Suomi - Unkari Seuran Oulun-osasto ry.

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005
HALLINTO JA JÄSENET
Suomi - Unkari Seuran Oulun-osaston hallitukseen kuuluivat Viljo Vänskä
(puheenjohtaja), Eszter Vuojala (varapuheenjohtaja), Paula Komulainen (sihteeri),
Pirkko Lindén (rahastonhoitaja), Eeva Kauppinen, Jenő Kovács, Jorma Kuusisto,
Raija Siekkinen ja MattiTynjälä.
Hallitus kokoontui vuoden 2005 aikana 9 kertaa (18.1.2005, 18.2.2005, 1.3.2005,
22.3.2005, 12.4.2005, 17.5.2005, 3.8.2005, 13.9.2005, 20.10.2005). Vuoden aikana
lähetettiin 5 jäsenkirjettä (25.1.2005, 30.3.2005, 25.4.2005, 21.8.2005 ja 21.10.2005).
Jäsenet saivat ne joko paperiversioina tai sähköpostitse sen mukaan, miten olivat
ilmoittaneet haluavansa.
Toimintavuoden päättyessä jäseniä oli 151.
TOIMINTA
Vuosikokous pidettiin 18.2.2005 Opetusravintola Oparissa. Puheenjohtajaksi valittiin
edelleen Viljo Vänskä. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa, joka pidettiin heti
vuosikokouksen jälkeen, varapuheenjohtajaksi valittiin Eszter Vuojala, sihteeriksi Paula
Komulainen ja rahastonhoitajaksi Pirkko Lindén.
Toimintavuoden ensimmäinen jäsenilta pidettiin välittömästi vuosikokouksen päätyttyä
opetusravintola Oparissa. Siihen osallistui 60 seuran jäsentä, joista suurin osa osallistui
myös vuosikokoukseen. Jäsenillassa nautittiin unkarilaista ruokaa. Myös arpajaiset
järjestettiin. Jäseniä informoitiin alkaneen vuoden tapahtumista ja pyydettiin mukaan
moniin Oulun 400-vuotisjuhliin liittyviin tapahtumiin, joiden järjestelyihin Unkari-seura oli
lupautunut.
Raija Siekkinen ja Viljo Vänskä osallistuivat Oulun osaston edustajina Helsingissä
16.4.2005 pidettyyn Suomi-Unkari Seuran edustajakokoukseen. Viljo Vänskä toimi
edustajakokouksen puheenjohtajana. Hänet valittiin edelleen seuran hallitukseen.
Huhtikuun 17. päivänä järjestettiin Oulun Vanhassa pappilassa tukikonsertti Egerin
evankelis-luterilaisen kirkon urkujen hankinnan hyväksi. Urkuhankkeesta oli kertomassa
viulupedagogi Lajos Garam, joka itse oli organisoinut useita vastaavia konsertteja.
Konsertissa esiintyivät ilman korvausta Teemu Tuovinen ja Arto Alikoski Oulun
kaupunginorkesterista, Magdy ja Miklós Spanyi sekä Anja ja Tibor Garanvölgyi. Väliajalla
oli kahvitarjoilu, ja siitä vastasi osaston talkooväki. Konserttia oli kuuntelemassa 80
henkilöä. Konsertin tuotto oli yli 1100 euroa. Se luovutettiin kokonaan Egerin urut –
kannatusyhdistykselle.
Toukokuun 13. päivänä pidettiin kevään toinen jäsenilta opetusravintola Oparissa. Aluksi
esiintyi Oulun Vaskiveikot. Sen jälkeen nautittiin unkarilainen illallinen. Ohjelmaan
kuuluivat myös arpajaiset, joiden palkintoina oli Unkaria esitteleviä kirjoja ja unkarilaisia
viinejä. Iltaan osallistui 38 Unkarin-ystävää.

