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Lahden osasto

TOIMINTAKERTOMUS 2007

YLEISTÄ
Vuonna 2007 vietettiin Unkarissa säveltäjä Zoltán Kodályn juhlavuotta. Kodályilla on ollut merkit-
tävä vaikutus myös Lahden musiikkielämän kehitykseen. Hänen luomaansa metodiin perustuu ny-
kyisten musiikkioppilaitosten, musiikkiluokkien ja musiikkileikkikoulujen opintojen ohjaus. Ja tätä
jatkuvuutta pitäisi vaalia Kodályn sanoin: ”Musiikinopetuksen perimmäinen tarkoitus ei ole vain
musiikillinen kehitys, vaan inhimillisyyden herättäminen ihmiskunnassa musiikin kautta”. Näinä
aikoina on vaarana, että talouden ja kaupallisuuden ihannointi lyö lujaa korville ihmisyyttä. Meidän
jokaisen on mietittävä: olenko minä ihminen itselleni ja toiselle: annanko Kodályn riikinkukon len-
tää?

PAIKALLISOSASTO

1. HALLINTO
Vuosikokous pidettiin keskiviikkona 21.02.07 klo 18.00 tutussa paikassa Pikku-pappilassa kokous-
huone Hovilassa, osoite Hämeenkatu 1, Lahti. Kokouksessa osaston ja hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin Simo Närhi.
Vuoden 2007 hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: Ilkka Haapola, Paula Rantanen, Timo Halme,
Raila Hagström, Arja Jaatinen, Heljä Korja, Merja Manninen, Annikki Saarinen, Esko Timonen ja
Tuija Vähävuori. Tilintarkastajiksi valittiin Esko Salo ja Kari Vähävuori, varatilintarkastajiksi va-
littiin Marja-Liisa ja Veikko Tiensuu.

2. KOKOUSTOIMINTA JA JÄSENISTÖ
Vuoden 2007 hallitus kokoontui kuusi kertaa, keskimäärin 8 jäsenen läsnä ollessa. Järjestäytymis-
kokous pidettiin Palmeniassa 07.03.07, jolloin hallituksen muut toimihenkilöt valittiin seuraavasti:
varapuheenjohtajaksi Ilkka Haapola ja sihteeriksi Paula Rantanen. Taloudenhoitajan tehtävään va-
littiin seuraavassa kokouksessa Heljä Korja, kirjanpidon hoitaa Outi Närhi.
Järjestäytymiskokouksessa määriteltiin tulevalle toimintakaudelle myös hallituksen sisäinen työn-
jako: Simo Närhi: yhteydet Pécsiin ja keskusseuraan sekä jäsenposti toistaiseksi, Paula Rantanen:
markkinaorganisointi, tapahtumat ja talkoot, Ilkka Haapola: yhteydet kaupunkiin ja EU-asiat, Merja
Manninen: kulttuurivastaava, Timo Halme: osaston kirjavastaava, Heljä Korja: Finn-Agora -tiedo-
tus, Tuija Vähävuori: Wellamo-opiston yhteyshenkilö ja tapahtumien suunnittelu, Esko Timonen:
yhteydet sidosryhmiin, Raila Hagström: markkinat, muut tapahtumatalkoot, Arja Jaatinen: markki-
nat, muut tapahtumatalkoot, Annikki Saarinen: markkinat, muut tapahtumatalkoot
Jäsenmaksujen suhteen toimimme keskusseuran ehdotuksen mukaisesti: 1. jml 20€ ja 2. jml 15€.
Osastomme jäsenmäärä on valitettavasti kääntynyt alamäkeen, uusia jäseniä liittyi 2, mutta erosi sen
sijaan 14. Jäsentilanne vuodenvaihteessa oli 137 joista maksaneita 120.

3. EDUSTUKSET
Suomi-Unkari Seuran edustajakokous pidettiin Helsingissä 14.04.07, edustajina Simo Närhi ja An-
nikki Saarinen. Ilkka Haapola osallistui kokoukseen keskusseuran hallituksen jäsenenä.
Suomi-Unkari Seuran neuvottelupäivät pidettiin 10.11.07 Helsingissä, jossa osastoamme edusti
Simo Närhi.

4. MUU TOIMINTA
Olimme varautuneet mm. opettajien ja suomenkielenopiskelijoiden vierailuihin, mutta heistä ei sit-
ten kuulunutkaan sen enempää. Ehkä niin oli helpompi ainakin meidän kannaltamme, koska oman
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osaston 55-vuotisjuhlan suunnittelu ja toteutus vei oman aikansa, samoin valmistautuminen pécsi-
läisten vierailuun kesällä 2007.
Niitä ennen osallistuimme tietysti jokakeväisille markkinoille satamassa. Tänä vuonna teimme radi-
kaalin tempun: ostimme sopan valmiina, eikä se ollut ollenkaan hullumpi kauppa. Keittiönsaanti-
ongelmien takia laskeskelimme vuokrien, keittoainesten, valmistukseen ja rahtaamiseen kuluvat
rahat ja vaivat ja päädyimme valmiskeittoon. Joten 23.04.07 aamulla klo 10 noudimme Sopenkor-
vesta 50 litraa gulyás’ia termosastioihin pakattuna. Heti piti tietysti tehdä makutesti. Tulos: hyvää
oli, ihan kuin omatekemä – ja kuumaa. Sen todisti muutama palanut kitalaki. Aamulla Villähteeltä
haettu telttakatos oli pystytetty sutjakasti, pöydät asetettu paikoilleen ja muut asiaan kuuluvat pöy-
dille. Mausteita kyseltiin, mutta niitä ei nyt vaan saatu. Sää oli aurinkoinen. Tuuli sen sijaan hul-
mutteli reippaasti teltan helmoja.

