
 
 
 
 
 
JÄRVENPÄÄN SUOMI-UNKARI SEURA RY 
 
 
 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021 
 

Vuosi 2021 jatkui poikkeuksellisena koronaepidemian takia. Kokoontumisrajoitukset hillitsivät edel-
leen toimintaa ja yleisötilaisuuksia ei voitu järjestää täysimääräisesti, joten yhdistyksenkin toiminta 
oli hiljaista alkuvuoden eikä sen osalta toimintasuunnitelmaa pystytty toteuttamaan. Syksyllä rajoi-
tukset helpottivat ja pääsimme nauttimaan mm. langóseista. 
 
VUOSIKOKOUS pidettiin poikkeusluvalla 27.4.2021 Google Meet -alustalla ja Louhelassa. 
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Heli Alaja. Hallituksen jäseniksi vuodelle 2021 valittiin 
Heikki Ahtiainen, Éva Elsö (emäntä), Lars Holm, Kirsti Kutvonen, Merja Lehtonen (sihteeri ja kirjan-
pitäjä), Eija Linna-alho, Pekka Rokka (varapuheenjohtaja), Liisa Viras, Antti Virtanen. Hallitustyöstä 
jättäytyi Jari Ahola, jolle kiitokset monivuotisesta työstä varsinkin nuorisovaihtoon ja ystävyyskunta-
toimintaan liittyen. Hallituksen ulkopuolisena rahastonhoitajana toimi Tuula Pulkkinen.  
Toiminnantarkastajaksi valittiin Jaakko Mäkelä sekä varalle Kalevi Saarela. 
  
Hallitus kokoontui tilikauden aikana viisi kertaa (1/3, järjestäytymiskokous 27/4, 6/9, 18/10, 29/11) 
etä- tai lähitapaamisina.  
 
Varsinaisia jäsenkirjeitä lähetettiin kauden aikana kaksi. 
Tilaisuuksista on tiedotettu sähköpostilla ja omalla kotisivulla sekä paikallislehtien yhdistys- ja tapah-
tumapalstoilla.  
 
Vuonna 2021 yhdistykseen on kuulunut 76 jäsentä ja 1 vapaajäsen, joista 60 maksanutta.  

 
  
 VARSINAINEN TOIMINTA 
 

27.6.2021 vuosikokous pidettiin etänä Meet-alustalla ja Louhelan kirjastossa.  
 
18.5.2021 edustajakokouksessa osastoa edusti Heli Alaja.  
 
15.11.2021 ruokailta Vanhassa kirkossa. Valmistettiin langósseja ja sienikeittoa. Onnistunutta iltaa 
oli viettämässä 16 henkilöä. 
 
27.11.2021 seuran neuvottelupäivä pidettiin verkossa avoimena tilaisuutena kaikille jäsenille. Tilai-
suudessa oli mahdollista tutustua seuran uuteen toiminnanjohtajaan Botond Vereb-Dériin. 
 
13.12.2021 ystävyysseurojen pikkujoulua vietettiin lounasravintola Tyynissä. Tuusulanjärven 
Suomi-Saksa seuran järjestämässä tilaisuudessa on mukana viisi yhdistyksemme jäsentä. 
 
28.11.2021 osallistui Heli Alaja suurlähetystön järjestämään 1956 vuoden muistojuhlaan. Tilaisuus 
oli samalla suurlähettiläs György Urkutin läksiäiset. 
 
5.11.2021 UKTK:n juhlakonserttiin osallistuivat Heli Alaja ja Liisa Viras. 
 
Jouluksi tilattiin myyntiin Kuopion yhdistykseltä 50 Oulussa tehtyä házikolbászia. Myynnistä vastasi 
Eija Linna-alho. 
 
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat olleet yhteyksissä Hyvinkään ja Riihimäen yhdistyksiin. 
Tavoitteena on lisätä yhteistyötä yhdistysten kesken. 
 
Yhdistyksen FaceBookista on vastannut Lasse Holm ja kotisivusta Merja Lehtonen. 
 
 

 MUUTA UNKARI-TOIMINTAA JÄRVENPÄÄSSÄ 
Unkarin kulttuuri- ja kielipiiri jatkoi Louhelassa Kalliolan opiston alla ohjaajanaan Heli Alaja. 


