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Vaasa-Pärnu Seura ry 
 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020 
 

Vuosi 2020 oli Vaasa-Pärnu Seuran 32. toimintavuosi, seura perustettiin 13.12.1988. Vaasan ja 
Pärnun kaupungeilla on kuitenkin ollut keskinäistä ystävyyskaupunkitoimintaa jo vuodesta 1956 
lähtien eli 64 vuoden ajan.  
 
Tarton rauhansopimuksen allekirjoittamisesta Viron ja Neuvosto-Venäjän välillä tuli kuluneeksi 
tasan 100 vuotta 2. helmikuuta. Tarton rauha (Tartu rahu) oli  Viron vapaussodan päättänyt, 
helmikuussa 1920 solmittu rauhansopimus. Tarton rauhassa Neuvosto-Venäjä tunnusti Viron 
itsenäisyyden, luopui oikeudestaan Viron alueeseen ja maksoi Virolle 15 miljoonaa kultaruplaa 
sotakorvauksena. Tarton rauhan rajat ovat olleet avoin kiistakysymys Viron ja Venäjän välillä siitä 
lähtien, kun Viro itsenäistyi uudelleen vuonna 1991.  
 
Tarton rauhan merkkipäivää vietettiin jälleen 14. lokakuuta, kun Suomen ja Neuvosto-Venäjän 
välille solmitusta Tarton Rauhasta tuli kuluneeksi tasan 100 vuotta. Näistä molemmista Tarton 
kaupunkiin liittyvistä historian merkkihetkistä on ollut luettavissa materiaalia vuoden aikana 
Vaasa-Pärnu Seuran Facebook-sivuilla. 
 
Virolaiskirjailija ja -runoilija Jaan Krossin syntymästä tuli 19. helmikuuta kuluneeksi 100 vuotta. 
SVYL järjesti alkuvuodesta ”Lukukuntoon Krossilla” -haasteen ja siitä tiedotettiin myös Vaasa-
Pärnu Seuran Facebook-sivujen kautta. Haasteella kannustettiin lukemaan jotain Jan Krossin 
laajasta kirjallisesta tuotannosta. Kampanja huipentui sosiaalisen media kautta 13. helmikuuta. Jan 
Kross on yksi Viron kansainvälisesti tunnetuimpia kirjailijoita. 
 
Virolaisen ooppera- ja iskelmälaulaja sekä elokuvanäyttelijä Georg Otsin syntymästä tuli 21. 
maaliskuuta kuluneeksi 100 vuotta. Vaasan kaupunginorkesteri perui kaikki kevään konserttinsa 
maaliskuun loppupuolelta lähtien koronapandemian vuoksi ja samalla peruuntui myös 
vappukonsertti, jonka teemana oli ”Unohtumaton Georg Ots”. Konsertinjohtaja olisi toiminut 
virolaissyntyinen kapellimestari Mikk Murdvee ja solistina virolainen näyttelijä Marko Matvere. 
Suunnitelmissa oli jäsenetuhintaiset liput Vaasa-Pärnu Seuran jäsenille sekä osallistuminen 
konsertin jälkeiseen VIP-tilaisuuteen yhdessä illan esiintyjävieraiden kanssa. 
 
Maaliskuun puolivälin jälkeen yhdistystoimintaa ja koko yhteiskuntaa alkoi merkittävästi rajoittaa 
maailmanlaajuinen ja Suomeenkin äkillisesti levinnyt Covid-19 -pandemia, eikä sen jälkeen 
pystytty toteuttamaan enää mitään jäsentapahtumia suunnitellulla tavalla. Suomen hallituksen 
suosituksesta kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet peruttiin 12. maaliskuuta alkaen. Vaasan 
kaupungin Koti- ja laitoshoidon johtaja ohjeisti 13. maaliskuuta, että kaikki Arbetets Vänner -
toimitilan ryhmätoiminnot peruttiin kuukauden ajaksi. Maan hallitus otti käyttöön Valmiuslain 18. 
maaliskuuta alkaen, jolloin kaikki julkiset kokoontumiset Suomessa rajoitettiin enintään 10 
henkilöön, koulut siirtyivät etäopetukseen, yli 70-vuotiaat velvoitettiin karanteenia vastaaviin 
oloihin ja omaisten vierailut hoitolaitoksiin kiellettiin. Keväällä koko Uudenmaan maakunta 
eristettiin muusta Suomesta 28. maaliskuuta alkaen lähes kolmen viikon ajaksi.  
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Yhdistyksen toimintaan kevään poikkeusolot vaikuttivat siten, että kaikki tapahtumat ja 
kokoontumiset jouduttiin perumaan.  Kesän aikana pystyttiin elämään hiukan vapaammin, mutta 
syksyllä kokoontumisrajoitukset astuivat uudelleen voimaan alueellisina rajoituksina. 
 
