KULTTUURIVENEEN PIKKUJOULU 3.12.2015

Pikkujoulujuhla järjestettiin 3.12.2015 klo 18.00 alkaen Mosaiik-kahvilassa. Läsnä oli 12
yhdistyksemme jäsentä. Jüri ja Roth Aus, Salme ja Matti Rinne, Kimmo ja Marja-Liisa Pulli,
Kauko ja Marjatta Salmi, Anu ja Timo Setälä, sekä Sinikka ja Matti Suominen. Juhla alkoi Jürin
tervetulopuheella, jota juhlistettiin sitten vahvennetulla glögillä. Koskisen Matti ja Tuire olivat
Kuresaaressa, mutta heillä oli tullut henkilökohtaisia esteitä ja he olivat lähdössä Suomeen
seuraavana aamuna klo 5.00 bussilla.
Näin jouluaikaan olisi toivonut lunta olevan maassa, mutta vettä tiputteli pikkuisen paikalle
tultaessa. Onneksi sade ei haitannut sisätiloissa ja tunnelma oli mukavaa tutussa porukassa. Olisi
tietysti toivottu, että paikalla olisi ollut enemmän juhlijoita. Valitettavasti Harri ja Mirja olivat
joutuneet lähtemään Suomeen, mutta kirjoitimme joulukorttiin Hyvän Joulun toivotukset porukalla.

Kuva 1. Pikkujoulun viettoa aloittelemassa glögin merkeissä.
Alkuun saatiin todella herkullista keittoa leipäviipaleen kera. Pääruokana oli todella maukkaaksi
kypsytettyä lammasta, eikä Salmen saama kalaruokakaan haukkuja saanut. Janojuomina oli vettä,
sekä puna- ja valkoviiniä. Ruokajuomaksi saatiin vielä Saarenmaan vodkaa ja se maistui.

Kuva 2. SinikkaSuominen, Matti Rinne, Ruth Aus, Jüri Aus, Salme Rinne, Timo ja Anu Setälä
Juttu luisti illan mittaan ja keskustelun aiheina olivat energiapuun käyttö ja siihen liittynyt selvitys
puuraaka-aineen saatavuudesta. Metsistä oli tutkimuksen perusteella päätetty ottaa myös kannot ja
oksat energiakäyttöön, jota Suominen vastusti voimakkaasti.
Yhtenä aiheena oli myös ihmisen kehittymisen vaiheet ja alkuperä, josta Matti ja Jüri olivat nähneet
asiaa käsitelleen ohjelman. Afrikka ja sen rannikolle pelastuneet ihmiset ovat nykyihmisten
kantaisiä, maapallon aavikoitumisen johdosta aiheutuneen ihmiskunnan n. 100000 vuotta sitten
tapahtuneen lähes sukupuuttoon kuolemisen johdosta. Nykyihmisten esivanhemmat pelastuivat
meren rannikolle noin 100…600 ihmisen populaationa. Nykyään tutkittujen ihmisgeenien eroavuus
on todella pientä roduista ja ihonväristä riippumatta.
Keskustelimme myös Kulttuuriveneen toimintasuunnitelmasta tulevalle vuodelle ja Jüri teki
alustuksessaan selkoa matkakohteista, joita oli neljä kappaletta.
Jüri kertoi alustavasti ensi vuoden suunnitelmista. Yksi matka suuntautuisi Tarton ympäristöön
museokäyntien merkeissä (Tartto ja Leikojärvi 6.-7.8.2016). Toinen matka suuntautuisi Tallinnaan
ja Kadriorgin puistoon ja taidemuseoihin. Retki voidaan toteuttaa ilman tilausbussia, raitiovaunulla,
taksilla ym. Kolmanneksi ajateltiin vierailua Naissaaressa, joka on Tallinnan lähellä. Kirkkomatka
voitaisiin toteuttaa tutustumalla Länsi-Viron kirkkoihin juhannuksen tietämissä.

Kuva 3. Kimmo ja Marja-Liisa Pulli, Anu ja Timo Setälä, sekä Salme Rinne.

Kuva 4. Kauko, Marjatta, Matti, Kimmo, Marja-Liisa, Anu ja Timo

Kuva 5. Jüri vauhdissa ja Ruth tarkkana
Siellä kaikilla oli niin mukavaa, sainpa silloin olla mukanaa…
Toivotamme:

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta kaikille
Kulttuuriveneilijöille perheineen.
Matti Suominen

