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Suomi-Unkari Seuran Lahden osasto ry. 
 
Toimintakertomus vuodelta 2009 
 
 
YLEISTÄ 
 
Vuonna 2009 Berliinin muurin murtumisesta tuli kuluneeksi 20 vuotta. Unkari oli vuoden 
1989 tapahtumissa merkittävässä asemassa, sillä se avasi syksyllä Itävallan vastaisen 
rajansa Unkarissa oleskelleille DDR:n pakolaisille. Tällä oli suuri vaikutus Berliinin muurin 
murtumiseen 9.11.1989 sekä myöhemmin koko itäblokin romahtamiseen ja poliittisen 
järjestelmän muutokseen näissä maissa. Vuoden 2009 aikana suurta muutosta käsiteltiin 
monessa tapahtumassa koko Euroopassa. Myös Suomi-Unkari Seura ja Eduskunnan 
Unkari-ystävyysryhmä järjestivät vuoteen 1989 keskittyvän seminaarin 13.11.2009 
Helsingissä. 
 
Suomi-Unkari Seuran sääntömuutos eteni niin, että uudet säännöt tulevat voimaan vuonna 
2010, jolloin edustajakokouksessa valitaan seuralle hallitus niiden mukaisesti. Vuosi 2009 
toimittiin vielä vanhojen sääntöjen mukaisesti.  
 
Lahden ja sen unkarilaisen ystävyyskaupungin Pécsin välinen kanssakäyminen oli 
kuluneen vuoden aikana vilkasta molemminpuolisin vierailuin ja yhteydenpidoin. Pécsissä 
jatkettiin Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden 2010 valmisteluja määrätietoisesti 
taloudellisista vaikeuksista huolimatta. Pécsin Unkari-Suomi -yhdistys täytti 35 vuotta 
22.4.2009. Lahden kaupunginjohtaja lähetti juhlaan oman tervehdyksensä, ja osastomme 
muisti sisaryhdistystään unkarilaisessa kulttuurikahvilassa kerätyllä onnitteluadressilla ja 
Festivo-kynttiläjalalla. 
 
Pécsin Unkari-Suomi -yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja, kunniapuheenjohtaja 
József Végh täytti 70 vuotta. Osastomme muisti häntä kukkasin ja lämpimin onnitteluin. 
Pécsi Szemle’n (”Pécsin aikakauslehti”) toukokuun numerossa ilmestyi József Véghin 
kirjoittama katsaus Pécsin ja Lahden ystävyystoiminnan historiaan. Hedvig Halme 
suomensi artikkelin hieman lyhennettynä, ja sitä jaettiin mm. kaupungin edustajille. 
 
Osaston www-sivuja kehitettiin edelleen tehokkaaksi ja nopeaksi tiedotuskanavaksi. 
 
 
YHDISTYKSEN HALLINTO JA JÄSENET 
 
Osaston vuosikokous pidettiin 17.2.2009 Lahden Lyseolla, ja siihen osallistui 15 osaston 
jäsentä. Vuosikokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Ilkka Haapolan sekä 
jäseniksi seuraavat 10 osaston jäsentä: Raila Hagström, Arja Jaatinen, Heljä Korja, Merja 
Manninen, Noora Nylander, Simo Närhi, Paula Rantanen, Annikki Saarinen, Esko 
Timonen ja Tuija Vähävuori.  
 
Tilintarkastajiksi valittiin Esko Salo ja Hannu Simolin sekä varatilintarkastajiksi Liisa 
Tiensuu ja Veikko Tiensuu. 
 
Suomi-Unkari Seuran edustajakokouksessa 9.5.2009 osaston edustajina olivat Simo Närhi 
ja Paula Rantanen. Seuran hallitus valittiin vanhojen sääntöjen mukaisesti, mutta vain 
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yhdeksi vuodeksi, ja vuodeksi 2009 valittiin Lahden osastosta Simo Närhi, joka valittiin 
myös hallituksen työvaliokunnan varajäseneksi. 
 
