
Suomi–Unkari Seuran Lahden osasto ry. 
 
Toimintakertomus vuodelta 2008 
  
 
1. Yleistä 
 
Unkarissa on tapana viettää kulttuurin teemavuosia. Vuoden 2008 teemana oli renessanssi sen 
kunniaksi, että Matias Corvinus kruunattiin Unkarin kuninkaaksi 550 vuotta sitten. Corvinuksen, 
maan viimeisen unkarilaissyntyisen kuninkaan, aikana Unkarin kuningaskunnan ulkoinen mahti oli 
suurempi kuin koskaan aikaisemmin tai myöhemmin, ja Buda nousi tunnetuksi taiteen ja oppinei-
suuden keskukseksi.  
 
Lahden ystävyyskaupungissa Pécsissä jatkettiin Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden 2010 val-
mistelua. 
 
Lahden ja Pécsin välinen kanssakäyminen oli kuluneen vuoden aikana monipuolista. Tätä osoitta-
vat mm. Lahden kaupungin johtavien viranhaltijoiden vierailu Pécsiin heti vuoden alussa, lahtelais-
ten ja pécsiläisten oppilaitosten välinen yhteistyö sekä oma tiivis kanssakäymisemme Pécsin Un-
kari-Suomi yhdistyksen kanssa. 
 
Yhdistyksen toiminnassa omien www-sivujen avaaminen oli yksi kuluneen vuoden merkittävimpiä 
muutoksia. Se avasi meille uusia mahdollisuuksia entistä tehokkaampaan ja nopeampaan tiedotta-
miseen. 
 
 
2.  Yhdistyksen hallinto ja jäsenet 
 
Osaston vuosikokous pidettiin ravintola Wanhassa Herrassa keskiviikkona 20.2.2008, ja siihen 
osallistui 20 osaston jäsentä. Vuosikokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Ilkka Haapolan. Tä-
ten osastoa 11 vuotta ansiokkaasti luotsannut Simo Närhi sai toivomansa vapautuksen tehtävästä.  
Puheenjohtajan lisäksi hallitukseen valittiin seuraavat yhdeksän henkilöä: Simo Närhi, Raila Hag-
ström, Paula Rantanen, Arja Jaatinen, Heljä Korja, Merja Manninen, Annikki Saarinen, Esko Timo-
nen ja Tuija Vähävuori. Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin Esko Salo ja Kari Vähävuori sekä va-
ratilintarkastajiksi Marja-Liisa Tiensuu ja Veikko Tiensuu. 
 
Suomi-Unkari Seuran edustajakokouksessa 26.4.2008 osaston edustajina toimivat Simo Närhi ja 
Arja Jaatinen. Kokoukseen osallistui myös Ilkka Haapola, joka on keskusseuran hallituksen jäsen 
kaudella 2006–2008. 
 
Suomi-Unkari Seuran osastojen neuvottelupäivät pidettiin Järvenpäässä 15.11.2008. Päiville osal-
listuivat Ilkka Haapola, Merja Manninen ja Paula Rantanen. Neuvottelupäivien pääteeman muo-
dosti keskusseuran sääntöjen uudistamishanke, jonka tavoitteena on seuran hallinnon ja toiminnan 
uudistaminen. 
 
Osaston jäsenmäärä kasvoi hivenen edellisvuodesta. Jäsenrekisterissä oli vuoden vaihteessa 
kaikkiaan 144 henkilöä. Jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä oli 117, mikä on kuusi henkilöä 
enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 77 jäsentä kuului ensimmäiseen jäsenmaksuluokkaan ja 40 
jäsentä toiseen jäsenmaksuluokkaan. Osastosta erosi kuusi henkilöä, ja uusia liittyi 13. 
 
 
3. Hallituksen toiminta 
 
Hallitus kokoontui vuonna 2008 kaikkiaan seitsemän kertaa. Niistä kuusi kokousta pidettiin vuosi-
kokouksen jälkeen. Kokouksiin osallistui keskimäärin kahdeksan jäsentä. 
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Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 12.3.2008. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin täl-
löin Merja Manninen, sihteeriksi Paula Rantanen ja taloudenhoitajaksi Simo Närhi. Samalla sovittiin 
hallituksen sisäisestä työnjaosta seuraavasti:  
- Ilkka Haapola: jäsenasiat, yhteydet Lahden kaupunkiin, Pécsiin ja keskusseuraan, EU-asiat ja 

kotisivut 
- Merja Manninen: kulttuuri ja yhteydet kouluihin  
- Tuija Vähävuori: Wellamo-opiston yhteyshenkilö, kielenopiskelu ja tapahtumien suunnittelu 
- Paula Rantanen: jäsenasiat, markkinat ja yhteydet keskusseuraan 
- Simo Närhi: matkat, jäsenasiat, yhteydet Pécsiin ja keskusseuraan 
- Esko Timonen: sidosryhmäyhteistyö  
- Raila Hagström: kotisivut ja tapahtumatalkoot 
- Arja Jaatinen: markkinat ja muut tapahtumat 
- Annikki Saarinen: markkinat ja muut tapahtumat 
- Heljä Korja: kotisivut, markkinat ja muut tapahtumat sekä sidosryhmäyhteistyö (Hollolan nuori-

soseura). 
  
