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Tartto on yliopistokaupunki, joka tunnetaan myös elä-
västä ja värikkäästä kulttuurielämästä. Tämä esite antaa 
hyvän kuvan Tarton vuoden 2014 kulttuuri- ja urheilu-
alan merkittävimmistä tapahtumista. Tämä ei ole suin-
kaan lopullinen luettelo, Tartossa on paljon muitakin 
kulttuuritapahtumia, joista saa lisätietoja Tarton kult-
tuuri-ikkunasta osoitteessa www.kultuuriaken.tartu.ee.
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Tarton visuaalisen kulttuurin Maailmafilm – festivaa-
lilla esitellään antropologiasta ja etnografiasta ker-
tovia dokumenttielokuvia. Yleisö saa mahdollisuuden 
matkata viikon sisällä elokuvien avulla läpi kaikkien 
mannerten, jossa keskitytään vieraisiin ihmiseen, 
jotka tulevat elokuvan myötä paljon tutummaksi. 
Festivaalin aikana järjestetään aihetta käsitteleviä 
näyttelyitä, työpajoja ja tapaamisia elokuvanteki-
jöiden kanssa.

www.worldfilm.ee

Visuaalisen  
kulttuurin festivaali

Maailmafilm

15.–22. 
maaliskuuta



Grafiikka on erinomainen mahdollisuus 
itsensä ilmaiseen ja ajatustensa kertomiseen. 
Festivaalissa esitellään painotaidetta, gra-
fiikka ja järjestetään aasialaisten, eurooppa-
laisten ja amerikkalaisten taiteilijoiden per-
formansseja.

Kansainvälinen Tarton

Grafiikka
festivaali

www.nongrata.ee

14. maalis
kuuta–06. 
huhtikuuta



Pitkät perinteen omaavien pohjoismaisten akade-
misten kuorojen festivaali järjestetään tänä vuonna 
Tartossa. Festivaaliohjelma keskittyy Pohjoismai-
den kirkkaaseen kuoromusiikkiin ja sen kantavana 
ajatuksena ovat kansojen identiteetit, joita ilmais-
taan leikiten sanaparilla ME / WE (englanniksi ”me”). 
Festivaali huipentuu 26. huhtikuuta järjestettävään 
galakonserttiin.

Pohjoismaiden

festivaali

opiskelija
kuorojen

www.nsss2014.ut.ee

24.–27.  
huhtikuuta



Opiskelijoiden luovuutta kuvastavat kevätpäivät 
tarjoavat osallistujille ja yleisöllä mahdollisuuden 
rentoutua tiiviin viihde- ja kulttuuriohjelman 
parissa. Yhteistoiminnasta syntyvä myöntei-
syys on ollut Tartossa jo vuosikymmenten ajan 
arvokasta sielunravintoa kaikille, jotka päättävät 
osallistua johonkin kevätpäivien tapahtumaan.

Opiskelijafestivaali

Tarton 
Kevätpäivät

www.studentdays.ee

28. huhti
kuuta–4. 

touko kuuta



Prima Vista täyttää toukokuisen Tarton kir-
jallisuudella. Ammattikirjailijat tapaavat asian-
tuntevan ja hyväntahtoisen yleisön, jossa kaikki 
voivat nauttia luomistyön parhaista hedelmistä, 
yhdessä keskustellaan kirjoitettuun kulttuurin 
liittyvistä asioista. Tämän vuoden festivaali 
haastaa miettimään nuoruutta ja nuorek-
kuutta ja löytämään sen itsestään.

Tarton 
Kevätpäivät

Kirjallisuusfestivaali

Prima Vista

www.kirjandusfestival.tartu.ee

7.–10.  
toukokuuta 



Tarttoon kerääntyvät joka kevät monta kymmentä 
laulajaa-lauluntekijää Virosta, jotta kolmen festi-
vaalipäivän aikana voisi esitellä yleisölle musiikin 
kautta ilmaistuja tunteita ja ajatuksia. Mailaul on 
festivaali kuulijalle, joka haluaa eläytyä laulun-
tekijän maailmaan.