Kesäkuun alussa (5.–12.6.2005) kiersi Unkaria 14 henkilöä Bernadett Penten ja Jenö
Kovácsin järjestämän Kulinaarimatkan merkeissä. Matkan varrella tutustuttiin Unkarin
historiaan ja nykyhetkeen mm. Budapestissä, Egerissä, Hollokössä, Tokajissa,
Sárospatakissa, Nyíregyházassa ja pustalla. Erityinen sijansa matkan ohjelmassa oli
unkarilaiseen ruokakulttuuriin tutustumisessa.
Loppukesän toimintaa leimasivat monet Oulun 400-vuotisjuhlatapahtumat. Oulun
kaupungin rinnalla osallistuttiin sen unkarilaisen ystävyyskaupungin, Siófokin, virallisten
ja epävirallisten delegaatioiden vierailuohjelmien suunnitteluun ja toteutukseen.
Jäsenemme majoittivat 15 Siófokin Unkari-Suomi –seuran jäsentä. Majoittajaperheet
järjestivät vieraille runsaasti myös omaa ohjelmaa, mm. erilaisia retkiä. Osasto järjesti
yhteisinä ohjelmina retket Hailuotoon ja Turkansaareen, tutustumisen Oulun torielämään
Syysmarkkinapäivänä, Oulun yliopiston esittelyn ja yhteisen illanvieton Haukiputaan
Isoniemessä sekä iltapäiväkahvit NUKU:lla. Viimeksi mainittuun tilaisuuteen oli kutsuttu
myös koko jäsenistö. Vieraiden kanssa osallistuttiin myös Oulun kaupungin juhlavastaanotolle sekä Hupisaaressa Imre Vargan veistoksen Kuluva aika paljastustilaisuuteen.
Osasto järjesti majoituksen Oulun juhlaviikolle tervehdyksen tuoneen Siófokin
melontaseuran ryhmälle. Melojat osallistuivat illanviettoon Isoniemessä ja kaupungin
juhlavastaanotolle Unkari-seuran edustajien mukana.
Osaston puheenjohtaja osallistui 15.–16.10.2005 Tallinnassa pidetyille Suomi–Unkari
Seuran neuvottelupäiville.
Marraskuussa (11.11.) pidettiin jäsenilta opetusravintola Oparissa. Teemana oli matkailu
Unkarissa. Illan aluksi katsottiin näyte Magyar-DVD:stä, jonka kuudessa osassa
esitellään Unkaria. Matkatoimisto Matkamaasta Kirsti Uhlgren kertoi, miten Unkariin on
helppo matkustaa Oulusta. Tilaisuuteen osallistui 23 henkilöä.
Lajos Garamin järjestämälle Egerin urkujen vihkimatkalle 24.–28.11.2005 osallistuivat
osaston jäsenet Helena Pohjanmäki-Karemo ja Risto Laitila. Helena Pohjanmäki-Karemo
osallistui myös Siófokin Unkari-Suomi -seuran järjestämään juhlailtaan Suomen
itsenäisyyspäivän kunniaksi 6.12.2005. Hän piti tilaisuudessa juhlapuheen.
Eszter Vuojalan johtama unkarinkielinen keskusteluryhmä - Petöfi-piiri - kokoontui Oulun
nuoriso- ja kulttuurikeskus NUKUn kahviossa.
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.
Suomi-Unkari Seuran ylläpitämään, Eszter Vuojalan kotona toimivaan unkarilaiseen
kirjastoon hankittiin uusimpia unkarilaisia kirjoja sekä muutamia kappaleita Magyar-DVDohjelmia. Kirjastoon saatiin vuoden aikana myös lahjoituksina kymmeniä kirjoja.
Vuoden kuluessa Oulussa vierailleille unkarilaisille järjestettiin erilaisia vapaamuotoisia
tutustumisvierailuja mm. Oulun kulttuurikohteisiin ja osaston jäsenten työpaikoille.
Osasto teki vuoden 2005 esitteen edellisen vuoden mukaisena. Osaston kotisivujen
ylläpitäjänä toimi edelleen Jenö Kovács.