Osaston www-sivujen laadinta ja kehittäminen oli viime vuonna yksi toiminnan painopisteistä. 
Osastomme toimi tässä asiassa keskusseuran kehittämishankkeen pilottina, ja sivujamme käytet-
tiin mallina laadittaessa muiden osastojen sivuja. Keskusseura järjesti kesäkuun alussa Tikkurilas-
sa kotisivuja koskevan koulutustilaisuuden, johon osallistuivat Merja Manninen ja Raila Hagström.  
 
Hallituksen perinteinen kevätkonferenssi pidettiin tällä kertaa sihteerin luona Sysmässä, jonne hal-
litus löysikin tien ilman suurempia eksymisiä, vaikka ensikertalaisista varmaan tuntui, että men-
nään keskelle ”ei mitään”. Liepeen tilus sai vierailta tuliaisiksi köynnösruusun. Suopeutensa uutta 
kotiaan kohtaan se osoitti kukkimalla jo heti kesällä. Kuuma gulassi piti kokousväen lämpimänä 
kevään koleudessa. 
 
Marraskuun hallituksen kokouksessa nimettiin kotisivutyöryhmä: Ilkka Haapola, Raila Hagström 
sekä hallituksen ulkopuolelta Zera Sippola. Samalla hallituksen muita jäseniä velvoitettiin aktiivi-
sesti informoimaan työryhmää kotisivuille laitettavista uutisista.  
 
Marraskuun kokouksessa asetettiin myös historiatyöryhmä kokoamaan materiaalia osaston histo-
riikkiin, joka valmistuu vuoden 2012 60-vuotisjuhliin mennessä. Hallitus nimesi myös muita työ-
ryhmiä yksittäisten tapahtumien suunnittelua varten. Niistä mainittakoon Pécsin päivän tapahtuman 
työryhmä, johon kuuluivat Ilkka Haapola, Merja Manninen, Simo Närhi ja Tuija Vähävuori.  
  
 
4. Jäsentapahtumat ja yleisötilaisuudet 
 
Helmikuussa luotiin unkarilaisia tunnelmia yhteistyössä Multi-Cultin kanssa. Lauantaina 2.2.2008 
järjestetyn unkarilaisen kulttuurikahvilan pääorganisaattoreina toimivat Hedvig Halme ja pécsiläi-
nen opiskelija Anikó Fodor. Musiikkia, unkarilaista kahvileipää, teematietoa ja tietysti sitä tunnel-
maa oli tarjolla. Paikalla kävi iltapäivän mittaan noin 40 henkilöä. 
  
Maaliskuussa oli unkarilaisen ruokaillan vuoro. Multi-Cultissa järjestettyyn tilaisuuteen osallistui 26 
henkilöä, enempää ei sopinut. Paikalla oli myös Anikó ja muitakin Lahdessa viime talvena vie-
railleita unkarilaisnuoria. Ruokalistan suunnitteli Hedvig Halme, joka toimi myös illan pääkokkina. 
Kaikki eivät mahtuneet heiluttamaan kauhaa, mutta katselivat sitäkin innokkaammin, kuinka mau-
kasta syötävää valmistettiin unkarilaiseen tapaan. Unkari, englanti ja suomi porisivat mukavasti 
kattiloiden kanssa sulassa sovussa. 
  
Lauantaina 5.4.2008 Helsingin Kaupunginteatteriin matkasi bussillinen kulttuurinnälkäisiä osaston 
jäseniä ystävineen. Unkarilaisen Ferenc Molnarin kirjoittamaa kepeää komediaa teatterin tekijöistä 
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”Täydellinen persikka” on aiemminkin Suomessa esitetty nimellä ”Näytelmä linnassa”. Tapahtumat 
sijoittuvat 30-luvun Rivieralle. Olipa mukava matka. 
  
