
 

Internationaal Europeade Comité, Potterstraat 167 bus 6, BE - 9170 Sint-Pauwels - België 

Tel.: +32 (0)3 248 07 27 - Fax : +32 (0)3 238 53 75, www.europeade.eu, info@europeade.eu 

           

                                                 

 
 
 

Hyvät Europeaden ystävät 
 
Odotamme innolla heinäkuun viimeistä viikkoa, jolloin ennätysmäärä osallistujia saapuu Suomen 
ensimmäiseen Europeade-tapahtumaan. Koskaan tapahtuman 54-vuotisen historian aikana ei osallistujia 
ole ollut näin paljon. Yli 6200 hlöä, lähes 300 ryhmää, 24 kansalaisuutta! 
 
Tästä kirjeestä löydät lisätietoja osallistumiseen liittyen. Kannattaa käydä tykkäämässä myös 

Facebook-sivustamme jossa tiedotamme tapahtuma-asioista. 

 

Osallistumismaksu 
 

Osallistumismaksun toisen erän viimeinen maksupäivä oli 1.5.2017. Mikäli suorituksenne ei ole vielä 
lähtenyt, hoitakaa maksu pikaisesesti Europeaden tilille: 

IBAN BE65 4033 0607 6196   

BIC KREDBEBB 

of the INTERNATIONAL EUROPEADE COMMITTEE, 

KBC bank Wijnegem, Turnhoutsebaan 297, BE – 2110 Wijnegem. 
 

Kaikki maksut tulee olla hoidettu etukäteen. Emme voi ottaa vastaan suorituksia Turussa 
ilmoittautumisen yhteydessä. Maksuja ei palauteta, vaikka osallistujia saapuisi ilmoitettua vähemmän. 
 

Matkustus  
 

Tukholmasta Turkuun 
Viking Line tarjoaa erikoishintaisia hyttejä Europeaden osallistujilla. Hinnat vaihtelevat 32- 560 euron 

välillä/hytti. Hytit ovat 1-4 henkilölle, riippuen kategoriasta. Varaukset tehdään koodilla FKRUTT 31.5. 
mennessä.  
Yhteyshenkilönä toimii Pirjo Moilanen, pirjo.moilanen@vikingline.com, +358 (0)2 333 1343.tai 
ryhma.turku@vikingline.com.  
 

Kulkeminen Turussa 
Julkisen liikenteen liput eivät sisälly tapahtumapassiin. 
Gatorade centeriin on maksuton kuljetus avajaisiin ja päätösjuhlaan niille ryhmille, joilla ei ole omaa bussia 
käytettävissä tapahtuman ajan. Tällaiset ryhmät pyritään majoittamaan mahdollisimman lähelle keskustaa, 
jotta esityspaikoille ja ruokailuihin on mahdollista kävellä. 
 

Vuokrabussit 
Ryhmiä pyydetään järjestämään omat kuljetukset tapahtuman ajaksi, jotta siirtyminen majoituskouluilta 
tapahtuu vaivatta. Paikalliset bussifirmat tarjoavat kuljetusta erikoishinnalla, kun mainitsette olevanne 
Europeaden osallistujia. Bussifirmat: Grandell ja Citybus 
Paikallisliikenteen bussien matkalippu maksaa 3 euroa, yölippu klo 23.00-06.00 on 4 euroa, ja se on 
voimassa kahden tunnin ajan kaikilla linjoilla. 

https://www.facebook.com/europeadeturku2017/
mailto:pirjo.moilanen@vikingline.com
mailto:ryhma.turku@vikingline.com
http://grandell.com/in-english
http://www.citybus.fi/in-english.html
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Turisti-infosta voi ostaa edullisia matkailijalippuja useammaksi päiväksi.  

 
Turisti-infolla, hotelleilla ja polkupyöräfirmoilla on myös vuokrapyöriä. Hinnat vaihtelevat 10-20 euron 
välillä/päivä. 
 

Majoitus 
 
Osallistujat majoittuvat 19 eri koululle Turun keskustassa ja sen ympäristössä. Lasten ryhmät sijoitetaan 
erillisiin kouluihin. 
 

