
 Jäsentiedote 2/2022 syksy Toimitus : Minna Kaataja, Erja Saario 

          Vaasa-PärnuÊSeuranÊuutisiaÊjaÊtapahtumiaÊÊvÊ2022 

 

VAASA-PÄRNUÊSEURAÊRY:N 
SYYSKOKOUSÊ 

ToÊ24.11.2022ÊkloÊ18Ê-Ê20 
Ê 

Paikka:ÊArbetetsÊvänner,Ê
AjurinkatuÊ14,Ê2.Êkrs 
 
Käsitellään sääntömääräiset 
syyskokousasiat.  

Kokouksen jälkeen 
katselemme matkakuvia 
seuran kesämatkasta, jolla 
tutustuimme Pärnun lisäksi 
Kihnun ja Hiidenmaan saariin 

sekä Soomaan kansallis-
puistoon.  

Kahvitarjoilu. 

ÊTERVETULOA!Ê 
   TEREÊTULEMAST! 

 
ELOKUVAILTAÊjäsenilleÊ 
keÊ7.12.2022ÊkloÊ18ÊAlmaÊ
opistolla,Êauditorio,Ê2.Êkrs.Ê
(RaastuvankatuÊ31).Ê 

 

KatsommeÊ
virolaisenÊ
elokuvanÊ
TotuusÊjaÊ
oikeusÊ(2019,Ê
TõdeÊjaÊõigus)Ê
tekstitysÊengl. 

 

 
Elokuva perustuu virolaisen Anton Hansen 
Tammsaaren vuosina 1926-1933 
julkaisemaan viisiosaisen romaanisarjan 
ensimmäiseen kirjaan.  
Romaanisarjaa pidetään yhtenä 
tärkeimmistä virolaisen kirjallisuuden 
klassikoista. Tarina kertoo Andreksesta, 
joka ostaa maatilan ja muuttaa sinne nuoren 
vaimon Krõõtan kanssa rakentamaan 
elämää, mutta heidän tielle sattuu 
monenlaisia vaikeuksia. Elokuva kuvailee 
virolaista sitkeyttä, sinnikkyyttä, viisautta ja 
ahkeruutta. Tämä on tarina ihmisten 
elinikäisestä taistelusta luonnon voimia ja 
kohtaloa vastaan. Elokuva kestää 2 h 45 
min. Tarjolla glögiä ja joulumakeisia.  

Tervetuloa! Teretulemast! 



Vaasa-PärnuÊ

SeuraÊry:nÊ

kesämatkanÊ

2022Êelämyksiä 
 

Vaasa-PärnuÊ SeuraÊ ry:nÊ kesämatkanÊ aluksiÊ
tutustuimmeÊ KihnunÊ lumoavaanÊ saareen.Ê
SaimmeÊ erinomaisenÊ paikallisenÊ oppaan;Ê MareÊ
MätasÊ onÊ kirjoi anutÊ saarestaanÊ myösÊ kirjanÊ
”MinuÊ Kihnu”.Ê KiersimmeÊ saartaÊ lava-autolla,Ê
jokaÊ olikinÊ sopivaaÊ
helteisessäÊ säässä.Ê
KävimmeÊ museossa,Ê
kirkossaÊ jaÊ KihnunÊ
majakassa.Ê LounaanÊ
jälkeenÊ tutustuimmeÊ
oppaanÊ ko pihaan,Ê
hamevarastoihin,Ê
kissaanÊ jaÊ moo ori-
pyörään.Ê 
 
ToisenaÊpäivänäÊtutus-
tuimmeÊ HiidenmaanÊ saareenÊ erinomaisenÊ jaÊ
hauskaanÊ oppaanÊ kanssa.Ê Nau mmeÊ ensinÊ
lounaanÊ jaÊ si enÊ tutustuimmeÊ TahkunanÊ
majakkaanÊ jaÊ Estonia-laivassaÊ hukkuneilleÊ
lapsilleÊ omiste uunÊmuistomerkkiin.Ê KiersimmeÊ

myösÊ KassarinÊ alueenÊ
nähtävyyksiä.Ê JaÊ vieläÊ
ehdimmeÊ katsastaaÊ
PühalepanÊ kirkon.Ê
SatamassaÊ jäiÊ vieläÊ
aikaaÊ käsityöostoksille.Ê
PaluumatkallaÊ PärnuunÊ
ihastelimmeÊ HaapsalunÊ
pikkukaupunkia.  
 
