
SUOMI-UNKARI SEURA
Lahden osasto

TOIMINTAKERTOMUS 2006

YLEISTÄ

Pécs sai sen, mitä Lahti ei, eli puhutaan Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeesta. Me olemme
tietysti iloisia ja ylpeitä ystävyyskaupunkimme puolesta. Vain Unkarin talouden kehitys taitaa
tuottaa urakalla harmaita hiuksia heille, jotka valmistelevat kaupunkia 2010-juhlakuntoon.
Toivomme heille parasta.

Vuoden -56 tapahtumia muisteltiin myös Suomessa: radio, tv ja lehdistö huomioi 50 vuoden
tapahtumia monin eri tavoin. Kansannoususta on ilmestynyt myös lukuisia kirjoja: tekijöitä
historioitsijoista tapahtumissa mukana olleisiin, joten näkökulmia ja käsittelytapoja on monenlaisia.
Keskusseuran julkaisema Suomi–Unkari-lehden teemanumero kertoo myös ansiokkaasti tilanteesta
silloin ja nyt.

PAIKALLISOSASTO

1. HALLINTO

Vuosikokous pidettiin Pikkupappilassa 21.02.06 klo 18. Simo Närhi valittiin yksimielisesti
paikallisosaston ja samalla hallituksen puheenjohtajaksi.

Vuoden 2006 hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: Tuija Vähävuori, Ilkka Haapola, Timo
Halme, Annikki Saarinen, Paula Rantanen, Raila Hagström, Heljä Korja, Merja Manninen, Hannu
Simolin ja Arja Jaatinen.

Tilintarkastajiksi valittiin Esko Salo ja Kari Vähävuori sekä varatilintarkastajiksi Irma ja Matti
Muuraiskangas.

2. KOKOUSTOIMINTA JA JÄSENISTÖ

Toimintavuoden 2006 aikana hallitus kokoontui seitsemän kertaa. Puheenjohtajan lisäksi
kokouksiin osallistui 8-9 jäsentä 10:stä, mikä osoittaa kiitettävää aktiivisuutta. Hallitus piti
järjestäytymiskokouksen 08.03.06 Palmeniassa. Varapuheenjohtajaksi valittiin Ilkka Haapola,
sihteeriksi Paula Rantanen ja taloudenhoitajaksi hallituksen ulkopuolelta Leena Haapola. Hänelle
myönnettiin kokouksiin osallistumisoikeus ilman äänioikeutta.

Jäsenmaksuissa pitäydyimme keskusseuran ehdotuksessa, eli 1. jml 20€ ja 2. jml 15€.

Uusia jäseniä liittyi toimintavuoden aikana viisi ja osastosta erosi kolme. Jäsenmäärä vuoden
vaihteessa oli 149, joista maksaneita 126.
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3. EDUSTUKSET

Suomi-Unkari seuran edustajakokous pidettiin Keravalla 22.04.06. Lahdesta edustajina Simo Närhi
ja Ilkka Haapola. Paula Rantanen oli paikalla keskusseuran hallituksesta pois jäävänä jäsenenä;
kaksi 3-vuotiskautta tuli täyteen. Hänen paikalleen valittiin seuraavaksi 3 vuodeksi Ilkka Haapola.
Hän jatkaa Paula Rantasen jälkeen myös työvaliokunnan varajäsenenä.

Suomi-Unkari seuran neuvottelupäivät järjestettiin Kuopiossa paikallisen osaston 45-vuotisjuhlan
kunniaksi 18.11.06. Lahdesta päiville osallistuivat Simo Närhi ja Raila Hagström. Tunnelmat
kokouksessa lienevät lähennelleet katastrofaalista johtuen opetusministeriön virkamiesten ideasta,
että ystävyysseurojen avustusta saisivat vain meidän rajanaapureittemme ystävyysseurat. Tuntuisi
kohtuuttomalta, että Suomi-Unkari seura, jossa on 56 toimivaa osastoa ympäri maata, joutuisi
lopettamaan tuloksellisen toimintansa. Valoa ehkä kuitenkin luvassa: eduskunnan joululahjarahat
ovat vielä jakamatta.

Kuopiossa tarkasteltiin myös osastojen välisen yhteistyön toteutumista: itäisessä Suomessa ei oikein
luonnista, lounaisrannikolla paremmin, samoin pääkaupunkiseudulla.

4. MUU TOIMINTA

Mustalaisviulut soivat 11–12.03.2006 Sibeliustalolla – uskomatonta ja unohtumatonta on heidän
taitonsa.

Unkarin kansallispäivän juhlaa vietettiin Lahdessa 15.03.06. Tapahtuma koostui talousseminaarista,
kolme viikkoa kestävän kylpyläkulttuurinäyttelyn avajaisista, musiikki/kulttuuriohjelmasta Kalevi
Aho-salissa sekä iltavastaanotosta kaupungintalolla. Tilaisuudessa Lahden kaupunki muisti Dr.
Végh Józsefia hopeisella kaupungintalomitalilla hänen ansioistaan Lahden ja Pécsin välisen
yhteistyön kehittämisessä. Juhlien järjestäjinä toimivat Lahden kaupunki, Unkarin Suurlähetystö
sekä Suomi–Unkari seuran Lahden osasto. Suurinta tai sanotaanko äänekkäintä kritiikkiä tuli
jälkikäteen siitä, että juhlat olivat vain kutsuvieraille, paitsi tietenkin kirjaston näyttely.

