Ystävyyskaupunkitapaaminen Võrussa Virossa

Võrun, etelävirolaisen Iisalmen ystävyyskaupungin 325-vuotisjuhlassa sekä ystävyyskaupunkitapaamisessa
edustivat Iisalmen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kati Åhman, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Juho Pulkka, uusi hallintojohtaja Tiina Karppinen ja kansalainen Jorma Kajanus. Tilaisuus toimi myös
ystävyyskaupunkien edustajien tapaamisena. Vierailu tapahtui 15-18.8.2019 ja varsinaisia työpäiviä olivat
perjantai 16.8 ja lauantai 17.8.
Kaunis kesäinen sää, rehevä luonto, kaunis Võrun kaupunki Tamula-järven äärellä sekä ystävälliset ihmiset
loivat puitteet onnistuneelle vierailuille. Kaupungin juhlapäivät, Linnapäevad toivat kaupungin täyteen
musiikki- ja tanssitapahtumia sekä näyttelyitä ja konsertteja. Osallistuimme niistä moniin. Isännät olivat
nähneet runsaasti vaivaa ystävyyskaupunkien edustajien ohjelman ja tarjoilun järjestämiseen. Niiden
toteutus onnistui erinomaisesti.
Vierailimme Mosaiik-sosiaalisen työn keskuksessa sekä varhaiskasvatuksen Sõleke-lastentarhassa. Niiden
toimintamallit ja käytännöt ovat lähes samanlaisia meidän iisalmelaisten vastaavien laitosten kanssa.
Turistikohteista vierailimme Vastseliinan episkopaalisessa linnoituksessa sekä Viron Maantiemuseossa.
Vierailun huipentuma oli juhlaparaati rannalta torille puistobulevardia pitkin. Ystävyyskaupunkien Suomen,
Ruotsin, Venäjän, Latvian, Liettuan, Puolan, Saksan, Ranskan ja Bulgarian liput liehuivat Võrun lippujen
kanssa osoittaen ihmisten välisen ystävyyden ja inhimillisyyden meidän kävellessä puhallinorkestereiden
säestämänä torille. Paraati saattoi torille ison kakun, jota jaettiin torikansalle. Lapset esiintyivät laulaen ja
tanssien ja tunnelmaa kohottivat juhlapuheet.
Kaikki vierailukohteet olivat hyviä esimerkkejä siitä, miten kansallisilla ja paikallisilla ohjelmilla sekä
Euroopan Unionin rahastoja tehokkaasti hyödyntämällä voidaan kunnostaa rappeutunut perusinfra, sekä
olennaisesti parantaa ihmisten elinympäristöä. Samalla tavalla on kehitetty Võrun kaupungin ja maaseudun
infrastruktuuria, kaupunki on siisti, viihtyisä ja hyvin toimiva ympäristö asukkailleen ja yrityksille.
Iisalmen uudet luottamushenkilöt ja hallintojohtaja vierailivat ensimmäistä kertaa Võrussa, pitkäaikaisessa
ystävyyskaupungissa. Jorma Kajanus toimi suomalaisille tulkkina halliten loistavasti Viron kielen ja tuntien
syvällisesti Viron historian. Kaupunkiin ja sikäläisiin päättäjiin tutustuminen auttaa jatkamaan monipuolista
yhteydenpitoa kulttuurin, koulutuksen, sosiaalityön, elinkeinojen ja muilla alueilla. Keskustelimme ainakin
2021 pidettävien Iisalmen kaupungin 130-vuotisjuhliin osallistumisesta sekä ideoista juhlien ohjelmasta.
Keskustelimme myös pien- ja pienten yritysten yhteisistä tapaamisista.
Vihje Nuorisoseuralle; Võrun kaupunginjohtaja Anti Allas on erinomainen lettujen paistaja. Kutsukaa
mukaan maakuntajuhlille!
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