Osaston jäsenmäärä oli jäsenrekisterin mukaan vuoden 2009 lopussa 124 henkilöä. 
Jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä oli 115, joista 76 jäsentä kuului ensimmäiseen ja 39 
toiseen jäsenmaksuluokkaan. Jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten määrä laski 
kahdella henkilöllä edellisvuotisesta. Osastoon liittyi vuoden aikana seitsemän uutta 
jäsentä. Jäsenrekisteristä taas poistui vuoden aikana 27 henkilöä. Poistuman suuruus 
johtui siitä, että jäsenrekisteri saatettiin keväällä 2009 ajan tasalle poistamalla siitä 20 
henkilöä, joilta puuttui jäsenmaksusuoritus vähintään kahdelta edelliseltä vuodelta. Tämän 
päivityksen vuoksi osaston virallinen jäsenmäärä putosi 144:stä 124:ään. 
 
 
HALLITUKSEN TOIMINTA 
 
Hallitus kokoontui vuoden 2009 aikana kaikkiaan kahdeksan kertaa, joista seitsemän 
kertaa vuosikokouksen jälkeen. Kokouksiin osallistui keskimäärin kahdeksan jäsentä. 
 
Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 4.3.2009. Hallituksen varapuheenjohtajaksi 
valittiin Merja Manninen, sihteeriksi Annikki Saarinen ja taloudenhoitajaksi Simo Närhi. 
Samalla sovittiin hallituksen sisäisestä työnjaosta ja tarkistettiin aiemmin asetettujen 
työryhmien kokoonpanoa seuraavasti: 

- Tiedotustyöryhmä (kotisivutyöryhmä): Ilkka Haapola, Raila Hagström ja Noora 
Nylander sekä hallituksen ulkopuolelta asiantuntijana Zera Sippola 

- Historiatyöryhmä: Paula Rantanen, Ilkka Haapola, Raila Hagström ja Simo Närhi 
- Kesän 2009 vierailun suunnittelutyöryhmä: Simo Närhi, Ilkka Haapola, Merja 

Manninen, Paula Rantanen, Esko Timonen ja Tuija Vähävuori 
- Tilaisuuksien järjestelytyöryhmä: Paula Rantanen, Arja Jaatinen, Heljä Korja, Esko 

Timonen ja Tuija Vähävuori 
- Kouluyhteistyön ja kulttuuritapahtumien vastuuhenkilö: Merja Manninen 
- Pécsin päivän tapahtuman työryhmä: Ilkka Haapola, Merja Manninen, Simo Närhi ja 

Tuija Vähävuori. 
Työryhmien koollekutsujina ja vetäjinä olivat ensimmäisinä mainitut. 

 
Edellisvuoden marraskuussa asetettu historiatyöryhmä jatkoi työtään kokoamalla 
materiaalia osaston historiikkiin, joka valmistuu vuoden 2012 osaston 60-vuotisjuhliin 
mennessä. Historian kirjoitustyö annettiin Paula Rantasen osaaviin käsiin. 
 
Jäsenkirjeitä on lähetetty vuoden aikana viisi. Ne jäsenet, jotka ovat ilmoittaneet 
sähköpostiosoitteensa, ovat saaneet jäsenkirjeet sähköpostilla. Muille posti on kulkenut 
tavalliseen tapaan. Jäsenkirjeet ovat luettavissa myös osaston www-sivuilla. Lisää Unkari-
tietoutta olemme saaneet Suomi-Unkari -lehdestä, kuten aina ennenkin. 
 
 
JÄSENTAPAHTUMAT JA YLEISÖTILAISUUDET 
 
Helmikuista vuosikokousta edelsi avoin yleisötilaisuus, jossa olivat vieraina Jyväskylän 
yliopiston unkarin kielen lehtori Gergely Dusnoki ja hungarologian professori Tuomo 
Lahdelma. Kuulimme mielenkiintoisen ja sujuvalla suomenkielellä esitetyn katsauksen 
suomalais-ugrilaisen kieliteorian syntyyn ja kehitykseen Unkarissa sekä Jyväskylän 
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yliopiston hungarologian yksikön esittelyä. Tilaisuuteen osallistui 38 henkilöä, joista osa oli 
lyseon oppilaita. 
 
