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Vaasa-Pärnu Seura ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020
Yleistä
Sääntöjensä mukaan Vaasa-Pärnu Seura ry omalla toiminnallaan vahvistaa ja edistää Vaasan ja 
Pärnun ystävyyskaupunkisuhdetta sekä toimii niin, että molemminpuolinen kanssakäyminen 
toteutuu. Lisäksi halutaan lisätä yhteistyötä virolaisten ja suomalaisten välillä, sekä Pärnun ja Viron 
tuntemusta. Tätä tehdään yhteistyössä kaikkien niiden vaasalaisten tahojen mm. Vaasan 
kaupungin kanssa, jotka ovat kiinnostuneita luomaan ja ylläpitämään suhteita virolaisten kanssa.

Hallitus ja tehtävien jako
Seuran hallituksen jäsenten määrä on 1+6. Hallituksen jäsenillä voi olla eri vastuualueita. 
Tarvittaessa voidaan käyttää työryhmiä, joissa voi olla hallituksen ulkopuolisia jäseniä. 
Hallitusjäsenet valitaan kaksivuotiselle toimintakaudelle.

Talous
Seuran taloutta hoitaa rahastonhoitaja, jonka tehtävänä on myös jäsenasioiden hoito sekä muut 
varainhankintaan liittyvät asiat. Hän voi tarvittaessa koota talousasioita käsittelevän työryhmän. 
Varainhankintaa toteutetaan järjestämällä myyjäisiä, arpajaisia tai myymällä yrityksille mainoksia 
tiedotteissamme. Koska varainhankinta on jäsenmaksujen ohella tärkeää yhdistyksen toiminnan 
toteuttamiseksi, pyrimme kehittämään myös muita tapoja hankkia varoja yhdistykselle.

Tiedotus
Tiedotustoiminta on tärkeä osa seuran toimintaa. Yhdistyksellä on Facebook-sivu Vaasa-Pärnu 
Seura ry, jossa tiedotamme toiminnastamme. Yhdistyksen kotisivua ollaan uudistamassa, ja siinä 
on tarkoitus tiedottaa enemmän yhdistyksestä ja jäsenasioista. Tiedottamiseen käytetään myös 
jäsentiedotetta, joka postitetaan 2-3 kertaa vuodessa. Tilaisuuksista tiedotetaan paikallisissa 
sanomalehdissä, joista pääasiassa Vaasan Ikkunassa. Tarvittaessa ilmoitamme toiminnasta myös 
Pohjalaisessa, erityisesti sen toimintapalstalla. Ilmoittelua myös muissa lehdissä voidaan 
hyödyntää. Tiedotusvastaava vastaa jäsentiedotteen kokoamista käyttäen apuna muita hallitus- tai 
hallituksen ulkopuolisia jäseniä. 

Jäsenhankinta
Jäsenmäärä laskee tasaisesti mm. luonnollisista syistä, vaikka olemme saaneet myös paljon uusia 
jäseniä. Vakituisen jäsenmäärän kasvu ei tarvitse olla ensisijainen tavoite, vaan yritämme aktivoida 
Pärnun ja Viron ystäviä osallistumaan tapahtumiin ja projekteihin, jotka edistävät 
ystävyyskaupungin Pärnun ja koko Viron tuntemusta. Pyritään luomaan myös nuorempia 
ikäluokkia kiinnostavia tapahtumia ja projekteja.
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Jäsenkokoukset ja eri tilaisuudet
Pyritään tehostamaan jäsenten aktiivisuutta. Jäsentilaisuuksien lisäksi  järjestetään tapahtumia ja 
tilaisuuksia yhdessä muiden järjestöjen ja kansalaisopistojen kanssa. Järjestetään näyttelyitä ja 
tilaisuuksia ajankohtaisista Viro-aiheista. Järjestämme Viro-instituutin ”Terävä katse, terävä kynä -
Lennart Meri 90” -näyttelyn Vaasan kirjastossa helmikuussa 2020. 

Matkailu
Seuran matkailulla on pitkät perinteet, ja siksi järjestetään vuosittain ainakin yksi ryhmämatka 
Viroon. Vuonna 2020 voitaisiin järjestää matka esim. Soomaan kansallispuistoon lähellä Pärnua. 

Juhlat
 Perinteiseen tapaan järjestämme helmikuussa Viron itsenäisyyspäivän juhlan.
 Osallistumme Vaasan Kaupungin järjestämiin tilaisuuksiin vuoden aikana.
 Elokuun 20. päivänä kunnioitamme Viron uudelleen itsenäistymisen päivää Pärnu-

puistossa.
 Voimme järjestää marras-joulukuussa yhdistyksen joulujuhlan.
 Osallistumme mahdollisuuksien mukaan Pärnussa pidettäviin tilaisuuksiin vuoden aikana.

Yhteistyö
Pärnussa tärkeitä yhteistyökumppaneitamme ovat Pärnu-Vaasa Selts (pj. Kristi Johanson), Pärnun 
Inkerinsuomalaisten kulttuuriyhdistys (pj. Hillar Talvik), Pärnun Eläkeläisten liitto ( pj. Maire Miglai) 
sekä Pärnun suomalaisten yhdistys, ja tietenkin myös Pärnun kaupunki ja sen edustajat.
Vaasalaisia yhteistyökumppaneitamme ovat Vaasan kaupunki, Vaasa opisto, Seurakunnan 
Pärnupiiri sekä monet muut kuten mm. Vaasan kävelyklubi. Vuonna 2020 voimme tehdä jälleen 
yhteistyötä Vaasan ympäristöseuran kanssa järjestämällä Teeme Ära (World Clean Up Day)- 
siivoustalkoita keväällä tai syksyllä. Emme tee ystävyystyötä yksin. Olemme valmiita yhteistyöhön 
myös muiden ystävyystyöstä kiinnostuneiden yhdistysten kanssa.


