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Vaasa-Pärnu Seura ry
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017
Vuosi 2017 oli Vaasa-Pärnu Seuran 28. toimintavuosi, ja 61. vuosi Vaasan ja Pärnun
ystävyyskaupunkisuhteiden alkamisesta. Vuosi oli myös Suomen itsenäisyyden 100. vuosi, jota
juhlittiin myös Pärnussa ja koko Virossa. Kesämatka suuntautui heinäkuussa Pärnuun ja
Saarenmaalle, josta saimme lukea kattavan matkakertomuksen jäsentiedotteessa. Matkakuvista
olemme saaneet nauttia mm. facebook-sivuillamme.
VAASA-PÄRNU SEURAN HALLITUS
Seuran hallitukseen ovat vuonna 2017 kuuluneet

toimintakaudella

Raimo Vahtera

puheenjohtaja

2016-2017

Arto Hahto

varapuheenjohtaja

2016-2017

Erja Saario

sihteeri

2016-2017

Merja Luhtala

rahastonhoitaja

2017-2018

Jorma Höykinpuro

tiedotusjaoston jäsen

2017-2018

Seppo Itänen

matkailujaoston jäsen

2017-2018

Pauli Niemi

projektivastaava

2017-2018

Hallituksen ulkopuolelta:
Ari Kiminki

kirjanpito ja kotisivun ylläpito

Aila Vahtera

lehtileikekansion ylläpito

Toiminnantarkastajina ovat toimineet Jukka Jalkanen ja Harri Lehtinen. Varatoiminnantarkastajana
on toiminut Susanna Paavola-Lehtinen.
Hallitus kokoontui vuoden 2017 aikana 8 kertaa.
Kevätkokous pidettiin Arbetets Vännerin tiloissa, Ajurinkatu 14, 29.3.2017 klo 18. Siihen osallistui
yhteensä 11 jäsentä.
Syyskokous pidettiin Arbets Vännerin tiloissa 11.12.2017 klo 18. Kokoukseen osallistui 17 jäsentä.
Kokouksen jälkeen vietettiin seuran pikkujoulua.
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JÄSENASIAT
Jäsenmaksut ovat yksityisjäsenen osalta 20e ja yhteisöjäsenen osalta 100e. Vuoden lopussa
yhdistyksellä oli 171 jäsentä, joista neljä on yhteisöjäsentä. Jonkun verran jäseniä on poistunut
luonnollisten syiden takia. Lisäksi kaksi vuotta jäsenmaksunsa huomautuksista huolimatta
maksamatta jättäneitä on poistettu jäsenlistasta.
SAADUT AVUSTUKSET
Vuonna 2017 yhdistyksemme ei saanut avustuksia.
TIEDOTUS
Jäsentiedotteiden laatimisesta on vastannut Erja Saario ja 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 ja
WhatsAppilla.
Kokouskutsut ja mainokset tapahtumista on laitettu 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!, jossa
vuonna 2017 tiedotimme aktiivisesti tapahtumistamme.
YHTEISTOIMINTAA JA TAPAHTUMIA
Viron itsenäisyyspäivän juhla 18.2.2017
Vietimme Viron itsenäisyyspäivän juhlaa lauantaina 18.2.2017 klo 15 alkaen Arbets Vännerin
juhlasalissa, Ajurinkatu 14. Tilaisuuden avasi seuran puheenjohtaja Raimo Vahtera. Juhlapuheen
piti Viron Länsi-Suomen kunniakonsuli Pekka Haapanen. Lisäksi tilaisuudessa esiintyivät Mieskuoro
Pohjan Miehet, Vaasan Eläkeläisten Akanat sekä Sofia Knuutila (laulu) yhdessä Pekka Sohlmanin
kanssa (kitara). Lopuksi lauloimme yhdessä kappaleet ”Mu isamaa” ja ”Maamme”. Sali oli lähes
täysi: läsnä oli n 70 hlöä.
Muita tapahtumia
Maano Männin johtamaan Vaasan kaupunginorkesterin kevätkonserttiin 20.4.2017 jäsenemme
saivat taas lippuja alennettuun hintaan.
Koulujen viestikarnevaaliin Vaasassa toukokuussa osallistui nuoria Pärnusta (2 joukkuetta, 4 tyttöä
ja 4 poikaa sekä huoltaja). Olimme heidän apunaan Vaasassa.
Ystävyyskaupunkiyhteydet
Olemme pitäneet yhteyksiä yllä Pärnu Vaasa Seltsiin sekä muihin yhteistyökumppaneihin
Pärnussa. Joulukuussa Suomen 100. itsenäisyyspäivää juhlittiin näyttävästi Pärnussa, ja seuraa
juhlissa edusti puheenjohtajamme Raimo Vahtera. Hän osallistui tilaisuuksiin yhdessä Vaasan
Eläkeläisten puheenjohtaja Markku Mäkisen kanssa.
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Suomen Viroyhdistysten liitto

Vuonna 2017 SVYL:n hallituksen jäseneksi yhdistyksestämme valittiin Erja Saario, ja näin yhdistyksemme
on edelleen mukana vaikuttamassa valtakunnan ystävyysseura-asioihin. Samoin esillä on ollut myös
Suomen ja Viron keskinäiset asiat, liittyen yhdistystoimintaan.

