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Suomi-Unkari Seuran Lahden osasto ry.

Toimintakertomus vuodelta 2012

YLEISTÄ

Alkuvuosi 2012 oli unkarilaisille hieman hämmentävä. Unkarin parlamentin loppuvuodesta 2011
hyväksymä perustuslakiuudistus herätti suurta närää EU:ssa. EU-komission mielestä Unkarin
lakiuudistukset ovat ristiriidassa unionin lainsäädännön kanssa, ja niiden katsottiin vaarantavan
keskuspankin, oikeuslaitoksen ja tietosuojaviranomaisten riippumattomuuden. Asiaa valotti
lahtelaisille myös tutkija Katalin Miklóssy osastomme vuosikokouksen yhteydessä pitämässään
esitelmässä.

Kansainvälisesti tärkeä myönteinen tapahtuma oli syyskuussa 2012 Unkarin Siófokissa järjestetty
suomalais-ugrilaisten kansojen 6. maailmankongressi, jossa etsittiin keinoja näiden maiden ja
kansojen yhteistyön tiivistämiseksi ja yhteisen kulttuurin vaalimiseksi. Seuraava, 7.
maailmankongressi järjestetään Lahdessa vuonna 2016.

Suomessa Unkari oli näyttävästi esillä erityisesti 25. 28.10.2012 Helsingin kirjamessujen

kirjaa, uutta tai uudelleen käännettyä. Esillä olivat myös kääntäjä István Rácz, etnografiset suhteet,
Unkarin Kalevala-kulttuuri ja kirjailija István Örkény, jonka syntymästä oli kulunut 100 vuotta.
Unkarin Kulttuuri- ja tiedekeskus ja suurlähetystö osallistuivat merkittävästi järjestelyihin, ja messut
avasi ministeri Zoltán Balog. Kirjailijavieraana oli mm. Péter Esterházy. Lahden pääkirjastossa oli
messuviikolta alkaen esillä unkarilaista ja Unkaria käsittelevää kirjallisuutta.

Pécsin kaupunginhallitus myönsi osastomme pitkäaikaisille puheenjohtajille Kari Tavailalle ja Simo
Närhille Pécsin kaupungin muistomitalin Pécsin päivänä 1.9.2012 tunnustuksena pitkäaikaisesta
yhteistyöstä Lahden ja Pécsin kaupunkien välillä. Juhlapäivänä kumpikaan ei voinut olla paikalla,
mutta Simo Närhille mitali luovutettiin syyskuun lopulla Pécsissä Unkari-Suomi -seuran klubi-
illassa, ja Kari Tavailalle myöhemmin Unkarin Suomen suurlähetystössä järjestetyssä
tilaisuudessa.

YHDISTYKSEN HALLINTO JA JÄSENET

Osaston vuosikokous pidettiin 20.2.2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniassa, ja paikalla oli
19 osaston jäsentä. Vuosikokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Ilkka Haapolan sekä
jäseniksi seuraavat 10 osaston jäsentä: Arja Etola, Raila Hagström, Hedvig Halme, Arja Jaatinen,
Heljä Korja, Merja Manninen, Janne Manu, Simo Närhi, Annikki Saarinen ja Kari Vähävuori.

Toiminnantarkastajina jatkoivat Esko Salo ja Hannu Simolin sekä varalle valitut Marja-Liisa
Tiensuu ja Veikko Tiensuu.

Vuosikokouksessa julkistettiin jäsenarvonnan palkinnot. Kaikkien vuoden 2011 jäsenmaksunsa
maksaneiden kesken arvotun kirjapalkinnon voitti Marjatta Sievinen ja uusien jäsenten kesken
arvotun kirjapalkinnon sai Annikki Mäntynen. Palkinnot toimitettiin heille myöhemmin, koska
kumpikaan ei ollut vuosikokouksessa läsnä.

