastat tagasi alustas tegevust emakeelne 

Tartu ülikool. Nädala jooksul toimub palju erinevaid ettevõtmisi, sealhulgas kontserte, 

seminare, võrgustike kohtumisi, arutelusid, näitusi. Traditsiooniliselt kogunevad ka rahvus- 

ja noortekongress ning Tartu raekoja platsil kõlab ESTO laul. ESTO 2019 lõpetab pidulik 

ball Tallinnas Lennusadamas 3. juuli õhtul.

Sellise ajaloolise suursündmuse korraldamine on kulukas ettevõtmine. Soovides pakkuda 

kõigile osalejatele ja ka distantsilt arutelude jälgijatele parimat elamust, vajame üleilmse 

eestluse hoidmisest hoolivate inimeste ja organisatsioonide toetust ning abi. ESTO 2019 

korraldamist on pidanud oluliseks ja partneritena on meid aidanud mitmed valitsus-, 

kultuuri- ja haridusasutused ning erinevad organisatsioonid. Loodame väga, et soovite 

samuti olla nende seas.

Toetada saab kas üldiselt sponsorluse korras või saab oma õla alla panna konkreetsete 

tegevuste ja ettevõtmiste juures. Valida on nelja sponsortaseme vahel, milleks on plaatina, 



kuld, hõbe ja pronks. Kui soovite toetada mõnda konkreetset tegevust või ettevõtmist, saate 

lisatud nimekirjast ise valida, mis teile just kõige südamelähedasem tundub.

ESTO 2019 programm on mitmekeelne ning festival on otse- ja järelvaadatav üle 

kogu maailma, olemas on koduleht ning valmimas mitmed erinevad üritusi tutvustavad 

materjalid trükis ja veebis. Lahketele sponsoritele pakume võimalust olenevalt toetuse 

suurusest ja toetajate soovidest olla nähtavad nii kodulehel, festivali trükimaterjalidel, 

sotsiaalmeedias ning saada VIP staatuses osa ESTO 2019 programmist.

Täiendavat informatsiooni leiab meie kodulehelt estofestival.com 
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