
Üle Soome silla 
Eestisse

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



ESTO 2019 – üle Soome silla Eestisse
27. juunist kuni 3. juulini  toimuvad Helsingis, Tartus ja Tallinnas XII Üle-
maailmsed Eesti kultuuripäevad ehk ESTO 2019. Festivali eesmärk on taas 
kokku tuua Eesti kogukonnad üle maailma, tugevdada üleilmset eesti meelt 
ja ühtekuuluvustunnet.

Eesti ei ole ainult Eestimaa riigipiirides. Eesti on tuhandete inimeste sü-
dames, kes elavad võõrsil. See ühtsustunne vajab aga pidevalt hoolt. ESTO 
annab võimaluse võõrsil elavatele eestlastele ja Eestimaa sõpradele tulla 
juubelilaulupeo ajaks kokku ja arutada omavahel teemasid, mis on eestluse 
hoidmiseks võõrsil elades tähtsad.

EV100 juubeliprogrammi kuuludes hoiab ESTO 2019 fookuses lapsed 
ja noored ning seekordse festivali juhtmõte “Meie tulevik” rõhutab just noor-
te kaasamise tähtsust. Nädala jooksul toimub palju erinevaid ettevõtmisi, 
sealhulgas kontserte, seminare, võrgustike kohtumisi, arutelusid ja näitusi. 
Traditsiooniliselt kogunevad ka rahvus- ja noortekongress ning Tartu raekoja 
platsil kõlab ESTO laul.

Sellise ajaloolise suursündmuse korraldamine on kulukas ettevõtmine. Soo-
vides pakkuda kõigile osalejatele ja ka distantsilt arutelude jälgijatele parimat 
elamust, vajame üleilmse eestluse hoidmisest hoolivate inimeste ja organisat-
sioonide toetust ning abi. Loodame väga, et soovite samuti olla nende seas.



Toeta ESTO 2019 korraldamist! 
XII ülemaailmsed eesti kultuuripäevad ESTO 2019  MEIE TULEVIK 
27.–28. juuni Helsingis, 29.–30. juuni Tartus 1.–3. juuli Tallinnas

Kutsume üles kõiki huvitatud ettevõtteid, ühinguid, fonde, asutusi ja üksikisikuid 
toetama ESTO 2019 korraldamist! 

Toetada saab kas üldiselt sponsorluse korras või saate oma õla alla panna 
konkreetsete tegevuste ja ettevõtmiste juures. Valida on võimalik nelja spon-
sortaseme: plaatina, kulla, hõbeda ja pronksi vahel. Kui aga soovite toetada 
mõnda konkreetset tegevust või ettevõtmist, saate lisatud nimekirjast ise valida, 
mis teile just kõige südamelähedasem tundub. 

Oma lahkete toetajate nimed ja logod avaldame festivali trükistes, veebile-
hel estofestival.com, Facebookis ja Instagramis. Olenevalt toetuse suurusest ja 
toetajate soovidest pakume ka priipääsmeid üritustele, VIP-teenindust ja muid 
hüvesid.

MARI KOOSKORA
ESTO 2019 sponsorluse toimkonna juht
mari@estofestival.com



Sponsorpaketid
Oma lahketele sponsoritele oleme koostanud erinevate summadega seotud 
sponsorpaketid.

Sponsorpaketid sisaldavad:
• pääsmeid avapeole Silja Europa pardal, kohad VIP-lauas
• pääsmeid ESTO 2019 lõpuballile Lennusadamas, kohad VIP-lauas
• pääsmeid reserveeritud kohtadele kõikidel ESTO 2019 üritustel
• kohtasid vastuvõtule
• logo avaldamist ESTO 2019 veebis ja sotsiaalmeedias

