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Seuran paikallisyhdistyksille ja hallitukselle

SUS-TOIMISTON TIEDOTE 2-15
Tervehdys Suomi-Unkari Seuran toimistosta, missä valmistellaan kevään edustajakokousta ja syksyyn
ajoittuvaa seuran 65-vuotisjuhlintaa.
Tämä tiedote lähetetään seuran paikallisyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille, mutta tieto on tarkoitettu
paikallisyhdistyksen koko hallitukselle. Tiedote menee myös valtakunnallisen seuran hallitukselle ja
kunniajäsenille.

SUOMI-UNKARI SEURAN EDUSTAJAKOKOUS
Seuran hallitus käsitteli kokouksessaan 17.3.2015 mm. edustajakokousasiat. Ensi viikolla on tilintarkastus, ja
sen jälkeen voidaan edustajakokousaineisto lähettää paikallisyhdistyksille. Kokousaineisto tulee postissa
puheenjohtajan ja sihteerin postiosoitteeseen. (Huom. Onhan mahdolliset muuttuneet tiedot ilmoitettu seuran
toimistoon!)
Edustajakokous pidetään lauantaina 25.4.2015 Helsingissä Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen tiloissa.

HALLITUKSESSA ESILLÄ OLLUTTA
Edustajakokousasioista tärkeimpiä on tulevan suunnittelu. Hallitus käsitteli viime kokouksessaan vuoden 2016
suunnitelmia ja seuran strategiaa, joista tässä paikallisyhdistystenkin tiedoksi ja pohdittavaksi muutama
poiminta jo ennen edustajakokousaineiston lähettämistä.
Vuoden 2016 toimintasuunnitelmasta todettiin mm. seuraavaa:

vuoden 2016 päätapahtuma on nyt yhdeksättä kertaa järjestettävä koulujen Unkari-teemaviikko

eri alojen teemamatkojen avulla tavoitellaan uusia toimijoita maitten välisiin suhteisiin

vuoteen 2016 siirtynyt ystävyyskuntakokous tuo esille myös seurassa kunta-asiat

paikallisyhdistyksiin esiintymään toivotaan Unkarista pieniä musiikkiryhmiä

nykymuotoinen lehti täyttää 35 vuotta.

Seuran strategiasta todettiin mm. seuraavaa:

seuran vision pääkohdat ovat olleet keskeisiä seuran toiminnassa

asiantunteva toimija, tiedon tuottaja ja välittäjä, uudistuskykyinen yhdistys ja näkyvä järjestö

viestintä on saanut ja saa edelleen painoa mm. paikallisyhdistysten neuvottelupäivässä

Suomi-Unkari-lehden lukijakysely tukee viestinnän kehittämistä

kuluvana juhlavuonna avattava Facebook-sivu tähtää näkyvyyteen

näkyvyyteen pyritään myös yhteisellä seuran 65-vuotisjuhlinnalla

vuoden 2016 kouluteema ja eri alojen teemamatkat toteuttavat seuran tavoitteita.

SUOMI-UNKARI SEURA 65 VUOTTA
Suomi-Unkari Seura täyttää 65 vuotta ensi syksynä.
Alustavia suunnitelmia

paikallisyhdistykset järjestävät seuran syntymäpäivänä lauantaina 10.10.2015 samanaikaisesti
Unkari-aiheisia tilaisuuksia eri puolilla maata.

luontevia yhteistyökumppaneita ovat kirjastot, musiikkiopistot, kuorot jne.

seura tekee verkosta ladattavaksi SUS 65 -multimediaesityksen ja videotervehdyksiä

seura tekee paikallisyhdistysten avuksi myös juhlintaan mallipohjan, joista voidaan valita
parhaiten omalle paikkakunnalle sopivat osat ja täydentää niitä

seura päivittää tilaisuuksia järjestävien avuksi Unkarin asiantuntijoiden ja esiintyvien
taiteilijoiden luettelon ja esittelevän kirjallisuusluettelon

sukukansapäivän vietto tarjoaa mahdollisuudet uuteen yhteistyöhön (perinteisesti lokakuun
kolmantena lauantaina)

paikallisyhdistysten neuvottelupäivä pidetään syksyllä tavallista juhlavampana tilaisuutena.
65-juhlasuunnitelmat ovat esillä edustajakokouksessa.

