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Toimintakertomus vuodelta 2010 
 
 
YLEISTÄ 
 
Vuosi 2010 oli merkittävä vaalivuosi itäisessä Keski-Euroopassa. Myös Unkarissa valta 
vaihtui pääoppositiopuolueen FIDESZin voitettua parlamenttivaalit huhtikuussa. Unkari sai 
myös uuden presidentin kesäkuussa, ja uudet kuntapäättäjät lokakuussa. 
 
Kulunut vuosi oli myös keskusseuramme, Suomi-Unkari Seuran juhlavuosi. Seuran 
perustamisesta tuli kuluneeksi 60 vuotta Aleksis Kiven päivänä 10.10.2010. Juhlavuosi 
näkyi seuran toiminnassa monella tapaa. Juhlavuonna Suomi-Unkari Seuran kultaisen 
ansiomerkin sai Simo Närhi, ja hopeisen Ilkka Haapola Lahden osastosta.  
 
Vuoden alussa tulivat voimaan keskusseuran uudet säännöt. Niillä pyritään tehostamaan 
keskusseuran toimintaa muun muassa supistamalla hallituksen jäsenmäärää. 
Muuttuneessa tilanteessa on kuitenkin pidetty tärkeänä, että hallituksen kokoonpano säilyy 
alueellisesti edustavana ja koko maan kattavana. Myös paikallisosastojen välinen 
alueellinen yhteistyö on aikaisempaa tärkeämpää. 
 
Seuran läheisin yhteistyökumppani, Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskus, juhli myös 
tasavuosia. Kulttuurikeskus täytti marraskuussa 30 vuotta, ja sitä juhlittiin erilaisin 
kulttuuritapahtumin.  
 
Lahden ja sen ystävyyskaupungin Pécsin välinen kanssakäyminen oli kuluneen vuoden 
aikana vilkasta molemminpuolisin vierailuin ja yhteydenpidoin. Pécs toimi kuluneena 
vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunkina yhdessä Essenin ja Istanbulin kanssa. Tämä 
näkyi voimakkaasti Pécsissä ja sen kulttuuritoiminnassa, sekä väritti myös lahtelaisten 
vierailuohjelmia siellä, ja osastomme toimintaa täällä. Pécsin kulttuuripääkaupunkivuotta 
esitteli Lahdessa erityisesti elokuussa järjestetty Transfer City -näyttely. Osastomme toimi 
aloitteentekijänä näyttelyn saamiseksi Lahteen, ja muutoinkin annoimme merkittävän 
panoksen näyttelyn toteuttamisessa muun muassa vapaaehtoistyön muodossa. 
 
Kuluneen vuoden merkittäviin tapahtumiin kuului myös se, että Lahden naapurikaupunki 
Orimattila solmi ystävyyskaupunkisuhteen Pécsin naapurissa sijaitsevan Kozármislenyn 
kanssa. Ystävyyskaupunkisopimus solmittiin virallisesti syyskuun alussa Orimattilan 
valtuuskunnan vieraillessa Kozármislenyssä. 

 
 
YHDISTYKSEN HALLINTO JA JÄSENET 

 
Osaston vuosikokous pidettiin 17.2.2010 Lahden Aikuiskoulutuskeskuksessa, ja siihen 
osallistui 20 osaston jäsentä. Vuosikokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi edelleen 
Ilkka Haapolan sekä jäseniksi seuraavat 11 osaston jäsentä: Raila Hagström, Arja Etola, 
Arja Jaatinen, Heljä Korja, Merja Manninen, Noora Nylander, Simo Närhi, Paula Rantanen, 
Annikki Saarinen, Kari Vähävuori ja Tuija Vähävuori. 
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Tilintarkastajiksi valittiin Esko Salo ja Hannu Simolin sekä varatilintarkastajiksi Liisa ja 
Veikko Tiensuu. 
 
