Suvepäevade kokkuvõte Naatalis

27.08.2017

2017 a pidas EASR ja EASS (Eesti Arstide Selts Soomes) ühised suvepäevad Naatalis 25-27.augusti.
Naatali on tuntud eelkõige Tuve Jansson Muumimaa järgi. Lisaks kuulub Naatali Soome 5 vanima
linna hulka.
Meie seltsi osales sellel korral 3 liiget: Katrin Rikk (Gävle), Paul-Mattis Türnpuu (Gävle) ja Karl Väärt
(Karlstad). Otsus teha suvepäevi koos Eesti kolleegidega Soomes tehti meie seltsi juhatuse
koosolekul. Vaatamata tagasihoidlikule esindusele saime suure tähelepanu, siira ning sooja vastuvõtu
osaliseks (nagu alati).
Jõudsime Turgu Silja line´i laevaga varakult. Juba kell 6 koputati viisakalt kajuti uksele andmaks märku
laeva saabumisest sadamasse. Kuna kohtumine algas alles õhtul, siis sisustasime päeva Turu linna
vaatamisväärsuste külastamisega. Hommikusöögi koht valiti Trip Advaisori soovituste järgi. Valikuks
langes Koskeen Leipomo kohvik. Soovituses ei pidanud pettuma. Jõudsime külastada Turu
Toomkirikut, Turu Ülikooli ja Turu Kunstimuuseumi. Jalutus mööda Aura jõe kallast oli kaunis.
Turuväljakul käis aktiivne kauplemine vaatamata äsjasel terrorirünnakule väljaku servas. Sinna oli
toodud tohutu hulk leinaküünlad, lill ja kirju hukkunud inimeste mälestuseks.
Õhtuks jõudsime Naatali Spasse, kus toimus seltsiliste majutamine. Jõudsime testida veekeskust. Kui
olete Eesti spaades käinud, siis Naatali Spaas oli tunda 80-90ndate stiili ja võimalusi. Õhtul viis meid
organiseerija poolt tellitud buss Naatali vist kõige kuumemasse restorani Meresaal (soome keeles
ravitola Merisali). See asub Naatali purjesadamas. Hoone meenutas Haapsalu Kuursaali, mida
kaunistasid rikkalikud mereteemalised dekoratsioonid. Õhtusöögiks oli kohale tulnud 29 seltsilist
koos lastega. Noorim laps oli 1-aastane ! Soome seltsiliste üllatuseks oli kohale tulnute arv
peaaegu topelt rohkem kui möödnud aastal. Hästi valitud koht ja piisav reklaam oli ilmselt edu
saladuseks. Toimus soe vastuvõtt, vanade tutvuste värskendamine ja uute tutvuste sobitamine.
Järgmisel päev algas maitseka hommikusöögiga. Kell 09.00 kogunesime hotelli konverentsisaalis.
EASS pidas peakoosoleku. EASS peakoosolekute pidamise aeg erineb EASR omast. Iga aasta
augustikuu viimasel nädalavahetusel peetakse peakoosolek suvepäevade raames. Kinkisime EASR
pool seltsile klaasist ingli, mis on tehtud Värmlandi kunstnike Blomqvist ja Westmani poolt. Sellel
koosolekul valitu uus juhatus. Esinaine Krista Papp asemele valiti Ariane Tikkerberi (plastikakirurg).
Suurema osa koosoleku ajast kulus seltsi turundusstrateegia arutamisele. Otsustati suuremat rõhku
panna seltsi tegevuse informeerimisele sotsiaalmeedias ja lõpuks teha valmis ka koduleht.
Tutvustasime meie seltsi kodulehte. Otsustasime, et muudame FB kasutajategrupi nime Eesti arstid
Rootsis. Uueks nimeks sai Eesti arstid Rootsis ja Soomes. EASS sai ka administreerimisõigused uute
kasutajate lisamiseks, kelleks on ainult arstid ja arstiteaduskonna üliõpilased.
Pärastlõunal toimus ekskursioon Kultarantasse. Kultarantas asub Soome presidendi suveresidens.
Sinna pääseb autoga üle silla ja tunneli. Kultaranta hoonte, pargi omanikuks ja rajajaks on Alfred
Kordelin, mis pärast tema traagilist surma anti Soome riigi kasutusse. Tavakülalised saavad külastada
ainult parki. Pargis on palju skulptuure, lilli ja teisi taimi. Kokku kulus meil seal umbes 2 tundi. Edasi
kulges ekskursioon Naatali vanalinna. Naatali vanalinna puitehitised pärinev 17. sajandist. Hooned on
värviküllased ja madalad, mis paiknevad Mannerheimi tänaval ja selle lähedal.

Pidulik õhtusüük toimus Naatali Spa restoranis. Meile oli eraldatud omaette ruum merevaatega.
Krista Papp tänas kohale tulnud seltsilisi. Pakuti neljakäigulist õhtusööki. Õhkkond oli pidulik.
Tänasime ürituse korraldajaid. Tegime ühispildi. Osa seltskonnas käis vaatamas muinastulede öö
tähistamiseks korraldatud ilutulestikku. Pärast kogunesime hotelli lobbyisse, kus jätkus juttu kuni
keskööni.
Järgmisel päeva hommikul algas tagasitee laevaga Stockholmi. Ilm oli ilus ja tuuline.
Fotosid üritusest saab näha seltsi kodulehelt.
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Ariane Tikkerberi (plastikakirurg) tütrega
Airika Oorn (endokrinoloogia resident)
Aivar Tilk (uroloog)
Andres Adams (psühhiaater)
Anne Kaskikallio (geriaatria) abikaasa Rauliga
Ano Adams (lastearst)
Heino Ligi (psühhiaater)
Inga Ligi (hambarst)
Jüri Saar (üldarst) abikaasaga
Kadri Papp (tegevusterapeut) ja lapsed Ellen (5.a) ja Helena (3.a)
Karl Väärt (perearst)
Katrin Rikk (peremeditsiini resident)
Krista Papp (lastepsühhiaater)
Meelis Papp (psühhiaater)
Paul-Mattis Türnpuu (peremeditsiin resident)
Rait Oorn (ortopeed) ja lapsed (1 a., 4 a, 6 a. )
Reet Linnamägi (ortopeed) poja Rauliga (17 a.).
Regina Tilk (medõde) ja tütar Teresa (12 a.)

Kokkuvõtte tegi
Karl Väärt

