Toimintakertomus 2019

Vaasa-Pärnu Seura ry

1 (6)

Vaasa-Pärnu Seura ry
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019
Vuosi 2019 oli Vaasa-Pärnu seuran 31. toimintavuosi, seura perustettiin 13.12.1988. Vaasan ja
Pärnun kaupungeilla on kuitenkin ollut keskinäistä ystävyyskaupunkitoimintaa jo vuodesta 1956
lähtien eli 63 vuoden ajan.
Vironkieli sai valtion virallisen kielen aseman tasan 100 vuotta sitten, vuonna 1919. Tämän
johdosta vuosi 2019 oli teemaltaan vironkielen vuosi. Maailmanlaajuista vironkielen viikkoa
vietettiin syyskuussa, 23-29.9.2019, jolloin Viro-instituutti järjesti tempauksen ”Kaikki
opiskelemaan viroa!” Vironkielen viikosta tiedotettiin myös Vaasa-Pärnu seuran Facebook-sivulla,
jossa oli näkyvillä aiheeseen liittyviä linkkejä. Vironkieltä puhuu äidinkielenään noin 922 000
ihmistä Virossa ja 160 000 muualla maailmassa. Näiden lisäksi vironkieltä osaavia on arviolta noin
168 000.
Kirjailija, elokuvaohjaaja, poliitikko ja presidentti Lennart Meren (1929-2007) syntymästä tuli 29.
maaliskuuta 90 vuotta. Vaasa-Pärnu seura juhlisti tärkeää merkkivuotta järjestämällä jäsenille
Lennart Meri -illan lokakuulla.

