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Toimintakertomus vuodelta 2014

YLEISKATSAUS KULUNEESEEN VUOTEEN

Tiedotusta kehitettiin ja toiminnan ulkoista näkyvyyttä parannettiin muun muassa yhdistyksen omien 
Facebook-sivujen kautta. Yhdistyksen järjestämistä matkoista ja tapahtumista kerrottiin aktiivisesti myös 
Suomi-Unkari -lehden sivuilla. Lahden ja Pécsin välinen vierailuvaihto oli vilkasta. Se osoittaa, että 
molemmista kaupungeista löytyy edelleen mielenkiintoa ja intoa molemminpuolisen yhteistyön 
kehittämiseen. Jäsentilaisuuksia ja yleisötapahtumia järjestettiin vuonna 2014 entiseen tapaan.

YHDISTYKSEN HALLINTO JA JÄSENET

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 10.3.2014 Lahden aikuiskoulutuskeskuksessa, ja siihen osallistui 19 
yhdistyksen jäsentä. Vuosikokous valitsi toimikaudelle 2014 hallituksen puheenjohtajaksi Arto Savanderin 
sekä muiksi hallituksen jäseniksi seuraavat yhdeksän henkilöä: Ilkka Haapola, Raila Hagström, Hedvig Halme, 
Heljä Korja, Maarika Laakso-Helle, Janne Manu, Hanna Markkanen, Simo Närhi ja Seppo Kuivalainen (uusi). 
Toiminnantarkastajaksi valittiin Esko Salo ja varatoiminnantarkastajaksi Hannu Simolin.

Hallituksen kokouksia pidettiin vuoden 2014 aikana seitsemän kappaletta. Uuden hallituksen 
järjestäytymiskokouksessa (24.3.2014) varapuheenjohtajaksi valittiin Maarika Laakso-Helle, sihteeriksi Ilkka 
Haapola ja taloudenhoitajaksi Janne Manu. 

Hallituksen sisäisen työnjaon mukaisesti puheenjohtaja Arto Savander on vastannut mm. yhteydenpidosta 
Lahden kaupunkiin ja Pécsin Unkari-Suomi -yhdistykseen, jäsenkirjeiden laatimisesta ja sähköpostilistan 
kautta toteutetusta tiedottamisesta. Simo Närhi on postittanut jäsenkirjeet niille jäsenille, jotka eivät ole 
mukana sähköpostilistalla. Hanna Markkanen on kantanut päävastuun yhdistyksen Facebook-sivujen 
päivittämisestä. Yhdistyksen internet-sivuista, joiden rooli tiedotuskanavana on jäänyt selvästi Facebookia 
vähäisemmäksi, ovat vastanneet Raila Hagström, Ilkka Haapola ja Arto Savander. Lisäksi hallitus on 
perustanut tapaus- ja teemakohtaisia työryhmiä mm. jäsentapahtumien ja yleisötilaisuuksien organisointia 
varten.

Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2014 lopussa oli 111 henkilöä. Yhdistykseen liittyi vuoden aikana 5 uutta 
jäsentä, ja jäsenrekisteristä poistui 16 henkilöä, joten jäsenmäärä väheni 11 henkilöllä. Jäsenmaksunsa 
maksaneita jäseniä oli vuoden vaihteessa 102 eli yhtä paljon kuin vuotta aikaisemmin. Lahden Suomi-Unkari 
Seura on jäsenmäärältään yksi suurimpia seuran paikallisyhdistyksiä.
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Kuvio 1. Lahden Suomi-Unkari Seuran jäsenkehitys ja jäsenmuutokset vuosina 2005–2014

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 26.4. Helsingissä. Vuosikokouksen valitsemina edustajina 
kokoukseen osallistuivat Arto Savander ja Hanna Markkanen. Lisäksi kokoukseen osallistui keskusseuran 
hallituksen jäsenen ominaisuudessa Simo Närhi, joka on toiminut hallituksen jäsenenä kaksivuotiskauden 
2013–2014. Kokous valitsi Arto Savanderin seuran hallituksen varajäseneksi kaudelle 2014–2015.

