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JULKISEN ALAN TIEDOTTAJAT (JAT) RY:N OPINTOMATKA  
TARTTOON JA TALLINNAAN 7.–10.11.2018  

Opintomatkan tavoitteena on tutustua Viron julkisen viestinnän tämän päivän haasteisiin ja 
verkottua jattilaisten kesken. Tartossa vierailujen teemoina ovat muun muassa 
kaupunkimarkkinointi, suomalais–virolainen yhteistyö ja maan venäläisvähemmistön 
huomioiminen mediassa. Vierailemme myös 1600-luvulla perustetussa Tarton yliopistossa 
(Tartu Ülikool) ja vuonna 2016 avatussa Viron kansallismuseossa (Eesti Rahva Muuseum). 
Tallinnassa pääkohteemme on pääministerinkanslia, jossa kuulemme strategisen viestinnän 
neuvonantajan esityksen siitä, miten Virossa vastataan hybridiuhkiin ja informaatiovaikuttamisen 
mukanaan tuomiin haasteisiin. Kuulemme myös Viro100-juhlavuoden tapahtumista ja niihin 
liittyvästä kansalaisviestinnästä sekä digitalisaation uusimmista tuulista Virossa.   

Ilmoittaudu mukaan! Sitovat ilmoittautumiset 8.10. mennessä. 

OHJELMA (esitykset pääsääntöisesti englanniksi, muutokset ohjelmaan mahdollisia)

Keskiviikko 7.11. 

n. klo 15.15 Tapaaminen Länsisatamassa

16.30–18.30  Megastar Helsinki –> Tallinna, jossa 2 x A4 hytti matkatavaroita varten ja  
Delight Buffet klo 16 alkaen. 

Kuljetus omalla tilausbussilla Tallinnan satamasta (D-terminaali) Tarttoon ja 
majoittuminen Hotel Lydia 4* hotelliin, osoite Ülikooli 14, Tartu 51003 Viro 
www.lydia.ee 

Loppuilta vapaata 

Torstai 8.11. 

9.00–11.00 Vierailu Tarton yliopistolle, yliopiston esittelykierros ja vierailu tiedotusopin laitokselle, 
jossa teemana erityisesti Mina. Meedia. Maailm. –tutkimus, Ms. Ragne Kõuts-Klemm 
(PhD, Media and Communication; Associate Professor in Sociology of Journalism) 

11.00–12.30    Lounastapaaminen yliopiston opettaja, Tarton opas  Juha-Matti Arosen kanssa; 
erityisaiheena suomalais-virolainen yhteistyö 

13.00–14.00   Vierailu Tarton kaupungille, aiheena kaupunkimarkkinointi ja kaupunkibrändin  
rakentaminen; Tarton kaupungin markkinointipäällikkö Helen Kalberg 

14.30–15.30    Vierailu ERR:ään eli Viron Ylen Tarton toimituksen, toimituspäällikkö Aivi Parijõgi 

16.00–18.00 Vierailu uuteen kansallismuseoon (Eesti Rahva Muuseum), kiertokäynti näyttelyissä ja 
tapaaminen museon markkinoinnista vastaavan henkilön kanssa 

https://www.lyyti.fi/reg/JAT_ryn_opintomatka_Viroon_710112018_2739
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Ilta vapaata, mahdollista tutustua yhdessä tehdasmiljööseen kasvaneeseen kulttuuri- ja 
ravintolakeskus Aparaaditehasiin 
 

Perjantai 9.11. 
 
8.30–11.30  Bussimatka Tallinnaan, matkalla tutustuminen Maarjamäellä sijaitsevaan uuteen 

kommunismin uhrien muistomerkkiin 

11.30–12.30  Lounas ravintola F-Hoonessa  

13.00–16.30 Vierailu pääministerin kansliaan, jossa noin puolen tunnin esittelykierros ja 
asiatuntijaesityksiä: 
 
Hybridiuhat haastavat myös viestinnän ammattilaiset. Viestinnän roolista uhkiin 
vastaamisessa kertoo strategisen viestinnän neuvonantaja Martin Jaško  

 
Viro100-juhlavuoden tapahtumat, ja niihin liittyvä kansalaisviestintä; Viro100-projektin 
viestintäpäällikkö Kristo Mäe 
 
Sähköinen asiointi Virossa; esimerkiksi kansalaiseksi hakeutuminen ulkomailta ja 
seuraavat kehityskohteet 
 

n. klo 17.00 Tilausbussi käytössä koko päivän tähän asti 
 
Majoittuminen Tallink City Hotel 3*, osoite A. Laikmaa 5, 10145 Tallinn, Viro 
https://www.tallinkhotels.com/tallink-city-hotel 
 

19.00–21.30 Verkostoitumista ja yhteinen illallinen  
 
 
Lauantai 10.11. 
 
 Vapaa aamupäivä, aikaa ostoksille ym. 
 
13.30–15.30  Megastar Tallinna -> Helsinki, jossa 2 x A4 hytti matkatavaroita varten ja  

Delight Buffet klo 13 alkaen 
 
 

Matkan hinta on 650 € / 1 hh ja 550 € / 2hh. Hintaan sisältyvät ohjelman lisäksi laivamatkat buffet-
ruokailuineen, hotellimajoitukset aamiaisineen, kaksi lounasta ja yhteinen illallinen, bussikuljetukset 
sekä Kansallismuseon pääsyliput ja opastukset.  
 
Sitovat varaukset ma 8.10.2018 mennessä. Matka toteutuu, jos lähtijöitä on vähintään 20, 
maksimimäärä 30. Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii OK-MATKAT / Nordic Ferry Center Oy ja 
matkanjohtajana JAT ry:n hallituksen jäsen Päivi Kari. Tiedustelut: paivi.norri.kari@gmail.com. 
 
Ilmoittaudu mukaan!  
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