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Toimintakertomus vuodelta 2015

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 2015 entiseen tapaan.

YHDISTYKSEN HALLINTO JA JÄSENET

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 17.3.2015 Ristinkirkon seurakuntakahvilassa, ja siihen osallistui 13 
yhdistyksen jäsentä. Vuosikokous valitsi toimikaudelle 2015 hallituksen puheenjohtajaksi Arto Savanderin 
sekä hallituksen jäseniksi seuraavat kahdeksan henkilöä: Ilkka Haapola, Raila Hagström, Hedvig Halme, Heljä 
Korja, Maarika Laakso-Helle, Janne Manu, Hanna Markkanen, Simo Närhi.
 Toiminnantarkastajaksi valittiin Esko Salo ja varatoiminnantarkastajaksi Hannu Simolin.

Hallituksen kokouksia pidettiin vuoden 2015 aikana kuusi kappaletta. Uuden hallituksen 
järjestäytymiskokouksessa (25.3.2015) varapuheenjohtajaksi valittiin Maarika Laakso-Helle, sihteeriksi 
Hanna Markkanen 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 sihteerin toimintojensa lisäksi.
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 2015 lopussa oli 107 henkilöä. Yhdistykseen liittyi vuoden aikana3 uutta 
jäsentä, ja jäsenrekisteristä poistui 7 henkilöä, joten jäsenmäärä väheni 4 henkilöllä. Jäsenmaksunsa 
maksaneita jäseniä oli vuoden vaihteessa 95 eli 7 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lahden Suomi-
Unkari Seura on jäsenmäärältään yksi suurimpia seuran paikallisyhdistyksiä.

Kuvio 1. Lahden Suomi-Unkari Seuran jäsenkehitys ja jäsenmuutokset vuosina 2005–2015

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 25.4. 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 Simo Närhen seuran hallituksen jäseneksi kaudelle 2015–2016.

Suomi-Unkari seuran paikallisyhdistysten neuvottelupäivä pidettiin 24.10. juhlallisuuksineen.  
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Yhdistystä edusti Arto Savander ja keskusseuran hallituksen jäsenenä paikalla oli Simo Närhi.

JÄSENTAPAHTUMAT JA YLEISÖTILAISUUDET

Tammikuun lopussa järjestimme unkarilaisen ruoan kokkausiltapäivä, jossa  valmistettiin 
kylmä hapankirsikkakeitto (hideg meggyleves), unkarilainen lihapata ja mykyjä (pörkölt galuskával) sekä 
jälkiruoaksi unkarilainen omena-marenkipaistos (máglyarakás) ja lisäksi tehtiin perunapogácsoja (burgonyás 
pogácsa/suolaisia suupaloja). Ohjaajana toimi Hedvig Halme ja paikalla oli yli kaksikymmentä osanottajaa.

Maaliskuussa puheenjohtaja osallistui Forssassa pidettyyn Unkarin kulttuuriviikon pääjuhlaan.

Vuosikokouksen yhteydessä 17.3. järjestettiin avoin yleisötilaisuus, jossa Unkarin suurlähettilään varamies 
dr. Urkuti György piti esitelmän aiheesta ”Nykypäivän Unkari”. Esitystä kuuntelemassa oli 13 henkilöä.

Lahden Suomi-Unkari oli perinteiseen tapaan mukana Mahdollisuuksien tori -tapahtumassa, joka 
järjestettiin poikkeuksellisesti vasta 17.5. Vesijärven satamassa.

Elokuussa tuli kahdentoista henkilön vierailuryhmä Pécsistä, joiden kanssa vierailtiin niin kaupungintalolla 
kuin Helsingissä. Hedvigin opastuksella oli myös päivittäin suomen kielen opiskelua. Järjestimme Railan 
pihalla vieraille (heidän valmistamansa) grilli-illan. Ohjelmassa oli myös kansallispäivän tilaisuus 
ruokailuineen ja esityksineen. Paikalla oli lähes neljäkymmentä henkilöä. Päätösillallinen vietettiin sataman 
Lokki-ravintolassa.

Suomi-Unkari Seura täytti 10.10. 65 vuotta ja yhdistyksemme päätti yhdistää juhlallisuudet seuraavan 
tilaisuuden yhteyteen.

Lokakuussa vieraili maailmankuulu tanssiryhmä 4 for Dance Lahdessa. Vaahterasalissa pidetyssä esityksessä 
nähtiin taidokas, monipuolinen ja vauhdikas unkarilainen sekä kansainvälinen suoritus. Valitettavasti 
julkisuuden vähäisestä osuudesta saimme paikalle vain nelisenkymmentä katsojaa.

Suomi-Unkari Seuran neuvottelupäivät vietettiin juhlallisesti 65 vuoden juhlallisuuksien muodossa. 
Tilaisuudessa seura myönsi Ilkka Haapolalle kultaisen ansiomerkin pitkäaikaisesta vaikuttamisesta paikallis- 
ja valtakunnan tasolla.  

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.

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