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Vaasa-Pärnu Seura ry
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

Vuosi 2015 oli Vaasa-Pärnu Seuran 26. toimintavuosi, ja 59. vuosi Vaasan ja Pärnun
ystävyyskaupunkisuhteiden alkamisesta. Vuosi kului valmistautuessa Vaasa-Pärnu suhteiden
juhlavuoteen 2016. Lisäksi on kerätty varoja mm. kirpputoritoiminnalla, jotta Vaasa-Pärnu Seura
pystyi omalta osaltaan tukemaan Pärnun Vaasa-puistoon pystytettävää veistosta ”myötätuulessa”,
joka on identtinen Vaasan Pärnu-puiston veistoksen kanssa.
VAASA-PÄRNU SEURAN HALLITUS
Seuran hallitukseen ovat vuonna 2015 kuuluneet

toimintakaudella

Raimo Vahtera

puheenjohtaja

2014-2015

Arto Hahto

varapuheenjohtaja

2014-2015

Marjatta Hautamäki

sihteeri (eronnut alkuvuodesta)

2014(-2015)

Erja Saario

sihteeri (valittu kevätkokouksessa 23.3.15)

-2015

Jorma Höykinpuro

rahastonhoitaja

2015-2016

Reijo Järvinen

matkailujaoston jäsen

2015-2016

Pauli Niemi

talousjaoston jäsen

2015-2016

Hallituksen ulkopuolelta:
Ari Kiminki

kirjanpito ja kotisivun ylläpito

Maarit Höykinpuro

talousjaoston jäsen

Aila Vahtera

lehtileikekansion ylläpito

Toiminnantarkastajina ovat toimineet Jukka Jalkanen ja Harri Lehtinen. Varatoiminnantarkastajana
on toiminut Susanna Paavola-Lehtinen.
Hallitus kokoontui vuoden 2015 aikana 8 kertaa.
Kevätkokous pidettiin Vaasan kaupunginkirjaston Café Proosassa 23.3.2015 klo 18. Siihen
osallistui yhteensä 9 jäsentä.
Syyskokous pidettiin Vaasa opistolla 18.11.2015 klo 17-18. Kokoukseen osallistui 14 jäsentä.
Kokouksen jälkeen tarjottiin osallistujille pullakahvit kahviossa, minkä jälkeen Raimo näytti kuvia
kesän elämysmatkalta Pärnuun, Vilnaan ja Minskiin.
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JÄSENASIAT
Jäsenmaksut ovat yksityisjäsenen osalta 20e ja yhteisöjäsenen osalta 100e. Vuoden lopussa
yhdistyksellä oli 181 jäsentä, joista neljä on yhteisöjäsentä. Jonkun verran jäseniä on poistunut
luonnollisten syiden takia. Lisäksi kaksi vuotta jäsenmaksunsa huomautuksista huolimatta
maksamatta jättäneitä on poistettu jäsenlistasta.
Vuoden 2015 aikana muistettiin kahta yhteisöjäsentä: Matka Ärrä Oy:tä ja Nas-Ovi Oy:tä, joille
lahjoitettiin kaiverretut lasimaljat. Näitä yrityksiä kiitettiin erityisesti kulttuurivaihdon
edistämisestä, jota ne ovat toteuttaneet kuljettamalla korvauksetta näyttelyesineitä
ystävyyskaupunkien välillä.
Loppuvuonna yhdistys kunnioitti myös pitkäaikaisen sihteerin Marjatta Hautamäen poismenoa.
SAADUT AVUSTUKSET
Vuonna 2015 yhdistyksemme ei saanut avustuksia.
TIEDOTUS
Jäsentiedotteiden laatimisesta on vastannut Raimo Vahtera. Vuoden aikana on laadittu kaksi
jäsentiedotetta. Niissä tiedotettiin yhdistyksen asioista ja merkittävistä tapahtumista Vaasassa ja
Pärnussa. Facebook-sivu on ollut myös aktiivisesti käytössä yhdistyksen toiminnasta
tiedotettaessa. Yhdistyksen sisäinen tiedottaminen on tapahtunut pääasiassa sähköpostitse.
Kokouskutsut ja mainokset tapahtumista on laitettu sanomalehti Pohjalaiseen tai Vaasan
Ikkunaan. Myös maksuttomia toimintapalstoja mm. Pohjalaisessa on käytetty tiedottamiseen.
Yhdistyksen nettisivua on päivittänyt Ari Kiminki tarpeen mukaan. Yhdistyksen toiminnasta on
kerätty aineistoa lehtileikekansioon.
Jokainen yhdistyksemme jäsen saa myös SVYL:n tiedotuslehden Viro Nyt!, johon vuonna 2015 ei
ole kirjoitettu toiminnastamme.

