Suomi - Unkari Seuran Oulun-osasto ry.
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003
HALLINTO JA JÄSENET
Suomi - Unkari Seuran Oulun-osaston hallitukseen kuuluivat Viljo Vänskä (puheenjohtaja),
Eszter Vuojala (varapuheenjohtaja), Paula Komulainen ( sihteeri), Anja Hohtola ( taloudenhoitaja), Eeva Kauppinen, Heikki Kemi, Jenö Kovács, Hannu Pietiläinen ja Raija Siekkinen.
Hallitus kokoontui vuoden 2003 aikana kahdeksan kertaa (21.1., 25.2., 25.3., 29.4., 12.8.,
14.10., 11.11. ja 13.12.2003). Vuoden 2003 aikana lähetettiin neljä jäsenkirjettä (7.2.2003,
3.3.2003, 8.9.2003 ja 4.11.2003). Ne lähetettiin joko paperiversioina tai sähköpostitse sen
mukaan, miten jäsenet olivat halunneet.
Suomi - Unkari Seuran Oulun-osastossa oli keskusseuran jäsenrekisterin mukaan
toimintavuoden päättyessä 139 jäsentä. Jäsenmäärä kasvoi edellisestä vuodesta 20:lla.
TOIMINTA
Vuosikokous pidettiin 25.2.2003 Oulun kaupungintalon Siófok-huoneessa. Kokoukseen
osallistui 9 osaston jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Viljo Vänskä. Hallituksen
järjestäytymiskokouksessa, joka pidettiin heti vuosikokouksen jälkeen, varapuheenjohtajaksi valittiin Eszter Vuojala, sihteeriksi Paula Komulainen ja taloudenhoitajaksi Anja
Hohtola.
Kevään jäsenilta pidettiin ravintola Pihvituvassa 14.3.2003 Unkarin kansallispäivän merkeissä. Illan ohjelmana oli unkarilaisten viinien ja viinialueiden esittely. Asiantuntevana
luennoitsijana oli dosentti Ahti Pyörnilä. Kirjallisuudentutkija Kari Sallamaa esitti unkarilaisten runoilijoiden viiniaiheisia runoja, jotka hän oli itse suomentanut. Paikalla oli 51
osanottajaa.
Puheenjohtaja Viljo Vänskä osallistui Oulun osaston edustajana Helsingissä 27.4.2003
pidettyyn Suomi-Unkari Seuran edustajakokoukseen. Hän jatkaa seuran hallituksen
jäsenenä.
Oulun osaston viidenteen pyöräretkeen Unkarissa osallistui kaikkiaan 17 suomalaista ja
viisi unkarilaista ystävää. Retki tehtiin heinäkuussa. Sándor Kereki oli jälleen suunnitellut
mielenkiintoisen reitin, joka lähti tällä kerralla Bajasta Tonavan varrelta eteläisestä Unkarista ja päätyi Oulun ystävyyskaupunkiin Siófokiin. Siellä retkeläiset olivat Siófokin UnkariSuomi Seuran osastoon kuuluvien isäntäperheiden vieraina. Vieraanvaraisen ohjelman
päätteeksi järjestettiin epävirallinen Siófokin ja Oulun ystävyyskaupunkisuhteen 25-vuotisjuhla. Virallisesti juhlittiin lokakuussa ystävyyskaupunkikokouksen yhteydessä. Oulusta
matkusti Unkariin kaupunginjohtaja Kari Nenosen johtama valtuuskunta.
Kaksi unkarilaista maakuntalehteä julkaisi pyöräretken kuluessa jutut sen etenemisestä.
Eeva Kauppinen ja Viljo Vänskä kirjoittivat aukeaman mittaisen reportaasin Suomi - Unkarilehden numeroon 4/2003. Pyöräretkeläiset kokoontuivat elokuun lopulla muistelemaan
matkaansa.