Sunnuntaina 27.4.2008 Vesijärven satamassa järjestettiin jo perinteeksi muodostunut kansalais-
järjestöjen kevätkarnevaali ”Mahdollisuuksien tori”. Tapahtuma alkoi klo 11 jatkuen klo 15:een. 
Telttakatoksen pystytys sekä pöytien ja myyntitavaroiden järjestely sujuivat jo rutiinilla. Gulassi-
keitto ostettiin edellisenä keväänä saatujen hyvien kokemusten mukaisesti ulkopuolelta. Herkku-
puoti Camellia Delistä hankittiin myyntiin suklaamakeisia ja mausteita. Matkaesitteitä ja muuta Un-
kari-tietoutta löytyi jaettavaksi kiinnostuneille ja mukavaa hyörinää riittikin koko päivälle. Sää oli 
taas kerran suosiollinen meitä kohtaan ja talkooväkeä vuorottelemaan pöytien taakse riitti sopi-
vasti. 
  
Heinäkuussa, 4.–12.7.2008, toteutettiin järjestyksessä 11. ystävyysvierailu Pécsiin. Matkalle osal-
listui 11 henkilöä. Isännät olisivat toivoneet suurempaa ryhmää, mutta näin oli nyt. Pécsin Unkari-
Suomi yhdistys oli järjestänyt mielenkiintoisia vierailupaikkoja ja tapahtumiin tutustumisia. Vierailun 
aikana opiskeltiin unkaria yliopistolla kolmena päivänä kahdessa tasoryhmässä. Opettajina toimivat 
nuoret opettajiksi valmistuvat opiskelijat.  
  
Syksyn toiminnan käynnisti maanantaina 1.9. nimellä ”Pécsin päivän ilta” järjestetty yleisötapah-
tuma. Tilaisuus järjestettiin Lahden aikuiskoulutuskeskuksessa, ja siihen osallistui noin 50 henki-
löä. Illan luennoitsija toimi Kulttuurien museon intendentti Ildikó Lehtinen, joka luennoi Baranyan 
alueen kansanperinteestä. Unkarilaista kansantanssia esitti nuorisoseuran nuorten kansantanssi-
ryhmä Béla Gazdagin johdolla. Kansanmusiikkiyhtye Riemukupla puolestaan riemastutti yleisöä 
huikealla soitannallaan. Kokemuksia ja kuvia Pécsin matkoiltaan esittelivät Tiirismaan yläasteen 
kuvataideluokan sekä Koulutuskeskus Salpauksen hotelli- ja ravintola-alan opiskelijat. Pécsin ties-
tä Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2010 teki selkoa Ilkka Haapola.  
 
Pécsin päivän ilta aloitettiin Karpaattien altaan kirkkojen kasettikattoja esittelevän valokuvanäytte-
lyn avajaisilla. Näyttely toteutettiin yhteistyössä Unkarin Kulttuuri- ja tiedekeskuksen kanssa, ja sen 
avasi kulttuuri- ja tiedekeskuksen uusi johtaja Ildikó Márkus, joka saapui Lahteen heti ensimmäi-
senä työpäivänään. Aikuiskoulutuskeskuksen ala-aulan seinät antoivat erinomaisen taustan upeille 
kuville. Näyttely oli Lahdessa kaksi viikkoa. 
 
Pécsin päivän tapahtumamme huomioitiin myös Unkarissa, sillä saimme tilaisuuteen virallisen ter-
vehdyksen Pécsin kaupungin pormestarilta Péter Tasnádilta. 
 
Heti Pécsin päivän illan jälkeen toteutettiin Simo Närhin johdolla Slovenian kiertomatka, johon osal-
listui 25 henkilöä. Matkan järjestäjänä tällä kertaa oli MatkaMieli Oy. Vuosien varrella Simon järjes-
tämien Unkarin matkojen kävijöistä on muodostunut ikään kuin kantaporukka, joka matkan lopulla 
jo kyselee, mihin ja milloin seuraavaksi. Hyviä neuvoja matkan onnistumiseksi Simo oli  
saanut Jyväskylän osastolta, joka oli käyttänyt samaa matkatoimistoa omalla matkallaan, sekä 
Suomen Slovenia-seuralta. Matkakohde yllätti kaikki erittäin positiivisesti. Matkalaiset kävivät myös 
vanhoilla unkarilaisalueilla. Sloveniassa on noin 6500 henkilön unkarilaisvähemmistö. 
  
Loka- ja marraskuun aikana järjestettiin valtakunnallinen Unkaria kouluihin -hanke. Osastomme 
antoi parhaansa mukaan materiaalia ja tietoutta Lahden seudun kouluille tapahtuman järjestämi-
seksi. Aikuiskoulutuskeskuksen käsityöluokassa oli myös Tuija Vähävuoren suunnittelema pieni-
muotoinen näyttely, jossa esiteltiin unkarilaista käsityötaitoa. 
  