YHTEISTOIMINTAA JA TAPAHTUMIA
Viron itsenäisyyspäivän juhla 18.2.2015
Vaasa-opiston auditoriossa vietettiin Viron itsenäisyyspäivän juhlaa 18.2.2015 klo 18 alkaen.
Tilaisuuden avasi seuran puheenjohtaja Raimo Vahtera. Juhlapuheen piti Viron Länsi-Suomen
kunniakonsuli Pekka Haapanen. Lisäksi tilaisuudessa esiintyivät György Kádárin johtama Vaasan
ylioppilaskuoro, Vaasan Eläkeläisten Senioritanssijat ohjaajanaan Ritva Hankosaari sekä
viulusooloja esittivät Maano Männi ja tyttärensä Noora Männi (7 v). Lopuksi lauloivat Katarina
Korkmanin johtamana Pohjanmiehet, jotka esittivät yhdessä ylioppilaskuoron kanssa viimeisenä
kappaleet ”Mu isamaa” ja ”Maamme”. Auditoriossa oli paljon väkeä: läsnä oli noin 55 hlöä.
Luento yhteistyössä Vaasa opiston kanssa
Ev. (evp.) Sampo Ahto esitelmöi Vaasa-opistolla 18.3.2015 aiheesta ”Venäjän kainalossa vai NATOn
etuvartiossa?” Hän pohtii mm. millainen on Suomen, Baltian maiden, Puolan ja Ukrainan suhde
suureen naapuriinsa. Auditoriossa oli muutamia kymmeniä kiinnostuneita kuulijoita.
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Ystävyyskaupunkiyhteydet
Olemme pitäneet yhteyksiä Pärnu Vaasa Seltsiin sekä muihin yhteistyökumppaneihin Pärnussa.
Elokuussa Pärnussa vierailivat Raimo ja Aila Vahtera sekä Pauli Niemi . Isäntinä toimi Pärnu Vaasa
Seltsin puheenjohtaja Iira Igasta. Raimo osallistui myös Pärnun Kunsti klubin järjestämään
puuveistotapahtumaan. Kutsujana oli kuvanveistäjä ja taideopettaja Rait Pärg.
Suomen Viroyhdistysten liitto
Yhdistyksemme puheenjohtaja, Raimo Vahtera on ollut edelleen Svyl:n hallituksen jäsen ja näin
yhdistyksemme on ollut mukana vaikuttamassa valtakunnan ystävyysseura asioihin. Samoin esillä
on ollut myös Suomen ja Viron keskinäiset asiat, liittyen yhdistystoimintaan.
SVYL:n liittokokous Pärnun naapurissa Viljandissa keväällä
Yhdistyksemme edustajina SVYL:n liittokokouksessa Viljandissa olivat, Raimo Vahtera, Aila Vahtera
ja Erja Saario. Kokouksessa luotsattiin SVYL:n toimintaa eteenpäin ja samalla saimme luotua uusia
yhteyksiä mm. Turun Virokeskukseen.
Pärnu-Riika-Vilna-Minsk kesän 2015 elämysmatka
N. 30 kiinnostunutta osallistui Matka-Ärrän järjestämälle matkalle Minskiin 26.5.-2.6.2015. Matkan
varrella tutustuttiin myös Pärnuun, Riikaan ja Vilnaan. Kuvia matkalta katseltiin sitten
syyskokouksen yhteydessä pidetyssä jäsenillassa. Paluumatkalla matkalaiset tapasivat Pärnun
Eläkeläisten talossa Pärnun Eläkeläisten liiton väkeä. Ryhmälle järjestettiin hieno juhla, jonka
isäntänä toimi puheenjohtaja Maire Miglai. Kuoro- ja muiden musiikkiesitysten jälkeen matkalaiset
hieman myös pyörähtelivät valssin tahdissa.
Kirpputoritempaus
Kesäkuussa kerättiin jäsenistöltä kiertoon tavaroita, jotka jäsenet halusivat lahjoittaa yhdistyksen
kirpputoritempaukseen. Kirpputorilla päivystivät aamusta iltapäivään kesäsunnuntaina 12.7.
Raimo, Erja ja Maarit ja 1.8. Raimo ja Erja. Kirpputorimyynnistä saaduista varoista saaduilla 500
eurolla tuettiin Pärnu-Vaasa Seltsin veistoshanketta: Pärnun Vaasa-puistoon pystytetään ensi
keväänä Rait Pärgin veistos ”Kaks purje”, joka on kopio meillä Vaasassa Pärnu-puistossa
sijaitsevasta saman taiteilijan ”Myötätuulessa” –veistoksesta.
Kunniakäynti Pärnu-puistossa Viron uudelleenitsenäistymisen vuosipäivänä
Puheenjohtaja Raimo Vahtera ja johtokunnan jäsen Pauli Niemi nostivat Viron ja Suomen liput
salkoon sekä laskivat kukat 20.8.2015 Hietalahden villan edessä olevalle Pärnu-puiston
"Myötätuuli"-veistokselle perinteisen tavan mukaan.
Jäsenilta 18.11.2015
Heti syyskokouksen jälkeen pidettiin jäsenilta, jossa katseltiin kesän Minskin matkan kuvia, ja
mukana olleet muistelivat kokemuksia matkalta. Myimme myös arpoja, joiden voittoina oli joitain
kirppiksellä myymättä jääneitä kirjoja ja muita tavaroita. Yhdistys tarjosi pullakahvit. Paikalla oli
toista kymmentä jäsentä ja Virosta kiinnostuneita.