Lauluntekijöiden festivaali

www.mailaul.ee

Toukokuun 
laulu

8.–10. 
toukokuuta



13. Regiöön keskiössä on Itämeri ja muinai-
sen Pohjolan kansojen perinne. Festivaali 
tarjoaa harvinaisen valikoiman perinteisiä ja 
uusimpia tulkintoja perinteistä soitin-, laulu-, 
tanhu- ja käsityömestareilta Pohjoismaista, 
Baltiasta, Puolasta ja Venäjältä.

Historiallisen luovuuden 
festivaali

RegiÖÖ

www.tartu.ee/regioo

16.–18. 
toukokuuta



Sinä lauantaisen toukokuun iltana avaavat museot ja 
muut muistilaitokset Tartossa ovensa tavanomaista 
myöhemmin ja maksutta, näin juhlitaan koko Euroo-
pan museoyötä. Iltaa varten on laadittu monipuolinen 
ja jännittävä ohjelma. Löytämisen iloa on kaupun-
gissa, jossa on eniten museoita koko Virossa, riittää 
jokaiselle.

Museoyö 

www.muuseumiöö.ee

17. 
toukokuuta



Tarton Indiefest tuo yleisölle paikallisen ja 
ulkomaisen vaihtoehtomusiikin ja esittelee 
riippumatonta kulttuuria lähemmin. Päivällä 
toivotetaan yleisö tervetulleeksi keskus-
telemaan kiinnostavien vieraiden kanssa. 
Iltaisin esitellään aihetta käsitteleviä elo-
kuvia ja järjes tetään konsertteja.

Musiikkifestivaali

Indiefest

www.indiefest.eu

19.–24. 
toukokuuta



Yhdessä lukuisten muiden eurooppalaisten kirkkojen 
kanssa avaavat illalla 23. toukokuuta ovensa kaikille 
halukkaille myös Tarton kirkot. Kirkkojen yön myön-
teisessä ilmapiirissä voidaan kurkistaa eri uskontojen 
arkiseen toimintaan, tehdä kysymyksiä ja saada 
vastauksia, tutustua kirkkoihin kätkettyihin taide-
aarteisiin ja nauttia hyvästä musiikista. Toimintaa 
riittää isoille ja pienille vieraille, voi viettää hiljaisen 
mietiskelytuokion tai kiipeä kirkontorneihin.

www.kirikuteoo.ee

Kansainvälinen

kirkkojen yö
Tartossa

23. 
toukokuuta



Tartossa juhlitaan kansainvälisten lastensuojelu-
päivää hauskalla kokoperhefestivaalilla „Üle läve – 
jutusta mulle üks lugu“. Tästä ulkoilmatapahtumasta 
nauttivat pienet ja hieman isommat vieraat ja var-
maan heidän isovanhemmatkin. Se on erinomainen 
mahdollisuus viettää mainio päivä, keräämällä uusia 
tietoja ja jakamalla yhdessä olemisen riemua leikkien 
ja hyvän viihteen kautta.

Kokoperhefestivaali 

„Kynnyksen yli
 –  kerro minulle tarina“

www.kultuuriaken.tartu.ee

kirkkojen yö

1. 
kesäkuuta



Viron säveltäjien festivaali kuuluu Viron suurimpiin 
nykymusiikkifestivaaleihin. Ammattimaisten muu-
sikoiden esittäminä voi nauttia nykyklassikkojen, 
uutuusversioiden ja uusien teosten esityksistä. 
Tarton Jaani-kirkossa järjestetään festivaaliohjel-
man tärkeimmät konsertit, musiikkivartit, työpajat 
ja Yöyliopiston tapahtumat.

 Viron 

säveltäjien 
festivaali

www.composer.ee

3.–8. 
kesäkuuta



Mürtsub pill täyttää Tarton puhallinmusiikilla. Tällä 
Viron suurimassa ja Baltian ainutlaatuisella orkesteri-
musiikkifestivaalilla esiintyvät tanssi- ja lastenorkeste-
rit, big bandit ja festivaalin yhteisorkesteri. Järjestetään 
suurorkestereiden juhlakulkue ja galakonsertti. Vierai-
levia esiintyjiä saapuu Unkarista, Tšekistä, Latviasta, 
Venäjältä, Suomesta ja Ruotsista.