Multi-Cultissa järjestettiin 21.3.2009 unkarilainen kulttuurikahvila. Neljän teematunnin 
aikana oli noin 50 kävijää. Kahvitarjoilun lisäksi tilaisuudessa oli mm. pääsiäismunien 
maalausta Hedvig Halmeen ohjauksessa, helmikirjontaa Lahdessa tuolloin vierailleen 
Szilvia Tándorin esittelemänä, tietoja Unkarin matkoista Henry Perttulan kertomana sekä 
Tokajin alueen historiasta ja viineistä Ilkka Haapolan kertomana. Tilaisuudesta kantoi 
päävastuun Hedvig Halme. 
 
Parikymmentä osaston musiikin ystävää oli mukana kuuntelemassa Ferenc Lisztin ja Béla 
Bartókin musiikkia 24.4.2009 Sibeliustalossa Sinfonia Lahden konsertissa. Nautinnollinen 
ilta! 
 
Vesijärven satamassa järjestettiin 26.4.2009 jo perinteeksi muodostuneet kansainvälisten 
ystävyysseurojen kevätmarkkinat ”Mahdollisuuksien tori”. Tämänkertaisena 
valtakunnallisena teemana oli ilmaston muutos. Tuulisessa satamassa kuuma gulassi teki 
hyvin kauppansa, samoin muut tuotteemme, ja kiinnostuneita asiakkaita riitti koko 
päiväksi. 
 
Toimintavuotemme huipennuksena saimme 21 innokasta pécsiläistä vieraaksemme 24.7.-
2.8.2009. Ryhmässä oli ilahduttavan monta ensikertalaista, mutta myös moninkertaisia 
Suomen- ja Lahden-kävijöitä. Ohjelmassa oli ”vanhaa ja uutta”: suomenkielen opiskelua, 
tutustumisretkiä, melontaa ja huipentumana Tallinnan risteily, johon lähes kaikki 
vieraamme osallistuivat. Myös kaupunginjohtajalta järjestyi vastaanotto. Seuraavana on 
lahtelaisten vierailu Pécsiin kesällä 2010 Pécsin kulttuuripääkaupunkivuoden kunniaksi. 
 
Syksyn toiminnan aloitti jo perinteiseksi muodostuva Pécsin päivän ilta 1.9.2009. Tilaisuus 
järjestettiin Kilpiäisten WPK:n talolla. Ilta onnistui hyvin. Paikalla oli yli 30 osallistujaa, 
heistä 12 unkarilaista tai unkarilaistaustaista. Illan ohjelma oli mielenkiintoinen, ja 
erityisesti Henna Salon esitys hänen kokemuksistaan Suomen ja Unkarin välisestä 
kulttuuriyhteistyöstä oli erinomaisen kiinnostava ja vauhdikas. 
 
Riihimäen osaston 45-vuotisjuhlaan 15.9.2009 Lahden osaston tervehdyksen veivät Raila 
Hagström, Hedvig Halme ja Annikki Saarinen. 
 
Suomi-Unkari Seuran ja Eduskunnan Unkari-ystävyysryhmän järjestämässä ”20 vuotta 
Unkarin järjestelmänmuutoksesta” –seminaarissa 13.11.2009 olivat mukana Lahden 
osaston hallituksesta Ilkka Haapola, Merja Manninen ja Simo Närhi. Ilkka Haapola ja Simo 
Närhi osallistuivat myös seuraavan päivän osastojen neuvottelupäivään 14.11.2009.  
 
