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Marraskuu

Toimitus Erja Saario Raimo Vahtera

ETSITÄÄN vuoden 2018
Arbetets Vänner, Ajurinkatu 14, 2. krs
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Musiikkia.
Tervetuloa! Tere tulemast!
kahvitarjoilu
Hallitus

Viron kiertomatka juhlavuoden merkeissä
Matka-Ärrän tutussa ja turvallisessa kyydissä.
Matka on avoin kaikille Viron ystäville.
Kierrämme parhaat nähtävyydet Pohjois-Virosta idän
kautta etelään ja sieltä Länsi-Viroon ja Pärnun kautta
Tallinnaan (kts. kartta).
Matkan hinta vielä avoin, noin 700 Eur/ 6yötä, sis. laivaja linja-automatkat (Vaasasta), kartano/hotellimajoitukset, puolihoito, oppaan ja matkanjohtajan
palvelut. Vastuullinen matkanjärjestäjä Matka-Årrä Oy.

Varaa paikkasi
ajoissa ja
ilmoittaudu
Raimo Vahteralle
puh. 050 4100646

hallitukseen uusia aktiivisia
jäseniä seuraavalle kaksivuotiskaudelle !
Hallitushaku on nyt käynnissä.
Haluatko olla vaikuttamassa VaasaPärnu Seura ry:n toimintaan?
Kaipaatko uutta toimintaa elämääsi?
Tule mukaan Vaasa-Pärnu Seura ry:n
hallitukseen ja aktiivisesti edistämään Vaasan ja Pärnun/Viron välistä
ystävyyttä ja yhteistoimintaa sekä
lisäämään tietoa Virosta ja sukulaiskansastamme.
Ilmoittaudu sihteerille puh.
044 035 2118 ennen syyskokousta.
Valitaan mm. uusi puheenjohtaja.
Valinnat tehdään syyskokouksessa.

Vaasa-Pärnu –seuran retki Viron kesäpääkaupunkiin
ja Saarenmaalle 10.-13.7.2017
Bussi starttasi kauniissa aamuisessa kesäsäässä kaupungintalolta kohti Pärnua,
jonne saavuimme jo samana iltana. Matka taittui nopeasti Matka-Ärrän hyvässä
bussissa ja mukavassa seurassa. Matkan aikana yhdistyksen puheenjohtaja Raimo
vuoroin musisoi ja vuoroin opasti. Hänen Viron tietämyksensä on huippuluokkaa.
Kuultiinpa seuran sihteerin Viro-aiheisen, mainion runon ensiesitys. Meille vierailu
Pärnussa oli ensimmäinen, jos ei oteta lukuun parin tunnin pysähdystä viime vuoden Baltian kierroksemme yhteydessä. Pärnun kylpyläkaupungilla on pitkä ja mielenkiintoinen, yli 760-vuotinen historia.
Tallinnan portti on ainut Baltiassa
säilynyt 1600-l. valliportti. Se oli v

Ensimmäisenä iltana tutustuimme Pärnun kuuluisaan hiekkarantaan, joka oli upea 1710 saakka Carl Gustavin portti.
tuulisesta säästä huolimatta. Seuraavan aamuna oli vuorossa Pärnun kiertoajelu, Portin suunnitteli Erik Dahlberg.
jolta jäivät mieleen mm. Villa Ammende, jonka on piirtänyt Vaasassa syntynyt
arkkitehti Frithiof Mieritz. Paikallinen opas kertoi kaupungin historiasta ja nykypäivästä. Ihailimme Pärnun kauniita puutaloja ja vanhaa kaupunkia ikiaikaisine rakenFabergén kanssa kahvilla.
Tiesitkö, että kultaseppä
nuksineen mm. Tallinnan portti, Punainen torni ja raatihuone vuodelta 1797.
Pärnun museossa kaupungin historia avautui vielä paremmin. Alkuperäisen
kaupungin perusti Ösel-Wiekin eli Saarenmaan-Läänemaan hiippakunnan piispa v.
1251, mutta kaupunki tuhoutui n. 1600. Uuden kaupungin perusti Liivinmaan ritarikunta, joka alkoi rakentaa v. 1265 Ordensburgin varustusta nykyisen keskustan
alueelle. Kaupunki oli Hansa-liiton jäsen ja tärkeä satamakaupunki. Kannattaa käydä itse tutustumassa museoon samoin kuin Lydia Koidula-museoon.

Gustav Fabergé syntyi Pärnussa 18.2.1814.

Myös Saarenmaan retkelle saimme mukaan loistavan paikallisoppaan. Lyhyen autolauttamatkan jälkeen tultiin Muhuun, jossa poikkesimme aidossa ja ihastuttavassa
Koguvan/Muhun ulkoilmamuseossa. Kamera/valokuvaus/peli/radiomuseon
kokoelma oli nostalginen ja hilpeyttä herättävä, kun huomasimme Sadun käytössä
olevan puhelimen löytyvän myös museon vitriinistä. Saarenmaan pienin, mutta kaunein Karjan kirkko on rakennettu 1300-luvun alussa. Pysähdyimme myös Anglan
Tuulimyllymäellä, jossa pidimme kuvaustauon. Retken kohokohta meille oli kuitenkin Kaalin meteoriittikraatteri ja onneksemme paikalla oli myös kraatterin paras asiantuntija,
geologi Reet Tiirmaa, jonka kanssa vaihdoimme kuulumisia. Saimme myös pitää
kädessä suurinta löytynyttä oikeaa Kaalin meteoriitin kappaletta. Kaalin museo oli
näkemisen arvoinen.