Puhallinsoitinten festivaali 

Soitin soi

www.potartu.ee

4.–8. 
kesäkuuta



Tarton laulujuhlat „Ennen ja nyt“ juhlii virolaisen 
tunnetun säveltäjän, kuoronjohtajan ja urkurin 
Miina Härman 150-vuotista syntymäpäivää. 
Juhliin osallistuvat kuorot, puhallinorkesterit, 
tanhuajat, lauluyhtyeet, yhteensä runsaat 7000 
osallistujaa. Laulujuhlia edeltävän lauluviikon 
tapahtumat järjestetään Tarton eri konsertti-
paikoissa.

Tarton  
laulujuhlat 

„Ennen ja nyt“ 

www.laulupidu.tartu.ee

7. 
kesäkuuta



Punk N Roll on Viron suurin ja vanhin punk- ja 
rockmusiikkiin keskittyvä ulkoilmafestivaali. 
Punk N Roll järjes tetään Raadin kartanon 
puistossa ja tarjoaa laajan läpileikkauksen Viron 
punkyhtyeiden parhaimmistosta ja esiintyjiä 
muualta maailmasta.

Musiikkifestivaali 

Punk N Roll

www.punknroll.ee

11.–13. 
heinäkuuta



Hansapäivillä herää eloon kappale Tarton muinai-
sesta historiasta, jolloin Tartto oli merkittävä kaup-
pakaupunki sekä idän ja lännen kulttuurien kohtaa-
mispaikka. Festivaalin sydämessä ovat keskustan 
aukioilla ja puistonäyttämöille levittäytyneet isot 
käsityö- ja maatilatuotteiden markkinat. Hansa-
päivien vieraille esitellään myös entisten aikojen 
käsityömenetelmiä ja tapoja, järjestetään konsert-
teja ja tanhujuhlia, esillä on useita näyttelyitä.

Hansapäivät

www.hansapaevad.ee

11.–13.  
heinäkuuta



Festivaalin otsikko on poimittu Hermann Hessen 
saman nimisestä romaanista. Lasihelmipeliin on 
kutsuttu osallistumaan muusikot, jotka tulkitsevat 
sävellyksiä tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. 
Tämän toukokuisen festivaalin kohteena ovat erilaiset 
soittimet, epätavalliset kokoonpanot ja yhteyksien 
luominen muihin taiteen aloihin ja filosofiaan. 

www.erpmusic.com

Festivaali

Lasihelmipeli

10.–15.  
heinäkuuta



Tartossa järjestettävä Popkooripidu on eräs 
yhteislaulamisen ilmaistutapoja. Erinomaiset 
kuorot, solistit ja tanssijat välittävät yleisölle 
virolaisen pop-, rock- ja viihdemusiikin parhaita 
sävellyksiä. Popkuorojuhlissa laulavat kaikki!

Popkooripidu – 
Popkuorojuhla

www.festival.tartu.ee

12.  
heinäkuuta



Kaupunkilaisten iloksi on herätetty eloon 1900-luvun 
alkupuolella suosittu tapa järjestää maksuttomia kesä-
konsertteja, jonka ohjelmassa on kunniapaikan saanut 
klassinen musiikki. Tämän vuoden ulkoilmakonsertin 
kapellimestarina on Vanemuine-teatterin musiikillinen 
johtaja ja pääkapellimestari Paul Mägi. Konsertti järjes-
tetään kaupungin historiallisessa ytimessä sijaitsevassa 
luonnonmukaisessa amfiteatterissa – Toomemägi-
kukkulan Kassitoome-laaksossa.

Vanemuisen sinfoniaorkesterin 

kesäkonsertti

www.vanemuine.ee

27.  
heinäkuuta



tARTuFFin aikana valloittaa Tarton Raatihuoneen 
torin melkein viikon ajaksi Baltian suurin valkokangas 
ja ilmainen ulkoilma-elokuvateatteri, jossa esitetään 
illan laskeutuessa eri-ilmeisiä rakkauselokuvia run-
saslukuiselle yleisölle. Tähtitaivaan alla koetun elo-
kuvaelämyksen lisäksi tarjotaan elokuvaharrastajille 
yhtä tiivis dokumenttielokuvien ohjelma. Festivaalin 
ohjelmassa on myös tapaamisia tunnettujen ohjaajien 
kanssa, monipuolisia kirjallisuustuokioita ja tunnelmal-
lisia konsertteja. Rakkaus saattaa olla kipeä, kaunis, 
kiduttava ja kaiken kestävä.