Lauantaina 25.03.2006 matkasi Turkuun bussillinen teatterin ystäviä katsomaan musikaalia
Elisabethista, paremmin Sissinä tunnetusta keisarinnasta. Näytöksen jälkeen oli unkarilainen
buffeepöytä katettuna ravintola Verdandissa ja tapaaminen Turun osaston jäsenten kanssa. Pitkä
matka vaati huoltotaukoja mennen tullen.

Lahden Suomi-Saksa yhdistys juhli 30 vuottaan 22.04.06 Mukkulan kartanohotellissa. Iloinen
Tonava-kuvateos luovutettiin juhlivan yhdistyksen puheenjohtajalle juhlaviikolla.

23.04.06 Kansainväliset markkinat toteutettiin osastomme osalta tänä vuonna ns. matalalla
profiililla. Keittiöongelmien ja päällekkäisten tapahtumien ja kiireiden takia ei keitetty soppaa eikä
leivottu. Siitä huolimatta saatiin sunnuntaiaamuksi koottua unkarilaisista tuotteista myyntipöytä
oman telttakatoksen alle. Mausteet, hunaja, lehdet, matkailuesitteet sekä kirpputoriosasto kiinnosti
markkinaväkeä kiitettävästi. Vaatteet, tekstiilit ja kirjat löysivät ostajansa. Perinteistä kevään
avausta suosi myös ilmojen haltija.

Hallituksen kevätkonferenssi pidettiin Vääksyn kanavan varrella Paviljongin pihapiirissä, arkisesti
sanottuna parkkipaikalla 23.05.2006. Siellä kuultiin edustajakokouksen terveiset ja
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markkinapalaute, joka oli positiivinen ilman soppaakin. Pientä hiukopalaa nauttien suunniteltiin
tulevan syksyn tapahtumia.

Suomen ja Unkarin ystävyyskuntakokous pidettiin Porissa 14–15.2006. Lahdesta kokoukseen
osallistuivat Ulla Juurola ja Jari Salonen, Pécsistä puolestaan apulaiskaupunginjohtaja ja EU-
koordinaattori, joiden matkan kustansi Lahden kaupunki. Lahden Unkari-seuralta ei edustusta.
Pécsiläisten kiireinen aikataulu ei mahdollistanut heidän tuloaan vieraaksemme.

Kevätkauden päätteeksi Työväenopiston aulavitriinissä oli tilkkutyönäyttely. Töiden pohjana oli
käytetty unkarilaissyntyisen taiteilijan Viktor Vasarelyn teoksia.

Heinäkuussa vietti pécsiläisen leikkipuiston nuori väki viikon seurakunnan kesäleirillä Lahdessa.
Ystävämme Maria Tihányin luotsaamalle ryhmälle osastomme myönsi niin rahallista kuin
henkistäkin tukea. Hallituksemme jäsen Raila Hagström oli leirin tukihenkilönä melkein koko
viikon.

Syyskuussa puheenjohtajamme vei osaston 25 jäsentä ja ystävää unkarilaisten vanhoille
sydänalueille Transilvaniaan. Kiertomatka oli huolella suunniteltu myös vähemmän hyväjalkaisille.
Ei kirkkoja vaan vanhoja unkarilaisia kyliä. Erinomaisen onnistunut ja antoisa matka, eritoten
käynti eristäytyneiden csángo-unkarilaisten luona vanhalla Unkarin 1000-vuotisella rajalla.
Kohokohtia olivat myös mm. Karpaattien ylitys, heinärinteet ja paimenet laumoineen ja
lukemattomat hevosajoneuvot sekä tietysti sydämellinen vastaanotto kaikkialla.

Lahden ja Pécsin 50-vuotista ystävyyssuhdetta juhlittiin myös Pécsissä 01.09.2006. Paikalla olleelle
Lahden kaupunginsihteeri Timo Pohjansalolle ojennettiin Pécsin kaupungin myöntämä
kaupungintaloplaketti tunnustuksena hänen 30 vuoden aikana kaupunkien välisten suhteiden
hyväksi tehdystä työstä. Juhlakokouksessa vahvistettiin myös allekirjoituksilla Lahden ja Pécsin
ystävyyskaupunkisuhdetta koskeva asiakirja.

