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Kaks ikym menvuor is ta  ta i -
valtaan t ini  vuonna juhl iva
Salon seudun Suomi-Viro seu-
ra ry perustettiin vuonna 1990
Pernidssi.

Seuran perustamisen takana
on virolaissyntyinen opettaja
Taimi Mantyld, joka keskuste-
li ideasta perustaa Suomi-Viro
seura kollegansa Antti Alldnin
kanssa syksylld 1989.

Kun 33 muuta innokasta jd-
senti saatiin liikkeelle, peetet-
tiin yhdistys perustaa.

-  Seuran perus tamisen yh-
teydessd sen pddtehtdviksi kir-
jatt i in muun muassa humani-
tddrisen avun toimittaminen,
tutustumis- ja kult tuurimat-
kojen jdrjestdminen Viroon
ja  v i ro la isen  k i r ja l l i suuden ja
taiteen tuntemuksen edistd-
minen, seuran puheenjohtaja
MarittaAlho kertoo.

Nykyilin seuran Viroon te-
kemd avustustyri on jddnyt vI-
hemmdlle valtion asioiden ke-
hityttyd parempaan suuntaan
ja ndin avun tarpeen vihen-
nyrtyi. Tane paivane yhdistys
keskittyy Suomen ja Viron vd-
lisen kulttuurivaihdon edistd-

miseen.
Seuraan kuuluu sekd suo-

malaisia ettd virolaistaustaisia
henki lci i td. Marit ta Alho oi-
tddkin suurena rikkautena site,
ettl yhdistykseen on liittynyt
Virosta Suomeen muuttaneita
henkilctitl. Talla hetkella seu-
rassa on noin 170 jisenti.

- Suomi-Viro seuralla on ol-
lut tapana tehde tutustumis-
matkoja Viroon. Ensi kevidksi
on esimerkiksi kaavailtu mar-
kaa V i ron  poh jo isosaan v ie -
railemaan muun muassa Tii-
rin kukkamessuilla ja V6suun
ia Kdsmun kvlissi. Tulevaksi

syksyksi on alustavasti suun:
nitteilla mytis virolaisten ruo-
kien ilta, Alho sanoo.

Ensi lauantaina jarjestet-
tdvissd Salon seudun Suomi-
Viro seuran 20-vuotisjuhlissa
tullaan nauttimaan muun mu-
assa kuoroesityksestd. Segakoor
Helin Viron Anijasta johtaj i-
n a a n  R e e t  M a n n i k  j a  K a i s a
Tiismaa.

Juhlapuhujana toimii kult-
tuur ineuvos  L i i sa  O javeer .

Juh lassa on  es i l ld  myds v i ro -
laisten kedentaitojen niyttely.

Salon seudun Suomi-Viro seura juhlii ensi lauantaina kalt.
sikymmenvuotista historiaansa.