Tarton 
rakkauselokuvien festivaali 

tARTuFF

www.tartuff.ee

4.–9.  
elokuuta



Tarton musiikkiviikko on vuosittainen uuden 
viihdemusiikin festivaali, joka täyttää yliopis-
tokaupungin julkiset paikat ilmaisilla konser-
teilla. Festivaalin huippuna on klubiyö, jolloin 
monella areenalla esiintyvät kotimaiset ja 
ulkomaiset muusikot.

Tarton 

Musiikkiviikko

www.tartumuusika.ee

8.–10.  
elokuuta



UIT on festivaali, joka avaa esitysten, instal-
laatioiden ja konserttien ohjaamana Tarton 
kaupungintilaa. UIT-festivaali tutustuu Tar-
tossa symbolin arvossa oleviin paikkoihin ja 
raja-alueita uusin silmin ja tuo arkipäivään 
epätavallisia tapahtumia ja odottamattomia 
tapaamisia. Saatat havaita, että nykytaide ei 
olekaan vaarallista, vaan kutittelee mukavasti 
sosiaalisen virkeyden hermoja. Kohdataan!

UITkaupunki
festivaali

www.uit.ee

14.–16.  
elokuuta



Festivaalin keskiössä on Tarton tunnetuin sym-
boli – Emajõgi-joki. Sen ympärille on keskitetty 
monenlaisia kilpailijoita, erilaisia tapahtumia 
vedessä ja rannalla ja tätä kaikkea säestää hyvä 
musiikki. Tämä monenlaisia kokemuksia tarjoava 
tapahtuma on tapaamispaikka vailla vertaa!

Emajõe
festivaali

www.tartu.ee/emajoefestival

15.–16.  
elokuuta



Aina runsain määrin yleisöä mukaan houkuttelevasta 
Draama –festivaalista on tullut tapaamispaikka kai-
kille virolaisesta näyttämötaiteesta kiinnostuneille. 
Festivaalissa voidaan tutkia, miten virolainen teatteri 
lähtee vuoropuheluun nykyhetken ja yhteiskun-
nan kanssa. Draama on kuraattorifestivaali, jonka 
perusohjelmasta vastaa vuonna 2014 kansainvälisesti 
tunnettu virolainen kirjailija Tõnu Õnnepalu yhdessä 
luovan neuvoston kanssa. Kuten monina aikaisem-
pina vuosina, yleisölle tarjotaan lukuisia sivuohjelmia 
ja festivaalien onnistumiselle antavat panoksensa 
myös klubi-illat ja konsertit.

Virolaisen teatterin 

Draama
festivaali

www.draama.ee

1.–7.  
syyskuuta



ART IST KUKU NU UT on paikkaan ja asi-
anyhteyteen sidotun nykykaiteen festivaali. 
Festivaalinäyttelyt houkuttelevat vuosittain 
virolaiselta ja kansainväliseltä taidekentältä 
Tarttoon nykytaiteen tähtiä ja merkittäviä 
teoksia, mutta Tarton paikallisen kulttuu-
ritilan historialliset erityispiirteet ja tämän 
hetken suuntaukset huomioon ottaen.

Nykytaiteen festivaali  

ART IST 
KUKU NU UT

www.artistkukunuut.org

4. syys
kuuta–26. 
lokakuuta



AniMatsuri on nuorille suunnatta japanilaisen 
popkulttuurin festivaali. Festivaaliohjelmaan 
kuuluvat mielenkiintoiset esitykset, jännittävät 
kilpailut, taistelu-urheilun esitykset ja paljon 
muuta. Tapahtuma huipentuma on pukukil-
pailu eli cosplay, jonka yhden kilpailuluokan 
voittaja saa palkinnoksi matkan Lontooseen 
Euroopan kilpailuihin.

