Suomi - Unkari Seuran Oulun-osasto ry.

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009
HALLINTO JA JÄSENET
Suomi - Unkari Seuran Oulun-osaston hallitukseen kuuluivat Viljo Vänskä (puheenjohtaja), Risto
Laitila (varapuheenjohtaja), Saara Veteläinen (sihteeri), Matti Tynjälä (rahastonhoitaja), Jukka
Kirjavainen, Paula Komulainen, Jenő Kovács, Jorma Kuusisto, Jouni Petäjäaho ja Raija
Siekkinen.
Hallitus kokoontui vuoden 2009 aikana yhdeksän (9) kertaa (vanha hallitus: 14.1.2009 ja uusi
hallitus: 25.2.2009, 11.3.2009, 15.4.2009, 12.5.2009, 26.8.2009, 16.9.2009, 7.10.2009 ja
18.11.2009). Vuoden aikana lähetettiin neljä (4) jäsenkirjettä (8.2.2009, 8.5.2009, 25.9.2009 ja
5.11.2009). Jäsenet saivat ne joko paperiversioina tai sähköpostitse sen mukaan, miten olivat
ilmoittaneet haluavansa.
Toimintavuoden päättyessä jäseniä oli 163.
TOIMINTA
Vuosikokous pidettiin 25.2.2008 Opetusravintola Oparissa. Kokoukseen osallistui 7 jäsentä.
Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Viljo Vänskä. Heti vuosikokouksen jälkeen pidetyssä
hallituksen järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Risto Laitila, sihteeriksi
Saara Veteläinen ja rahastonhoitajaksi Matti Tynjälä.
Tammikuussa 2009 käynnistyivät Oulun osaston omat unkarin kielen kurssit. Kevätkaudella 2009
järjestettiin peruskurssi ja jatkokurssi. Opettajina toimivat Bernadett Pente ja Eszter Vuojala.
Syyskaudella järjestettiin peruskurssi 2 (op. Ildikó Loikkanen) ja jatkokurssi 2 (op. Eszter
Vuojala). Opiskelijoita oli kullakin kurssilla 10–16. Opetus järjestettiin Vanhassa pappilassa,
jonka luokkatilat Oulun tuomiokirkkoseurakunta antoi käyttöön vuokratta. Opettajien palkkamenot
katettiin puoleksi valtion opintokerhotuella ja puoleksi osaston omilla varoilla ja pienellä
kurssimaksulla.
Maaliskuun 20. päivä pidettiin jäsenilta Oulun normaalikoululla. Osallistujia oli 28. Aluksi nautittiin
unkarilainen illallinen. Sen jälkeen Viljo Vänskä piti esitelmän Unkarin kansallisista juhlapäivistä.
Lisäksi katsottiin filmi Budapestin kylpyläkulttuurista 1930-luvulla ja kuultiin Loikkasen suomalaisunkarilaisen perheen lasten esittämiä unkarilaisia lauluja. Tilaisuudessa järjestettiin arpajaiset.
Jouni Petäjäaho ja Viljo Vänskä osallistuivat Oulun osaston edustajina Helsingissä 9.5.2009
pidettyyn Suomi-Unkari Seuran edustajakokoukseen. Seuran hallituksen jäsenenä jatkaa Risto
Laitila.
Kevään toinen jäsenilta järjestettiin Lämsänjärven leirikeskuksessa toukokuun 14. päivänä.
Osallistujat (24) valmistivat yhdessä langóseja ja paistoivat suomalaisia makkaroita. Mikko
Ihalainen piti esitelmän matkailun historiasta. Hän nosti siinä esille matkailun merkityksen
Unkarille.
Heinä- elokuun vaihteessa (26.7.–2.8.2009) järjestettiin pyöräretki Unkarissa. Oulusta retkeläiset
lensivät ensin Budapestiin. Tuloiltana he vierailivat toimittaja István Antallin kotona, jossa he
tapasivat vuosien mittaan monille oululaisille Unkarin-ystäville tutuksi tulleiden Antallin ja Kerekin
perheiden jäseniä. Budapestistä matka jatkui seuraavana päivänä junalla Szegediin, josta
pyöräretki alkoi kaupunkikiertoajelulla paikallisen oppaan johdolla. Seuraavassa kohteessa,
Mákossa, oululaisryhmä tutustui kaupungin arkkitehtuuriin ja alueen sipulinviljelykseen.
Mezőhegyesissä ohjelmassa oli muun muassa tutustuminen hevoskasvatukseen. Orosházassa
matkalaisia odotti yllätys: bussillinen Siófokin Unkari-Suomi-seuran jäseniä oli heitä vastassa. He
jäivät pyöräretkeläisten seuraksi Orosházaan koko loppupäiväksi. Ennen yhteistä illanviettoa

käytiin yhdessä Oroshazan kaupunginjohtajan vastaanotolla ja kylpylässä. Békéscsabassa
yllätyksestä vastasivat sekä Vesprémin Unkari-Suomi Seura että paikallisen ystävyysseuran väki.
