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Toimintakertomus vuodelta 2013 
 
 
YLEISKATSAUS KULUNEESEEN VUOTEEN 
 
Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksellemme tapahtumarikas, työn täyteinen ja muutosten sävyttämä. Viime 
vuosikokouksessa saatiin päätökseen sääntöuudistus, jossa myös yhdistyksen nimi lyhennettiin muotoon 
”Lahden Suomi-Unkari Seura ry”. Tiedotusta kehitettiin ja toiminnan ulkoista näkyvyyttä parannettiin muun 
muassa avaamalla yhdistyksen omat facebook-sivut. Lahden ja Pécsin välinen vierailuvaihto, johon 
osallistuivat erityisesti nuoret mutta myös varttuneemmat, oli keskimääräistä vilkkaampaa. Se osoittaa, 
että molemmista kaupungeista löytyy edelleen mielenkiintoa ja intoa molemminpuolisen yhteistyön 
kehittämiseen. Jäsentilaisuuksia ja yleisötapahtumia järjestettiin vuonna 2013 entiseen tapaan. Uusia 
jäseniä liittyi yhdistykseemme tavanomaista enemmän, joten lähivuosien jäsenkehitys näyttää 
kokonaisuutena arvioiden varsin myönteiseltä. 
 
 
YHDISTYKSEN HALLINTO JA JÄSENET 
 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 20.2.2013 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian tiloissa, ja siihen 
osallistui 17 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti uudet säännöt, joissa yhdistyksen 
nimi lyhennettiin nykyiseen muotoonsa.  
 
Vuosikokous valitsi toimikaudelle 2013 hallituksen puheenjohtajaksi Arto Savanderin sekä muiksi 
hallituksen jäseniksi seuraavat 10 henkilöä: Arja Etola, Ilkka Haapola, Raila Hagström, Hedvig Halme, Heljä 
Korja, Maarika Laakso-Helle (uusi), Janne Manu, Hanna Markkanen (uusi), Simo Närhi ja Annikki Saarinen. 
 
Toiminnantarkastajaksi valittiin Esko Salo ja varatoiminnantarkastajaksi Hannu Simolin. 
 
Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2013 lopussa oli 122 henkilöä. Yhdistykseen liittyi vuoden aikana 15 uutta 
jäsentä, ja jäsenrekisteristä poistui 8 henkilöä, joten jäsenmäärä kasvoi 7 henkilöllä. Jäsenmaksun 
maksaneita jäseniä oli 102, mikä oli kolme vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
 

 
 
Kuvio 1. Lahden Suomi-Unkari Seuran jäsenkehitys vuosina 2005–2013 
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Jäsenmaksu oli ensimmäisessä jäsenmaksuluokassa 25 €, josta paikallisyhdistyksen osuus oli 10 € ja 
keskusseuran osuus 15 €, ja toisessa jäsenmaksuluokassa 20 € (yhdistyksen osuus 8 €). 
 
Suomi-Unkari Seuran edustajakokous pidettiin 27.4. Helsingissä. Vuosikokouksen valitsemina edustajina 
kokoukseen osallistuivat Arto Savander ja Hanna Markkanen. Lisäksi kokoukseen osallistui keskusseuran 
hallituksen jäsenen ominaisuudessa Simo Närhi, joka valittiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi myös 
seuraavalle kaksivuotiskaudelle (2013–2014). Ilkka Haapolan kausi keskusseuran hallituksen varajäsenenä 
jatkuu kevään 2014 edustajakokoukseen asti. 
 
Suomi-Unkari seuran paikallisyhdistysten neuvottelupäivään, joka pidettiin 16.11., osallistuivat Ilkka 
Haapola ja Simo Närhi. 
 
 
HALLITUKSEN TOIMINTA 
 
Hallituksen kokouksia pidettiin vuoden 2013 aikana kahdeksan kappaletta. Vuosikokouksessa valitun uuden 
hallituksen järjestäytymiskokouksessa (6.3.2013) varapuheenjohtajaksi valittiin Arja Etola, sihteeriksi Ilkka 
Haapola ja taloudenhoitajaksi Janne Manu.  
 
Hallituksen sisäisen työnjaon mukaisesti puheenjohtaja Arto Savander on vastannut mm. jäsenkirjeiden 
laatimisesta ja sähköpostilistan kautta toteutetusta tiedottamisesta. Simo Närhi on postittanut jäsenkirjeet 
niille jäsenille, jotka eivät ole mukana sähköpostilistalla. Yhdistyksen internet-sivujen päivittämisestä ovat 
vastanneet Raila Hagström, Ilkka Haapola ja Arto Savander. Yhdistyksen Facebook-sivujen valmistelusta, 
avaamisesta ja ylläpidosta on vastannut ensisijaisesti Hanna Markkanen. Lisäksi hallitus on perustanut 
tapaus- ja teemakohtaisia työryhmiä mm. jäsentapahtumien ja yleisötilaisuuksien organisointia varten. 
 
 
JÄSENTAPAHTUMAT JA YLEISÖTILAISUUDET 
 
Heti vuoden alussa (4.1.2013) järjestettiin retki Kouvolassa pidettyyn CANARRO TérFEST -konserttiin, jossa 
esiintyivät budapestiläiset muusikot Tamás Szakál ja András Pagonyi. Retkelle osallistui 16 henkilöä, ja sen 
järjestelyistä vastasi Merja Kokkonen. 
 
Unkarilainen kulttuurikahvila pidettiin lauantaina 16.3. Kahvilan pääteemana oli erityisesti István Örkenyn 
kirjailijakuva ja hänen minuuttinovellinsa. Tapahtuman osanottajamäärä jäi kiinnostavasta ohjelmasta 
huolimatta 13 henkilöön. Järjestelyistä vastasivat Hedvig Halme, Hanna Markkanen ja Merja Manninen. 
 
