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11.-15.7.2019 Tarton matka TUL-toimijoille 
 
15. Eestimaa Suvemängud – Estonian Summer Games – Viron Urheilun 
Kesäpäivät järjestetään heinäkuussa Tartossa.  
 
Tapahtumakokonaisuuden järjestävät hyvässä yhteistyössä TUL:n ja Järvi-
Suomen alueen yli 30-vuotiset vireät yhteistyökumppanit Eestimaa Spordiliit 
Jõud ja Tartumaa Spordiliit.  
 
Kesäpäiville on odotettavissa n. 4000 osanottajaa, lisäksi kesäisessä 
Tartossa on muutenkin sutinaa, samanaikaisesti kaupungissa on Rally 
Estonian huumaa ja mittavan suuri Triathlon kisa = tämän myötä jo nyt liki 
kaikki kaupungin hotellien petipaikat on varattu! 
 
Kesäpäivien lajiohjelma on kohtuullisen mittava, ohjelmassa mm. 
yleisurheilua, maastopyöräilyä, suunnistusta, frisbee-golfia, ammuntaa, 
koripalloa, jalkapalloa, kahvakuulaa, köydenvetoa, painonnostoa, petankkia, 
judoa, lentopalloa, tennistä, jne.. ks. tarkempia tietoja: www.joud.ee 
 
TUL Järvi-Suomi ry organisoi Viron Urheilun Kesäpäiville liiton 
satavuotisjuhlamatkana TUL:n aktiiviväelle tarkoitetun edullisen kisa- ja 
virkistyskeikan. Mukaan otetaan TUL-toimijoita jokaisesta Suomen maan 
kolkasta. 
 
Meille on varattu laivaliput, petipaikat, aamiaiset ja Viron puolella tapahtuva 
bussikuljetus – eikä todellakaan maksa paljon.  
 
Matkan hinta 
127 euroa / henkilö: iloiseen kisailuun osallistuvat urheilijat ja valmentajat 
152 euroa / henkilö: kisahengen omaavat TUL-seurapomot ja vaikuttajat 
 
Hinta sisältää 
Eckerö Linen m/s Finlandian laivamatkat Helsinki - Tallinna - Helsinki 
bussimatkat Tallinna – Tartto - Tallinna  
 
majoituksen oppilasasuntolassa torstaista 11.7. - maanantaihin 15.7.2019.  
2 tai 3 hengen huoneet / puhtaat valkeat lakanat = 4 yötä!!!  
Tartu Kutsehariduskeskuksen oppilasasuntola, Kopli 1C 
https://khk.ee/koolielu/opilaskodu/kopli-1c/ 
 
aamiaiset majoituspaikalla perjantai – maanantai 
kisapassi kaulassa Tartossa paikalliset bussikyydit  
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Kuten huomaat TUL-väelle tarkoitettua kesäistä kisapakettia ei ole hinnalla 
pilattu = ”piikkarit jalkaan” ja heti aurinkoisen edullista matkapakettia 
varailemaan. Tässä touhussa ”nopeimmat elävät” = edulliset matkapaketit 
varataan sitovassa ilmoittautumisjärjestyksessä. Matkan hinta laskutetaan 
hyvissä ajoin ennen kesäkeikkaa.  
 
Matka-aika 
torstai 11.7. klo 9.00 m/s Finlandia laivalla Helsinki – Tallinna, 
Länsisatamaan viimeistään klo 7.45 mennessä 
 
maanantai 15.7. klo 12.00 m/s Finlandia laivalla Tallinna – Helsinki 
Länsisatamassa ollaan n. klo 14.15 
 
Ilmoittautumiset ihan HETI tai viimeistään 29.5. mennessä ja tiedustelut 
 
TUL Järvi-Suomi ry 
Hannu Kiminkinen, puheenjohtaja 
0500 279 926 
hannu.kiminkinen@co.inet.fi 
 
Ilmoittautumisissa tarvitaan mm. nimi, syntymäaika, seura ja laji 
puhelin, sähköposti ja laskutusosoite. 
 
Kiinnostuneille ja ilmoittautuneille postitetaan tarvittaessa kirjeitse tapahtuman 
Viron ja Englannin kielinen esite. 
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