 
VAASA-PÄRNU SEURAN HALLITUS 
 
Seuran hallitukseen ovat vuonna 2020 kuuluneet   Toimikaudella 
 
Erja Saario   puheenjohtaja  2020-2021 

Kaj Höglund   varapuheenjohtaja  2020-2021 

Minna Kaataja  sihteeri   2019-2020 

Krista Haapamäki  taloudenhoitaja                         2020-2021 

Antti Kaukonen  jäsenvastaava  2020-2020 

Raimo Laine   tiedotusvastaava  2019-2020 

Raimo Vahtera  matkailuvastaava  2020-2021 

 

Hallituksen ulkopuolelta: 

Aila Vahtera   lehtileikekansion ylläpito 

 
 
Toiminnantarkastajina ovat toimineet Anna-Maija Iitola ja Raija Rintapää. 
Varatoiminnantarkastajana on toiminut Harri Lehtinen. 
 
Hallitus kokousti toimintavuoden aikana yhteensä 12 kertaa eli kerran kuukaudessa. Uuden ja 
vanhan hallituksen jäsenten vaihtokokous (sekä uuden hallituksen järjestäytymiskokous) 
järjestettiin Edvininpolun Töpinässä joulukuulla 2019. Tammi-maaliskuussa hallitus kokousti 
Arbetets Vänner -toimitilassa Ajurinkadulla, mutta huhtikuun kokouksesta lähtien hallitus on 
kokoustanut etänä Skype-yhteyksien kautta, lukuun ottamatta kesäkuun hallituksen kokousta, joka 
pidettiin ulkona Asunto Oy Vaasan Suvihovi -taloyhtiön pihamaalla Suvilahdessa. 
 
Vaasa-Pärnu Seuran kevätkokous siirrettiin koronapandemian vuoksi maaliskuun lopulta 
lokakuulle ja vielä kerran marraskuulle, ennen kuin kokouksen järjestäminen 
kokoontumisrajoitusten puitteissa oli mahdollista. Vaasa-Pärnu Seuran sääntömääräiset kevät- ja 
syyskokoukset pidettiin 18. marraskuuta, kaksi vuosikokousta peräkkäin yhden illan aikana, 
Valokyltti Oy:n tiloissa Tiilitehtaankadulla. Kevätkokouksen jälkeen pidetyssä syyskokouksessa 
valittiin erovuoroiset hallituksen jäsenet Minna Kaataja, Antti Kaukonen ja Raimo Laine uudelleen 
jatkamaan 2-vuotiskaudeksi 2021-2022. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Anna-Liisa Punto-
Luoma vuodeksi 2021, hallituksesta eroa pyytäneen Raimo Vahteran tilalle. Toiminnantarkastajiksi 
valittiin jatkamaan vuodelle 2021 Anna-Maija Iitola ja Raija Rintapää, varatoiminnantarkastajaksi 
valittiin jatkamaan Harri Lehtinen. Vuosikokousten jälkeen Kaj Höglund esitelmöi aiheesta 
”Avaruusruokaa Virosta”. Kokoontumisessa käytettiin suu-nenämaskeja ja käsidesiä sekä 
säilytettiin turvavälit. Iltaan osallistui 12 jäsentä paikan päällä ja yksi jäsen etänä Zoomin kautta.  
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JÄSENASIAT 
 
Jäsenmaksu on ollut 20 euroa henkilöjäseniltä ja 100 euroa yhteisöjäseniltä. Vuonna 2020 Vaasa-
Pärnu Seuralla oli 147 henkilöjäsentä ja neljä yhteisöjäsentä. Kaksi vuotta peräkkäin 
jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet (muistutuksesta huolimatta) on poistettu jäsenrekisteristä.   
 