Piispanlinna,
1200-1300-luvulta

Arensburgiin (Kotkan linna) eli nykyiseen Kuressaareen tulimme iltapäivällä ja
siellä pääkohteena oli huikeanhieno Piispanlinna, joka on yksi Baltian parhaiten
säilyneistä linnoista 1300-luvulta (vanhimmat osat 1200-luvulta). Ensimmäinen
maininta Kuressaaresta on vuodelta 1381. Piispanlinnassa oli myös Saarenmaan
maakunnan museo, jossa kerrottiin alueen luonnosta ja geologiasta sekä Viron
uudemmasta historiasta. Pysähdyimme vanhan kaupungin kahviloihin ja illaksi
palasimme takaisin Pärnuun, jossa väki hakeutui illan rientoihin. Paluumatka seuraavana päivänä sujui lyhyen Tallinnan pysähdyksen jälkeen joutuisasti. Kerrassaan mainio reissu. Kannattaa osallistua seuran hyvin järjestettyihin matkoihin
myös jatkossa.
Terveisin Satu Hietala ja Kaj Höglund

Ensivisiitti Saarenmaalla
Vihreä runsaus ympärillä,
unikkopelto - punainen saari.
Kivikirkko henkien tarinaa kuiskaa,
harmaat talonpoikastalot ahkeruutta toistaa
menneiden sukupolvien.
Linnoitus muinainen pystypäin
meitä muodoin kaarevin tervehtäin muistuttaa:
kuinka aikaa monta vaikeaa kestänyt on Saarenmaa.
Nyt kesäasukkeja hellii
kesäiset rannat ja kahvilat sen.
Kun ruusut kukkii
katuja koristaen,
talot sievät silmää hivellen.

Piret, Töll ja Hiiumaa vuorotta vieraita ja asukkaita
kuljettaa,
satamassa purjeveneet kesää todistaa.
Tuulimyllyt, Kaalin kraateri huomion saa,
lehmät, hevoset niittyjä laiduntaa,
dolomiittiastiat, käsityöt vaihtaa omistajaa.
Kylpylöissä nautitaan.
Vihreän sävyt yltäkylläiset,
henkeä salpaa,
sininen meri ja taivas syleilee matkaajaa.
Jos ajan hetkeks vois pysäyttää,
vaan muistoks kaikki jää.
Erja Saario, linja-autossa Saarenmaalla 12.7.2017

Viro 100 v - Runokilpailu jäsenille
31.1.2018 asti
Kirjoita Viro-aiheinen runo ja lähetä sähköpostitse
sihteerille erjaksaario@gmail.com tai
rahastonhoitajalle merja.r.luhtala@gmail.com.
Yksi runo per jäsen. Parhaat palkitaan lahjakortilla/
kirjapalkinnolla. Lisäksi voittajaruno esitetään Viro 100v –
juhlassa. Runoja voidaan julkaista myös jäsentiedotteissa.
Voitte lähettää samalla myös Viro-aiheisia kuvia (1-2kpl/jäsen)
julkaistavaksi tulevissa tiedotteissa.

Viron 100v juhla
Vaasa-opistolla
la 17.2.2018 klo 15
Ohjelmassa:
i

i
i

i
i

on juhlimisen arvoinen asia

Juhlaesitelmän pitää Oulun historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkimusyksikön
johtaja, professori Kari Alenius aiheena ”Selviytyminen vastoin kaikkia odotuksia Itsenäisen viron historian keskeiset murroskohdat”
Esiintyy mieskuoro Pohjan Miehet Vaasasta, lauluryhmä Pärnakat Pärnusta
Tervehdykset mm. Viron tasavallan Länsi-Suomen kunniakonsuli Pekka Haapanen,
Pärnu Vaasa Seltsin puheenjohtaja Iira Igasta
Kahvitarjoilu
järj. Vaasa-opisto ja Vaasa-Pärnu Seura ry
TERVETULOA KAIKKI VIRON YSTÄVÄT!

Ota yhteyttä
Seuramme jäsenmaksu on 20e. (Tiedotteen
ohessa maksutiedot niille, joilta jäsenmaksu
on vielä hoitamatta. Käytä viitenumeroa. )
Ilmoita osoitteenmuutoksesta jäsenvastaavalle Merja Luhtalalle, puh. 050 3041017.
Ilmoita mielellään myös sähköpostiosoitteesi
jäsenvastaavalle merja.r.luhtala@gmail.com
tai sihteerille erjaksaario@gmail.com.
Seuraa ilmoittelua Vaasa-Pärnu Seuran
facebook-sivulla ja kotisivulla
www.netikka.net/vaasaparnuseura/.

Toivotamme kaikille iloista Suomen
100. itsenäisyyspäivää sekä
leppoisaa joulunalusaikaa ja reipasta
talvea!
Toredat jõuluootust! Rõõmsat
saabuvat talve!