Osaston jäsenmäärä oli jäsenrekisterin mukaan vuoden 2012 lopussa 115 henkilöä.
Jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä oli 105. Osastoon liittyi vuoden aikana neljä uutta jäsentä, ja
jäsenrekisteristä poistui 14 henkilöä, joista kolme siirtyi toiseen Suomi-Unkari Seuran osastoon.
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Kuvio 1. Yhdistyksen jäsenkehitys vuosina 2005 2012

Suomi-Unkari Seuran edustajakokous järjestettiin 28.4.2012. Vuosikokouksen nimeäminä
edustajina kokoukseen osallistuivat Ilkka Haapola ja Annikki Saarinen. Lisäksi Simo Närhi oli läsnä
seuran hallituksen jäsenenä. Keskusseuran hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle jäsenet
toimikaudelle 2012 2013. Uudessa hallituksessa lahtelaisia edustavat Simo Närhi edelleen
varsinaisena jäsenenä (erovuorossa 2013), ja Ilkka Haapola varajäsenenä.

Suomi-Unkari Seuran paikallisyhdistysten neuvottelupäivä pidettiin Helsingissä 24.11.2012. Lahtea
edustivat Raila Hagström ja Hedvig Halme. Neuvottelupäivän asialistalla olivat seuran strategia ja
syksyn 2012 koulujen Unkari-viikko.

HALLITUKSEN TOIMINTA

Hallitus on kokoontunut toimintavuonna 7 kertaa. Kokouksiin on osallistunut keskimäärin 6 8
hallituksen jäsentä.

Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 12.3.2012. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Arja
Etola, sihteeriksi Annikki Saarinen ja taloudenhoitajaksi Janne Manu.  Kokouksessa sovittiin myös
hallituksen sisäisestä työnjaosta.

Jäsenkirjeitä on lähetetty vuoden aikana neljä. Osaston sähköpostilistalle ilmoittautuneet 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 sekä Unkarin Suomen suurlähetystön
viikkotiedotteista, jotka on lähetetty osaston hallituksen jäsenille.

JÄSENTAPAHTUMAT JA YLEISÖTILAISUUDET

Helmikuisen vuosikokouksen yhteydessä Helsingin yliopiston poliittisen historian dosentti ja
Aleksanteri-instituutin tutkija Katalin Miklóssy kertoi Unkarin poliittisesta tilanteesta. Mielenkiintoista
esitystä oli kuuntelemassa 20 kuulijaa.
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Multi-Cultissa järjestettiin lauantaina 14.1.2012 syksystä siirtynyt unkarilainen viini-ilta. Alajos
Hajban erinomaista esitystä kuuntelemassa ja viineihin tutustumassa oli 25 henkilöä. Perinteistä
unkarilaista kulttuurikahvilaa ei toimintavuonna järjestetty.

Osastomme suuri juhla, 60-vuotisjuhla, järjestettiin varsinaisena perustamispäivänä 22.4.2012.
Juhla oli arvokas, onnistunut ja näyttävä, ja siitä saatu palaute oli kaikin puolin myönteistä.
Pécsistä emme valitettavasti saaneet vieraita, mutta sieltä tullut ystävyysseuran onnitteluviesti oli
hyvin lämmin, samoin kuin muutkin puheet ja viestit. Juhlapuhujana oli valtiosihteeri Pertti Torstila,
ja juhlaamme osallistui myös Unkarin Suomen suurlähettiläs Kristóf Forrai. Paula Rantanen kertoi
otteita laatimastaan osaston historiikista, ja musiikista vastasivat Viola ja Anton Uotila. Saimme
nauttia myös Hannat ja Heikit  -ryhmän tansseista. Juhlassa luovutettiin seuran kultainen
ansiomerkki Paula Rantaselle. Hopeisen ansiomerkin saivat Laila Lieskallio, Merja Manninen,
Annikki Saarinen ja Esko Timonen.

Jo perinteiseksi käynyttä Pécsin päivän iltaa ei tänä vuonna järjestetty sellaisenaan, vaan
osallistuimme Wellamo-opiston ja kaupunginkirjaston järjestämään Intoa ja Infoa -
monikulttuurisuustapahtumaan 1.9.2012 Lahden pääkirjaston sisätiloissa ja edustalla. Huolimatta
varsin kylmästä ja tuulisesta säästä kojullamme kävi kiitettävästi Unkarista kiinnostuneita, ja
lämmin unkarilainen keitto ja kahvi pikkuleipineen tekivät hyvin kauppansa. Tapahtuma oli osa
Lahden Taiteiden päivää.

