
Rakkaat nuoret! 
 
Paavimme Franciscus vierailee tiistaina 25. syyskuuta 2018 Tallinnassa. Pyhän Henrikin 
katedraaliseurakunta järjestää matkan, joka on tarkoitettu nimenomaan nuorille, jotka haluavat 
osallistua tuona tiistaina aamulla järjestettyyn nuorten tapaamiseen paavin kanssa Tallinnan Kaarli-
kirkossa. 
 
Suunniteltu matkaohjelma 
Kokoonnumme sunnuntaina 23.9. klo 18.00 Tapanilan kirkossa (osoite: Veljestentie 6, 00730 
Helsinki), jossa aloitamme pyhiinvaelluksemme liturgialla. Sen jälkeen syömme jotakin yhdessä, ja 
messun jälkeen nuoret Helsingin ulkopuolelta voivat majoittua samassa kirkossa (makuupussit ja -
alustat mukaan). 
Maanantaina 24.9. matkustamme bussilla Länsiterminaaliin, josta Eckerö Linen laiva lähtee klo 9.00. 
Muualla kuin kirkossa yöpyvien tulee olla paikalla terminaalissa viimeistään klo 8.15. 
Klo 11.15 saapuminen Tallinnaan. Vietämme päivän Tallinnassa ja illalla klo 19.00 osallistumme 
messuun Tallinnan katedraalikirkossa.  Sen jälkeen seuraa mahdollisesti lyhyt rukousvigilia 
paikallisten nuorten ryhmän kanssa. Majoittuminen on vielä auki. 
Tiistaina 25.9. klo 11.30 tapaaminen paavi Franciscuksen kanssa Kaarli-kirkossa, lounas, ja sitten 
iltapäivällä messu. 
 
Paluu Helsinkiin on hyvin myöhään, lähdemme Tallinnasta klo 23.30 Tallink Siljan laivalla, joka 
saapuu Helsinkiin aamuyöllä keskiviikkona 26.9. klo 01.30. Tarvittaessa voimme tarjota Helsingin 
ulkopuolelta tuleville majoituksen loppuyöksi. 
 
Ilmoittautuminen 
Nuorten matkalle Tallinnaan pitää ilmoittautua 15.7. mennessä. Matkalle rekisteröitymistä varten 
halukkaiden osallistujien tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen marco.pasinato@katolinen.fi 
seuraavat tiedot: etunimet ja sukunimi (samassa muodossa kuin henkilökortissa tai passissa), 
henkilökortin tai passin numero (Huom! Suomen kansalaisille riittää henkilökortti, ulkomaalaisilla 
täytyy olla passi), yhteystiedot eli sähköpostiosoite ja puhelinnumero, syntymäpäivä (tämä on 
tärkeä tieto, koska ala-ikäisten osallistujien kohdalla tarvitsemme vähintään vanhemmilta kirjallisen 
luvan matkaan; jos osallistuja on alle 10 v. tarvitsee hän mukaansa täysi-ikäisen virallisen huoltajan 
matkaa varten), tiedot siitä onko osallistuja liikuntarajoitteinen, ja/tai käyttääkö pyörätuolia. 
 
Matkan maksaminen 
Koko matka maksaa 50 euroa. Maksu kattaa laivamatkan, bussimatkan sekä majoituksen ja yhden 
illallisen. Matka tulee maksaa seurakunnan tilille FI61 1014 3000 2118 01 viimeistään 30. 
heinäkuuta; viestikenttään on merkittävä nuoren nimi, sekä tieto "Nuorten matka Tallinnaan". 
Toivottavasti saamme kokoon ison ryhmän tälle matkalle tapaamaan paavimme! Hyvää kesää! 
 
Rukouksin, 

             
Marco Pasinato 
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