
Salon Seudun Suomi-Viro seura ry 

TOIMINTAKERTOMUS   01.01. – 31.12.2014 

JÄSENET 

Yhdistyksellä oli vuonna 2014 jäsenmaksun maksaneita jäseniä 182.  

Edelleen toivotaan lisää virolaisperäisiä henkilöitä mukaan toimintaan. 

HALLITUS 

Alho Maritta     puheenjohtaja 

Järvinen Liisa 

Kakko-Paajanen Ulla 

Kanervisto Kaija 

Lahtinen Pauli  

Malin Arvo 

Mäntylä Taimi 

Paavola Paula 

Pulkkinen Pirjo 

varajäsenet 

Hemmilä Marjatta 

Nurminen Inkeri 

Nuutinen Anneli 

Rintola Pekka 

TOIMINNANTARKASTAJAT 

Kataja Eila 

Korpilahti Kari     vara 

 

 



TOIMINTA 

 

Vuosi 2014 oli seuran 24. toimintavuosi. Vuosittaisten Viroon ja lähialueelle 

suunnattujen retkien lisäksi oli virolaiseen kulttuuriin liittyviä tapahtumia ja retkiä. 

 

VUODEN 2014 TAPAHTUMIA 

 

Toimintavuoden ensimmäinen tapahtuma oli matka Helsinkiin SVYL:n järjestämään 

Viron itsenäisyyspäiväjuhlaan Eesti Majaan ma 24.2.2014. Juhlassa esitti 

tervehdyksen mm. suurlähettiläs Mart Tarmak ja laulua virolaisten Siller-kuoro. 

Screeniltä seurattiin presidentti Ilveksen puhetta ja nautittiin tarjoilusta. Matka 

jatkui  Nõo Kuguse Meesansambel - kuoron konserttiin ja vielä nautittiin 

kirkkokahvit  Alppilan kirkossa. Matkaan osallistui 16 henkilöä.  

 

Kansainvälisen Naistenpäivän juhlan järjestelyihin la 8.3.2014 Salon VPK:n talossa 

osallistuttiin yhteistyössä Salon kansainvälisen toiminnan ja Salon seurakunnan 

kanssa. 

 

Teatterimatka Lahteen tehtiin la 22.3.2014 katsomaan näytelmää Köök / Keittiö 

teatteri Vanha Jukoon. Esitys oli osa näyttämötaiteen valtionpalkinnon 2013 

saanutta suomalaisvirolaista yhteistyöprojektia. Teatterin jälkeen oli ruokailu 

Lahdessa ravintola Martinassa. Matkalla oli osallistujia 22. 

 

Yhdistyksemme sai tehtäväksi SVYL:n (Suomen Viroyhdistysten Liitto) 

liittokokouksen järjestämisen Salossa la 12.4.2014. Samalla avattiin Salon Sinisessä 

talossa valokuvanäyttely ”Vesilinnun kansa”, Lennart Meren suomalais-ugrilaiset 

filmivaellukset 1968 -1988.  Avajaisissa kirjailija Kulle Raig piti luennon Lennart 

Merestä otsikolla Hopeanvalkean maailman kartoittaja. Avajaisissa oli 41 

osallistujaa. Näyttely oli avoinna 12.4. – 29.4.2014.  

 

Seuran vuosikokous oli Moision koululla su 27.4.2014. Nykyisin Haapsalussa asuva 

Markku Lehtonen kertoi kirjastaan ”Minun Vironi”. Esitelmän jälkeen oli kahvitus ja 

sen jälkeen pidettiin varsinainen vuosikokousosa. Seuran hallitus jatkaa entisessä 

kokoonpanossa. Esitystä oli kuuntelemassa 19 henkilöä, joista 18 osallistui 

vuosikokoukseen. 

 

Kevätmatka Türin kukkamarkkinoille ja Pohjois-Viron kartanoihin tehtiin la – su 17. -

18.5.2014. Lauantaina käytiin kukkamarkkinoilla ja majoituspaikkana oli  Palmsen 

kartanon pihapiirissä oleva Park Hotel Palmse. Sunnuntaina tutustuttiin Lahemaan 

kansallispuiston vierailukeskukseen sekä Palmsen kartanon päärakennukseen, josta 

matka jatkui pikaisella tutustumisella Vihulan kartanon alueeseen. Osallistujia oli 18. 