Lokakuussa tapahtui paljon. Lahden osastosta osallistui 12–15.10.2006 Budapestissa pidettyyn
”Unkari tänään”-seminaariin Ilkka Haapola ja Tuija Vähävuori. Alkajaisiksi tutustuttiin Finn-
Agoraan ja sen tiloihin. Luentojen aiheet käsittelivät kulttuuria, taloutta, koulutusta ja politiikkaa.
Yhden päivän luennot pidettiin Suomen Suurlähetystön monitoimitiloissa. Sen jälkeen oli
suurlähettilään cocktail-vastaanotto hänen virka-asunnossaan. Viimeisen päivän luennot koostuivat
vuodesta -56, politiikasta, unkarilaisesta arjesta nyt sekä siitä, tarvitaanko Unkarissa suomenkieltä.
Unkarilainen nykyarki on muuttunut: enemmän rikkaita, enemmän köyhiä, keskijoukko on
pienentynyt.

Unkarin vuoden 1956 kansannousua käsittelevä yleisöluentotilaisuus järjestettiin yhteistyössä
Työväenopiston kanssa aikuiskoulutuskeskuksessa 17.10.2006. Luennoitsijoina Reima T. Luoto ja
Katalin Miklossy pitivät yleisön tiukasti hyppysissään koko tilaisuuden ajan.

Unkarin Kulttuuri- ja Tiedekeskuksessa 20.10.2006 järjestettiin Helsingin päätapahtuma
panssarivaunuineen kaikkineen.

Lahtelaisten opettajien matka Budapestiin ja Pécsiin osui myös kansannousun juhlinnan aikaan.
Hallituksemme jäsen Merja Manninen oli mukana Budapestin ruuhkissa. Siellä oli kuulemma
ainakin miljoona poliisia. – Ja Pécsissä oli kesä!

Lahden Suomi-Amerikka yhdistyksen 60-vuotisjuhlissa kaupungintalolla olimme myös
visiteeraamassa 21.10.2006.
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5. MUUTA MAINITTAVAA

Myös lahtelaisten kulttuuriraide johti maaliskuussa Riihimäelle, jossa vietettiin valtakunnallista
Unkarin kulttuuriviikkoa. Lasimuseon värikylläinen keramiikkanäyttely oli tuotu Pécsin
maakuntamuseon kokoelmista. Valokuvia, maalauksia, musiikkia, elokuvia sekä tietysti hyvää
unkarilaista ruokaa, kaikkea tätä mahtui kulttuuriviikkoon.

Taas on ollut mahdollista opiskelu unkarin kielellä: Työväenopiston matkailu-unkarin pikakurssi
kevätkaudella ja syksyllä alkeita ja enempipuhumista edistyneille. Magyar, kieli- ja
kulttuuriohjelma alkoi tammikuussa TV1:ssä. Omatoimista opiskelua voi harrastaa hankkimalla
oman DVD:n ko. ohjelmasta.

Osaston kirjavarasto on karttunut. Brita ja György Novakin unkarinkielinen kirjasto on varastoituna
sihteerin hoiviin, kunnes lopullinen sijoituspaikka löytyy. Tietokirjasarjoja, historiaa, romaaneja ja
runoja sisältävä kokoelma on painettu vuosien 1906 ja 1975 välillä. Kirjasto käsittää noin 500
nidettä.

Osaston ajankohtaisista tapahtumista tiedottaa puheenjohtaja jäsenkirjeiden ja keskusseuran
terveisiä saamme lukea Suomi–Unkari-lehdestä neljästi vuodessa jäsenmaksuamme vastaan.

6. LOPPUSANAT

Jos on aherrettu vuonna 2006, niin tuleva vuosi näyttää vielä työntäyteisemmältä. Odotettavissa
useita vierailuja ja jonkinlaiset juhlatkin on tiedossa – osastommehan täyttää keväällä 55 vuotta.
Suomen kielen opiskelijoita on tulossa – mahdollisesti – opettajansa Anja Haaparannan johdolla,
joka taas on Pécsin Unkari–Suomi seuran uusi puheenjohtaja.

Baranya-Siklósin alueen johtajaopettajien yhdistyksestä on myös oltu yhteydessä meihin. He
haluaisivat tutustua täkäläiseen opetussysteemiin – siis saada selville, mikä tekee suomalaisesta
koulutuksesta tuloksiltaan parhaan Euroopassa.

Loppukesän tiukka ponnistus tulee olemaan perinteisen ystävyysvierailuryhmän ohjelman
kokoaminen ja toteuttaminen. Ei liian tiukkaa muttei löysäilyäkään. Silloin taas, ainakin me
ikääntyneempi ikäluokka voisimme karistaa turhan arastelun puhuessamme unkaria. Perustelen
tämän opettajien lähettämästä kirjeestä lainaamallani sitaatilla, toivottavasti he eivät pahastu :
”Olisimme illoinen jos apuisette järjestää meiden matkaa Suomeen, vaihtaa me tarjotamme teille
matkaa meiden paikkaan”. Asiahan tuli täysin ymmärretyksi, vaikkei sanat ihan oikeassa muodossa
olleetkaan. Rohkeasti vain sanoja peräkkäin ja annetaan palttua kieliopille.

SUS Lahden osasto

Paula Rantanen
sihteeri