PRONKS 
1500 €

2x VIP pääsmed ja kohad 
üritustel, pidudel ja vastuvõtul

Logo avaldamine ESTO 2019 
veebis ja sotsiaalmeedias – 

VÄIKE

HÕBE 
3000 €

4x VIP pääsmed ja kohad 
üritustel, pidudel ja vastuvõtul

Logo avaldamine ESTO 2019 
veebis ja sotsiaalmeedias – 

KESKMINE

KULD 
10 000 €

6x VIP pääsmed ja kohad 
üritustel, pidudel ja vastuvõtul

Logo avaldamine ESTO 2019 
veebis ja sotsiaalmeedias – 

SUUR

PLAATINA
20 000 €

10x VIP pääsmed ja kohad 
üritustel, pidudel ja vastuvõtul

Logo ja reklaami avaldamist 
trükiste tagaküljel – 

ÜLISUUR

Samuti oleme väga tänulikud igasuguse 
toetuse eest ja iga euro on suureks abiks! 
Toetussummad palume kanda MTÜ ESTO 2019 Peakomitee kontole  
SEB pangas EE821010220262229224 SEB, EEUHEE2X.



Toeta ESTO 2019 korraldamist!
Soovides toetada mingit konkreetset tegevust või ettevõtmist saate lisatud nime-
kirjast ise valida, mis teile just kõige südamelähedasem tundub.

Tegevused   Summa

1 ESTO 2019 pidulik avamine Helsingis 
Toomkirikus ja Senati väljakul

55 000

2 ESTO 2019 Avapidu Silja Europa pardal 36 600

3 ESTO 2019 Noorteprogramm, 
s.h 66 noordelegaadi reisikulud, majutus ja toitlustus. 
Noordelegaadid kõikidest eesti kogukondadest 
võtavad endale ülesande olla kontaktpunktideks ja 
edendada eesti noorte tegevust oma asukohariigis.

40 000

4 Noortekongress Tartu ülikooli muuseumis 7 500

5 ESTO Laul Tartu Raekoja platsil 6 000

6 Estdocs@ESTO filmifestival Helsingi-Tartu-Tallinn 2 500

7 Seminariprogramm #Võrgustikud 
Telliskivi loomelinnakus
• Eesti majad ja vabaõhupiirkonnad välismaal
• Eesti meedia ja infokanalid välismaal
• Eesti keele õpetuskeskused välismaal
• Eesti mäluasutused välismaal
• Eesti teadlased välismaal
• Eesti kirik välismaal
• Eesti kunst välismaal
• Eesti kirjandus välismaal
• Noortevahetus

5 000

8 Kingitused ja meened 3 000

9 ESTO 2019 pidulik lõpetamine Lennusadamas 50 000

10 ESTO raamat ja film 10 000

Oma lahkete toetajate nimed ja logod avaldame festivali trükistes, veebilehel 
estofestival.com, Facebookis ja Instagramis. Olenevalt toetuse suurusest ja 
toetajate soovidest pakume ka priipääsmeid üritustele, VIP-teenindust ja muid 
hüvesid.

Täiendavat informatsiooni leiab ESTO 2019 kodulehelt 
estofestival.com



Programm
HELSINGI

NELJAPÄEV, 27. JUUNI

12.00–16.00 Avatud uksed 
Helsingi Eesti Majas

14.00 ajaloolase Heikki Rausmaa loeng  
“Kultuuri sildi all annab 
palju ära teha”

15.00 ajaloolase Seppo Zetterbergi 
loeng “Soome sild”

17.00 Avastame Helsingit - ekskursioon 
“Eesti kultuurirajad Helsingis” 

REEDE, 28. JUUNI
Eesti käsitöö-, disaini- ja 
kunstilaat Senati väljakul

10.30–13.00 Noorte- ja tulevikuseminar 
uhiuues keskraamatukogus Oodi

13.30–14.30 ESTO 2019 avamine 
Helsingi Toomkirikus

14.45–16.15 Avakontsert Senati väljakul 
16.45 Bussid sadamasse
17.30–19.30 Õhtusöök Silja Europal
18.30 Silja Europa väljub Helsingist 

Lääne terminalist
20.00 ESTO 2019 avapidu  

Silja Europa pardal
– Kultuuriprogramm Teater Europas
– EstDocs@ESTO filmiprogramm
– #NOORTEKAS 