VAASA-PÄRNU SEURAN HALLITUS
Seuran hallitukseen ovat vuonna 2019 kuuluneet

Toimikaudella

Erja Saario

puheenjohtaja

2018-2019

Kaj Höglund

varapuheenjohtaja

2018-2019

Minna Kaataja

sihteeri

2019-2020

Krista Haapamäki

taloudenhoitaja/ jäsenvastaava

2018-2019

Raimo Laine

tiedotusvastaava

2019-2020

Raimo Vahtera

matkailuvastaava

2018-2019

Seppo Itänen

hallituksen jäsen

2019-2020

Hallituksen ulkopuolelta:
Aila Vahtera

lehtileikekansion ylläpito

Toiminnantarkastajina ovat toimineet Jukka Jalkanen ja Harri Lehtinen. Varatoiminnantarkastajana
on toiminut Susanna Paavola-Lehtinen.
Hallitus kokoontui vuoden 2019 aikana 11 kertaa.
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Kevätkokous pidettiin Arbetets Vännerin tiloissa 15. huhtikuuta. Kevätkokouksen jälkeen katseltiin
kuvia ja videoita Pärnu-Vaasa seltsin 30-vuotisjuhlasta helmikuulta Raimo Vahteran johdolla. Illan
päätteeksi järjestettiin arvonta, jossa arvottiin Raimo Vahteran maalama maisemataulu. Taulun
voitti Arto Nurmi. Tauluarvonta tuotti 60 euroa Vaasa-Pärnu seuran hyväksi. Krista Haapamäki ja
Marja-Liisa Laine leipoivat kevätkokoukseen maukkaat tarjoilut. Iltaan osallistui 14 jäsentä.
Syyskokous pidettiin Arbets Vännerin tiloissa 18. marraskuuta. Syyskokouksessa tehtiin vuotta
2020 koskevia päätöksiä. Erja Saario valittiin jatkamaan puheenjohtajana seuraavalle 2vuotiskaudelle 2020-2021. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin vuodelle 2020 Antti Kaukonen,
kesken 2-vuotiskauden eronneen Seppo Itäsen tilalle. Uusiksi tilintarkastajiksi valittiin vuodelle
2020 Anna-Maija Iitola ja Raija Rintapää, varatoiminnantarkastajana jatkaa Harri Lehtinen.
Syyskokouksen jälkeen katseltiin kuvia ja videoita Tallinnan tanssi- ja laulujuhlilta heinäkuulta Kaj
Höglundin ja Raimo Vahteran johdolla sekä keskusteltiin Pärnuun järjestettävästä
jäsenryhmämatkasta vuoden 2020 aikana. Tilaisuuteen osallistui 15 jäsentä.
JÄSENASIAT
Jäsenmaksu on ollut 20 euroa henkilöjäseniltä ja 100 euroa yhteisöjäseniltä. Vuonna 2019 VaasaPärnu seuralla oli 152 henkilöjäsentä ja viisi yhteisöjäsentä. Kaksi vuotta peräkkäin jäsenmaksunsa
maksamatta jättäneet (muistutuksesta huolimatta) on poistettu jäsenrekisteristä.
AVUSTUKSET
Vaasa-Pärnu seura haki avustuksia, mutta vuonna 2019 ei sille sellaisia myönnetty.
Vaasan kaupungilta haettiin aiempien vuosien tapaan yleistä toiminta-avustusta.
Avustusta haettiin myös kahdelta vaasalaiselta säätiöltä, Vaasan Aktiasäätiöltä sekä Vijo ja Maire
Vuorion säätiöltä. Vaasan Aktiasäätiö tukee kulttuuria, lapsi- ja nuorisotyötä, urheilua,
kotiseututyötä ja muuta yleis- ja yhteiskuntahyödyllistä toimintaa, jolloin tukiraha annetaan
pääsääntöisesti projektiavustuksina organisaatioille ja yhteisöille. Viljo ja Maire Vuorion säätiö voi
puolestaan tukea esim. musiikkitoimintaa ja musiikkitilaisuuksien järjestämistä Vaasassa klassisen
musiikin alalla.
Vaasan Aktiasäätiöltä haettiin avustusta Andres Adamson: ”Pärnu 100 kodukonda”-taidenäyttelyn
tuomiseen Pärnusta Vaasan taidehalliin. Adamsonin näyttely sisältää noin 100 kuvaa pärnulaisista
kodeista sekä tarinoita niistä. Viljo ja Maire Vuorion säätiöltä haettiin avustusta ”Pärnu Noorte
Puhkpilliorkester” puhallinorkesterin vierailun tukemiseen ja orkesterin esiintymiseen esim.
Taiteiden yönä 2019. Nämä molemmat ideat jätettiin toteuttamatta.
TIEDOTUS
Jäsentiedotteiden laatimiseen ovat vuoden aikana osallistuneet Erja Saario, Krista Haapamäki ja
Raimo Vahtera. Vuonna 2019 lähetettiin jäsenille postitse kaksi jäsentiedotetta, maaliskuussa ja
lokakuussa. Niissä tiedotettiin yhdistyksen asioista ja merkittävistä tapahtumista Vaasassa ja
Pärnussa. Facebook-sivu on ollut myös aktiivisesti käytössä yhdistyksen toiminnasta
tiedotettaessa. Hallituksen sisäinen tiedottaminen on tapahtunut pääasiassa sähköpostitse ja
WhatsApp:lla. Kokouskutsut ja tapahtumailmoitukset on julkaistu Vaasan Ikkuna -lehdessä.
Pohjalaisen ja Vaasan Ikkunan maksuttomia toimintapalstoja käytettiin mahdollisimman paljon.
Elisa lopetti seuran kotisivujen ylläpidon 1.1.2019, jolloin kotisivujen ylläpito siirtyi Kosilalle.
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Koska sivujen ylläpito Kosilan kautta olisi tullut huomattavasti aiempaa kalliimmaksi, alettiin etsiä
mahdollisuuksia laatia kokonaan uudet kotisivut. Kosila sulki seuran vanhat kotisivut
loppuvuodesta. Hallituksen tiedotusvastaava Raimo Laine aloitti uusien kotisivujen laadinnan
Yhdistysavaimen kautta, mutta uusia kotisivuja ei vielä ehditty ottaa käyttöön kuluvan vuoden
toimintavuoden aikana. Vaasa-Pärnu seuran jäsenet ovat saaneet neljä kertaa vuodessa
ilmestyvän SVYL:n tiedotuslehden Viro Nyt!, jossa myös Vaasa-Pärnu seura on aktiivisesti
tiedottanut jäsentapahtumistaan.
Aineistoa seuran toiminnasta kerätään lehtileikekansioon.

