Kulttuurivene ry/MTÜ Kultuurivene toimintakertomus vuodelta 2017
Vuosi 2017 oli toiminnaltaan edellisiä vuosia vähäisempää, sillä Harri Väreen poismeno
riveistämme aiheutti melkoisen aukon toimintamahdollisuuksiimme.
Yhdistyksen jäsenkirje 1/2017 lähetettiin kaikille jäsenille tammikuun 2017 alussa kirjeitse.
Kotisivuilta on lisäksi ollut mahdollista lukea matkasuunnitelmista ja kokouksista etukäteen.
Vuoden aikana järjestivät Marja-Liisa ja Kimmo Pulli taidenäyttelyn ”Rauhaa etsimässä”, ”Rahu
otsimas”. Avajaiset olivat 6.3.2017 ja näyttely oli avoinna 7.3.-6.5.2017 välisen ajan.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 27.5.2017 Cafe Mosaiikissa ja läsnä oli 10 yhdistyksen jäsentä.
Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Mirja Väre ja varapuheenjohtajana Salme Rinne. Sihteerinä,
tiedottajana ja kotisivujen ylläpitäjänä jatkaa Matti Suominen. Vuosikokouksen pöytäkirja ona.
kotisivuilla osoitteessa: ”www.kulttuurivene.ei/Vuosikokoukset”
Toimintasuunnitelmaan kuului matka Tarttoon 3.-5.8.2017. Matkan johtajana toimi jäsenemme
Kimmo Pulli. Matka alkoi Kuresaaresta ja koukkasimme Tallinnaan hakemaan laivalla Suomesta
tulevat matkalaiset. Sieltä jatkoimme kohti Tarttoa, jossa yövyimme Raadimôisa-hotellissa. Mukana
oli täysi pikkubussillinen matkalaisia (20). Ensimmäisen päivän iltaohjelmaan kuului Paulise
kirkossa pidetyt XXXI-urkufestivaaleihin osallistuminen.
Toisen päivän ohjelmaan kuului Viron uuteen kansallismuseoon tutustuminen. Syötiin museon
ruokalassa lounas klo 14.00. Ruoka oli hyvää ja nälkä lähti. Keskustelu oli vilkasta, sillä museo oli
todella mielenkiintoinen ja museorakennus erikoinen.
Leigo-järven musiikkijuhlille lähdettiin klo. 17.00 bussilla ja illalla nautittiin musiikista, jota
esitettiin järven päälle rakennetulta lavalta. Illan pimetessä sytytettiin tulia järven pinnalle
kellumaan ja vastarannalla loistivat nuotiot kauniisti illan hämyssä. Tarkempi kuvaus on
matkakertomuksessani kuvineen ja videoineen.
Kolmantena päivänä tutustuttiin Tarton kauppakeskuksiin ja muihin paikkoihin. Joku kävi myös
Emajoen rannalla olevalla torilla ostoksilla. Tartosta lähdimme kohti Paidea, jossa ruokailimme
paikallisessa ravintolassa, Paikka oli mukava ja ruoka hyvää. Tästä retkestämme on matkakertomus
kotisivuillamme. Matka jatkui kohti Tallinnan satamaa ja sieltä edelleen Kuresaareen.
Toimintasuunnitelmassa oli tarkoitus vierailla Paavo Mändarin luona, mutta se jäi toteutumatta
Paavon kiireiden takia. Paavo kävi Martin markkinoiden aikana Suomessa ja häneltä saimme
tilattua hänen kotitilansa tuotteita, joita Kauko Salmi oli välittänyt Paavolle meidän tilausten
mukaisesti.
Tuttu itsenäisyyspäivän juhla siirtyi vuoden 2018 puolelle. Silloin juhlittiin Suomen ja Viron 100
vuotisjuhlia, joista on Marja-Liisa Pullin raportti kotisivuillamme.

Helsingissä
11.2.2018
Matti Suominen