KolmantenaÊ päivänäÊ
ajoimmeÊ SoomaanÊ

kansallispuistonÊ LuontokeskukseenÊ (SoomaaÊ
looduskeskus).Ê KävelimmeÊ kopraradanÊ
(=majavapolun),Ê nÊ 2km,Ê jossaÊ pitkospuu-
maastoÊ sulautuiÊ rehevöityneenÊ joenÊ jaÊ
maastonÊ vihreyteen.Ê Si enÊ tutustuimmeÊ
LuontokeskuksessaÊ videonÊ avullaÊ kokoÊ
SoomaanÊ alueeseen.Ê PaluumatkallaÊ
tutustuimmeÊTorinÊ kirkkoonÊ (VironÊ so laiden 
muistokirkko).Ê 

SunnuntaipäivänäÊ oliÊ virallisempaaÊ ohjelmaa.Ê
Pärnu-piirinÊ jaÊ srk:nÊ edustajatÊ sekäÊ muutÊ
halukkaatÊ osallistuivatÊ Elisabe nÊ luterilaisenÊ
kirkonÊ vironkieliseenÊ jumalanpalvelukseen,Ê
jonkaÊ jälkeenÊ saimmeÊ osallistuaÊ
kirkkokahveille.Ê MyöhemminÊ iltapäivälläÊ
pääsimmeÊ tutustumaanÊ InkerintalollaÊ
puh.joht.Ê HillerÊ TalvikinÊ johdollaÊ Inkerin-
suomalaisenÊ kul uuriyhdistyksenÊ näy elyynÊ
inkerin-suomalaisista.Ê SenÊ jälkeenÊ kokoon-
nu inÊ kahvilaan,Ê jossaÊ tava inÊ PärnuÊ VaasaÊ
SeltsinÊ jäseniäÊ inkerinsuomalaistenÊ lisäksi.Ê
MukanaÊ oliÊ myösÊ Pärnu-seurojenÊ perustaja-
jäsenÊErkkiÊAsiala. 
KakkukahvienÊ
äärelläÊ vaihde inÊ
kuulumisia.Ê VaikkaÊ
päivälläÊ vesikuurotÊ
kastelivat,Ê
viimeinenÊmatkailta 
PärnussaÊ kirkastuiÊ
mukavas .Ê
SeuraavanaÊ
aamunaÊ lähdimmeÊ
paluumatkalle. 
 
 
 
JormaÊHöykinpuronÊkommen ejaÊmatkasta:Ê 

TykkäsimmeÊ
pyöräilläÊ
Pärnussa,Ê  jossaÊ voiÊ
vuokrataÊ hyvätÊ
polkupyörät.Ê
LähelläÊ onÊ upeatÊ
pyöräilyrei tÊ mm.Ê
kahdenÊ sillanÊ
ympäri.Ê KävelimmeÊ
myösÊ aallontajallaÊ
parinÊ kilometrinÊ
verran.Ê SäätÊ suosiÊ

meitä.Ê PärnunÊ kaupunkiÊ onÊupeaÊ -Ê jokaÊ kertaÊ
tykkäämmeÊ siitäÊ yhäÊ enemmän.Ê TapasimmeÊ
viimeisenÊ päivänÊ illallaÊ PärnuÊ VaasaÊ SeltsinÊ
jäseniä,Ê eläkeläisiäÊ jaÊ PärnunÊ inkerin-
suomalaisia. KiitosÊ Vaasa-PärnuÊ SeuralleÊ
järjestelyistä,ÊoppaammeÊoliÊmahtava,ÊsamoinÊ
kulje ajammeÊ ReijonÊ poikaÊ Niko. LähdemmeÊ
ensiÊkesänäÊuudestaan. 

Kuvassa: Pärnusta Rita Tammela ja Kristi Johansson 
ja Vaasasta Erja Saario ja Minna Kaataja 



AndresÊAdamsoninÊupeaÊkuvateosÊ
“PärnuÊ100Êkodukonda”Ê(100ÊHomesÊofÊ
Pärnu),Êkoo uÊVironÊ100-vuo sjuhlanÊkun-
niaksiÊ(2018),ÊnytÊsaatavissaÊVaasa-PärnuÊ
SeuraltaÊhintaanÊ35e.ÊTiedustelutÊpuh.joht.Ê
ErjaÊSaario,Ê044Ê0352118. 

VAASA-PÄRNUÊSEURAN 
T-PAITAÊMYYNNISSÄÊ
NYTÊSINISENÄ! 
HintaÊ20e,ÊkysyÊpjÊErjaÊ
0440352118.ÊMyynnissäÊ
myösÊsyyskokouksessa. 