AVUSTUKSET 
 
Vaasa-Pärnu Seura haki Vaasan kaupungin yleistä toiminta-avustusta, mutta vuonna 2020 sellaista 
ei seuralle kuitenkaan myönnetty.  
 
TIEDOTUS 
 
Hallituksen tiedotusvastaava Raimo Laine laati seuralle uudet kotisivut ja ne otettiin käyttöön 
vuoden 2020 alussa osoitteessa https://vaasaparnuseura.svyl.fi/. Facebook-sivu ja seuran uusi 
kotisivu ovat olleet aktiivisessa käytössä ajankohtaisista asioista tiedotettaessa ja ne on todettu 
toimiviksi nopean tiedottamisen välineiksi. Vuoden aikana Facebook-sivuilla on julkaistu runsaasti 
ajankohtaista Viro-aiheista luettavaa. Hallituksen sisäinen tiedottaminen on tapahtunut pääasiassa 
sähköpostitse ja WhatsApp:in kautta.  
 
Jäsenille lähetettiin postitse kaksi jäsentiedotetta, tammikuussa ja lokakuussa. Jäsentiedotteiden 
laatimiseen osallistuivat Erja Saario, Minna Kaataja ja Raimo Vahtera. Jäseniä tiedotettiin 
yhdistyksen ajankohtaisista asioista sekä merkittävistä tapahtumista Vaasassa ja Pärnussa. Raimo 
Vahteran laatima katsaus Vaasa-Pärnu ystävyyskaupunkisuhteiden vuosikymmenistä liitettiin 
syksyn jäsentiedotteeseen. Syksyn jäsentiedotteeseen liitettiin mukaan lisäksi ylimääräinen 
tiedotesivu seuran kevät- ja syyskokouspäivän siirtymisestä lokakuulta marraskuulle maakunnan 
koronapandemiatilanteen vuoksi sekä tiedotettiin mahdollisuudesta osallistua seuran 
vuosikokoukseen etänä Zoomin kautta. Jäsentiedotteet ovat kaikkien luettavissa Vaasa-Pärnu 
Seuran kotisivujen kautta. 
 
Kokouskutsut ja tapahtumailmoitukset on julkaistu jäsentiedotteissa. Pohjalaisen ja Vaasan 
Ikkunan maksuttomia toimintapalstoja on pyritty käyttämään tarpeen mukaan. Vaasa-Pärnu 
Seuran jäsenet ovat saaneet neljä kertaa vuodessa ilmestyvän SVYL:n tiedotuslehden Viro Nyt!, 
jossa myös Vaasa-Pärnu Seura on aktiivisesti tiedottanut jäsentapahtumistaan. Toukokuun Viro 
Nyt! -lehdessä julkaistiin Suomen Viro-yhdistysten paikallisyhdistysesittelyt, jossa julkaistiin myös 
Vaasa-Pärnu Seuran esittely; Vastaavan sisältöinen yhdistysesittely julkaistiin myös syksyn 
jäsentiedotteessa. Jäsenlehti on luettavissa lisäksi sähköisessä muodossa osoitteessa 
www.lehtiluukku.fi. Aineistoa seuran toiminnasta kerätään lehtileikekansioon. 
 
 
YHTEISTOIMINTAA JA TAPAHTUMIA 
 
Lennart Meri 90 -näyttely 
 
SVYL:n kiertävä näyttely ”Terävä katse, terävä kynä – Lennart Meri 90” oli esillä Vaasan 
pääkirjaston alakerran näyttelytilassa helmikuun ajan. Kirjailija, elokuvaohjaaja, poliitikko ja 
presidentti Lennart Meren (1929-2007) syntymästä tuli kuluneeksi 29. maaliskuuta 91 vuotta. 
Viron Länsi-Suomen kunniakonsuli Pekka Haapanen avasi Lennart Meri -näyttelyn 1. helmikuuta. 
Omakohtaisia muistoja tapaamisistaan Lennart Meren kanssa kertoivat Pertti Sevola ja Maano 
Männi. Näyttelyn ohessa oli esillä myös pääkirjaston Lennart Meri -kirjallisuutta.  
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Lennart Meri -näyttelyn avajaisiin pääkirjaston ala-aulassa osallistui 11 jäsentä. Nimensä 
vieraskirjaan kirjoitti 18 vierailijaa, mutta tosiasiassa näyttelyn näki runsas joukko kirjaston 
kävijöitä neljän viikon aikana, koska näyttely oli esillä alakerrassa vilkkaan läpikulkukäytävän 
varrella. 
 