YHTEISTOIMINTAA JA TAPAHTUMIA
Ystävyyskaupunkiyhteydet
Pärnussa toimiva sisarjärjestömme Pärnu-Vaasa Selts tuli 30 vuoden ikään. Pärnu-Vaasa Selts
järjesti 30-vuotisjuhlan Pärnun Raatihuoneella (Pärnu Raekoda), joka on Pärnun entinen
kaupungintalo, lauantaina 9.2.2019. Arvokkaaseen juhlaan Pärnussa osallistuivat hallituksen
jäsenistä puheenjohtaja Erja Saario sekä Krista Haapamäki, Seppo Itänen, Raimo Laine, Raimo
Vahtera ja jäsenistöstä Stefan Saario, Marja-Liisa Laine ja Aila Vahtera. Juhlivaa Pärnu-Vaasa Seltsiä
muistettiin 500 euron lahjalla. Erja Saario välitti juhlaan myös Vaasan kaupungin tervehdyksen ja
lahjan. Tervehdyksen vastaanottivat Pärnu-Vaasa Seltsin puheenjohtaja Iira Igasta ja seuran
varapuheenjohtaja Kristi Johansson. Pärnu-Vaasa Seltsin uudeksi puheenjohtajaksi valittiin
keväällä Kristi Johansson. Vaasa-Pärnu seuran puheenjohtaja on pitänyt yhteyttä uuden
puheenjohtajan kanssa puhelimitse ja sähköpostilla.
”Viron kieli ja kulttuuri” -luento
Suomen Viro-yhdistysten liiton puheenjohtaja Grete Ahtola vieraili Vaasassa 25. maaliskuuta ja
luennoi meille aiheesta ”Viron kieli ja kultuuri”, vironkieli 100 vuotta. Jäsentilaisuus järjestettiin
Arbetets Vännerin tiloissa. Luentotilaisuuden järjestämisellä haluttiin juhlistaa myös helmikuulla
ollutta Viron 101. itsenäisyyspäivää. Luennon jälkeen kuunneltiin Raimo Vahteran
musiikkiesityksiä, mm. Saarenmaan valssi vironkielellä. Jäseniltaan osallistui ____ jäsentä (lkm
vieraskirjasta).
”Viron kieli ja kulttuuri” -jäseniltaan osallistuneiden keskusteluissa nousi esille kyseinen
päivänmäärä 25.3.1949 eli täsmälleen 70 vuotta sitten Virossa alkoivat väestön massakyyditykset.
25.3.2019 kyyditysten vuosipäivää muistettiin ympäri Viroa eri tapahtumissa ja muistokynttilöitä
sytyttämällä. 70-vuotismuistopäivä nimitettiin koko maata koskevaksi kertaluonteiseksi
liputuspäiväksi. Yli 22 000 virolaista pakotettiin jättämään kotinsa ja kuljetettiin Siperiaan eikä
monet heistä enää koskaan palanneet. Virolaiset muistavat tätä päivää ”Maaliskuun kyyditysten”
(Märtsiküüditamine) vuosipäivänä. Neuvostoliiton Priboi-operaatio koski myös latvialaisia ja
liettualaisia. Baltian maista kyyditettiin Siperiaan yhteensä yli 90 000 ihmistä, heistä yli 70
prosenttia oli naisia ja alle 16-vuotiaita lapsia. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tunnustanut
maaliskuun kyyditysten olevan rikos ihmisyyttä vastaan (Lähde: Tallinna24.ee).
Muita tapahtumia
Vaasa-Pärnu seuran jäsenillä oli mahdollisuus osallistua vuoden aikana kolmeen tasokkaaseen
Vaasan kaupunginorkesterin konserttiin alennettuun jäsenhintaan. Ensimmäinen konsertti, johon
osallistuttiin, oli 21. helmikuuta ”Sinun hetkesi V” -toivelaulukonsertti, jossa kapellimestarina toimi
Vaasa-Pärnu seuran jäsen Maano Männi. Konsertin solisteina esiintyivät Antti Railio laulu, Kai
Ratassepp piano, Mari Pakarinen kornetti sekä Maano Männi viulu.
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Konsertti koostui yleisön toivekappaleista ja sisälsi klassisen musiikin lisäksi myös kevyen musiikin