 Japanilaisen 
popkulttuurin festivaali

AniMatsuri

www.animatsuri.anime.ee

19.–21. 
syyskuuta



Tiedekeskus AHHAA toivottaa syyskuussa 
kaikki isot ja pienet tiedemiehet tervetul-
leiksi Tiedemiesten yön festivaaleille. Viikon 
ajan kestävän tapahtuman tavoitteena 
on kuvata, mitä tiedemiehet tarkemmin 
ottaen tekevät ja esitellä samalla eri tie-
teenalojen uusimpia saavutuksia. Festivaali 
huipentuu 26. syyskuuta järjestettävään 
koko Euroopan kattavaan Tiedemiesten 
yöhön, jolloin järjestetään runsaat 300 
jännittävää tiedetapahtumaa koko Virossa.

 Japanilaisen 
popkulttuurin festivaali

Tiedemiesten yö
festivaali

www.ahhaa.ee

21.–26. 
syyskuuta



Kansainvälinen lauluntekijöiden festivaali on 
todellinen herkku lauluntekijöille ja kuulijoille. 
Festivaali on ansainnut lujan aseman koko 
maailman saman alan festivaalien joukossa. 
Lehesaju Muusika -festivaalilla esiintyvät 
tunnetut ja taitavat lauluntekijät, jotka ovat 
kirjoittaneet ja esittäneet kappaleita pitkään 
ja hyvällä menestyksellä. Festivaaleille saa-
puu osallistujia koko maailmasta ja hyvinkin 
eksoottisista maista.

Kansainvälinen 
lauluntekijöiden festivaali 

Putoavien 
lehtien 
musiikkia

www.mellnovfest.com

3.–5.  
lokakuuta



Festivaalin keskiössä on itämainen kulttuuri yhdis-
tettynä eurooppalaiseen varhaiseen, ensinnäkin 
keskiaikaiseen kulttuuriin. Tavoitteena on ollut luoda 
taiteellinen kokonaisuus, jossa eri aiheisiin syven-
nytään erilaisten näkökulmien turvin. Festivaalia 
kuvaa parhaiten kaksoiskonserttien järjestämisen 
perinne, jossa samassa konsertissa ovat esiintyvät 
yksi eurooppalainen ja yksi aasialainen yhtye ja 
lopulta he improvisoivat yhdessä.

Kansainvälinen vanhan 
musiikin festivaali

Orient et 
Occident

www.festivitas.ee

9.–12. 
lokakuuta



Tarton jazz- ja rytmimusiikin festivaali IDeeJazz kerää 
Tarttoon luovuuttaan pursuavan virolaisen musiikin joh-
tohahmot. Virolaisen jazzmuusikoiden kerman parhaita 
ajatuksia ja nuorien muusikoiden sukupolvien rohkeita 
ja myönteisen energian täyttämiä hankkeita yhdistä-
viä piirteitä ovat kauniit soinnut, improvisaatio ja idea. 
Selkeitä eri suuntausten välisiä rajoja ei ole festivaalissa 
vedetty – tässä esitetään hyvin monenlaista musiik-
kia valtavirtasävellyksistä ja kamarijazzista etniseen 
ja maailmanmusiikkiin, groove- ja fusion-musiikkiin.

IDeeJazz
Tarton jazz– ja rytmimusiikin festivaali

www.ideejazz.ee

31. loka
kuuta–2.  

marraskuuta



„Hullunud Tartu“ on eri aloja yhdistävä festivaali, 
jossa tapaavat kirjailijat, muusikot ja taiteilijat. 
Festivaalilla pyritään löytämään runouden, 
sävellysten ja visuaalisen taiteen rinnalla uusia 
paikkoja, joissa esitellyt teokset saavat uudenlai-
sen sysäyksen. Yhteistyössä Turun Runoviikko-
runofestivaalien kanssa tulevat marraskuiseen 
Tarttoon runoilijat myös rajan takaa.

Monialafestivaali 

Seonnut Tartto

kultuuriaken.tartu.ee

14. – 15. 
november



18. PÖFF tuo Tarttoon yleisön kotiovelle asti par-
haan valikoiman kansainvälisistä laadukkaista 
elokuvista. Tämä koko Viron kattava elokuvajuhla 
keskittyy Euraasian mantereen viime vuoden elo-
kuviin, mutta katsaus luodaan myös muille alueille. 
Järjestetään tapaamisia kaukaa Tarttoon saapu-
neiden ohjaajien kanssa, järjestetään monenlaisia 
yleissivistäviä tapahtumia, tietovisailuja ja kon-
sertteja. PÖFF valaisee!