Viron itsenäisyyspäivä 
 
Viron 102. itsenäisyyspäivänjuhlaa vietettiin arvokkaissa puitteissa Vaasa opiston juhlasalissa 
helmikuun 20. päivänä. Juhlan avauspuheenvuoron käytti Vaasa-Pärnu Seuran puheenjohtaja Erja 
Saario, Viuluduo Maano ja Terje Männi esiintyivät, kaupunginjohtaja Tomas Häyry toi juhlaan Vaasan 
kaupungin tervehdyksen, mieskuoro Pohjan Miehet esiintyi, Viron tasavallan Länsi-Suomen 
kunniakonsuli Pekka Haapanen toi tervehdyksensä, puheenjohtaja Erja Saario välitti kaupunginjohtaja 
Romek Kosenkraniuksen ja Pärnun kaupungin tervehdyksen, Vaasan Eläkeläiset ry:n 
Senioritanssiryhmä esiintyi ja lopuksi laulettiin yhteislauluina Pohjan Miesten johdolla Mu Isamaa – ja 
Maamme -laulut. Juhlaan osallistui 75 henkilöä. Juhlan päätteeksi Vaasan kaupunki tarjosi juhlakahvit.  
 

Paikallislehti Vaasan Ikkuna julkaisi 12. helmikuuta puolen sivun artikkelin Lennart Meri -
näyttelystä pääkirjastossa ja Viron itsenäisyyspäivän juhlasta Vaasan kaupungintalolla otsikolla: 
”Vaasa-Pärnu Seura juhlii Viroa”. Lehtijutussa haastateltiin seuran puheenjohtaja Erja Saariota ja 
sihteeri Minna Kaatajaa. 
 
Hallituksen jäsen Raimo Vahtera ja Aila Vahtera osallistuivat Pärnun kaupungin kutsumina Viron 
itsenäisyyspäivän konserttiin Pärnun konserttitalossa sunnuntaina 23. helmikuuta. 
 
Viron uudelleenitsenäistymisen vuosipäivä 

Viron uudelleenitsenäistymisen vuosipäivää vietettiin 20. elokuuta perinteisesti Hietalahden 
Pärnu-puistossa, jossa Suomen ja Viron liput liehuivat salossa koko päivän ajan. Vuosipäivän 
tapahtumassa Vaasa-Pärnu Seuran jäsen Ants Teern kertoi viroksi ja suomeksi omasta 
lapsuudestaan Saarenmaalla, elämästään Ruotsissa ja Vaasassa sekä Viron historiaa eri 
aikakausilta. Raimo Vahtera soitti huuliharpulla Saarenmaan valssin. Tarjolla oli Erjan leipomaa 
herkullista taatelipiirakkaa virolaiskartanon ohjeen mukaan sekä kahvia ja mehua. Illan päätteeksi 
ohjelmassa oli lipunlasku. Myötätuulessa-veistoksen juurella oli Aila Vahteran kokoama kaunis 
kukkakimppu. Tilaisuuteen osallistui 14 jäsentä. 

 
Muita tapahtumia 
 
Vaasa-Pärnu Seura osallistui Vaasan kaupungin Taiteiden Yö -tapahtuman ”Istuta oma puusi” -
päivään 6. elokuuta. Vaasalaiset yhdistykset ja yksityiset saivat käydä istuttamassa oman 
nimikkopuun Gustafsborgin (Kustaanlinnan) metsikköön. Vaasa-Pärnu Seuran nimikkopihlajaa 
olivat istuttamassa puheenjohtaja Erja Saario, hallituksen jäsen Raimo Laine sekä seuran jäsen 
Stefan Saario. Marraskuun alussa pihlajaan kiinnitettiin puinen kyltti, johon on painettu Vaasa-
Pärnu Seuran logo ja teksti: ”Istuta oma puusi -päivä Taiteiden yö 6.8.2020. Tämän pihlajan istutti 
Vaasa-Pärnu Seura ry”. Seuran nimikkopihlaja sijaitsee näkyvällä paikalla, lähelle suosittua 
ulkoilureittiä uimarannan läheisyydessä. 
 
