
Suomi-Unkari Seuran Lahden osasto ry.

Toimintakertomus vuodelta 2011

YLEISTÄ
Vuosi 2011 oli unkarilaisille muutosten vuosi. Unkari toimi vuoden alkupuoliskon EU:n
puheenjohtajamaana. Se merkitsi heille erittäin paljon. Vuoden aikana Unkarissa myös
vahvistettiin uusi perustuslaki ja medialaki, jotka ovat aiheuttaneet pelkoja sananvapauden
ja demokratian rajoittamisesta Unkarissa. Myös Unkarin talous on ajautunut vaikeuksiin.

Vuonna 2011 Lahden ja Pécsin ystävyyskuntasuhde täytti 55 vuotta. Se solmittiin vuonna
1956 ensimmäisenä Suomessa. Teema näkyi osaston toiminnassa koko vuoden ajan eri
tapahtumien yhteydessä.

Orimattilan ja Kozármislenyn edellisvuonna solmittu ystävyyskaupunkisuhde etsii vielä
toimintamuotoja, mutta kiinnostus on suurta molemmilla tahoilla.

Vuosi 2011 oli myös unkarilaisen säveltäjän ja mestaripianistin Ferenc Lisztin syntymän
200-vuotisjuhlavuosi, joka huomioitiin ympäri Eurooppaa järjestetyissä konserteissa ja
muissa tapahtumissa. Niin myös Suomessa ja erityisesti toki Unkarissa. Osastomme
järjesti vuosikokouksen yhteyteen pienimuotoisen Liszt-tapahtuman.

Suunnitelmissa ollut keskusseuran hallinnoimaksi laajentunut ns. radanvarsikuntien
yhteinen HUFEST-viikko osana laajempaa INGOCO -projektia ei toteutunut
rahoitusvaikeuksien takia. Hankkeelle ei saatu haettua EU-tukea.

YHDISTYKSEN HALLINTO JA JÄSENET

Osaston vuosikokous pidettiin 21.2.2011 Lahden konservatorion Aarre Hemming -salissa,
ja siihen osallistui 19 osaston jäsentä. Vuosikokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi
edelleen Ilkka Haapolan sekä jäseniksi seuraavat 11 osaston jäsentä: Arja Etola, Raila
Hagström, Arja Jaatinen, Heljä Korja, Noora Nylander, Simo Närhi, Paula Rantanen,
Leena Ritala, Annikki Saarinen, Kari Vähävuori ja Tuija Vähävuori.

Tilintarkastajiksi valittiin Esko Salo ja Hannu Simolin sekä varatilintarkastajiksi Marja-Liisa
Tiensuu ja Veikko Tiensuu.

Vuosikokouksessa luovutettiin jäsenarvonnan palkinnot. Kaikkien vuoden 2010
jäsenmaksunsa maksaneiden kesken arvotun kirjapalkinnon voitti Raija Paavola ja uusien
jäsenten kesken arvotun kirjapalkinnon sai Rosa Tykkyläinen.

Osaston jäsenmäärä oli jäsenrekisterin mukaan vuoden 2011 lopussa 125 henkilöä.
Jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä oli 106, joista 73 kuului ensimmäiseen ja 33 henkilöä



toiseen maksuluokkaan. Osastoon liittyi vuoden aikana 7 uutta jäsentä. Jäsenrekisteristä
poistui vuoden aikana 3 henkilöä.

Kuvio 1. Yhdistyksen jäsenkehitys vuosina 2005–2011
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Suomi-Unkari Seuran edustajakokous järjestettiin 7.5.2011. Yhteensattumien vuoksi
kumpikaan vuosikokouksen nimeämistä osaston varsinaisista edustajista ei päässyt
paikalle, joten osastoamme edustivat Kari Vähävuori ja Annikki Saarinen. Keskusseuran
hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle jäsenet toimikaudelle 2011–2012. Uudessa
hallituksessa lahtelaisia edustaa Simo Närhi, ja hänen varajäsenenään on Mari Auvinen
Kotkasta.

HALLITUKSEN TOIMINTA

Hallitus on kokoontunut toimikaudellaan 9 kertaa. Kokouksiin on osallistunut keskimäärin
6–7 hallituksen jäsentä.

Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 1.3.2011. Hallituksen varapuheenjohtajaksi
valittiin Heljä Korja, sihteeriksi Annikki Saarinen ja taloudenhoitajaksi Simo Närhi.
Hallituksen sisäisestä työnjaosta sovittiin myös, ja tarkistettiin aiemmin asetettujen
työryhmien kokoonpanoa.

Marraskuussa 2008 asetettu historiatyöryhmä jatkoi työtään kokoamalla materiaalia
osaston historiikkiin, joka valmistuu vuoden 2012 osaston 60-vuotisjuhliin mennessä.
Historiikkia kokoaa Paula Rantanen.



Jäsenkirjeitä on lähetetty vuoden aikana viisi. Osaston sähköpostilistalle ilmoittautuneet
(48 henkilöä) ovat saaneet jäsenkirjeet sähköpostilla. Muille posti on kulkenut tavalliseen
tapaan. Jäsenkirjeet ovat luettavissa myös osaston www-sivuilla, joiden päivityksestä ovat
vastanneet Raila Hagström ja Ilkka Haapola. Lisää Unkari-tietoutta olemme saaneet
entiseen tapaan Suomi-Unkari -lehdestä ja osaston sähköpostilistalle lähetetyistä
ajankohtaistiedotteista.

JÄSENTAPAHTUMAT JA YLEISÖTILAISUUDET

Helmikuisen vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin avoin pienimuotoinen Liszt-
tapahtuma, jossa Lahden konservatorion musiikinteorian lehtori Outi Leppänen esitteli
Lisztin elämää ja musiikkia, ja pianisti Heikki Kaskela soitti Lisztin sävellyksen Funérailles
kokoelmasta Harmonies poétiques et religieuses.

Multi-Cultissa järjestettiin lauantaina 19.3.2011 jo perinteiseksi muodostunut unkarilainen
kulttuurikahvila. Kävijöitä oli kaikkiaan 32. Kahvitarjoilun lisäksi kulttuurikahvilassa oli
paljon mielenkiintoista ja viihdyttävää ohjelmaa: espoolainen osastomme jäsen Sari
Salmela kertoi Pécsissä viettämästään opiskeluajasta, Kouvolassa asuva unkarilainen
kultaseppä György Vajda esitteli tekemiään koruja, ja musiikista vastasivat viulistit Timea
Tóth ja Ferenc Juhász. Saimme myös omena-rétesin ohjeet sanoin ja videoin.

Vesijärven satamassa 15.5.2011 järjestetyt perinteiset kansainvälisten ystävyysseurojen
kevätmarkkinat ”Mahdollisuuksien tori” oli jälleen kerran onnistunut tapahtuma.  Samalle
päivälle osuneet useat muut tapahtumat verottivat jonkin verran kävijöitä, mutta Unkarista
kiinnostuneita kävi teltallamme riittävästi. Keitto maistui, György Vajdan korut kiinnostivat,
ja tunnelma oli hyvä. Unkarista ja Pécsistä kyseltiin paljon, joten mukana kannatti olla sekä
Unkari-tietouden että oman toimintamme tunnetuksi tekemisen kannalta.

Jo perinteiseksi käynyttä Pécsin päivän iltaa ei tänä vuonna järjestetty sellaisenaan, vaan
järjestimme unkarilaisen sadonkorjuujuhlan 23.9.2011, tällä kertaa Orimattilassa.
Kaikkiaan osallistujia oli 26, joista iloksemme 11 orimattilalaista. Emännät, erityisesti
”pääemäntämme” Hedvig Halme ja Arja Etola, olivat loihtineet tarjolle maistuvaa
unkarilaista kasviskeittoa ja omenapiirakkaa. Lahden ja Pécsin välisen
ystävyyskuntasuhteen historiaa nostettiin esille, ja saimme ”maistiaisia” Paula Rantasen
laatimasta osastomme 60-vuotishistoriikista.  Kuulimme myös Orimattilan ja
Kozármislenyn ystävyyskuntasuhteen alkutaipaleesta, josta kertoi kulttuuritoimenjohtaja
Henriika Suna. Lahden osaston hallituksen jäsen Noora Nylander teki sadonkorjuujuhlaan
näyttävät  kuvataulut Unkarissa käytetyistä vihanneksista.