Kaikille osallistujille järjestetään patja (200 x 80 x 20 cm), henkari ja tuoli. Tuokaa mukananne 

makuupussit tai peitot ja lakanat. 
 

HUOMIO! 

Mikäli bussinkuljettajanne haluaa majoittua muualla kuin koululla ryhmänne kanssa, tulee teidän 

varata ja maksaa hänen majoituksensa.  Olemme varannee kuljettajia varten kiintiön Bore asuntolaivasta 
Linnankatu 72:sta. Hinta kahden hengen huoneessa on 31,25e/yö sisältäen aamiaisen. Varaukset tehdään 
suoraan Björn Wideniuksen kautta, bjorn.widenius@turku.fi.  
 
Ennen ke 26.7. saapuville ja/tai ma 31.7. lähteville ryhmille tiedotetaan ruokailumahdollisuuksista 
seuraavassa infokirjeessä. 
 

Matkailuautot ja –vaunut 
Osan majoituskoulujen pihoista voidaan sijoittaa muutama matkailuauto/-vaunu. Vahvistakaa pikaisesti 
Belgian toimistolle, mikäli ryhmänne jäsenistä osa majoittuu omassa vaunussa. Tieto tarvitaan 
majoitussuunnitelmien tekemiseen. hilda.ryssaert@europeade.eu   
 

Voitte myös varata paikat Ruissalon leirintäalueelta  

  

Ruokailut 
 
Erikoisruokavaliot ilmoitetaan seuraavan infokirjeen jälkeen touko-kesäkuussa. Tarjolla on maidoton, 
laktoositon, vähälaktoosinen, gluteeniton, kasvisruoka, kalaton, pähkinätön ja vegaani vaihtoehto.  
 

Ohjelma 

 
Ohesta löydätte osallistujaohjelman. Ryhmille tiedotetaan omista esiintymistä Kesäkuun alkuun mennessä. 

Nettivisultamme löydätte myös lisätietoja. 

Kartta tapahtumapaikoista löytyy täältä. 

Ilmoittautuminen Turussa 
 
Ryhmäilmoittautuminen tapahtuu Gatorade Centerissä, Artukaisentie 8, Turku. Majoitus- ja muun 
informaation lisäksi osallistujat saavat sieltä osallistujapaketit kullekin ryhmän jäsenelle sekä tarkemmat 
tiedot omista esityksistä. 
 
Omalla bussilla saapuvat ryhmät ajavat suoraan Gatorade centerille, ilman bussia saapuvat kuljetetaan 
satamasta/rautatieasemalta/lentokentältä/linja-autoasemalta majoituskouluille, joista ryhmänjohtaja viedään 
hoitamaan ilmoittautuminen Gatorade centeriin.  
 
Omilla autoilla saapuvat suomalaisryhmät sopivat keskenään, kuka käy hoitamassa ilmoittautumisen koko 
ryhmän puolesta. Torstaina ja perjantaina saapuvat ryhmät hoitavat ilmoittautumisen Europeaden 
toimistolla Varvintorilla. 
 

http://www.foli.fi/fi/liput-ja-hinnat/hinnasto
mailto:bjorn.widenius@turku.fi
mailto:hilda.ryssaert@europeade.eu
https://www.visitturku.fi/ruissalo-camping_fi
http://www.turku.fi/europeade2017
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=19vwXnn8hKjYUPuVCFgk2qboLSYc&ll=60.46842294567394%2C22.24203005000004&z=12
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Suomi-extrat 
 
Olemme järjestäneet suomalaista erikoisohjelmaa osallistujille. 
 

Tervetuloilta – Joki-Ån -suurtanssiteos 
Kannattaa tähdätä saapuminen Turkuun keskiviikolle, sillä klo 20.00 ensiesityksensä saa 300 turkulaisen 
kansantanssijan, –muusikon ja –laulajan suurteos Joki-Ån. Teos kertoo kahden erisäätyisen turkulaistytön, 
Johannan ja Kirstin tarinan. Tytöt kasvavat ystäviksi, vaikka he ovatkin kotoisin eri puolilta jokea. 
Teoksessa etenevät rinnakkain tyttöjen elämänvaiheet, vuodenkierto sekä kansantanssin ja -musiikin 
vaiheet 1800-luvun alusta tähän päivään. 
 