Unkarilainen viini-ilta järjestettiin 21.11.2008 Tietoportissa sijaitsevan Hyvä Maku -lounasravintolan 
tiloissa. Tilaisuus alkoi klo18 ja sen piti päättymän klo 20, vaan kuinka ollakaan, ilta vähän venähti. 
Illan asiantuntijana oli Juhani Huotari Helsingistä ja 24 korvaparia kuunteli tarkkaavaisesti. Tark-
kaan valikoituja viinejä maisteltiin hartaasti, ja välissä maistuivat Hedvig Halmeen leipomat herkul-
liset bogácsat. 
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5. Yhteydet Pécsiin ja muualle Unkariin 
 
Lahden kaupungin delegaatio, johon kuuluivat kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, toimialajohtaja 
Maritta Vuorinen, kansliapäällikkö Timo Pohjansalo ja yhteyssihteeri Ulla Heijari, vieraili heti vuo-
den alussa Pécsissä. He tapasivat myös Pécsin Unkari-Suomi yhdistyksen edustajia. 
 
Myös oppilaitosten yhteistyö Lahden ja Pécsin välillä oli vilkasta. Tiirismaan koulun yläasteen ku-
vataideluokka vieraili Pécsissä huhtikuussa opettaja Heidi Blanck-Rusin johdolla. Paria viikkoa 
myöhemmin Pécsiin matkusti Koulutuskeskus Salpauksen hotelli- ja ravintola-alan kokki-opiskeli-
joiden ryhmä opettaja Tapani Pentsisen johdolla. Lisäksi koulutuskeskus Salpauksen lähihoitaja-
opiskelijoita kävi lyhyellä työharjoittelu- ja tutustumisjaksolla Pécsin sisätautisairaalassa opettaja 
Mervi Lehtorannan ohjauksessa. Myös Lahden ammattikorkeakoulu on harjoittanut säännöllistä 
yhteistyötä Pécsin yliopiston kanssa. Keväällä 2008 Lahdessa vieraili sosiaali- ja hoitoalan opiske-
lijoita Pécsin yliopistosta. 
 
Yhdistyksemme kannalta oli erityisen ilahduttavaa ja virkistävää tavata Lahdessa nuorisovaihdossa 
olleita unkarilaisia nuoria (3 henkilöä). Heistä erityisesti Pécsin yliopiston opiskelija Anikó Fodor 
osallistui aktiivisesti kevätkauden tapahtumien järjestämiseen. 
 
Muusta ystävyyskuntayhteistyöstä voidaan mainita Päijät-Hämeen liiton osallistuminen Baranyan 
läänin järjestämään vanhustenhuollon yhteistyöhankkeeseen, jonka tavoitteena oli virittää alueel-
lista yhteistyötä ystävyyskunta-alueiden välille. Hanke koostui kahdesta seminaarista, joista ensim-
mäinen järjestettiin toukokuussa Pécsissä ja toinen syyskuussa Romanian Cluj-Napocassa (Ko-
lozsvárissa). Päijät-Hämeestä seminaareihin osallistui maakuntaliiton, Lahden kaupungin ja Oivan 
edustajien ohella myös osaston puheenjohtaja Ilkka Haapola, joka tapasi toukokuun seminaarin 
yhteydessä myös Pécsin Unkari-Suomi yhdistyksen hallituksen jäseniä. 
 
 
 
 
  
6. Muuta mainittavaa 
 
Maailma muuttuu Eskoseni, voisi sanoa, kun nykyisin jäsentiedotteen voi saada sähköisesti ko-
tiinsa. Kaikille se ei vielä ole mahdollista tai on vaan muuten mukavampi saada kirje postista.  
Osaston jäsenet ovat kuitenkin saaneet neljä tiedotetta tänäkin vuonna. 
  
Unkaria oli viime keväänä mahdollista opiskella Wellamo-opiston järjestämällä jatkokurssilla. Multi-
Cultissa on lisäksi kokoontunut sekä kevät- että syyskaudella epävirallinen Unkari-ryhmä. 
  
 
7. Loppusanat   
 
Nyt uuden 57. toimintavuoden käynnistyessä odottelemme ensi kesän vieraita ja keräämme ener-
giaa kesäohjelman suunnitteluun. Toivotaan, että ryhmään nytkin kuuluisi innokkaita ja uteliaita 
nuoria. Tätä toivottavasti on edesauttanut se, että erilaisista ja eriasteisista kouluista niin täältä 
kuin sieltäkin on otettu yhteyksiä ja luotu uusia yhteistyökumppanuuksia. Tässä verkottumisessa 
on ollut sormensa mukana myös Suomi-Unkari Seuran Lahden osasto. 
  
 
Sihteeri Paula Rantanen 
 