Kuld- ja hõbepassiomanikel  
ööbimine laevas

TARTU

LAUPÄEV, 29. JUUNI 
Tartu linna päev

09.00 ESTO bussid ja rong Tartusse
12.00 Tudengimess #StudyEstonia,  

Tartu ülikooli muuseum Toomemäel 
13.00 Noortekongress, Tartu ülikooli 

muuseum Toomemäel
15.00 #NOORTEKAS Laevasõit Emajõel 

(14-30 a)
18.00 ESTO Laul, Raekoja plats
20.00 Korporatsioonide ja 

üliõpilas seltside kohtumised 
#NOORTEKAS, Loodusmaja 

21.00 Salakõrts, legendaarne 
Püssirohukelder
– Õhtutuur Tartu kesklinnas

PÜHAPÄEV, 30. JUUNI

11.00 Jumalateenistus, Jaani kirik
13.00 Seminar ja õpitoad “Kuidas 

õpetada oma lapsele eesti 
keelt?”, Tartu Ülikooli peahoone 
(eesti ja inglise keeles)

13.00–16.00 Seminar ja õpitoad “Oma 
juuri otsimas” s.h ekskursioon ca  
1 tund, Rahvusarhiiv, Nooruse 3, 
(eesti ja inglise keeles)

13.00 Pärastlõuna Eesti Rahva 
Muuseumis, ERM
– Giidiga näituste külastamine (eesti, 

inglise, prantsuse, saksa, vene)



– Pärimuskultuuri töötoad 
lastele ja noortele

– Estdocs @ESTO
17.00 Näituse “ESTOd ja organiseeritud 

väliseestlus” avamine, ERM
19.00 Rakvere Teatri etendus “Lahus”, ERM 
21.00 Salakõrts, legendaarne 

Püssirohukelder
21.00   #NOORTEKAS, Aparaaditehas

Lisaks: golf, tennis, võrkpall ning 
laste- ja noortetegevused

TALLINN

ESMASPÄEV, 1. JUULI

09.00 ESTO bussid ja rong Talllinnasse
13.00 #VÕRGUSTIKUD kohtumine, 

Telliskivi Loomelinnak
– Eesti Majad ja 

vabaõhupiirkonnad välismaal
– Infokanalid ja häälekandjad 

välismaal
– Eesti kogudused välismaal
– Eesti teadlased välismaal,
– Eesti keele õpetuskeskused 

välismaal
– Noortevahetus

13.00–17.00 BaltHerNeti suvekooli “Me ise 
ilutegijad” programm. Eesti Teatri- ja 
Muusikamuuseum, Müürivahe 12

20.00 Kanada õhtu, Telliskivi Loomelinnak
22.00 #NOHIKUTE KLUBI, 

Erinevate tubade klubi

Lisaks: filmifestival ja näitused

TEISIPÄEV, 2. JUULI

09.00–18.00 Rahvuskongress, 
Telliskivi Loomelinnak

13.00–17.00 BaltHerNeti suvekooli “Me 
ise ilutegijad” programm. Teatri- ja 
Muusikamuuseum, Müürivahe 12

13.00 #VÕRGUSTIKUD kohtumine, 
Telliskivi Loomelinnak 
– Eesti kunst välismaal
– Eesti kirjandus välismaal

20.00 Salakõrts, Telliskivi Loomelinnak 
Telliskivi Loomelinnak
– #NOORTEKAS
– Õhtutuur Tallinna vanalinnas

22.00 #NOHIKUTE KLUBI, 
Telliskivi Loomelinnak

Lisaks: filmifestival ja näitused

KOLMAPÄEV, 3. JUULI

10.00 Võrkpalliturniir 
13.00 #VÕRGUSTIKUD kohtumine, 

Filmimuuseum Maarjamäel 
– Loomemajandus ja 

rahvadiplomaatia
– #eEstonia #WorkEstonia 

#WorkForEstonia 
16.00 Kommunismiohvrite memoriaali 

külastus Maarjamäel
20.00 ESTO 2019 pidulik lõpetamine 

– ball Lennusadam
20.00 Salakõrts, Telliskivi Loomelinnak

Lisaks: golf, tennis, võrkpall, korvpall 
ning laste- ja noortetegevused

Täiendavat informatsiooni leiab ESTO 2019 kodulehelt estofestival.com



ESTO 2019 sponsorluse toimkonna juht
Mari Kooskora
mari@estofestival.com