Kirkkovenettä pääsee soutamaan torstaina ja perjantaina Aurajoessa. Lähtö joko Varvintorilta tai Vanhalta 
suurtorilta. Kesto n. 30 minuuttia. Maksuton.  

Paikkavaraus ja lisätietoja täältä.  

  

Tangotyöpaja ja lavatanssit Uittamon lavalla. Kesto 3 tuntia. Maksuton. 

Paikkavaraus ja lisätietoja täältä.  

 

Saunailta Herrankukkarossa, 40 minuutin matkan päässä Turun keskustasta. Kesto 2,5 tuntia/hlö. Hinta 
39e, sisältää saunomisen maailman suurimmassa savusaunassa, kaislikkokylpylän, ruokailun ja ohjelman. 

Paikkavaraus ja lisätietoja täältä. 

 
Turun seudulla on paljon muutakin nähtävää ja koettavaa: 

Suomi: http://www.visitturku.fi/visit-turku/ryhmille 

http://www.visitturku.fi/presidentin-puutarha-louhisaaren-kartano-ja-ostoksia-kustavissa-110245 

http://www.visitturku.fi/kesakaupungit-ja-pala-kauneinta-saaristoa-110360 

http://www.visitturku.fi/itsenaista-elamaa-aurajoen-rannalla-124741 

http://www.visitturku.fi/loistokarin-illallisristeilyt-ryhmille-110246 
 

Yhteistanssit 
Lasten ryhmien tanssi: Letkistä! 
Letkistä! – lasten yhteistanssi perustuu letkajenkkaan, jonka esikuvana pidetään Bunny Hop- tanssia. 
Tässä tanssissa iloisia vapauksia on kuitenkin otettu paljon! Tanssissa tulisi olla vähintään kolme paria.  
Tanssiharjoitukset ovat lauantaina Gatorade centerissä ja se esitetään sunnuntain päätösjuhlassa. 
Kaikkien lasten ryhmien toivotaan osallistuvan tanssiin. 

Löydätte päivitetyn harjoitusvideon täältä. 

 

Koko Suomi Tanssii –humppa 
Suomen 100-vuotisjuhlien kunniaksi kaikki suomalaiset on haastettu tanssimaan. Europeaden yhteydessä 
yritetään maailmanennätystä: 30.000 ihmistä tanssii humppaa samanaikaisesti Turussa. Kaikki 
Europeaden osallistujat ja kaupunkilaiset on haastettu mukaan. Tanssimme Varvintorin Europeade-kylässä 
ja jokirannassa lauantai-illalla klo 20.00. 
 

Virallinen harjoitusvideo löytyy täältä. Helpompi versio on nähtävissä täällä. 

 

Europeade 2017 verkkokauppa 
Europeade 2017 –tuotteiden verkkokauppa on avattu. Voitte tilata tuotteet nyt ja noutaa ne 
ilmoittautumisen yhteydessä Turusta tai tilata kotiinne jo etukäteen. Osa tuotteista on myynnissä 
ainoastaan ennakkoon verkkokaupassa, joten ostokset kannattaa tehdä etukäteen. 

Verkkokaupan löydät täältä. 

 

Muuta 

https://www.lyyti.in/FinnishExtras
https://www.lyyti.in/FinnishExtras
http://varaamoturkutouring.fi/shops/ttouring/ext/(S(dll3l12qrfuki1qa4tphoqgm))/site/extras.aspx?beginDate=28.07.2017&destinationCode=EUROSP&culture=fi
http://www.visitturku.fi/visit-turku/ryhmille
http://www.visitturku.fi/presidentin-puutarha-louhisaaren-kartano-ja-ostoksia-kustavissa-110245
http://www.visitturku.fi/kesakaupungit-ja-pala-kauneinta-saaristoa-110360
http://www.visitturku.fi/itsenaista-elamaa-aurajoen-rannalla-124741
http://www.visitturku.fi/loistokarin-illallisristeilyt-ryhmille-110246
https://www.youtube.com/watch?v=9iWbCBIwO2s
http://www.suomitanssii.fi/tanssilaji/pari-kansantanssi/
https://www.youtube.com/watch?v=C8c9r1GyQe8&t=39s
https://europeade.mastermark.fi/p/
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Lähetämme viimeiset ohjeet ryhmille kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.  
 