Elokuvafestivaali 

Tarton PÖFF

www.poff.ee

15.–30.  
marraskuuta



Battle of EST (BOE) on vanhin ja näyttävimmällä kil-
pailijalistalla ylpeilevä katutanssin kilpailu Euroopan 
pohjoisosassa. Päätapahtumana on break-tanssin tii-
mikilpailut. Niiden lisäksi voi tulla seuraamaan hip-hop-, 
popping- ja solo bboying – tanssijoiden kilpailuja. Tänä 
vuonna 14. kerran järjestettävä kansainvälinen BOE-
festivaali sanoo rohkean ein kaikelle epäaidolle kiillolle, 
tanssikilpailun taistelijoista tulee todellisia elämäntai-
teilijoita. Se on itsensä uuvuksiin tanssivien ihmisten 
kapina, jotka elävät ja hengittävät tanssikulttuuria.

Katutanssifestivaali 

Battle of EST

www.boe.ee

13.  
joulukuuta



Talviseen Tarttoon tuovat jo kahdenkymme-
nen kerran kauneutta ja säihkettä voimiste-
lijat ja ryhmävoimistelijat, jotka osallistuvat 
Euroopan suurimpiin kuuluvaan voimis-
teluturnaukseen ”Miss Valentine”, joka on 
samalla myös yksi maailmancup-sarjan 
osakilpailu. Huipputasokkaan ja yleisölle 
runsaasti ihmettelyn aihetta tarjoavissa 
kilpailuissa on mukana voimistelijoita noin 
kolmestakymmenestä maasta.

Kansainvälinen 
voimisteluturnaus 

Miss  
Valentine

www.vkjanika.ee

7. – 9.  
helmikuuta



Tarton Maraton on Itä-Euroopan suurin hiihtomara-
tontapahtuma ja sen reitin ovat asiantuntijat toden-
neet ovat koko maailman kauneimman ja kiinnos-
tavimman. Tunnelmallinen urheilujuhla houkuttelee 
joka vuosi mukaan noin 10 000 hiihdon harrastajaa 
Virosta ja muualta maailmasta. Perinteisellä tavalla 
hiihdettävä maraton tarjoaa mahdollisuuden hiih-
tää 63 tai 31 kilometrin reitin. Nuorempi hiihtosuku-
polvi osallistuu innolla Tähtveren urheilupuistossa 
järjestettäviin Tillu- ja Mini- lastenkisoihin. Tarton 
maraton kuuluu kansainväliseen Worldloppet pit-
kien matkojen kisasarjaan.

43. Tarton 
Maraton

www.tartumaraton.ee

16.  
helmikuuta



SEB Tartu Jooksumaraton on Bal-
tian suurin maastojuoksutapahtuma. 
Maratonin reitti kulkee Etelä-Viron 
vaihtelevan maaston halki. Harrastajat 
voivat valita joko 23 km tai 10 km reitin, 
molemmat voidaan kulkea joko juosten 
tai sauvakävellen. Lisäksi järjestetään 
myös lasten juoksuja.

SEB 32. Tarton 

Juoksumaraton

www.tartumaraton.ee

11.  
toukokuuta



Kansainvälinen huippupyöräilijöiden kilpa-ajo, 
jonka reittiosuudet kulkevat Viron kauniiden 
kaupunkien ja kylien läpi. Pyöräkilpailu päättyy 
31. toukokuuta Tarton kaupunginajoon, suo-
sittuun Tartu Grand Prixiin, joka houkuttelee 
kaupungin kaduille tuhansia katsojia. Tour of 
Estonia kuuluu Estonian Cycling Weekend –
ohjelmaan.

Tour  
Of Estonia

www.tourofestonia.ee

29. – 31.  
toukokuuta



Lähiriikide suurimal maanteerattasõidul saab 
kõrvuti näha tippsportlaseid ja harrastajaid. 
135 ja 66 km pikkuste distantsidega Tartu 
Rattaralli programmilistest üritustest võtab 
osa ligi 7500 inimest. Ralli rada, mis põhiosas 
kulgeb käänulistel Lõuna-Eesti teedel, algab 
ja lõpeb Tartu kesklinnas. Tartu kesklinnas 
toimuvad ka populaarsed lastesõidud. Tartu 
Rattaralli kuulub Estonian Cycling Weekendi 
programmi.

