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Pärnakad käisid Vaasa Pärnu 
seltsi aastapäeval 

 

Läinud nädalavahetusel tähistas Vaasa Pärnu selts oma 25. 

aastapäeva, millest võttis osa väike pärnakate delegatsioon.

Pärnu sõpruslinna Vaasa nii-öelda Pärnu sõprade seltsi sünnipäevast olid 

osa võtma kutsutud siinse Vaasa seltsi ja Pärnu ingerisoome kultuuriseltsi 

esimees ning Pärnu linnavalitsuse esindajad eesotsas linnapea Toomas 

Kivimägiga, kes haiguse tõttu ei saanud reisi ette võtta.

Pärnakad võtsid osa aktusest ja kontserdist ning korraldasid sõpruslinna 

Reval Centeris nõndanimetatud Pärnu päeva, kus Pärnus puhkamise ja 

vaba aja veetmise võimalusi tutvustasid Tõiv Jõul ja Anu Juurma-Saks 

linnavalitsusest, Viivika Orula Reiserist, Rita Tammela 

taastusravikeskusest Estonia ning Jüri Soo Maarja-Magdaleena gildist.

Vaasa Pärnu seltsi 25. aastapäeva kontsertaktus toimus uhkes Vaasa 

raekojas. Vaasa meeskoori Pohjonmiehet ja mitmel korral Pärnuski 

esinenud Trio Colorosso kõrval andsid uhke kontserdi Toomas Kuter koos 

klaverisaatja Benno Margusega ning vokaalansambel Greip. Vaasalased 

paistavad neid armastavat, sest seekordne ülesastumine Vaasas oli 

ansamblil juba neljas.

Pärnakate ja Pärnu Vaasa seltsi rahva tervitused andis edasi Pärnu Vaasa 

seltsi esimees Iira Igasta, siinsete ingerisoomlaste omad seltsi esimees 

Hillar Talvik.
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Loomulikult oli kohal ja meenutas algusaegu Erkki Asiala, keda peavad 

omaks nii vaasalased kui pärnulased ja kes on olnud nii Vaasa Pärnu 

seltsi asutaja ja selle esimene esimees kui ka Pärnu Vaasa seltsi asutaja. 

Muuseas, Pärnu Vaasa selts on sõpruslinna sõsarseltsist vaid paar kuud 

noorem ja järgmise aasta 9. veebruaril täitub veerandsada aastat siinse 

seltsi asutamisest.

Pidupäevakõne pidas ja autasustas seltsi aktiivseid liikmeid sealse seltsi 

pikaaegne esimees Raimo Vahtera, keda pärnakadki võivad poolenisti 

omaks pidada tänu tema aktiivsele suhtlusele mitte ainult Pärnu Vaasa 

seltsiga, vaid just kultuuri-, spordi- ja haridusrahva ning pensionäride 

ühendusega.

Seltsi tegevust kahe sõpruslinna kodanikevaheliste suhete hoidja ja 

kultuurisidemete vahendajana tunnustas oma sõnavõtus Vaasa linnapea 

Tomas Häyry.

Et Soomes erinevalt Eestist on ligemale kolmsada Eesti sõprade seltsi, 

mille katusorganisatsiooniks on Eesti seltside liit, oli liidu liikmesseltsi 

Vaasa esimesel suuremal juubelil kohal liidu esimees Sanna Immonen, 

kes sisuka ettekande kõrval autasustas seltsi aktiivseid liikmed liidu 

teenetemärgiga.
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