Osaston vuosikokouksessa luovutettiin ensimmäiset jäsenarvonnan palkinnot. Kaikkien 
vuoden 2009 jäsenmaksunsa maksaneiden kesken arvotun kirjapalkinnon voitti Merja 
Manninen. Uusien jäsenten kesken arvotun kirjapalkinnon voitti Terhi Isotalo. 
 
Osaston jäsenmäärä oli jäsenrekisterin mukaan vuoden 2010 lopussa 121 henkilöä. 
Jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä oli 108, joista 73 jäsentä kuului ensimmäiseen ja 35 
toiseen maksuluokkaan. Jäsenmaksunsa maksaneiden määrä laski edellisvuotisesta 
seitsemällä henkilöllä. Osastoon liittyi vuoden aikana 6 uutta jäsentä. Jäsenrekisteristä 
poistui vuoden aikana 10 henkilöä. (Ks. kuvio.) 
 
Suomi-Unkari Seuran edustajakokouksessa 8.5.2010 osaston edustajina toimivat Ilkka 
Haapola ja Kari Vähävuori. Kokoukseen osallistui myös Simo Närhi keskusseuran 
hallituksen jäsenen ominaisuudessa. Keskusseuran hallitukseen valittiin kuluvalle 
toimikaudelle uusia sääntöjä noudattaen 12 varsinaista jäsentä ja heille kullekin 
henkilökohtainen varajäsen. Uudessa hallituksessa lahtelaisia edustaa Simo Närhi Kotkan 
edustajan varajäsenenä.  
 

 
 
 
HALLITUKSEN TOIMINTA 

 
Hallitus kokoontui vuoden 2010 aikana kaikkiaan 8 kertaa, joista 7 kertaa vuosikokouksen 
jälkeen. Kokouksiin osallistui keskimäärin 8 jäsentä. 
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Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 24.2.2010. Hallituksen varapuheenjohtajaksi 
valittiin Heljä Korja ja taloudenhoitajaksi Simo Närhi. Kokouksessa 23.3.2010 sihteeriksi 
nimettiin Annikki Saarinen. Hallituksen sisäisestä työnjaosta sovittiin myös, ja tarkistettiin 
aiemmin asetettujen työryhmien kokoonpanoa.  
 
Marraskuussa 2008 asetettu historiatyöryhmä jatkoi työtään kokoamalla materiaalia 
osastonhistoriikkiin, joka valmistuu vuoden 2012 osaston 60-vuotisjuhliin mennessä. 
Historiikkia kokoaa Paula Rantanen.  
 
Jäsenkirjeitä on lähetetty vuoden aikana kolme. Ne jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet 
mukaan osaston sähköpostilistalle, ovat saaneet jäsenkirjeet sähköpostilla. Muille posti on 
kulkenut tavalliseen tapaan. Jäsenkirjeet ovat luettavissa myös osaston www-sivuilla, 
joiden päivityksestä ovat vastanneet Raila Hagström ja puheenjohtaja Ilkka Haapola. Lisää 
Unkari-tietoutta olemme saaneet entiseen tapaan Suomi-Unkari -lehdestä ja osaston 
sähköpostilistalle lähetetyistä ajankohtaistiedotteista. 
 
 
JÄSENTAPAHTUMAT JA YLEISÖTILAISUUDET 
 
Multi-Cultissa järjestettiin lauantaina 23.1.2010 unkarilainen kulttuurikahvila, jossa kävi 
kolmen tunnin aikana noin 50 henkilöä. Kahvitarjoilun lisäksi kulttuurikahvilassa oli paljon 
mielenkiintoista ja viihdyttävää ohjelmaa: Béla Gazdag esitteli unkarilaista kansantanssia 
ja siihen liittyvää pukuperinnettä, Hedvig Halme kertoi Unkarin hymnin kirjoittajan Ferenc 
Kölcseyn (1790–1838) elämästä, ja musiikista vastasivat Péter Gönczöl ja Imre Kõvári. 
Tarjolla oli myös ajankohtaista tietoa Pécsin kulttuuripääkaupunkivuodesta. Erityisen 
mukavaa oli, että paikalla oli useita unkarilaisia.  
 