SEB 33. Tartu 

Pyöräralli

www.tartumaraton.ee

1.  
kesäkuuta



Tartu Mill Triatlon on hansapäivien aikana jär-
jestettävä kaupunkitriatlon. Ohjelmassa ovat 
Euroopan cup-sarjan kilpaileville urheilijoille 
ja alan harrastajille tarkoitettu jokamiehen 
triatlon ja lasten triatlon. Kilpailureitti on koko 
pituudeltaan yleisölle avattu ja osallistujille 
aikamoisia haasteita tarjoava.

Tartu Mill 

Triatlon
/Tartu ITU European Triathlon Cup

www.tartutriatlon.ee
cup.tartutriatlon.ee

12. – 13.  
heinäkuuta



Auto24 Rally Estonia 2014 on FIA Euroopan autorallin 
mestariajojen virallinen osakilpailu, jolloin Tarton ja 
Etelä-Viron sorateillä näkee kiihdyttämässä Euroo-
pan parhaita rallikuskeja. Eurosport-kanavan ja sen 
liikekumppaneiden kautta välitetään tv-kuva ja rallin 
esimainokset 20 miljoonalla katsojalle koko maail-
massa. Auto24 Rally Estonia kilpailukeskus, lähtö ja 
palkintokoroke sijoitetaan Tarton keskustaan ja rallin 
aikana ajetaan myös jännittävä kaupunkiin sijoittuva 
osuus Toomemäen kukkulalla.

Auto 24 

Rally Estonia
 2014

www.rallyestonia.ee

17. – 19.  
heinäkuuta



Pohjoismaiden ja Baltian suurin rullaluistelutapah-
tuma. Suositun maratonin lähtö on muuttanut taas 
takaisin Tarttoon, kilpailukeskus sijaitsee Raadin 
kaupunginosassa. 42 km ja 21 km reitit mahdol-
listavat kaikkien rullaluistelijoiden osallistumisen 
urheilutapahtumaan ja nyt on luotu ainutlaatuinen 
mahdollisuus tarjota lukuisille osallistujille luiste-
lemiseen muuten valtatienä käytettävällä Tartto-
Narva-valtatiellä. Ohjelmassa ovat myös vauhdikas 
sprinttikisa ja lasten kilpailut.

SEB 8. Tartu 

Rull uisu
maraton
(rullaluistelumaraton)

www.tartumaraton.ee

24. 
elokuuta



Maailman kolmanneksi suurin maastopyöräilyma-
raton tarjoaa osallistumisen iloa useille ikäluokille 
ja erikuntoisille pyöräilijöille – maratoniin osallistuu 
kaiken kaikkiaan noin 7500 pyöräilijää. Perusreitit, 
89 ja 40 km, ohjaavat kilpailijat kauas kaupungin 
melusta, Etelä-Viron vaihtelevaan maastoon. Per-
heiden pikkuväki voi osallistua lasten ajoihin.

SEB 17. Tarton 

Pyöräily
maraton

www.tartumaraton.ee

21.  
syyskuuta



Tarton Linnamaraton eli kaupunginmaraton on 
Virossa ainutlaatuinen – koko 42 km maraton juos-
taan yhtenä kierroksena, joten jokainen reittikilometri 
tarjoaa uusia elämyksiä. Halukkaat voivat valita täy-
den maratonin sijaan 21 km reitin eli puolimaratonin. 
Samaan aikaan järjestetään lenkkeilijöiden suosima 
Tarton Sügisjooks eli Syysjuoksu ja akateemista ylei-
söä opiskelijoista professoreihin osallistumaan odot-
tava Tarton Tudengimaraton eli opiskelijamaraton. 
Syysjuoksun ja opiskelijamaratonin reitin pituutena 
on 10 km ja se voidaan kulkea juosten tai sauvakäve-
lemällä. Nuorimmille urheilijoille järjestetään Tarton 
ydinkeskustassa lastenjuoksut.