MUUTA TOIMINTAA

Unkarin kielen opiskelu jatkui aktiivisena. Myös kuluneen vuoden aikana on opiskeltu Hedvig
Halmeen johdolla. Wellamo-opistossa toimivat vielä lukuvuonna 2011 2012 menestyksellisesti
sekä alkeis- että jatkokurssi, mutta syksystä 2012 alkaen opiston tarjonta supistui, toiveistamme
huolimatta, vain jatkokurssiin. Multi-Cultissa jatkettiin kuitenkin vapaamuotoista, omatoimista
unkarin kielen jatko-opiskelua.

Suomi-Unkari keskusseuran syksyn päätapahtumaan, joka neljäs vuosi järjestettävään koulujen
Unkari-viikkoon osallistui Lahdesta luokkia Kivimaan ja Salpausselän peruskouluista. Kivimaan
tapahtuma oli loka-marraskuun taitteessa, ja Salpausselän peruskoulussa Unkari-viikkoa vietettiin
monipuolisesti joulunalusviikolla. Lisäksi Wellamo-opistolla oli monipuolinen Unkari-aiheinen
näyttely loka-marraskuun taitteessa viikoilla 43 44.

XII suomalais-unkarilaiseen ystävyyskaupunkikokoukseen Espoossa 5.-7.6.2012 osallistuivat
Lahden kaupungin edustajina yhteyssihteeri Ulla Heijari ja Ilkka Haapola. Pécsiä edustaneet Anja
Haaparanta ja József Végh olivat kokouksen jälkeen Lahden kaupungin vieraina, ja osastomme
tapasi heidät lauantaina 9.6. lounaalla ja sen jälkeen yhteisessä palaverissa.

Lahden ja Pécsin yhdistysten välinen ystävyysvierailuperinne jatkui pécsiläisten vierailun
merkeissä 27.7. 3.8.2012. Tällä kertaa saimme vieraiksemme 10 innokasta pécsiläistä, joiden
joukossa oli ilahduttavan monta nuorta ja ensikertalaista. Ohjelmassa oli perinteen mukaisesti
suomen kielikurssi ja ohjelma oli esitettyjen toivomusten mukainen. Erityisesti Repoveden
retkipäivästä nautittiin, ja palautteet olivat muutenkin kaikin puolin positiivisia.

Kirjailija Maija Asunta-Johnston vieraili Lahdessa 14.8.2012 osastomme järjestämässä illassa.
Vierailu onnistui hienosti, tilaisuus oli mielenkiintoinen, ja kuulijoita oli n. 50.

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
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ystävyysseurakunta. Pécsin gospel-kuoro esiintyi Lahdessa 9.9.2012 Mukkulan kirkossa ja
Ristinkirkossa.

KOHTI UUTTA TOIMINTAVUOTTA

Osaston 60. toimintavuosi oli työntäyteinen ja monipuolisuudessaan hyvin mielenkiintoinen.
Muiden ajankohtaisten tapahtumien lisäksi juhlimme osastomme 60-vuotistaivalta. Lahden osasto
on yksi vanhimmista Suomi-Unkari seuran osastoista. Juhlaa vietimme varsinaisena

Suomi-Unkari Seuran laatimat paikallisyhdistysten uudet mallisäännöt tulevat alkavana vuonna
mi Unkari  Seuran Lahden

 siis mikäli vuosikokous niin päättää -
noudattaa yleisintä paikallisyhdistysten käytäntöä.

Ensi kesänä on lahtelaisten vuoro matkustaa Pécsiin ystäväseuramme vieraiksi. Matkan
ajankohdaksi on suunniteltu heinä-elokuun taitetta, ja tavoitteenamme on koota noin 16 hengen
ryhmä.