PROJEKTIRAHA YHTEISEEN HANKKEESEEN
Hallitus päätti viime kokouksessaan, että kuluvalle vuodelle varattu projektiraha käytetään kaikkia
paikallisyhdistyksiä hyödyttävällä tavalla seuran 65-vuotisjuhlavuoden toteutukseen.
Suuren näkyvyyden saamiseksi mm. juhlavuoden sähköisten aineistojen tekniseen ja graafiseen toteutukseen
käytetään asiantuntija-apua.

PROJEKTIRAHAT 2014
Kaksi yhdistystä on toimittanut selvityksen vuonna 2014 myönnetyn projektirahan käytöstä. Vielä kolmelta
viime vuonna projektirahaa saaneelta yhdistykseltä odotetaan vapaamuotoista selvitystä postitse tai
sähköisesti marjatta.manni-hamalainen@suomiunkari.fi

PAIKALLISYHDISTYSTEN JÄSENREKISTERIT
Paikallisyhdistykset ovat saaneet jäsenrekisterit (tilanne 31.12.14). Rekisteri sisältää paikallisyhdistyksen
jäsenluettelon sekä yhteenvedon, listat maksaneista, maksamattomista, vuoden aikana liittyneistä ja eronneista
jäsenistä.
Yhdistyksiä pyydetään tarkistamaan listat ja ilmoittamaan tiedot uusista jäsenistä, osoitteenmuutoksista,
pyydettävistä poistoista ja muista korjauksista seuran toimistoon mielellään 7.4. mennessä sähköisesti
merja.viitanen@suomiunkari.fi
HUOM.
Muistutuksena jälleen seuran hallituksen toteamus, että jäsenvelvoitteensa laiminlyöneiden ’vapaamatkustajien’ määrä on paikallisyhdistysten vastuulla. Hallitus suosittelee, että paikallisyhdistykset poistavat
rekisteristä jäsenmaksunsa esimerkiksi 2 vuotta maksamatta jättäneet.

REKISTERIOHJELMA
Viime vuonna uusittu rekisteriohjelma mahdollistaa monipuolisemman jäsenlistausten tekemisen.
Nyt
paikallisyhdistykset voivat tilata tarvitessaan varsinaisen jäsenrekisterin lisäksi myös esim. jäsenlistan joka
sisältää nimet ja osoitetiedot, tai pelkän nimilistauksen, jäsenet jäsenmaksuluokittain, osoitetarrat ja
postilistauksen jne. Sähköpostilla välitettävät jäsenlistaukset ovat ilman syntymäaikoja (tietoturva).
Jäsenlistausten kehittämiseksi ja paremmin yhdistyksiä palvelevaksi otamme mielellään vastaan toiveita!
Tilaukset, mahdolliset toiveet seuran toimistoon: merja.viitanen@suomiunkari.fi

JÄSENMAKSUT 2015
Viime vuoden keväällä eli vuoden 2014 edustajakokous päätti pitää jäsenmaksut ennallaan vuonna 2015:
Vuoden 2015 jäsenmaksu: Yleinen (1. jäsenmaksuluokka): seuralle tuleva osuus
kokonaisjäsenmaksuksi suositellaan 25 euroa, jolloin paikallisyhdistyksen osuus on 10 euroa.
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Poikkeus (2. jäsenmaksuluokka eli ainoastaan ne alle 20-v. ja yli 65-v., jotka ovat maksaneet seuralle
jäsenmaksua jäsenmaksuluokka 2:n perusteella jo vuonna 2006): seuralle tuleva osuus 12 euroa, ja
kokonaisjäsenmaksuksi suositellaan 20 euroa, jolloin paikallisyhdistyksen osuus on 8 euroa.

VUODEN 2015 JÄSENMAKSUJEN PERINTÄ
Tämän vuoden 2015 jäsenmaksulaskut voidaan lähettää, kun toimistoon on saatu tieto siitä, onko
paikallisyhdistyksen vuosikokous päättänyt noudattaa yllä olevaa seuran viime kevään edustajakokouksen
suositusta vai onko kokouksessa päätetty poikkeavasta jäsenmaksusta.
Paikallisyhdistysten vuosikokoukset ovat uusien sääntöjen mukaisesti tammi-maaliskuussa.
Jäsenmaksukierros käynnistetään huhtikuussa ja paikallisyhdistyksille suoritetaan yhdistysten osuudet ennen
kesää.
Tieto paikallisesta päätöksestä pyydetään oheisella Paikallisyhdistyksen yhteystiedot ja jäsenmaksut vuonna
2015 -lomakkeella 7.4. mennessä seuran toimistoon mieluiten sähköisesti: merja.viitanen@suomiunkari.fi

PAIKALLISYHDISTYSTEN TOIMINNASTA
Seuran toimintakertomuksen epäviralliseksi liitteeksi kootaan yhteenveto jäsenyhdistyksen toiminnasta.
Paikallisyhdistysten monimuotoinen toiminta on ollut esillä neuvottelupäivässä, ja siitä saadaan tietoa mm.
yhdistysten seuran toimistoon lähettämistä tiedotteista, yhdistysten kotisivuilta ja Facebook-sivuilta.
Yhdistysten postista iloitaan aina. Toivommekin, että pidätte meidät molemmat edelleen listoillanne.