Vaasan kaupunginorkesterin konserttimestari ja Vaasa-Pärnu Seuran jäsen Maano Männi toimi 
tämänvuotisen 22.–29. elokuuta järjestetyn Tallinnan kamarimusiikkifestivaalin taiteellisena 
johtajana. Eri puolilla Tallinnaa järjestetyn tapahtuman pääesiintyjä oli mustasaarelaissyntyinen 
huippusopraano Camilla Nylund, joka esiintyi Virossa urallaan ensimmäistä kertaa.  



Toimintakertomus 2020                               Vaasa-Pärnu Seura ry                                                                               5 (6) 

 

Nylund esiintyi festivaalin kamariorkesterin kanssa gaalakonsertissa Tallinnan Johanneksen 
kirkossa (Jaani kirik).  Tallinnan kamarimusiikkifestivaali 2020 oli menestys ja sai runsaasti 
huomiota Tallinnassa ja Virossa.   
 
Vaasa-Pärnu Seuran jäsenille tarjottiin jälleen mahdollisuus osallistua Vaasan kaupunginorkesterin 
konserttiin jäsenetuudella. Maano Männin johtama Sinun hetkesi V- toivekonsertti siirrettiin 
maaliskuulta syyskuulle ja hajautettiin kolmeksi eri konserttitilaisuudeksi (10–11.9.), jolloin yleisön 
turvaväleistä pystyttiin huolehtimaan. Syyskuun 10. päivänä kaupungintalolla järjestettyyn 
myöhäisempään konserttiin osallistui 11 jäsentä Vaasa-Pärnu Seurasta. Konsertin solistina esiintyi 
Vaasan kaupunginorkesterin jäsen, klarinetisti Eneko Iriarte Velasco. 
 
Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry ja sosiaali- ja terveystoimen johtaja Jukka Kentala kutsuivat 
vaasalaisia yhdistyksiä ”Vaasa- Mitä kuuluu?” -yhdistysiltaan 10. syyskuuta. Luento- ja 
keskustelutilaisuuden aiheena oli ”Mikä on järjestöystävällinen Vaasa” ja järjestettiin etäyhteyksin 
Teamsin kautta. Hallituksen jäsen Antti Kaukonen osallistui tilaisuuteen. 
 
Toista vuotta peräkkäin yhteistyössä Vaasan Ympäristöseuran kanssa suunniteltu ”Teeme Ära- 
Hoidamme homman” –siivoustalkoot siirrettiin kevään kokoontumisrajoitusten vuoksi syksylle, 
mutta koska tapahtumaa ei voitu toteuttaa suunnitellulla tavalla kokoontumisrajoitusten vuoksi, 
se siirrettiin seuraavana toimintavuonna toteutettavaksi. 
 
Virolaisten elokuvien iltaa suunniteltiin jäsenille sekä keväällä että syksyllä, mutta niiden toteutus 
siirrettiin seuraavaan toimintavuoteen hankalana jatkuneen koronatilanteen vuoksi. 
 
Suomen Viro-yhdistysten liitto 
Puheenjohtaja Erja Saario edustaa Vaasa-Pärnu Seuraa Suomen Viro-yhdistysten liiton (SVYL:n) 
hallituksessa ja tätä kautta Vaasa-Pärnu Seura on saanut olla mukana vaikuttamassa järjestön 
toimintaan myös valtakunnan tasolla.  
 
