
Suomen siltaa 
pitkin Viroon

Tue maailmanlaajuisten virolaisten 
kulttuuripäivien ESTO 2019 ”Meidän 
tulevaisuutemme” järjestämistä!



ESTO 2019 – Suomen siltaa 
pitkin Viroon
27. kesäkuuta - 3. heinäkuuta järjestetään Helsingissä, Tartossa ja Tallinnas-
sa XII maailmanlaajuiset virolaisten kulttuuripäivät eli ESTO 2019. Festivaalin 
tavoite on koota yhteen virolaiset yhteisöt kaikkialta maailmasta, vahvistaa 
heidän yhteenkuuluvuuttaan ja virolaisuutta maailmalla.

Viro ei ole vain maan rajojensa sisällä. Viro on tuhansien ihmisten sydä-
missä, jotka asuvat ulkomailla. Yhteenkuuluvuuden tunne tarvitsee jatkuvaa 
huolenpitoa. ESTO antaa ulkomailla asuville virolaisille ja Viron ystäville mah-
dollisuuden kokoontua ennen laulujuhlia ja keskustella aiheista, jotka ovat tär-
keitä virolaisuuden säilyttämiseksi asuessaan ulkomailla.

Osana Viron Tasavallan 100 -vuotisjuhlien ohjelmaa ESTO 2019 keskittyy 
lapsiin ja nuoriin. Tämänkertaisen festivaalin motto ”Meidän tulevaisuutemme” 
korostaa nuorten osallistamisen tärkeyttä. Viikon aikana on paljon erilaisia 
tapahtumia, muun muassa konsertteja, seminaareja, verkostoitumista, keskus-
teluja, näyttelyjä. ESTO:n perinteen mukaan kokoontuvat myös kansallis- ja 
nuortenkongressit ja Tarton Raatihuoneentorilla raikuu ESTO -laulu.

Tällaisen historiallisen suurtapahtuman järjestämisestä syntyy kustannuksia. 
Haluamme tarjota sekä paikan päällä osallistujille, että etäältä keskusteluja 
seuraaville parhaita elämyksiä. Tarvitsemme siinä virolaisuuden säilymisestä 
maailmalla kiinnostuneiden ihmisten ja organisaatioiden tukea ja apua. Toi-
vomme, että haluatte kuulua tukijoiden joukkoon.



Tue ESTO 2019:n järjestämistä!
XII maailmanlaajuiset virolaisten kulttuuripäivät ESTO 2019 
MEIDÄN TULEVAISUUTEMME 27.-28. kesäkuuta Helsingissä,  
29.-30. kesäkuuta Tartossa, 1.- 3. heinäkuuta Tallinnassa

Kehotamme kaikkia aiheesta kiinnostuneita yrityksiä, yhdistyksiä, säätiöitä, vi-
rastoja ja yksityishenkilöitä tukemaan ESTO 2019:n järjestämistä!

Tukea voi osoittaa yleisenä avustuksena tai auttamalla yksittäisten tapahtumi-
en ja hankkeiden toteuttamisessa. Valittavana on neljä sponsoritasoa – platina, 
kulta, hopea ja pronssi. Jos haluatte tukea jotakin sydäntänne lähellä olevaa 
yksittäistä tapahtumaa tai hanketta, löydätte sellaisen liitteenä olevalta listalta.

Tukijoidemme nimet ja logot julkaistaan festivaalin painotuotteissa, kotisi-
vuillamme estofestival.com, Facebookissa ja Instagramissa. Tarjoamme tuki-
joille vapaalippuja tapahtumiin, VIP-paketteja ja muuta riippuen tukisumman 
suuruudesta ja tukijoiden toivomuksista.

SIRET SOOP
ESTO 2019 taloustoimikunnan päällikkö 
siret@estofestival.com



Tukijapaketit
Olemme meitä ystävällisesti tukeneille koonneet erialisia tukijapaketteja.

Tukijapaketit sisältävät:
• lippuja ESTO 2019:n avajaisjuhlaan Silja 

Europa -laivalla, paikat VIP-pöydässä
• lippuja ESTO 2019:n päättäjäisjuhlaan 

Lennusadamassa, paikat VIP-pöydässä
• lippuja varatuille paikoille kaikkiin ESTO 2019:n tapahtumiin
• paikkoja vastaanotolle
• logon julkaisemisen ESTO 2019:n sivustolla ja sosiaalisessa mediassa