hittejä sekä elokuva- ja pelimusiikkia. Toivelaulukonserttiin osallistui ____ jäsentä. Toinen
konsertti, johon osallistuttiin, oli 14. marraskuuta kamarimusiikkikonsertti Metamorfooseja, johon
osallistui 5 jäsentä. Konsertissa esiintyivät mm. Erika Nygård huilu sekä Maano ja Terje Männi
viuluineen. Kolmas konsertti oli 21. marraskuuta järjestetty Phantasma, johon osallistui 12 jäsentä.
Phantasma-onserttia johti virolainen kapellimestarikyky Mihhail Gerts. Phantasma-konsertin
jälkeen saimme osallistua myös VIP-tilaisuuteen, jossa tapasimme konserttia johtaneen Gertsin ja
konsertin nuoren solistin, 18-vuotiaan viuluvirtuoosi Rebecca Roozemanin. VIP-tilaisuuteen
osallistuneet saivat esittää kysymyksiä ja vaihtaa ajatuksia vierailevien muusikoiden kanssa.
”Teeme Ära- Hoidamme homman” –siivouspäivä järjestettiin Viron mallin mukaisesti 22.
toukokuuta yhteistyössä Vaasan ympäristöseuran ja Keskikaupungin asukasyhdistyksen kanssa.
Siivoustalkoot olivat ensimmäiset Vaasassa järjestetyt ja ne saivat alun perin alkunsa Virosta
vuonna 2008. Tämän jälkeen idea yhteisestä siivouspäivästä on levinnyt ympäri maailmaa.
Tempaus järjestettiin Kustaanlinnan uimarannan läheisyydessä ja siihen osallistui noin 25-30
talkoolaista. Illan aikana saatiin kokoon merkittävä määrä roskia, jotka Vaasan kaupunki
seuraavana päivänä kävi noutamassa. Vaasan kaupunki tarjosi talkoolaisille välineet ja varusteet.
Vaasa-Pärnu seura tarjosi välipalan. Siivouksesta jäi kaikille tempaukseen osallistuneille iloinen
mieli ja siistit rannat!
Kolme Vaasa-Pärnu seuran hallituksen jäsentä ja kuusi seuran jäsentä osallistuivat sunnuntaina 5.
toukokuuta Vaasan kaupunginkirkossa seurakunnan tarjoamaan mahdollisuuteen osallistua
talkoilla kahvitus- ja palveluvuoroon. Kahvituksen yhteydessä kirkon Kryptassa jaoimme halukkaille
Vaasa-Pärnu Seuran jäsentiedotetta ja jäsenhankintalomaketta. Keskustelimme Vaasa-Pärnu
Seuran toiminnasta sekä menneistä ja tulevista Pärnun matkoista. Myytävänä oli myös VaasaPärnu seuran t-paitoja ja kirjoja.
Suomen Viro-yhdistysten liitto
Puheenjohtaja Erja Saario on edustanut vuoden aikana Vaasa-Pärnu seuraa Suomen Viroyhdistysten liiton (SVYL:n) hallituksessa ja tätä kautta myös Vaasa-Pärnu seura on saanut edelleen
olla mukana vaikuttamassa järjestön toimintaan valtakunnan tasolla.
SVYL:n liittokokous Narvassa 5-7.4.2019
SVYL järjesti Kulttuuri- ja vuosikokousmatkan Narvaan 5-7.4.2019. Vaasa-Pärnu Seuran virallisia
kokousedustajia vuosikokouksessa Narvan Yliopistolla olivat hallituksen jäsenet Krista Haapamäki
ja Raimo Laine. Puheenjohtaja Erja Saario osallistui kokoukseen liittohallituksen edustajana.
Viikonlopun ohjelmassa oli liittokokouksen lisäksi tutustumista Narvan kaupunkiin ja sen
nähtävyyksiin, mm. tutustumiskäynnillä Narvan linnaan (Hermannin linna) ja opastetulla Narvan
kiertoajelulla. Paluumatkaan matkalaiset tutustuivat Narva-Jõesuuhun ja Sillamäen kaupunkiin.
SVYL järjesti kaikille yhteisen bussikyydityksen, jolloin kokousedustajilla oli mahdollisuus tutustua
myös muiden paikallisyhdistysten edustajiin.
Kesän jäsenmatka Tallinnan tanssi- ja laulujuhlille 4-7.7.2019