Kansainvälinen Europeade-komitea varaa oikeuden tehdä muutoksia tai peruuttaa tapahtuman ohjelman, 
mikäli se turvallisuussyistä on välttämätöntä.  
 
Komitea ei ole korvausvelvollinen osallistujiin tai heidän omaisuuteensa kohdistuneista vahingoista. 
 
Ryhmiä pyydetään tuomaan mukanaan oman maansa/alueensa sekä Euroopan (sininen lippu 12 
kultaisella tähdellä) lippu kulkuetta varten. Kysykää lippua lainaan kunnaltanne. Mikäli sellaista ei löydy, 
voitte ottaa kulkueeseen pieniä lippuja. 
 
Kaupungin vastaanotolle ei tuoda lahjoja. Yhteinen kohtaaminen on tärkeintä. 
 

Turun ja lähialueiden esitteeseen voitte käydä tutustumassa täällä. 

 

Aikataulu  
1.5.  osallistumismaksun toinen erä suoritettuna 

  ylimääräisten yöpymisten maksu suoritettuna (mikäli tarvetta) 

1.6.  ryhmäkohtainen ohjelma lähetetään nähtäväksi 

10.6.  mahdolliset muutospyynnöt ohjelmaan 

15.6.  varatkaa Suomi-extrat (sauna, tango, kirkkovene) 

25.6.  viimeinen peruutuspäivä 

12.7.  erikoisruokavaliot tulee olla ilmoitettu 

  viimeinen infokirje lähetetään ryhmille 

 
 
 
Odotamme malttamattomina kohtaamisia Turussa.  
Lämpimin Europeade-terveisin, 
 
 
Armand De Winter     Hilu Toivonen-Alastalo 
puheenjohtaja      koordinaattori 
Kansainvälinen Europeade-komitea   Europeade 2017 
       hilu.toivonen-alastalo@europeade2017.fi 
       p.. 050 563 6907 
www.europeade.eu     www.turku.fi/europeade2017  
www.facebook.com/Europeade   www.facebook.com/Europeade2017  
        
 
#europeade2017      
#folkloreforever 
 

https://issuu.com/visitturku/docs/123543
http://www.europeade.eu/
http://www.turku.fi/europeade2017
http://www.facebook.com/Europeade
http://www.facebook.com/Europeade2017
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OSALLISTUJAOHJELMA 
 

keskiviikko 26.7. 

09:00-21:00 ilmoittautuminen     Gatorade center  

17:00-22:00 päivällinen       koulut 

18:00-23:00 Europeade-kylä     Varvintori 

   Tervetuloilta   

   19:00-   International Turku -konsertti  

   20:00-21:00  Joki - Ån –suurtanssiteos; 300 turkulaista tanssijaa, laulajaa ja soittajaa 

   21:00-22:30 Musiikkia 

  

torstai 27.7. 

08:00-10:00 aamiainen ja lounaspakettien jako   majoituskoulut 

08:00-13:00 avajaisten harjoitukset    Gatorade center 

10:00-18:00 katuesitykset       13 lavaa, Jokivarsi ja keskusta 

11:00-18:00 kirkkovenesoutu (ennakkovaraus)   Aurajoki  

14:00-17:00 tango-työpaja ja lavatanssit  (ennakkovaraus) Uittamon lava 

16:00-19:00 päivällinen       koulut 

18:00-19.00 musiikkia, varsinaissuomalaiset pelimannit  Gatorade center 

19:00-22:00 Avajaiset - Opening Manifestation   Gatorade center 

22:30- Europeade by night, jamisoitot ja musiikkiesitykset  pubit  

10:00-24:00 Europeade-kylä     Varvintori 

  10:00-18:00 folktori, valokuvanäyttely, ohjelmaa lavoilla 

 10:00-18:00  Europeade Forum 

 10:00-12:00  tanssityöpaja 

 11:00-14:00  käsityöpajat, lasten toimintapajat 

 12:00 Forumin avajaiset  

 12:00-14:00  musiikkikonsertti 

 14:00-16:30 lasten ja nuorten ryhmien konsertti 

 17:00-18:00 Karjalaisten kansantanssien konsertti, Karjalainen Nuorisoliitto 

 22:30- iltatanssit - Europeade by night 

  