PRONSSI 
1500 €

2 x VIP-paketti, paikat 
tapahtumiin, juhliin 

ja vastaanotolle
Logon julkaiseminen ESTO 

2019:n sivustolla ja 
sosiaalisessa mediassa –

PIENI

HOPEA 
3000 €

4 x VIP-paketti, paikat 
tapahtumiin, juhliin 

ja vastaanotolle
Logon julkaiseminen ESTO 

2019:n sivustolla ja 
sosiaalisessa mediassa –

KESKISUURI

KULTA 
10 000 €

6 x VIP-paketti, paikat 
tapahtumiin, juhliin 

ja vastaanotolle
Logon julkaiseminen painatteissa 
ja tapahtumissa, ESTO 2019:n 

sivustolla ja sosiaalisessa 
mediassa – 

 SUURI

PLATINA 
20 000 €

10 x VIP-paketti, paikat 
tapahtumiin, juhliin 

ja vastaanotolle
Logon ja mainoksen 

julkaiseminen painatteiden 
takakannella ja sosiaalisessa 

mediassa – 
YLISUURI

Olemme kiitollisia kaikenlaisesta tuesta! 
Jokainen euro on suureksi avuksi.
Tukisumman pyydämme MTÜ ESTO 2019 Pääkomitean tilille  
SEB-pankissa EE82 1010 2202 6222 9224 SEB, EEUHEE2X



Tue ESTO 2019  järjestämistä!
Halutessanne tukea jotain yksittäistä toimintoa tai tapahtumaa voitte seuraavalta 
listalta valita sydäntänne lähimpänä olevan.

Tapahtuma   Summa

1 ESTO 2019:n  juhlalliset avajaiset
Helsingin Tuomiokirkossa ja Senaatintorilla

55 000

2 ESTO 2019:n avajaisjuhlat Silja Europa- laivalla            36 600

3 ESTO 2019:n nuoriso-ohjelma, 
mukaan lukien 66 nuorisoedustajan matka-, majoitus- ja 
ruokailukulut. Nuorisoedustajat kaikista virolaisyhteisöistä 
ottavat tehtäväkseen virolaisnuorien toiminnan edistämisen 
ja heidän kontaktina olemisen oleskelumaassa.

40 000

4 Nuorisokongressi Tarton yliopiston museolla  7 500

5 ESTO:n Laulu Tarton Raatihuoneentorilla 6 000

6 Estdocs@ESTO elokuvafestivaali Helsinki-Tartto-Tallinna 2 500

7 Seminaariohjelma #VÕRGUSTIKUD 
/#VERKOSTOT Telliskivi Loomelinnakin tiloissa
• Viro-keskukset ulkomailla
• Virolainen media ja tiedotuskanavat ulkomailla
• Viron kielen koulutuskeskukset ulkomailla
• Virolaiset dokumentaation laitokset ulkomailla
• Virolaiset tieteilijät ulkomailla
• Virolainen kirkko ulkomailla
• Virolainen taide ulkomailla
• Virolainen kirjallisuus ulkomailla
• Nuorisovaihto

5 000

8 Lahjat ja muistoesineet 3 000

9 ESTO:n juhlalliset päättäjäiset Lennusadamassa 50 000

10 ESTO-kirja ja -elokuva 10 000

 
Tukijoiden nimet ja logot julkaistaan festivaalin painotuotteissa, koti sivuillamme 
estofestival.com, Facebookissa ja Instagramissa. Tarjoamme tukijoillemme 
vapaa lippuja tapahtumiin, VIP-paketteja ja muuta riippuen tukisumman suuruu-
desta ja tukijoiden toivomuksista.

Lisätietoa löytyy ESTO 2019 kotisivuilta  
estofestival.com



Ohjelma
HELSINKI

TORSTAI, 27. KESÄKUUTA 2019

12.00–16.00 Avoimet ovet Helsingin 
Viro-keskuksessa (Eesti Maja)

14.00 Historioitsija Heikki Rausmaan 
luento “Kyllä kulttuurin nimissä 
voi harrastella aika paljon”

15.00 Historioitsija Seppo Zetterbergin 
luento “Suomen silta”

17.00 Löytöretkeilyä Helsingissä opastettu 
kierros teemana virolaisia 
kulttuuripolkuja Helsingissä 

PERJANTAI, 28. KESÄKUUTA

Virolainen käsityö-, design-  
ja taidetori Senaatintorilla

10.30–13.00 Nuorten- ja tulevaisuus-
seminaari Oodi -kirjastossa

13.30–14.30 ESTO 2019 avajaiset 
Helsingin Tuomiokirkossa

14.45–16.15 Kulttuuriohjelma Senaatintorilla 
16.45 Bussit satamaan 
17.30–19.30 Illallinen Silja Europa -laivalla 
18.30 Silja Europa lähtee Helsingin 

Länsiterminalista
20.00 Avajaisjuhla Silja Europalla

– Kulttuuriohjelma Teater Europassa 
– EstDocs@ESTO elokuvaohjelma
– #NOORTEKAS nuorisotilaisuus 

 