Tavanomaista juhlavampi jäsenilta pidettiin osaston 35-vuotisjuhlien merkeissä ravintola
Pihvituvassa 26.9.2003. Iltaan osallistui 44 henkilöä, joista viisi oli unkarilaisia. Juhlaan oli
kutsuttu osaston perustajäsenet Unto ja Sirkka Vuojala, joiden kotona oli pidetty vuonna
1968 osaston ensimmäinen kokous. Vuojalat muistelivat juhlassa osaston perustamisvaiheita ja alkuvuosien toimintaa. Unkarilaiset Magdy Spanyi, Dóra Péteri ja Mária Nánási
esittivät unkarilaisia kansanlauluja ja Béla Bartókin kuorosävellyksiä.
Suomi-Unkari Seuran Oulun osasto esitteli toimintaansa 24.10.2003 Kansainvälisellä torilla,
jolla käynnistettiin Kansainvälinen Oulu –tapahtumaviikko. Osastollamme oli oma
näyttelypöytä ja sen luona vieraili suuri joukko toritapahtumaan ja samana iltana pidettyyn
YK-juhlaan osallistuneita oululaisia. Osaston puolesta paikalla olleet Eszter Vuojala, Jenö
Kovács, Pirkko Lindén ja Jorma Kuusisto vastailivat toiminnastamme kiinnostuneiden
lukuisiin kysymyksiin.
Lokakuun kokouksessa osaston hallitus teki päätöksen perustaa Ouluun unkarilainen
kirjasto. Siihen päätettiin ruveta hankkimaan lahjoituksin unkarinkielisiä ja unkarista
suomennettuja kirjoja sekä myös unkarin kielen oppikirjoja. Sen toiminta käynnistyi
marraskuussa Eszter ja Petri Vuojalan kotona. Aloitusvaiheessa niteiden määrä oli
noin 250.
Puheenjohtaja Viljo Vänskä osallistui 15.11.2003 Suomi - Unkari Seuran osastojen
neuvottelupäiville, jotka pidettiin Helsingissä.
Vuoden viimeinen jäsenilta pidettiin 29.11. opetusravintola Oparissa pikkujoulun merkeissä.
Siinä esiintyi neljä Oulun ammattikorkeakoulussa tanssiopettajiksi opiskelevaa nuorta
esittäen unkarilaisia kansantansseja. Tähän iltaan osallistui 43 henkilöä.
Loppuvuodesta 2003 julkaistiin Unkarilaisten vieraana –keittokirja, jonka kirjoittajina ovat
Eszter Vuojala ja Kari Sallamaa Oulun osastosta ja Tuomo Molander Rovaniemeltä. Osasto
tilasi kirjoja kustantajalta erikoishintaan myyden ne jäsenille hankintahinnalla.
Edellisvuoden tapaan tilattiin myyntiin sopivasti joulun alla unkarilaisia salamimakkaroita
Kuopion osastolta.
Varapuheenjohtaja Eszter Vuojalan johtama unkarinkielinen keskusteluryhmä - Petöfi-piiri kokoontui viikoittain Oulun nuoriso- ja kulttuurikeskus NUKUn kahviossa. Osallistuminen oli
edelleenkin vilkasta.
Jäseniä osallistui Bernadett Penten pitämille unkarin kielen kursseille Oulun kansalaisopistossa ja Kiiminkijoen opistossa sekä Eszter Vuojalan pitämille kursseille Oulun
yliopiston suomen ja saamen kielen laitoksella.
Vuoden kuluessa Oulussa vierailleille unkarilaisille järjestettiin erilaisia vapaamuotoisia
tutustumisvierailuja mm. Oulun kulttuurikohteisiin ja osaston jäsenten työpaikoille.
Osaston www-sivut linkitettiin Suomi-Unkari Seuran ja Oulun kaupungin kotisivuille.
Sivuston ylläpitäjänä ja päivittäjänä toimi Jenö Kovács.

