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Pärnakad jätsid Vaasa kuninga ootele 
15.08.2006 00:01 
Silja Joon, reporter 

Pärnu linnavalitsuse 32-liikmeline delegatsioon saabus nädalavahetusel 
sõpruslinna Vaasa asutamisest mööduva 400 aasta avapidustustelt, 
pidustused tipnevad oktoobris, mil linna oodatakse Rootsi kuningat. 

 
Vaasas käisid suupilliklubi Piccolo kvintett, rahvatantsuansambli Kajakas kaheksa tantsupaari Rita Mändla 
juhtimisel, Alli Põrk ja Alar Raudoja kultuuriosakonnast ning haridusosakonna juhataja Andrus Haugas.  

Tegemist on juba mitmenda Pärnu-Vaasa ühisüritusega: tänavu tähistavad Vaasa ja Pärnu poole sajandi 
möödumist sõprussuhete loomisest ning juunis käis paarsada vaasalast Pärnusse kultuuri toomas.  

Ei liialda alkoholiga  

Esimest korda osalesid pärnakad Vaasas traditsiooniks kujunenud kunstide ööl, mis leidis aset 
neljapäeval.  

Põrk ja Raudoja jutustasid, et ligemale 56 000 elanikuga Vaasa linna elanikud kogunesid pärast 
tööpäeva, et osa saada südaööni kestvast kultuuriprogrammist, mille lõpetas ilutulestik.  

Sel õhtupoolikul olid linnas avatud kõik kultuuriga seotud asutused ning ligi 40 paigas toimusid korraga 
tasuta esinemised.  

“Ehmatasin päris ära, kuidas kõik etteasted saavad olla ühel ja samal ajal. Peaväljakul esinesid ühtejutti 
ooperisolist, rockansambel ja folgigrupid. Kümned tuhanded inimesed saabusid üritusele jalgratastel, et 
autodega mitte linna ummistada,” kirjeldas Põrk.  

Kunstide ööd on alati just neljapäeviti korraldatud. Soomlased selgitasid pärnakatele, et neljapäeval ei 
tule karta rahva liialdamist alkoholiga, sest enne tööpäeva polevat inimestel sellist kommet. See 
õhtupoolik on tõeliselt kultuuri päralt, sest kõikidel tegijatel avaneb võimalus üles astuda.  

Pärnakad esinesid tunnise kontserdiga ürituse peakontserdil Vaasa raamatukogu puupüsti täis 
draamasaalis. Rahva ees intervjueeris Vaasa linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja pärnakas Ilmar Tõ 
nissoni, kel samal päeval oli sünnipäev.  

“Tore ja inimlik lähenemine. Ei sõbrusta ju linnad, vaid eeskätt inimesed,” rõhutas Põrk.  

Haridusosakonna juhataja Andrus Haugas esines omakorda soomekeelse tervitusega. Õhtusel kontserdil 
tantsis rahvale taas Kajakas. Pärnut valiti need kollektiivid esindama just seetõttu, et mõlemal on tänavu 
juubeliaasta.  

Teisel Vaasas viibimise päeval esineti Hopearanna vanadekodus ning käidi Vaasa linnavalitsuse esimehe 
Erkki Koukki vastuvõtul, et vastastikku tänuavaldusi vahetada.  

Koostöö jätkub  

Juubelipidustused tipnevad oktoobris, mil linna külastab Rootsi kuningapere liige, sest Vaasa asutaja oli 
üks Rootsi kuningatest.  

Sügisel jätkub sõpruslinnade suhtlemine uue hooga: Pärnut külastab Vaasa haridusosakonna ja 
kooliõpilaste delegatsioon.  

29. septembril avatakse Vaasa Taidehallis Pärnu kunstnike näitus, kus eksponeeritakse 30 taiest ning üht 
videoinstallatsiooni.  

Galeriis Atelje Torni näeb aga Vaasa ja Pärnu kunstiklubide ühisnäitust.  

Novembris osaleb Vaasa kirjandusfestivalil “Littfest” pärnakas Toomas Kuter.  

 

Kajaka tantsijad 
rõõmustamas Vaasa 
Hopearanna vanadekodu 
eakaid. Katrin Kukk 
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