Vaasa-Pärnu seuran jäsenmatka järjestettiin yhteistyössä Matka-Ärrän kanssa Tallinnan tanssi- ja
laulujuhlille. Ikimuistoiset tanssi- ja laulujuhlat järjestetään Tallinnassa viiden vuoden välein ja
yhdessä ne ovat suurin ja merkittävin virolainen kulttuuritapahtuma. Vaasa-Pärnu seuran
järjestämälle matkalle osallistui täysi bussilastillinen väkeä. Tapahtumapäivät Tallinnassa olivat
loppuunmyytyjä. Tanssijuhlat (Tantsupidu) olivat järjestyksessään 27., niiden historia alkaa vuoden
1934 voimistelujuhlista. Esiintymispaikkana on ollut 1950-luvulta lähtien Kalev-stadion Tallinnassa.
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Laulujuhlat (Üldlaulupidu) järjestetään Laulalavalla ja ne olivat vuonna 2019 tavallista
juhlallisemmat, koska silloin vietettiin tapahtuman 150. merkkivuotta. Johann Voldemar
Jannsen järjesti ensimmäiset Laulujuhlat vuonna 1869 Tartossa, vuodesta 1896 lähtien Laulujuhlat
on järjestetty Tallinnassa. ETV (Eesti Televisoon) siirsi molempien tapahtumien esitykset
YouTubeen, josta ne ovat edelleen katseltavissa.
Vaasan Pärnu-puistossa Viron uudelleenitsenäistymisen vuosipäivä
Uudelleen itsenäistymisen vuosipäivää vietettiin 20.8.2019 Hietalahden Pärnu-puistossa, jossa
Suomen ja Viron liput liehuivat näkyvästi saloissa koko iltapäivän ajan. Puheenjohtaja Erja Saario
piti juhlapuheen, jossa hän mm. muisti 30-vuoden takaista Baltian ketjua (23.8.1989). Näyttelijä Lis
Laviola esitti virolaisten runoilijoiden tuotantoa suomeksi. Myös Viron Länsi-Suomen kunniakonsuli
Pekka Haapanen osallistui tilaisuuteen. Tarjolla oli Erjan leipomaa virolaista taatelikakkua sekä
kahvia ja mehua. Illan päätteeksi molempien maiden liput laskettiin saloista. Myötätuulesveistoksen juurelle oli laitettu kaunis kukkakimppu, jonka Aila Vahtera oli koonnut
itsekasvattamistaan kukista. Aurinkoiseen iltaan osallistui 25 jäsentä.
Lennart Meri –ilta
Lennart Meri elokuvailta järjestettiin Arbetets Vännerin tiloissa 28.10.2019 Lennart Meri 90 juhlavuoden kunniaksi. Illan aikana katsoimme Lennart Meren ohjaaman kansantieteellisen
dokumenttielokuvan suomalais-ugrilaisista kansoista ”Tantsut Linnuteele” (Tanssit Linnunradalle).
Lennart Meri oli tuottelias toimittaja, kirjailija ja elokuvantekijä. Meri toimi Viron ulkoministerinä
1990-1992 ja presidenttinä vuosina 1992-2001. Krista Haapamäki ja Aila Vahtera leipoivat
jäseniltaan maukkaat tarjottavat. Elokuvailtaan osallistui 11 jäsentä.
Hallituksen jäsenten Viro-yhteyksiä matkojen kautta
Erja Saarnio osallistui Folk Music Festivaliin Viljandissa heinäkuun loppupuolella; tapahtumaan
osallistuu vuosittain yli 25 000 kävijää.
Raimo ja Aila Vahtera osallistuivat heinä-elokuun vaihteessa Aunuksen musiikkifestivaaleille
(”Anuksen muuzikkufestivuali”) Laatokan itärannalla ja tapasivat tapahtumassa myös yhteisiä
Viron ystäviämme, mm. Siskod-lauluryhmän ja Kullero-tanssiryhmän Pärnusta sekä Pärnun
inkerinsuomalaisten kulttuuriseuran puheenjohtaja Hillar Talvikin. Pärnulaiset esiintyivät juhlilla
yhdessä suomalaisten, karjalaisten ja venäläisten ryhmien kanssa.

12.3.2020
Vaasa-Pärnu seura ry:n hallitus