Lahden Suomi-Unkari oli perinteiseen tapaan mukana Mahdollisuuksien tori -tapahtumassa, joka 
järjestettiin yhden tauon jälkeen 28.4. Vesijärven satamassa. 
 
Ystävyysvierailu Pécsiin toteutettiin 28.7.–4.8.2013. Vierailuohjelmaan sisältyi totuttuun tapaan unkarin 
kielen opiskelua, tutustumista Pécsin ja Baranyan nähtävyyksiin ja sekä tietysti yhteisiä hetkiä 
isäntäperheiden ja sikäläisten ystävyysseura-aktiivien kanssa. Ryhmään kuului tällä kertaa kymmenen 
henkilöä. Matkanjohtajana toimi Arja Etola. 
 
Pécsin päivän iltaa vietettiin 2.9. Harjulan kansanopistolla. Illan pääesiintyjiä oli Katalin Miklóssy, joka 
tarkasteli esityksessään unkarilaisen ja suomalaisen kulttuurin eroja ja yhtäläisyyksiä. Lisäksi Arja Etola 
kertoi kesän ystävyysvierailusta Pécsiin, ja Hanna Markkanen esitteli yhdistyksen uudet facebook-sivut. 
Tapahtumassa oli ensimmäistä kertaa esillä yhdistyksen roll-up –juliste. Illan juontajana toimi Arto 
Savander. Monipuolista ohjelmaa seuraamassa oli peräti 50 henkilöä. 
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Hollo ja Martta festivaalin Unkarilaista iltaa vietettiin 1.11.2013 Hollolan Nuorisoseuratalo Kukossa. 
Tapahtumassa esiintyi Alba Regia -tanssiryhmä Székesfehérvárista, ja siihen osallistui noin 10 yhdistyksen 
jäsentä. Kaiken kaikkiaan yleisöä oli lähes sata henkilöä.  
 
Lászlo Haris’in ”Vizsolyin raamattua” koskeva valokuvanäyttely oli esillä Lahden Ristinkirkossa 6.–30.10. 
Kyseessä on ensimmäinen täydellinen unkarinkielinen raamattu, joka ilmestyi vuonna 1590 Pohjois-
Unkarissa sijaitsevassa Vizsoly’in kylässä. Näyttelyn järjestivät Lahden seurakuntayhtymä ja Unkarin 
kulttuuri- ja tiedekeskus. 
 
Valokuvaaja Lázlo Haris vieraili perheineen Lahdessa 28.10. ja tutustui näyttelynsä ohella Ristinkirkkoon, 
Sibeliustaloon, Satamaan ja Puunäyttelyyn. Mukana oli myös Unkarin kulttuurikeskuksen johtaja  Gábor 
Richly. Vierailua isännöivät seurakuntayhtymän puolesta Maarika Laakso-Helle ja yhdistyksemme puolesta 
Arto Savander. 
 
Puheenjohtaja Arto Savander osallistui 23.10. Unkarin vuoden 1956 vallankumouksen muistopäivän 
vastaanotolle Unkarin Suurlähetystössä. 
 
 
TIEDOTUSTOIMINTA 
 
Jäsenkirjeitä ilmestyi vuoden aikana neljä kappaletta. Ajankohtaisista asioista on tiedotettu myös 
sähköpostilistan ja netin kautta. 
 
Syyskuun alussa julkistettiin yhdistyksen uudet facebook-sivut, jotka ovat täydentäneet kotisivujen kautta 
tapahtuvaa tiedottamista.   
 
Pécsin päivän iltaan (2.9.) valmistui yhdistyksen toimintaa esittelevä roll-up -juliste, jonka suunnittelivat 
Noora Nylander ja Janne Manu. Omalla jalustallaan seisovaa julistetta voidaan käyttää tulevissa 
yleisötapahtumissa. 
 
 
MUU TOIMINTA 
 
Yhdistyksemme ja sen yksittäiset jäsenet tarjosivat asiantuntevaa apuaan mm. seuraavien pécsiläisten 
ryhmien vierailuohjelman suunnittelussa ja toteuttamisessa: 
 

 Kiraly utcan koulun lapsikuoron vierailu 30.4.–5.5.2013 (isäntänä Tiirismaan koulu). Ryhmään kuului 11 
aikuista ja noin 40 lasta. 

 Puualan ammattiryhmän (7 henkilöä) vierailu 5.-10.5.2013 

 ”Suunta Suomi, suuntana Lahti” -tietokilpailun voittajien palkintomatka 6.–13.8.2013 (4 koululaista ja 4 
aikuista) 

 Pécsiläinen koululaisryhmä Kivimaan koulun vieraana 23.–27.4. Ryhmään kuului 11 nuorta ja neljä 
aikuista. 
 

 
Unkarin kielen opiskelumahdollisuudet heikentyivät viime vuonna entisestään. Kun vielä kaksi vuotta sitten 
Wellamo-opiston Lahden yksikössä järjestettiin onnistuneet kaksi unkarin kielen kurssia, niin viime 
lukuvuonna (2012–2013) määrä vähennettiin yhteen, ja syksyllä 2013 unkari putosi kokonaan pois opiston 
ohjelmasta. Tilanteen helpottamiseksi yhdistys järjestää kevätkaudella 2014 omin voimin pienimuotoisen ja 
vapaamuotoisen kielikurssin otsikolla ”Unkaria kodikkaasti – arkiunkaria matkailijalle”. 
 