Suomi-Unkari Seuran paikallisyhdistysten neuvottelupäivä pidettiin Helsingissä
19.11.2011. Läsnä oli noin 60 edustajaa 32 paikallisyhdistyksestä. Lahtea edusti Ilkka
Haapola. Neuvottelupäivän asialistalla olivat valmisteilla olevat paikallisyhdistysten uudet
mallisäännöt, seuran strategiatyö ja syksyllä 2012 järjestettävä koulujen Unkari-viikko.



MUUTA TOIMINTAA

Unkarin kielen opiskelu jatkui aktiivisena. Myös kuluneen vuoden aikana on opiskeltu
Hedvig Halmeen johdolla. Wellamo-opistossa toimi sekä kevät- että syyskaudella unkarin
kielen jatkokurssi sekä syksystä lähtien myös alkeiskurssi. Alkeiskurssi on ollut
pitkäaikainen tavoitteemme, joka nyt siis toteutui.

Osastomme osallistui Lahden joulukylä-tapahtumaan kuuluneeseen ystävyysseurojen
joulukuusinäyttelyyn. Kuuset olivat esillä kaupungintalon sisäpihalla 10.-22.12.2011.

Päijät-Hämeen liiton, Lahden kaupungin ja Orimattilan kaupungin edustajat ovat vierailleet
kuluneen vuoden aikana Pécsissä ja Kozármislenyssä. Samoin Baranyan läänin edustajia
vieraili Lahdessa ja Orimattilassa 16.-19.5.2011. Tunnelma oli myönteinen ja kiinnostunut.

Myös oppilaitosten yhteistyö Lahden ja Pécsin välillä jatkuu.

Keski-Lahden seurakunta järjestää vuosittain rippikoululeirin Unkarissa, näin myös viime
kesänä. Rippikoulun ohjelmaan sisältyy myös vierailu Pécsiin, jossa toimii Keski-Lahden
seurakunnan ystävyysseurakunta. Lahdessa 11.–16.5.2011 järjestetyille valtakunnallisille
Kirkkopäiville osallistui myös Pécsin ystävyysseurakunnasta kolme edustajaa.

Pécsissä järjestettiin veteraanien suunnistuksen MM-kisat 28.6.–10.7.2011. Kisoihin
osallistui myös joukko päijäthämäläisiä veteraanisuunnistajia. Lahtelainen kansanmusiikki-
ja tanssiryhmä KENSTIT vieraili Pécsissä heinäkuussa, ja ryhmä sai siellä osakseen
runsaasti huomiota.

Pécsissä asuva hollantilainen taidehistorioitsija Simon Wintermans teki historiallisen
polkupyöräretken Turusta Tallinnaan Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden kunniaksi.
Wintermans poikkesi matkallaan myös Lahdessa 3.–4.7.2011 tavaten kaupungin edustajia
ja osastomme jäseniä. Kari ja Tuija Vähävuori tarjosivat hänelle majoituksen.

KOHTI UUTTA TOIMINTAVUOTTA

Osaston 59. toimintavuosi on ollut työntäyteinen ja monipuolisuudessaan hyvin
mielenkiintoinen. Samoissa merkeissä alkaa myös uusi toimintakausi, jolloin
ajankohtaisten tapahtumien lisäksi juhlimme osastomme 60-vuotistaivalta. Lahden osasto
on yksi vanhimmista Suomi-Unkari seuran osastoista. Juhlaa vietämme varsinaisena
”syntymäpäivänä”, sunnuntaina 22.4.2012.

Suomi-Unkari Seuran valmisteilla olevat paikallisyhdistysten uudet mallisäännöt tulevat
alkavana vuonna käsittelyyn myös meillä Lahdessa. Tiedossa on aikanaan mm. osaston
nimen muuttaminen osastosta yhdistykseksi.

Valmistaudumme innokkaina myös Pécsin ystävyysseuran jäsenten vierailuun, joka
tapahtuu heinä-elokuun taitteessa.  Osallistumme myös tarpeen mukaan Lahden WDC-
(Word Design Capital) -hankkeeseen. Helsinki on vuoden 2012 muotoilupääkaupunki, ja
Lahti on yksi sen neljästä kumppanista. Muut ovat Espoo, Vantaa ja Kauniainen.