 

Kesäteatterimatka Poriin tehtiin la 28.6.2014. Porissa ohjelma alkoi Raatihuoneen 

edestä ”porilaisten marssilla” eli opastetulla tunnin kaupunkikiertoajelulla, jonka 

jälkeen oli lounas Porin Museon ravintolassa. Keskustasta siirryttiin Kirjurinluodon 

kesäteatteriin katsomaan farssia ”Näillä palkoilla ei makseta”. Paluumatkalla ajettiin 

kahville Yyterin Kylpylään ja käveltiin katsomaan hiekkadyynejä ja pistäydyttiin 

ihailemassa kaupungin ylläpitämää kivikkopuutarhaakin. Matkalaisia oli 23. 

 

 Kesämatka Hiidenmaalle tehtiin la – ma 2. – 4.8.2014. Kärdlan kahvilapäivät oli 

lauantaina tutustumiskohteena. Viitisentoista kahvilaa kotipuutarhoissa, kirkon tai 

tehtaan pihoissa, ulkomuseon pihassa ja muissa hyvinkin erilaisissa paikoissa 

tarjosivat syötävää ja juotavaa. Sunnuntaina tutustuttiin myös muihin Hiidenmaan 

nähtävyyksiin, kuten toimivaan vanhaan villatehtaaseen, Aino Kallaksen 

kotimuseoon, Soeran maatilamuseoon, Kõpun majakkaan ja Suuremõisan 

kartanoon. Lisäksi käytiin Sõrun satamassa ja paluumatkalla ennen Tallinnaa 

ruokailtiin Laitsen upeassa kartanolinnassa. Osallistujia oli 34. 

 

Viikonloppumatka Tallinnaan järjestettiin la-su 11. - 12.10.2014 . Mukana vietiin 

avustustavaroita, jotka Narvan Mercy Centerin auto haki bussistamme Piritalta. 

Lauantaina tutustuttiin Viimsin niemeen ja illaksi ryhmälle oli tilattu esitys KGB 

teatterikahvilasta, jossa miliisitär Larissa ja sairaanhoitaja Vassilissa esittävät 

hauskan ohjelman suomeksi osin vuorovaikutteisesti yleisön kanssa ja syötävää oli 

runsaasti. Majoitus oli Vanhassa kaupungissa hotelli Braavossa. Sunnuntaina tehtiin 

retki Tallinnasta länteen ja tutustuttiin mielenkiintoiseen Keila-Joan restauroituun 

kartanoon roolioppaan johdolla.  Matkalle osallistui 22 henkilöä.  

 

Perinteiselle seuran järjestämälle matkalle Martin markkinoille Helsinkiin la 

22.11.2014  osallistui  21 henkilöä. Teemamaakuntana oli Viljandimaa.  

Ohjelmallista pikkujoulujuhlaa vietettiin lauantaina 29.11.2014 Marja Kankareen 

juhlatilassa. Ohjelmassa oli musiikkia, yhteislaulua, lausuntaa ja tietenkin hyvää 

jouluruokaa!  

 

EDUSTUS 
Salon kansainvälisten seurojen kokouksissa 12.3., 14.5., 18.9. ja 10.12.2014 oli 

hallituksesta edustus. 

SVYL:n liittokokouksessa Salossa 12.4.2014 seuraa edustivat Paula Paavola ja Taimi 

Mäntylä. 

SVYL:n hallituksessa varajäsenenä on Paula Paavola. 

 

Hallitus on kokoontunut vuoden aikana yhteensä 8 kertaa. 



 

Viro.nyt-lehti on tilattu kaikille jäsenille. 

 



 



 Yhdistyksen monipuolisten nettisivujen osoite on www.salonviroseura.net.  Pauli 

Lahtinen hoitaa sivustoa ja sieltä löytyy aina ajankohtainen tieto toiminnasta ja 

myös tietoja yhdistyksen koko historiasta ja paljon muuta Viroon liittyvää asiaa.   