Helmikuista vuosikokousta edelsi edellisvuotiseen tapaan avoin yleisötilaisuus, jossa 
kansainvälisen politiikan yliassistentti YTT Heino Nyyssönen Tampereen yliopistosta piti 
alustuksen Unkarin ajankohtaisesta poliittisesta ja yhteiskunnallisesta tilanteesta. 
Kiinnostavaa esitystä seurasi aktiivinen keskustelu. 
 
Vesijärven satamassa järjestettiin 25.4.2010 perinteiset kansainväliset markkinat 
”Mahdollisuuksien tori”. Tapahtuma onnistui jälleen kerran myös oman seuramme osalta. 
Aurinkoisessa, vähätuulisessa säässä väkeä liikkui paljon, keitto maistui, ja asiamme sai 
myönteistä huomiota osakseen. Unkarista ja Pécsistä kyseltiin jopa enemmän kuin ennen, 
joten mukana kannatti olla sekä Unkari-tiedotuksen että oman toimintamme tunnetuksi 
tekemisen kannalta.  
 
Ystävyysvierailulle Pécsiin 13.–19.7.2010 osallistui 19 henkilöä Lahden osaston alueelta. 
Kaikki matkalaiset osallistuivat kolmena aamupäivänä kielikursseille, joita vetivät Judit 
Farkas ja Anja Haaparanta (unkarin alkeet) sekä Karoly Tóth (jatkokurssi). Vierailu 
helteiseen kulttuuripääkaupunkiin oli erittäin onnistunut niin ohjelmaltaan kuin 
tunnelmaltaankin. Se jätti iloisen odotuksen seuraavaan tapaamiseen ystävien kanssa. 
Tämä toteutuneekin Lahden osaston omana juhlavuonna 2012, jolloin toivomme 
unkarilaisia vastavierailulle Lahteen. 
 
Simo Närhin vetämälle kulttuuri- ja kylpylämatkalle Egeriin 6.-13.9.2010 osallistui 22 
henkilöä. Myös tämä matka oli onnistunut ja ohjelma ja kaikki käyntikohteet erittäin 
mielenkiintoisia. Kuten arvata sopiikin, myös näille matkoille toivotaan jatkoa! 



4 

 

 
Uudessa opiskelijajärjestöjen ylläpitämässä Oyoy-galleriassa järjestettiin 20.8.–12.9.2010 
Pécsin juhlavuoteen liittyvä unkarilaisten taiteilijoiden Transfer City –näyttely yhdessä 
Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen ja Lahden kaupungin kanssa. Näyttelyn avasi Unkarin 
kansallispäivänä 20.8. Lahden kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta. Paikalla oli lisäksi 
UKTK:n, Unkarin suurlähetystön ja Pécsin kaupungin edustajia. Pécsiä tilaisuudessa 
edusti Pécsin Unkari-Suomi seuran puheenjohtaja Anja Haaparanta. Näyttelyyn tutustui yli 
200 henkilöä, ja se sai osakseen myönteistä huomiota muun muassa Etelä-Suomen 
Sanomissa. 
 
Jo perinteiseksi käynyt Pécsin päivän ilta järjestettiin 1.9.2010 Multi-Cultissa. Ilta alkoi 
Transfer City -näyttelyyn tutustumisella. Sen jälkeen ohjelmassa oli muun muassa 
kanteleyhtye KAMUn muusiikkiesityksiä ja Janne Manun valokuvasarja kesän Pécsin 
matkasta. Tapahtumaan osallistui 35 henkilöä, ja palautteet illasta olivat erittäin 
myönteisiä. 
 
Suomi-Unkari Seuran juhlavuosi huipentui 10.10.2010 Helsingissä järjestettyyn laajaan 
yleisötapahtumaan ”Sunnuntaikävely Unkariin”. Kulttuurikävelyllä oli mukana 45 Lahden 
osaston jäsentä ja ystävää, siis bussilastillinen. 
 