SVYL:n liittokokous Teamsin kautta 
SVYL:n vuosikokous oli alun perin suunniteltu pidettäväksi huhtikuun alussa Kulttuuritalo Laikussa 
Tampereella, jolloin kokousväki olisi samalla kertaa osallistunut myös Georg Ots 100 -
konserttikiertueeseen. Lokakuun alkuun siirretty konserttikiertue jouduttiin lopulta perumaan 
kokonaan ja SVYL:n vuosikokous järjestettiin etänä Teamsin kautta marraskuun 2. päivänä. Vaasa-
Pärnu Seuran virallisia kokousedustajia olivat Minna Kaataja ja Raimo Laine. Puheenjohtaja Erja 
Saario osallistui vuosikokoukseen liittohallituksen edustajana. Elokuussa tehtäväänsä valittu Viro-
instituutin Suomen edustuston toiminnanjohtaja Mart Meri luennoi ennen virallista kokousta 
Teamsin kautta Suomen ja Viron kulttuurisuhteiden tulevaisuudesta. 
 
Yhteistyö Vaasan kaupungin kanssa 
Vaasan ja Pärnun ystävyysyhteistyöhön Vaasan kaupungin puolesta aktiivisesti vuosikymmeniä 
osallistunut Anna-Maija Iitola jäi kevään aikana ansaituille eläkepäiville. Erja Saario ja Raimo 
Vahtera edustivat Vaasa-Pärnu Seuraa Maaherran talolla järjestetyssä kahvitilaisuudessa syyskuun 
8. päivänä. Iitola toimi pitkään kaupungin kansliapäällikkönä ja viime vuodet kaupungin vt. 
hallintojohtajana. Kiitokset Anna-Maijalle seuramme hyväksi tehdystä merkittävästä työstä, jota 
hän jatkaa edelleenkin Vaasa-Pärnu Seuran toiminnantarkastajana ja jäsenenä. Vaasan kaupungin 
uusi ystävyysyhteistyön yhteyshenkilö on yhteiskuntasuhdevastaava Susanna Slotte-Kock. Vaasan 
ja Pärnun välisen ystävyysyhteistyön 65-vuotisjuhlan suunnittelu vuodelle 2021 on aloitettu 
yhteistyössä Pärnu-Vaasa Seltsin sekä Vaasan ja Pärnun kaupunkien edustajien kanssa. 
 



Toimintakertomus 2020                               Vaasa-Pärnu Seura ry                                                                               6 (6) 

 

Yhteydenpito Pärnuun 
Vaasa-Pärnu Seuran puheenjohtaja Erja Saario on pitänyt yhteyttä vuoden aikana Pärnu-Vaasa 
Seltsin puheenjohtaja Kristi Johansonin kanssa puhelimitse ja sähköpostilla. Joulukuun 8. päivänä 
molempien yhdistysten, Vaasa-Pärnu Seuran ja Pärnu-Vaasa Seltsin, hallitusjäseniä kokoontui 
Skypen kautta palaveriin ja ”joulutapaamiseen”, jossa alustavasti suunniteltiin mm. vuonna 2021 
vietettävää Vaasan ja Pärnun kaupunkien välisen ystävyysyhteistyön 65-vuotisjuhlaa. Skype-
tapaamisen päätteeksi Raimo Vahtera soitti huuliharpulla Finlandian, Jean Sibeliuksen 
syntymäpäivän kunniaksi.  
 
Syksyn jäsenmatka Pärnuun 

Vaasan eläkeläisten Digikerhon ja Matka-Ärrä Oy:n kanssa yhteistyössä syyskuulle suunniteltu 
jäsenmatka jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi. Vaasa-Pärnu Seuran hallitus teki 
raskaan päätöksen matkan perumisesta kesäkuulla, jolloin matkalle oli ilmoittautunut jo yli 30 
lähtijää. Matkakohteiksi oli suunniteltu Pärnun kaupunki ml. uudistettu Lydia Koidulan museo, 
Vaasan eläkeläisten Digikerhon valokuvanäyttelyn avajaiset Pärnun pääkirjastossa, tapaamiset 
Pärnu-Vaasa Seltsin ja Pärnun eläkeläisten kanssa, retket Kihnun saarelle ja Soomaan 
kansallispuistoon sekä tutustuminen Viljandin kaupunkiin ja Olustveren kartanoon Põhja-
Sakalassa. Seuraavaa jäsenmatkaa voidaan alkaa suunnitella koronapandemian väistyttyä sitten, 
kun maiden väliset matkustusrajoitukset ovat täysin poistuneet ja matkoja voidaan jälleen 
järjestää turvallisesti.  

 
 
 
15.4.2021 
Vaasa-Pärnu Seura ry:n hallitus 
 