SVYL:n liittokokous Tarttossa 21-23.4.2017
Yhdistyksemme edustajana SVYL:n liittokokouksessa oli Raimo Vahtera. Toisena edustajana
kokouksessa oli hallitusjäsenistämme Erja Saario ja kokousta seurasi Aila Vahtera. Kokouksessa
luotsattiin SVYL:n toimintaa eteenpäin ja samalla tutustuimme muiden yhdistysten edustajiin.
Kokous pidettiin Tartton upeassa uudessa kansallismuseossa (ERM), johon saimme tutustua
opastetulla kierroksella. Tartto on mielenkiintoinen historiallinen opiskelijakaupunki, johon meitä
opasti kiertoajelulla Tarttossa asuva suomalainen opettaja.
Kesämatka Pärnuun ja Saarenmaalle 10-13.7.2017
Kesämatkalle Pärnuun ja Saarenmaalle 10-13.7.2017 osallistui n 25 matkalaista, joista osa edusti
Vaasan kävelyklubi, joille järjestimme tilaisuuden tutustua paikallisiin kävelyharrastajiin. Tuloiltana
nautimme kävelystä Pärnun kuuluisalla hiekkarannalla, jossa seuraavana päivänä paikallinen
kävely-yhdistys järjesti meille iloisen kävelylenkin. Aikaisemmin saimme tutustu kävellen oppaan
johdolla Pärnun nähtävyyksiin. Toisen kokopäivän vietimme Saarenmaan nähtävyyksiä kiertäen.
Aluksi tutustuimme Muhun saaren ihastuttavaan Koguvan ulkoilmamuseoon sekä Karjan kirkkoon
1300-luvulta. Saarenmaan mielenkiintoisia nähtävyyksiä edustivat Anglan Tuulimyllymäki ja Kaalin
meteoriittikraateri, sekä pääkaupungin Kuressaaren Piispanlinna. Käytännön järjestelyistä vastasi
Matka-Ärrä. Matkalla saimme myös tilauksia seuran T-paidoista, jotka toimitimme jälkikäteen
tilanneille.
Vaasan Pärnu-puistossa Viron uudelleenitsenäistymisen vuosipäivä
Vuosipäivä huomioitiin nostamalla liput salkoon Pärnu-puistossa Hietalahdessa.
Jäsenilta 30.8.2017
Arbets Vännerillä järjestimme erillisen jäsenillan, jossa katselimme Pärnun kesämatkan kuvia, ja
mukana olleet muistelivat kokemuksia matkalta. Mietimme jo mahdollisia ensi vuoden
matkakohteita.
Suomen itsenäisyyden 100v juhla Pärnussa 4-5.12.2017
Yhdistyksestämme oli kutsuttuna puheenjohtaja Raimo Vahtera sekä yhdistyksemme jäsen ja
Vaasan Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja Markku Mäkinen. Juhlakonsertti pidettiin Pärnun
konserttitalossa täydelle salille. Paikalla oli myös Suomen Viron suurlähettiläs Kirsti Narinen sekä
Pärnun kaupunginjohtaja Romek Kosenkranius. Edustajamme kävivät tervehtimässä myös Pärnun
eläkeläisiä, sekä osallistuivat 5.12. Pärnu Vaasa seltsin järjestämään juhlaillalliseen. Edustajamme
lahjoittivat seuroille Esa Siltalopin Kaunis Vaasa -kirjan.
Pikkujoulu 11.12.2017
Syyskokouksen jälkeen pikkujoulua vietettiin musiikista nauttien: Maano Männi ja tyttärensä Nora
soittivat meille viuluilla jouluisia kappaleita, esim. Lumiukko-teeman sekä Soihdut sammuu, jonka
lauloimme kaikki yhdessä. Ilta jatkui herkkuja maistellen; tarjolla oli joulutorttuja, taatelikakkua ja
joulupipareita, sekä suklaamakeisia kahvin ja glögin kera.