Kulta- ja hopeapassien omistajille 
yöpyminen laivassa

TARTTO

LAUANTAI, 29. KESÄKUUTA
Tarton kaupungin päivä

09.00 ESTO -bussit ja -juna Tarttoon
12.00 Ylioppilasmessut #StudyEstonia, 

Tarton yliopiston museo, Toomemägi
13.00 Nuorten kongressi, Tarton 

yliopiston museo, Toomemägi
15.00 #NOORTEKAS Nuorille laivamatka 

Emajoella (14-30-vuotiaat.)
18.00 ESTO -laulu, Raatihuoneen aukio
20.00 Ylioppilasosakuntien ja -seurojen 

tapaamiset #NOORTEKAS Nuorten 
tilaisuus, Loodusmaja 

21.00 Salakapakka, ravintola Püssirohukelder
– Iltakierros Tarton vanhassa 

kaupungissa

SUNNUNTAI, 30. KESÄKUUTA

11.00 Jumalanpalvelus, Jaanin kirkko 
13.00 Seminaari ja työpaja “Miten opetan 

lapselleni viroa?” (viron ja englannin 
k.), Tarton yliopiston päärakennus

13.00–16.00 Seminaari ja työpaja 
“Omia juuria etsimässä”, kesto 
n. tunti, Kansallisarkisto, Nooruse 
3 (viron ja englannin k.)

13.00 Iltapäivä Viron Kansallismuseossa (ERM)
– Opastettu näyttelyihin tutustuminen 

(viro, englanti, ranska, saksa, venäjä)
– Perinnekulttuurin työpajat 

lapsille ja nuorille
– EstDocs@ESTO – ERM



17.00 Näyttelyn “ESTOt ja ulkovirolaisten 
järjestäytyminen” avaaminen,  
Viron kansallismuseo (ERM)

19.00 Rakveren teatterin esitys “Erossa”, 
Viron kansallismuseo (ERM)

21.00 #NOORTEKAS Nuorten 
tilaisuus, Aparaaditehas

21.00   Salakapakka, ravintola Püssirohukelder

Lisäksi: golf, tennis, lentopallo sekä 
lasten- ja nuorten toiminta

TALLINNA

MAANANTAI, 1. HEINÄKUUTA

09.00 ESTO -bussit ja -juna Tallinnaan
13.00 #VÕRGUSTIKUD / #VERKOSTOT 

meet-up, Telliskivi Loomelinnak
– Viro-keskukset (Eesti Maja) ja 

-ulkoilmaalueet ulkomailla
– virolaiset infokanavat ja 

media ulkomailla
– virolaiset seurakunnat ulkomailla
– virolaiset tieteilijät ulkomailla
– mahdollisuudet oppia 

viron kieltä ulkomailla
– nuorisovaihto

13.00 – 17.00 BaltHerNet kesäopiston 
ohjelma ”Me itse ilontekijät” 
Viron teatteri- ja musiikkimuseo, 
Müürivahe 12

20.00 Kanadalainen ilta - Vapaa 
lava, ravintola Kärbes

22.00 #NOHIKUTE KLUBI – Nörttien 
klubi, Erinevate tubade klubi

Lisäksi: elokuvafestivaali ja näyttelyt

TIISTAI, 2. HEINÄKUUTA

09.00–18.00 Rahvuskongress, 
Telliskivi Loomelinnak

13.00–17.00 Balt/HerNet kesä opiston 
ohjelma ”Me itse ilontekijät”, 
Adamson Ericin museo, 
Lühike jalg 3

13.00 #VÕRGUSTIKUD / #VERKOSTOT  
meet-up, Telliskivi Loomelinnak
– virolainen taide ulkomailla
– virolainen kirjallisuus ulkomailla

20.00 Salakapakka, Telliskivi Loomelinnak
– #NOORTEKAS – nuorten 

tapahtuma
– Iltakävely Tallinnan 

vanhassa kaupungissa
 22.00 #NOHIKUTE KLUBI – Nörttien 

klubi, Telliskivi Loomelinnak

Lisäksi: elokuvafestivaali ja näyttelyt  

KESKIVIIKKO, 3. HEINÄKUUTA

10.00 Lentopalloturnaus 
13.00 #VÕRGUSTIKUD / #VERKOSTOT 

meet-up,  Elokuvamuseo, Maarjamägi 
– Luova talous ja kansandiplomatia
– #eEstonia & #WorkForEstonia,   

#WorkEstonia
16.00  Kommunisminuhrien muistomerkin 

vierailu, Maarjamägi
20.00 ESTO 2019 juhlalliset 

päättäjäiset, Lennusadam
20.00 Salakapakka, Telliskivi Loomelinnak  

Lisäksi: golf, tennis, lentopallo, koripallo 
sekä lasten- ja nuorten toiminta

Lisätietoa löytyy ESTO 2019 kotisivuilta estofestival.com



ESTO 2019 taloustoimikunnan päällikkö
Siret Soop 
siret@estofestival.com