3. Tarton 

Linna
maraton 
Tarton 

Sügisjooks 
3. Tarton 

Tudengi
maraton

www.tartumaraton.ee

4.  
lokakuuta



Tartu Talvemuusika festival  
(Tarton Talvimusiikin festivaali)
3.–9. tammikuuta
www.facebook.com/TartuTalvemuusikaFestival

Koulutanssin Tarton maakunnan maakuntakilpailu
18.–19. tammikuuta
2014.koolitants.ee

Ida Tantsukooli kansainvälinen balettigala  
„Kauni kunsti hoidja“ (Kauniin taiteen haltija)
22. helmikuuta
www.idatantsukool.ee

Koulutanssin Tarton aluekilpailu
9. maaliskuuta
2014.koolitants.ee

Tartu Vene Ball (Tarton venäläiset tanssijaiset) 
15. maaliskuuta
www.kultuuriaken.tartu.ee

Kaupunginosafestivaali Supilinna päevad
23.–27. huhtikuuta
supilinn.ee/supilinna-paevad

Tartu rahvusvähemuste festival  
(Tarton vähemmistökansojen festivaali)
25.–26. huhtikuuta
www.tartu.ee/rahvakultuur

Japanilaisen animaatioelokuvan festivaali JAFF
1.–11. toukokuuta
www.animefest.eu

MoodPerformanceTants  
(MuotiPerformanceTanssi)
3. toukokuuta
www.artcol.ee/mpt

10. naisryhmien kilpatanssi/ 
3. virolaisen naistentanssin festivaali
03.–04. toukokuuta
www.errs.ee

Pohjoismaiden sinfoniaorkesterin konsertti
10. toukokuuta
www.nordicsymphony.com



Kaupunginosafestivaali Karlova päevad
12.–18. toukokuuta
www.karlova.ee

Mänguasjamuuseumin (lelumuseon)  
20. syntymäpäivä
24. toukokuuta
www.mm.ee

Tartu Võimlemispidu (Tarton voimistelujuhla)
3. kesäkuuta
www.tartuvoimlemispidu.weebly.com

Antoniuksen muotinäytös
13. kesäkuuta
www.lmk.ee

Voitonpäivän ja juhannusilta Raadilla
23. kesäkuuta
www.tartu.ee

Tarton kaupungin päivä
29. kesäkuuta
www.tartu.ee

Tarton perinteisen tanssin festivaali
4.–10. elokuuta
www.sabatants.ee

Tartu Sügispäevad (Tarton syyspäivät)
13.–19. lokakuuta
www.studentdays.ee

Noorte pärismuspäevad (Nuorten perinnepäivät)
27.–29. marraskuuta
www.tartu.ee/rahvakultuur

Joulukaupunki Tartto
30. november–24. joulukuuta
www.joululinn.tartu.ee

Pohjoismaiden sinfoniaorkesterin konsertti
5. joulukuuta
www.nordicsymphony.com

Joulumusiikin festivaali
5.–20. joulukuuta
www.tmk.ee 



VALOKUVAT:
Agnes Joala
Ahto Sooaru
Alar Nilov
Al Paldrok
Ardo Säks
Are Tralla
Carina Paju
Caspar Lootsman
Ingmar Eriste
Kalev Ints
Kristina Kravets
Madis Kats 
Meris Tammik

Mihkel Riis
Murel Mitt
Patrik Tamm
Peeter Vähi
Rauno Kalda
Tarmo Haud
Triin Kerge
Toomas Liivamägi
Helen Kasemaa
Juss Saska
Lauri Kulpsoo
Valeri Parhomenko

Battle Of EST
Kirikute öö
Klubi Tartu Maraton 
Muuseumiöö
Orient et Occident

Popkooripidu
Põhjamaade Üliõpilaskooride 
Festival NSSS
Punk N Roll
Teater Vanemuine

TAITTO:
Tuumik Stuudio

Kalenteri on koottu 6.12.2013 Tarton kaupunginhallituksen 
kulttuuriosaston tiedossa olleiden tietojen pohjalta. Kalenterin 
laatijat eivät vastaa mahdollisista muutoksista tapahtumien 
ohjelmassa.

www.visittartu.com