Majoituspaikalla odotti vespremiläisten järjestämät shampanjat ja pogacsat. Illalla oululaisten
majapaikkaan toivat laulutervehdyksen kolme Békécsaban ystävyysseuran edustajaa.
Mukanaan heillä oli täydet korit unkarilaisia omenoita. Békéscsabasta retkeläiset tekivät vielä
päivän retken tunnettuun kylpyläpaikkaan, Guylaan, ennen kuin palasivat junalla liki 40-asteiseen
Budapestiin. Siellä he ehtivät vielä tutustua nähtävyyksiin ennen paluulentoa. Matkalle osallistui
16 Oulun osaston jäsentä ja seitsemän unkarilaista. Reitin ja retkiohjelman suunnittelusta
vastasivat Sándor Kereki ja István Antall.
Elokuussa (13.–21.8.) vieraili Oulussa Siófokin luterilaisen seurakunnan 15-jäseninen ryhmä.
Heidän isäntänään toimi Oulun Tuomiokirkkoseurakunta. Majoitukseen ja erilaisten retkien
järjestämiseen osallistui kolme Oulun Unkari-seuran jäsenperhettä. Useita osaston jäseniä oli
mukana vierailuohjelman suunnittelussa ja auttamassa eri tehtävissä.
Oulun Unkari-seuran jäseniä vieraili toimintavuoden aikana eri puolilla Unkaria ystäviensä luona.
Vastaavasti Unkarista vieraili ystäviä oululaisissa kodeissa. Vuoden kuluessa Oulussa vierailleille
muille unkarilaisille järjestettiin erilaisia vapaamuotoisia tutustumisvierailuja mm. Oulun
kulttuurikohteisiin ja osaston jäsenten työpaikoille.
Lokakuun 16. päivänä pidetyssä jäsenillassa kuultiin dosentti Tytti Isohookana-Asunmaan
esitelmä Romaniassa, Karpaattien itäpuolella asuvasta unkarilaisesta vähemmistökansasta,
csángoista. Esitelmän jälkeen nautittiin gulassi-illallinen. Osallistujia oli 30.
Hallituksen jäsenet Paula Komulainen ja Jouni Petäjäaho osallistuivat Suomi-Unkari Seuran
osastojen neuvottelupäiville, jotka pidettiin Helsingissä 14.11.2009. Edellisenä iltana he
osallistuivat eduskuntatalossa Suomi-Unkari Seuran ja eduskunnan Unkari-ystävyysryhmän
järjestämään seminaariin ”20 vuotta Unkarin järjestelmänmuutoksesta”.
Marraskuun 14. päivänä järjestettiin jäsentapahtuma Kirkkotorin koulutuskeskuksessa avoimena
yleisötilaisuutena. Siihen oli saatu vieraaksi suurlähettiläs Jari Vilén. Hän piti esitelmän aiheesta
”Unkari 20 vuotta järjestelmänmuutoksen jälkeen”. Esitelmän jälkeen suurlähettiläs vastasi
lukuisiin yleisön esittämiin kysymyksiin ja vaihtoi vielä kuulumisia oululaisten Unkarin-ystävien
kanssa osaston tarjoaman kahvin juonnin lomassa. Tilaisuuteen osallistui 33 henkilöä.
Pikkujoulu pidettiin marraskuun 27. päivänä Cafe Saarassa. Musiikkiesityksestä vastasivat nuoret
muusikot, laulaja Veeraleeni Väyrynen ja pianisti Teija Härkönen. Sen jälkeen nautittiin jouluinen
iltapala. Tässäkin tilaisuudessa järjestettiin arpajaiset. Pikkujouluun osallistui 36 henkilöä.
Kaikkien vuonna 2009 jäsenmaksunsa maksaneiden kesken arvottiin palkinto pikkujoulun
yhteydessä. Lahjakortin hierojalle voitti Vilpiina Kinnunen.
Joulukuun 11. päivänä muistettiin pienellä lahjalla Magdy ja Miklos Spanyitä Miklosin Oulun
ammattikorkeakoululla pitämän konsertin yhteydessä. Useasti eri tilaisuuksissamme esiintyneet
Spanyit muuttivat Saksaan.
Suomi-Unkari Seuran ylläpitämä unkarilainen kirjasto jatkoi toimintaansa Kulttuuritalo Valveen
tiloissa Eszter Vuojalan toimiessa edelleen kirjastonhoitajana. Kirjastoon hankittiin pieni määrä
uusia kirjoja
Osasto teki vuoden 2009 esitteen edellisen vuoden mukaisena. Osaston kotisivujen ylläpitäjänä
toimi edelleen Jenő Kovács.