perjantai 28.7. 

08:00-10:00 aamiainen ja lounaspakettien jako   majoituskoulut 

10:00-18:00 katuesitykset       13 lavaa, Jokivarsi ja keskusta 

11:00-18:00 kirkkovenesoutu (ennakkovaraus)   Aurajoki 

14:00-17:00 tango-työpaja ja lavatanssit (ennakkovaraus) Uittamon lava 

17:00-20:00 päivällinen       koulut 

18:00-23.00 saunaita (39e/hlö)     Herrankukkaro  
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19:00-22:00 kuorokonsertti       Konserttitalo 

19:00- Turun Kiikurit 60 vuotta-konsertti, maksullinen  Sigyn-Sali  

22:30- Europeade by night, jamisoitot ja musiikkiesitykset  pubit  

10:00-24:00 Europeade-kylä     Varvintori  

10:00-18:00 folktori, valokuvanäyttely, ohjelmaa lavoilla 

 10:00-18:00  Europeade Forum 

 10:00-12:00  tanssityöpaja 

 11:00-14:00 käsityöpajat, lasten toimintapajat 

 12:00-14:00  musiikkikonsertti 

 14:00-16:30 lasten ja nuorten ryhmien konsertti 

 17:30-18:00 Suomenruotsalaisen kansantanssien konsertti, Finland Svenska Folkdansring 

 22:30-  iltatanssit - Europeade by night 

  

lauantai 29.7. 

08:00-10:00 aamiainen      majoituskoulut  

09:00-11:00 lasten ryhmien yhteisharjoitus   Gatorade center 

10:00-13:00 kaupungin vastaanotto ryhmänjohtajille  Suomen joutsen   

10:00-13:00 katuesitykset      13 lavaa, Jokivarsi ja keskusta 

12:00-14:00 lounas       koulut 

15:00-18:00 kulkue       Vanha suurtori—Varvintori 

17:00-20:00 päivällispakettien jako     Forum Marinum, P-paikka 

10:00-01.00 Europeade-kylä     Varvintori 

   10:00-18:00 folktori, valokuvanäyttely 

   10:00-13:00   Europeade Forum 

 10:00-12:00  tanssityöpaja 

   11:00-14:00  käsityöpajat 

   12:00-13:30  Länsisuomalaisten kansantanssien konsertti, Suomalaisen Kansantanssin Ystävät

   18:30-20:00  lasten iltajuhla - Europeade ball  

 20.00   humpan maailmanennätysyritys  

 20:30-01:00  Iltajuhla - Europeade ball   

  

sunnuntai 30.7. 

08:00-10:00 aamiainen       majoituskoulut 

08:00-13:00 päätösjuhlan harjoitukset    Gatorade center 

10:00-11:30 ekumeninen jumalanpalvelus    tuomiokirkko   

12:00-14:00 lounas ja päivällispakettien jako   koulut 

14:00-15:00  musiikkia, Orivesi All Stars    Gatorade center 

15:00-18:00 Päätösjuhla- Closing manifestation   Gatorade center  

11:00-14:00,  Europeade-kylä     Varvintori 

19:00-23:00   

   11:00-14:00 folktori, valokuvanäyttely 

   12.00-12:45 Mimmit –yhtyeen konsertti 

   12.45-13:30  Kansallispuku road show, kansallispukujen esittely  

   20:00-23:00  rääppiäiset – Farewell evening 

   

maanantai 31.7. 

08:00-10:00 aamiainen       majoituskoulut 

 