SEURAN ENSIMMÄINEN PUHEENJOHTAJA ELE ALENIUS 90 VUOTTA
Suomi-Unkari Seuran ensimmäinen puheenjohtaja ja vuonna 1950 seuraa perustamassa ollut Ele Alenius
täyttää kesäkuussa 90 vuotta. Into kustannus julkaisee yli puoluerajojen yhteiskuntateoreetikkona arvostetun
Aleniuksen 90-vuotissyntymäpäivän kunniaksi toisen täydennetyn ja tarkistetun painoksen hänen uusimmasta
kirjastaan Maailmankehityksen suuri käänne. Kirjaan sisältyy Veli-Pekka Leppäsen kirjoittama Ele Aleniuksen
tiivis henkilöhistoria.
Kirjaan liitetään tabula gratulatoria, johon osallistumalla jokainen pääsee onnittelemaan päivänsankaria ja saa
kirjan postitse kotiin. Suomi-Unkari Seura – Finn-Magyar Társaság ry on jo mukana. Sekä yksityishenkilöiden
että yhteisöjen onnitteluja otetaan vastaan maaliskuun loppuun saakka.
Katso lisätiedot: http://www.ksl.fi/alenius90

TAPAHTUMATIETOJA LEHDEN 2-NUMEROON
Suomi-Unkari-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Paikallisyhdistysten toiminnasta kertovalle palstalle kevään
jälkimmäiseen numeroon 2-2015 tarkoitettuja juttuja ja kuvia voi lähettää vapun jälkeiseen arkipäivään 4.5.
mennessä (jos uutisoitava tapahtuma on sen jälkeen, pyydetään myöhemmästä deadlinesta sopimaan
erikseen).
Palstalle toivotaan lyhyitä tekstejä (noin 100 sanan pituinen Word-tiedosto, jonka lopussa kirjoittajan ja
kuvaajan nimet ja kuvatekstiehdotus) ja muutama kuva (erillisinä kuvatiedostoina - ei siis Word-tekstiin
upotettuina; nimeä jokainen kuva tunnistamista helpottamaan tyyliin Paikkakunta Maija Meikäläinen ja Urho
Unkarilainen gulassia keittämässä Kuva Kalle Kuvaaja - ei siis pelkkä numerosarja). Juttuja ja kuvia voi
lähettää suoraan Jatalle  marjatta.manni-hamalainen@suomiunkari.fi

HARJOITTELIJAT
Seuran toimisto vahvistuu tänä vuonna muutamaksi kuukaudeksi kahdella nuorella.
Helsingin yliopiston Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksen
opiskelijoita on ollut seurassa harjoittelijoina vuodesta 1999 alkaen. Vuonna 2015 harjoittelijaksi on valittu
Julianna Molnár, joka työskentelee 3 kk ajan seuran toimistossa keskeisimpinä tehtävinään mm. Suomi-Unkarilehden toimitustyöhön, seuran 65-vuotisjuhlintaan ja hankkeiden toteutukseen osallistuminen
Omnian ammattiopistossa Espoossa matkailualan perustutkintoa suorittava Noémi Mandur suorittaa noin 2 kk
pituisen työharjoittelun seuran toimistossa keväällä 2015. Hänen tehtävänsä ovat matkailuun liittyvää
selvitystä, tiedotusta ja suunnittelua.

*
Seuran toimisto on avoinna ma-pe klo 10-16.
Kauniin kevään toivotuksin

MARJATTA MANNI-HÄMÄLÄINEN
Marjatta Manni-Hämäläinen
toiminnanjohtaja
041 5379302
marjatta.manni-hamalainen@suomiunkari.fi

MERJA VIITANEN
Merja Viitanen
toimistonhoitaja
041 5379303
merja.viitanen@suomiunkari.fi

LIITE
Paikallisyhdistyksen yhteystiedot ja jäsenmaksut vuonna 2015 -lomake (palauta viimeistään 7.4.)

