
Hyvä yrittäjä!

Tue XII maailmanlaajuisten virolaisen kulttuurin päivien “Meidän tulevaisuutemme” 

järjestämistä! Tänä kesänä viikkoa ennen Viron laulu- ja tanssijuhlia pidetään 

Helsingissä, Tartossa ja Tallinnassa XII virolaisen kulttuurin päivät ESTO 2019. 

Päätavoitteena on koota yhteen Viron ulkopuolella asuvat virolaiset, heidän yhteisönsä ja 

vahvistaa heidän yhteenkuuluvuuttaan ja virolaisuutta maailmalla.

ESTO 2019 kuuluu Viron Tasavallan 100-vuotisjuhlien periodin ohjelmistoon.  

ESTO 2019:n teema on Meidän tulevaisuutemme. Teema korostaa nuorten osallistumisen 

tärkeyttä. Teemansa ansiosta maailmanlaajuinen festivaali nousee uudelle tasolle –  

ESTO 2.0.

ESTO 2019:n juhlalliset avajaiset pidetään 28. kesäkuuta Helsingissä. Näin korostetaan 

70 000 suomenvirolaisen potentiaalia Helsingin ja Tallinnan kaksoiskaupungin eli 

Talsingin toteuttamisessa.

Avajaispäivän iltana estolaiset suuntaavat Tallinkin valkoisella laivalla kohti Tallinnaa. 

Tallinnasta matka jatkuu busseilla Tarttoon, jossa tasan 150 vuotta sitten järjestettiin 

Viron ensimmäiset laulujuhlat. Viikon aikana ohjelmassa on monenlaisia tapahtumia: 

konsertteja, seminaareja, verkostojen tapaamisia, keskusteluja ja näyttelyitä. ESTO:n 

traditiona ovat pysyneet kansallis-  ja nuortenkonsertti sekä ESTO:n Laulu- tapahtuma. 

Nuorille on oma erikoisohjelmansa. ESTO 2019:n juhlalliset päättäjäiset järjestetään 

Tallinnan Lennusadaman tiloissa 3. heinäkuuta illalla.

Tällaisen suurtapahtuman järjestäminen ei ole halpaa. Koska haluamme tarjota 

osallistujille parhaita elämyksiä, tarvitsemme virolaisesta kulttuurista pitävien ja sen 

säilymisestä välittävien ihmisten ja järjestöjen apua ja tukea. Monet organisaatiot 

pitävätkin ESTO 2019:n järjestämistä oleellisena ja kumppanuuden arvoisena.

Toivomme, että haluatte liittyä kulttuuripäivien tukijoiden joukkoon.



Tukea voi osoittaa yleisenä sponsoruutena tai auttamalla yksittäisten tapahtumien ja 

hankkeiden toteuttamista. Valittavana on neljä sponsoritasoa – platina, kulta, hopea ja 

pronssi. Jos haluatte tukea jotakin yksittäistä tapahtumaa tai hanketta, löydätte sellaisen 

liitteenä olevalta listalta.

ESTO 2019:n ohjelma on monikielinen. Se on nähtävissä suorana lähetyksenä tai 

taltioituna kaikkialla maailmassa. Festivaalilla on kotisivut ja valmisteilla on  monenlaista 

tapahtumista kertovaa aineistoa painatteina ja verkossa.

Hyville sponsoreille tarjoamme tuen suuruudesta ja tukijan toiveista riippuen näkyvyyttä 

festivaalin kotisivuilla, painotuotteissa ja sosiaalisessa mediassa sekä mahdollisuuden 

saada VIP-statuksen osaan ESTO 2019 -ohjelmasta.

Lisää tietoa löytyy kotisivuiltamme estofestival.com
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