PÄRNUÊESILLÄÊTAITEIDENÊYÖSSÄ 
 

VaasanÊTaiteidenÊyöÊ-tapahtumassaÊ11.8.2022Êava uÊ
valokuvanäy elyÊPärnustaÊeliÊ”KävelylläÊPärnussaÊ–ÊJalutuskäikÊ
Pärnus”ÊonÊvieläÊnähtävilläÊTikanojanÊTaidekodinÊaidassa.ÊKuvatÊ
onÊkuvannutÊpärnulainenÊvalokuvataiteilijaÊAndresÊAdamson. 

 
Näy elynÊavasiÊTaiteidenÊyönÊ
yhteydessäÊ11.8.ÊsivistystoimenjohtajaÊ
Chris naÊKnookala.ÊÊÊLisäksiÊtervehdyksenÊesi ÊVaasa-PärnuÊSeuraÊryÊjaÊ
AndresÊAdamsonÊkertoiÊomistaÊ
valokuvistaan.ÊÊÊÊÊAvajais laisuudessaÊ
musiikkiaÊsoi vatÊSatuÊSundenÊjaÊPasiÊ
LuomaÊviulullaÊjaÊcajonilla.Ê 
Näy elynÊtoteu amisestaÊvoimmeÊkii ääÊ
VaasanÊjaÊPärnunÊkaupunkeja,ÊPohjan-
maanÊmuseota,ÊPärnuÊVaasaÊSeltsiäÊjaÊ 
Vaasa-PärnuÊSeuraa,ÊjonkaÊvarapuheen-
johtajaÊKajÊHöglundÊonÊtoiminutÊ
vastuuhenkilönäÊnäy elyn 

toteu amisessa.ÊTaiteidenÊyönÊaikanaÊnäy elyynÊTikan-
ojanÊtaidekodinÊluonaÊtutustuiÊlähesÊ2000Êkävijää. 
Vaasa-PärnuÊSeuranÊpöytäÊherä ÊmyösÊpaljonÊkiinnos-
tusta;ÊpuheenjohtajaÊjaÊsihteeriÊsekäÊmatkavastaavaÊjakoi-
vatÊseuranÊomiaÊesi eitäÊsekäÊPärnustaÊsaatuaÊmatkailu-
materiaaliaÊkiinnostuneille.ÊMyösÊAndresÊAdamsonin 
mukanaanÊtuomatÊKalevinÊsuklaakonvehditÊmaistuivat. 



Ota yhteyttä  
Seuramme jäsenmaksu on 20 €.  
Ilmoita osoitteenmuutoksesta 
jäsenvastaava Antti Kaukoselle 
antti.kaukonen@valokyltti.fi tai puh. 
044 2020019.  
Seuraathan koti– ja Facebook-
sivujamme!  
https://vaasaparnuseura.svyl.fi 

Hyvää talviaikaa! Head talve aeg ! 

VAASA-PÄRNUÊSEURAÊ

RY:NÊKESÄMATKAÊ

PÄRNUUN,ÊVILJANDIINÊJAÊ

RIIKAANÊ26.7.-31.7.2023 
JärjestämmeÊjälleenÊensiÊ
kesänäÊlinja-automatkan 
Viroon:ÊtälläÊkertaaÊPärnuun,Ê
ViljandiinÊjaÊRiikaan. 
VastuullinenÊmatkanjärjestäjä: 
Matka-Ärrä,Êwww.matka-arra.fi 
TarkemmatÊ edotÊtulossaÊko -
sivulleÊjaÊfacebook-sivulle. 
SeuraaÊilmoituksia. 

SUUNNITTEILLAÊ
PYÖRÄILYMATKAÊVIROONÊ
yhdessäÊVaasanÊLatuÊry:nÊ
kanssaÊkeväälläÊ2023Ê 
(mahd.Êtoukokuussa) 
IlmoitaÊjosÊoletÊkiinnostunut 
pjÊErjaÊ044Ê0352118. 

VIRONÊ

ITSENÄISYYSPÄIVÄN 

JUHLAÊÊLAÊ18.2.2023 

ÊÊÊ-ÊÊ105ÊVUOTTAÊ 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊITSENÄISYYTTÄ 

Järjestämme itsenäisyys-
päivän juhlan kansalaisopisto 
Almassa, Raastuvankatu 31.  
Toivomme, että saamme 
juhlaan esiintyjiä ja vieraita 
myös Pärnusta. 
Kellonaika ei ole vielä 
selvillä, mutta ilmoitamme 
tarkempia tietoja Vaasa-Pärnu 
Seuran kotisivuilla, sekä 
facebook-sivuilla ja myös 
lehdissä. 
  Tapaamisiin! 