Markkinoista toivuttuamme juhlimme osastomme 55. syntymäpäivää 09.05.07 AKK:n asiaan kuu-
luvin värein somistetussa luokassa. Olimme varautuneet 50 vieraaseen ja ilahduttavan paljon juhli-
joita saapuikin. Entisistä puheenjohtajista kutsuun vastasi Ahti Lamminmäki, joka toimi puheen-
johtajana silloin, kun osasto täytti 25 vuotta. Hän kertoili oman toimikautensa ajasta ja tapahtumis-
ta. Keskusseuran tervehdyksen toi puheenjohtaja Jaakko Kuusela.
Osaston hallitus päätti yksimielisesti – ilman puheenjohtajaa – anoa keskusseuralta Eszter Balásin
suunnittelemaa pienoisveistosta ”Luominen 1” puheenjohtajallemme Simo Närhille tunnustukseksi
ansiokkaasta puheenjohtajakaudesta. Tämä pienoisveistos luovutettiin hänelle tässä tilaisuudessa.
Iltaa ryyditti Wellamo-opiston haitarinsoiton opettaja, puolalainen muusikko, jonka nimi ei hevin
taivu suomalaisen suussa. Pienimuotoinen kahvittelutilaisuus sujui lämmintunnelmaisena mauk-
kaita kakkuja ja suolapalaa nauttien, jutustellen ja menneitä muistellen.

29.05.07 Osaston hallituksen ”kevätkonferenssi”, muodostuneeko jo perinteeksi, matkasi matkailu-
autolla jälleen kohti Vääksyä ja yllätys, yllätys, löysimme itsemme varapuheenjohtajamme pihasta.
Olimme varautuneet matkaeväin, mutta talossa sisällä odotti uusi yllätys: pöytä oli katettu kauniisti
ja kun emäntä kehotti jokaista pitämään puolensa – emme arkailleet. Kokous tuli pidettyä ja vatsat
kylläisinä suuntasimme kotiin ja kesätauolle keräämään voimia vastaanottaaksemme pécsiläiset
vieraamme loppukesällä.

Heinäkuun lopulla Lahden seudulla sai nauttia Romanian unkarilaisesta kansantanssista ja -musii-
kista. Ryhmä Boróka Székelyudvarhegy’stä esiintyi Hollolassa ja Tanssiva Lahti -tapahtumassa.