 
MUUTA TOIMINTAA 
 
Vuoden 2009 aikana on unkaria voinut opiskella Wellamo-opiston kursseilla kevätkaudella 
Hanna Heinosen ja syyskaudella Hedvig Halmeen ohjauksessa. Lisäksi Hedvig on koko 
vuoden ajan opettanut unkarin alkeisryhmää Multi-Cultin tiloissa. Erityisen ilahduttava oli 
syksyn suuri opiskelijamäärä: alkeiskurssille ilmoittautui noin 10 ja jatkokurssille 14 
henkilöä. 
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X Suomalais-unkarilainen ystävyyskuntakokous järjestettiin Egerissä 18.–20.5.2009. 
Lahden kaupungin edustajina kokoukseen osallistuivat kehitysjohtaja Jose Valanta ja 
kolme kaupunginhallituksen jäsentä: Juha Rostedt, Antti Holopainen ja Eero Vainio. 
Lähtijöille tarjottiin kevätmarkkinoilla matkaeväiksi gulassia ja ajankohtaista tietoa 
Unkarista ja Pécsin ja Lahden ystävyystoiminnasta. 
 
Myös oppilaitosten yhteistyö Lahden ja Pécsin välillä jatkui vilkkaana. Mm. Tiirismaan 
lukion tyttökuoro Tiirikka vieraili opettaja Tuula Lehdon johdolla Pécsissä ja esiintyi 
yhdessä Mecsek-kuoron kanssa Csontváry-museossa 5.4.2009. Zoltán Kodaly -lukion 
oppilaskuoro, 40 nuorta ja viisi aikuista, teki vastavierailun Lahteen 8.-12.10.2009. Vieraat 
esiintyivät Tiirismaan koululla, Lahden Ristinkirkossa ja Vääksyn seurakuntakeskuksessa. 
 
Keski-Lahden seurakunta järjestää vuosittain rippikoululeirin Unkarissa, näin myös viime 
kesänä. Rippikoulun ohjelmaan sisältyy myös vierailu Pécsiin, jossa toimii Keski-Lahden 
seurakunnan ystävyysseurakunta. 
 
Lahden kaupungin eri toimialojen unkarilaisten vieraiden ohjelmiin osallistuttiin 
mahdollisuuksien ja toivomusten mukaisesti. Erityisen mieluista on mainita Pécsissä 
järjestetyn ”Minun Suomeni” -piirustuskilpailun voittajan, 12-vuotiaan Imola Miholecz´in ja 
hänen äitinsä palkintomatka Lahteen 14.–16.5.2009. Matka oli tytölle ikimuistoinen! 
 
 
KOHTI UUTTA TOIMINTAVUOTTA 
 
Suomi-Unkari Seuran osastojen neuvottelupäivässä 14.11.2009 käsiteltiin seuran 60-
vuotisjuhlavuoden 2010 tapahtumia, joista suurin tulee olemaan 10.10.2010 järjestettävä 
juhlatapahtuma ”Sunnuntaikävelylle Unkariin”.   
 
Vuoden 2010 alusta tulevat voimaan seuran uudet säännöt. Niiden mukaisesti 
keskusseuran hallituksen tehokkuutta pyritään tehostamaan mm. hallituksen jäsenmäärää 
supistamalla. Alueellinen edustus ja yhteistyö tulee aikaisempaa tärkeämmäksi. Seuran 
hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen etsitäänkin 
toimintakykyisiä ja aktiivisia henkilöitä. Lahti kuuluu alustavan kaavailun mukaisesti 
Hämeen alueeseen, jossa mukana ovat mm. Tampere ja Riihimäki. On arveltu, että 
Lahden osastolla olisi mahdollisuus varajäseneen. 
 
EU-ohjelmien (erityisesti Gruntvig- ja Kansalaisten Eurooppa –ohjelmat) tarjoamat 
rahoitusmahdollisuudet saattavat tarjota uusia mahdollisuuksia yhteistyön 
monipuolistamiseen ja tiivistämiseen myös Pécsin Unkari-Suomi -seuran suuntaan.  
 
Osaston 57. toimintakausi on ollut työntäyteinen ja monipuolisuudessaan mielenkiintoinen. 
Innokkaasti odottelemme nyt tulevaa vastavierailumatkaa Pécsiin, ja mahdollisuutta 
osallistua tämän Euroopan kulttuuripääkaupungin monipuoliseen kulttuuritarjontaan.  
 
 
 
 
 
Sihteeri Annikki Saarinen 