Paikallisyhdistysten neuvottelupäivä pidettiin Helsingissä 27.11.2010. Läsnä oli 55 
edustajaa 31 osastosta. Osastoamme edusti Simo Närhi. Neuvottelupäivä keskittyi seuran 
ja paikallisyhdistysten toiminnan kehittämiseen. Erityinen paino oli yhdistysten 
onnistuneiden hankkeiden esittelyllä. 
 
 
MUUTA TOIMINTAA 
 
Unkarin kielen opiskelun  suosio on iloksemme kasvanut voimakkaasti viime vuosina 
Lahden seudulla. Myös kuluneen vuoden aikana on opiskeltu Hedvig Halmeen johdolla. 
Kevätkaudella Multi-Cultissa kokoontui viikoittain sekä alkeis- että jatkoryhmä. Syksyllä 
Wellamo-opistoon perustettiin koko lukuvuoden kestävä unkarin kielen jatkoryhmä. 
Alkeisryhmä on jatkanut kokoontumisia Multi-Cultissa, joskin epäsäännöllisesti.  
 
Päijät-Hämeen liiton, Lahden kaupungin ja Orimattilan kaupungin edustajat ovat vierailleet 
kuluneen vuoden aikana Pécsissä ja Kozármislenyssä.  
 
Myös oppilaitosten yhteistyö Lahden ja Pécsin välillä jatkuu. Huhtikuussa Tiirismaan 
peruskoulu sai vieraikseen Pécsin reformoidun koulun 10 oppilasta ja kaksi opettajaa 
viiden päivän ajaksi 8.–12.4.2010. 
 
Keski-Lahden seurakunta järjestää vuosittain rippikoululeirin Unkarissa, näin myös viime 
kesänä. Rippikoulun ohjelmaan sisältyy myös vierailu Pécsiin, jossa toimii Keski-Lahden 
seurakunnan ystävyysseurakunta.  
 
Lahden osaston hallituksen jäsen Noora Nylander laati näyttävän osastomme toimintaa ja 
yhteistyötä Pécsin sisarseuran kanssa esittelevän kuvakoosteen, jota jaettiin muun 
muassa Transfer City -näyttelyn tiloissa ja Pécsin päivän illassa. 
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KOHTI UUTTA TOIMINTAVUOTTA 
 
Merkittävän unkarilaisen säveltäjän Ferenc Lisztin syntymästä tulee alkaneena vuonna 
200 vuotta. Juhlavuosi tulee näkymään monin tavoin niin Unkarissa kuin myös osastomme 
teemoissa. Liszt syntyi 22.10.1811 ja kuoli 31.7.1886.  
 
Suomi-Unkari Seuran ns. ”radanvarsi”-osastot (Kerava, Järvenpää, Hyvinkää, Riihimäki, 
Lahti) ovat suunnittelemassa ensi syksyksi yhteistä ”Unkarilainen lokakuu” -tapahtuma-
viikkoa. Viikon 17.–23.10.2011 aikana järjestetään erilaisia kulttuuritapahtumia vuorotellen 
näillä paikkakunnilla.  Tapahtumaviikko sopii Lahdelle erinomaisesti, sillä Lahden ja Pécsin 
välinen ystävyyskaupunkisuhde solmittiin 55 vuotta sitten, ensimmäisenä Suomessa.  
 
Osaston 58. toimintavuosi on ollut työntäyteinen ja monipuolisuudessaan hyvin 
mielenkiintoinen. Samoissa merkeissä alkaa myös uusi toimintakausi, jolloin 
ajankohtaisten tapahtumien lisäksi suuntaamme katseemme tulevaan 60-vuotisjuhlaamme 
vuonna 2012! 
 
 
 
Annikki Saarinen 
Yhdistyksen sihteeri 