Suomi-Unkari seuran paikallisyhdistysten neuvottelupäivä pidettiin 16.11. Siinä yhdistystä edustivat Hanna 
Markkanen ja Arto Savander sekä keskusseuran hallituksen jäsenenä Simo Närhi.

JÄSENTAPAHTUMAT JA YLEISÖTILAISUUDET

Helmikuun alussa (1.2.) järjestettiin unkarilaisten viinien iltapäivä, jossa viinejä esittelemässä ja niiden 
maistelua ohjaamassa oli Alajos Hajba. Tilaisuuteen osallistui 25 henkilöä.

Vuosikokouksen yhteydessä 10.3. järjestettiin avoin yleisötilaisuus, jossa Suomi-Unkari Seuran 
varapuheenjohtaja kansainvälisen politiikan dosentti, YTT Heino Nyyssösen esitelmän aiheesta ”Unkari 
vaalien ja kansallispäivän alla”. Esitystä kuuntelemassa oli 19 henkilöä.

Lahden Suomi-Unkari oli perinteiseen tapaan mukana Mahdollisuuksien tori -tapahtumassa, joka 
järjestettiin 27.4. Vesijärven satamassa.

Pécsin päivän iltaa vietettiin 2.9. tällä kertaa jäseniltana Kilpiäisten VPK:n talolla. Ohjelmassa oli mm. 
Csülkös lebbencsleves’in (paprikalla ja sipulilla maustetun siansorkkakeiton – Hedvig tarkentanee nimen) 
valmistamista ja maistelua Hedvig Halmeen opastuksella sekä unkarilaisten kansantanssien perusteiden 
pikakurssi Béla Gazdagin opastuksella. Lämminhenkisessä illassa oli paikalla noin 35 yhdistyksen jäsentä.
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Lokakuussa (7.–11.10.) toteutettiin Etelä-Unkarin viinimatka, johon osallistui matkanjohtajana toimineen 
Alajos Hajban lisäksi 12 henkilöä. Matkalla tutustuttiin Villányn ja Siklósin alueen, Szekszárdin ja Pécsin 
lähiseudun viineihin ja viinituotantoon. Matkalaiset tapasivat myös Pécsin ystävyysseuran jäseniä.

TIEDOTUSTOIMINTA

Jäsenkirjeitä ilmestyi vuoden aikana neljä kappaletta, ja niiden jakelu on hoidettu joko sähköpostilistan 
kautta tai kirjepostilla. Ajankohtaisista asioista ja tapahtumista on tiedotettu sähköpostilistan ja internetin 
kautta. Ajankohtaistiedotus on siirtynyt käytännössä yhdistyksen Facebook-sivulle 
(www.facebook.com/lahdensuomiunkariseura), jolloin kotisivujen (http://suomiunkari.fi/osastot/lahti/) 
rooliksi on muotoutunut toiminta yhdistystä koskevien perustietojen lähteenä ja arkistona.

MUU TOIMINTA

Pécsin Unkari-Suomi -seuran 40-vuotisjuhlaa vietettiin 25.4.2014 Pécsissä. Yhdistyksen ja Lahden kaupungin 
terveiset juhlaan veivät Arto Savander ja Raila Hagström.

Unkarin kielen opiskelumahdollisuudet ovat Lahden seudulla heikot, sillä unkarin kieli putosi Wellamo-
opiston opetusohjelmasta lukuvuoden 2012–2013 jälkeen. Tilanteen helpottamiseksi yhdistys on järjestänyt 
sekä kevät- että syyskaudella omin voimin pienimuotoista unkarin alkeiden opiskelua otsikolla ”Unkaria 
kodikkaasti – arkiunkaria matkailijalle”.

http://www.facebook.com/lahdensuomiunkariseura
http://suomiunkari.fi/osastot/lahti/
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