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Tämä kuva löytyi Vepsä suvi Viestin 2008 kannesta, kun uudet ensimmäiset Vepsä-10v. logolla painetut T-paidat oli saatu.
Vierailimme tuolloin Eira ja Martti Vepsän kesäresidenssissä Pärnussa. Vasemmalla edessä silloinen puheenjohtaja Terho
Vepsä, keskellä takana Eira ja oikealla Martti Vepsä. Se oli ikimuistoinen matka! Nyt olisi hyvä aika ilmoittaa ennakkoon
kiinnostuksesta hankkia uusi Vepsä-20v. logolla painettu T-paita! Paitoja painetaan S, M, L, XL ja XXL-koossa. Ennakkotieto
tulevasta tilausmäärästä antaisi suunnan paitojen tarjouspyynnölle, millä on vaikutus hintaan. Ennakkotietoja voi lähettää
Mikko Vepsälle. Paita kertoo että olemme samaa heimoa ja sukua suurta.

******
Vepsä Viestissä toukokuu 2015 sain luvan liittää viestin mukaan oman julkaisuni Villa Vesper News-2015. Nyt on ilmestynyt
uusi Suomi 100v. Juhlapainos, jossa on niin paljon myös Vepsä asiaa Karjalan matkaan liittyen, että rohkenen liittää sen
myös tämän viestin liitteeksi. Tässä muutama peruste:

Edellisessä lehdessä kerroin kulttuuri- ja matkailuyhteistyöstä Kizhin museosaaren kanssa. Matkamessuilla tapasimme
tammikuussa jälleen ja huhtikuussa hän vieraili meillä. Nyt olen saanut tiedon, että hän toimii mielihyvin oppaanamme, jos
Karjalan matkamme toteutuu. Todennäköisesti tapaamme myös tammikuussa 2017 jälleen matkamessuilla jolloin hän
kertoo tarkemmin vierailuohjelmasta. Lehdessä on 2 kuvaa hänestä.
Toinen kiinnostava asia on mahdollisuus järjestää näyttely Vepsän Museossa lokakuussa 2017, jolloin museo täyttää 50
vuotta. Tausta on sellainen, että Kuopioon elokuussa muuttanut Elisabet (Liisa) Haritonova, joka on kotoisin Kalajoen
Vepsän kylästä, (Äänis-Vepsän kylä, joka on Vepsän museon lähellä) otti Esko Vepsään yhteyttä kertoen että oli löytänyt
sukuseuran nettisivut ja tiedusteli kiinnostusta vepsäläisiin? Esko kertoi taustaa ja antoi yhteystietoni. Kirjeenvaihtoa on
jatkettu sen jälkeen. Vepsän museon johtaja, entinen Karjalan kulttuuriministeri on hänen tuttunsa ja ystävä. Hän itse on
ollut Karjalan kansallisuuspolitiikan varaministeri, joka on mm. marraskuussa pitänyt 1,5 tunnin luennon Kuopion lyseon
oppilaille kertoen Vepsän kansasta, asuinpaikoista, kulttuuri- ja kielinäytteistä kuvin ja videoin. Hän on ollut yhteydessä
museon johtajaan, näyttelykutsu on heidän keskustelujensa perusteella minulle välitetty. Liisa suunnittelee vuoden vaihteessa lomamatkaa kotiseudulleen ja jos se toteutuu kertoo käyvänsä myös museossa ja ottaa kuvia museon näyttelytilasta,
josta olen saanutkin jo ennakko tietoja. Jos näyttely hanke toteutuu, kiinnostaisi kuulla olisiko kiinnostusta lähteä mukaan
vaikkapa Sepon kyydissä ripustamaan näyttelyä ja avajaisiin? Vepsä museon johtaja kuuluu Vepsän kansankuoroon, jolla
oli 26.11.2016 suuret 80-vuotisjuhlat.
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