Ja sitten toimintavuoden huipennus: Monien palaverien ja neuvottelujen tuloksena pécsiläisten 25
hengen ryhmä, josta huomattava osa oli nuoria, otettiin vastaan Helsinki-Vantaan lentokentällä lau-
antaina 04.08.07 ja tuotiin isäntäperheiden hoiviin viikonloppua viettämään.
Kunnes maanantaina alkoi arki ja aherrus. Monen vuoden tauon jälkeen vierailun ohjelmaan palau-
tui suomenkielen opiskelu. Yhteistyössä Wellamo-opiston kanssa toteutettiin aamupäivisin kahden
tason suomen tunnit: alkeet ja vähän pidemmälle ehtineet. Paineita opettajille aiheutti varmasti sekä
ikähaarukka että osaamistaso. Alkeisryhmä koostui 10-vuotiaista kohta eläkeikäisiin ja jatkoryhmä
väitöskirjantekovaiheessa olevista muutaman lauseen osaajiin. Alkeisryhmän nuoret miehenalut
olivat lopputunnista jo aika uuvahtaneita; heille olisi varmaan riittänyt lyhyempi oppitunti. Kuiten-
kin viikon loputtua opettajat olivat tyytyväisiä oppilaisiinsa. Samoin myös opettajat saivat kiitosta
oppilailtaan.
Viikkoon sisältyi myös tutustuminen Vierumäen Urheiluopistoon. Vieraat tutustutettiin sauvakäve-
lyn saloihin. Paras tyyli palkittiin, ja jokainen sai diplomin sauvakävelykurssin suorittamisesta.
Kaupungintalolla vieraat otti vastaan uusi kaupunginjohtaja Myllyvirta kuudentena työpäivänään
sekä yhteyssihteeri Heijari.
Helsinki-kierros oli vieraiden toivomus, sillä suurin osa ryhmästä oli ensi kertaa Suomessa. Aa-
mulla lähtö Marolankadulta klo 8. Matkalla tehtiin myös kierros Tuusulanjärven kulttuurimaise-
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missa. Lahdessa käyntikohteina oli Taidemuseon julistebiennaali, Historiallisen museon Asko-
huonekalut sekä Pro-puu -näyttely.
Tapahtumatäytteinen viikko päättyi jäähyväisiltaan Virkapirtillä Kilpiäisissä. Olimme varautuneet
45 vieraaseen ja saimme paikalle 60. Vaan sopu sijaa antoi. Sää oli mitä parhain ja nuoriso nautti
täysin siemauksin mm. uimisesta. Vieraiden yllätys meille oli kunniakonsulin pitämä kokkauksen
oppitunti – heillä oli pata ja kaikki tykötarpeet kauhoja myöten mukana. Tuli padan alle piti impro-
visoida, avuksi saatiin kaasupoltin. Pian pihalla tuoksui Unkari ja muutaman hetken hämmentelyn
jälkeen sitä päästiin myös maistamaan. Ehtaa ainetta – sanoi joku – ja niin se olikin. Kävi ilmi, että
pata, kapustat ja leikkuulaudat olivat lahja Lahden osastolle. Padalle pitää vaan hankkia kolmijalka,
jotta sitä voi käyttää myös nuotiolla.
Oppilaitten viikon mittainen aamupäivien aherrus palkittiin todistusten jaolla ja sauvakävelydiplo-
mit otettiin vastaan hilpeissä tunnelmissa. Mutta kaikki hauska loppuu aikanaan ja niin sanoimme
”pikaisiin tapaamisiin” halausten ja poskisuukkojen kera vieraillemme – ystävillemme – illan hä-
märtyessä yöksi. Laiturilla palaneet värikkäät kynttilälyhdyt sammutettiin ja juhlan jälkien pois-
korjaamisen jälkeen emännät sulkivat ovet ja portit takanaan.
Vierailun aikana keskusteltiin tämän vaihtovierailun tiheydestä, siitä onko kolme vuotta sopiva väli.
Pécsiläiset toivoivat lyhyempää aikaväliä. Tulimme siihen tulokseen, että taitaa tulla taloudellisesti
liian raskaaksi – molemmille osapuolille. Jospa me menisimmekin heille vasta kulttuuripääkaupun-
kivuonna 2010.

5. MUUTA MAINITTAVAA
Syksyllä Tiirismaan koulu sai Pécsin reformoidun koulun oppilaita vieraakseen.
Osaston konserttimatka suuntautui Järvenpäähän kuuntelemaan Kálmánin ja Lehárin operettisäve-
liä.
Ansioitunut Béla Bartók-mieskuoro Pécsistä konsertoi Hämeenlinnassa ja Lahdessa.
Keskusseuralta olemme saaneet osastolle oman logon.
Unkarin kieli on oppiaineena Wellamo-opistolla.
Osastolle lahjoitettu Brita ja György Novakin unkarinkielinen kirjasto, noin 500 nidettä, on inven-
toitu ja matkannut Kuopioon varastokirjastoon.
Keskusseuran innoittamana ja avustamana olemme ryhtyneet suunnittelemaan osaston kotisivuja
nettiin.
Puheenjohtaja on muistanut jäsenkirjeillä osaston jäseniä. Muuta mielenkiintoista tietoa Unkarista
olemme saaneet Suomi-Unkari lehdestä, kuten aina ennenkin.
Lahdessa on uusi herkullinen herkkupuoti Vapaudenkadulla, Camellia Deli, aitoa unkarilaista ma-
keaa ja tunnelmaa lounasaikaan – sopii myös kokouspaikaksi illansuussa, todistettavasti!
Lahden Multi-Cultissa on unkarilainen nuori nainen vapaaehtoistyössä ja suunnitteilla on pari unka-
rilaista tapahtumaa tulevalle kaudelle yhteistyössä osastomme kanssa.

6. LOPPUSANAT
Vuodenvaihteen tienoilla tuli yllättäen tieto, että meitä odotetaan Pécsiin jo ensi kesänä. Nopeasti
toimien on ajankohdan sopivuus varmistettu isäntien kanssa ja 20 paikkaa varattu lennolle Buda-
pestiin heinäkuun alussa. Sää voi olla läkähdyttävä tai sitten ei. Nykyään sää on arpapeliä, jonka
tulosta ei kukaan pysty ennakoimaan. Matkaan lähtijöiden odotetaan osallistuvan unkarinkielen
opiskeluun. Lentopaikkojen soisi täyttyvän nuorista – olisikohan Tiirismaalta lähtijöitä? Onko netti-
avaruus ja nuorisokulttuuri se jokin, jolla nuoret saisi kiinnostumaan Unkarista? Suuret ikäluokat
ovat ns. eläkeiässä ja heidän jaksamisensa ja kiinnostuksensa aiheet ovat toisenlaisia kuin nuorten.
Vai pitäisikö meidän ottaa oppia rokkimummoista ja -vaareista malliin K-70.

Paula Rantanen, osaston sihteeri


