Suomi - Unkari Seuran Oulun-osasto ry.

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010
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 ja Jouni Petäjäaho.
Hallitus kokoontui vuoden 2010 aikana kahdeksan (8) kertaa (vanha hallitus: 13.1.2010 ja uusi
hallitus: 24.3.2010, 14.4.2010, 5.5.2010, 4.8.2010, 8.9.2010, 13.10.2010 ja 10.11.2010). Vuoden
aikana lähetettiin neljä (4) jäsenkirjettä (8.2.2010, 6.4.2010, 18.8..2010 ja 3.11.2010). Jäsenet
saivat ne joko paperiversioina tai sähköpostitse sen mukaan, miten olivat ilmoittaneet
haluavansa.
Toimintavuoden päättyessä jäseniä oli 152.
TOIMINTA
Vuosikokous pidettiin 25.2.2010 Ympäristötoimen kokoushuoneessa. Kokoukseen osallistui 11
jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Viljo Vänskä. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa
varapuheenjohtajaksi valittiin Risto Laitila, sihteeriksi Saara Veteläinen ja rahastonhoitajaksi Matti
Tynjälä.
Unkarin kielen opetus jatkui edellisen vuoden tapaan osaston itsensä järjestämänä. Kevätkaudella 2010 järjestettiin jatkokurssi II ja jatkokurssi III. Opettajina toimivat Ildikó Loikkanen ja
Eszter Vuojala. Syyskaudella järjestettiin jatkokurssi IV (op. Eszter Vuojala). Opiskelijoita oli
kullakin kurssilla 7–12. 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.
Lauantaina 17.4. järjestettiin Lammassaaren koirapuistossa tapaaminen unkarilaisista
koiraroduista kiinnostuneille. Ilkka Vuojala kertoi pulien, pumien, viszlojen ja muiden unkarilaisten
koirarotujen historiasta, niiden käyttötarkoituksesta ennen ja nyt sekä niiden luonteesta ja
ulkonäöstä. Tilaisuuteen osallistui 12 henkilöä.
Jouni Petäjäaho ja Viljo Vänskä osallistuivat Oulun osaston edustajina Helsingissä 8.5.2010
pidettyyn Suomi-Unkari Seuran edustajakokoukseen.
Toukokuun 11. päivänä Villa Victorissa järjestettyyn keskustelutilaisuuteen, jonka aiheena oli
Taiteiden yö ja ystävyysseurojen osallistuminen siihen, osallistuivat osastostamme Saara
Veteläinen ja Aune Petäjäaho.
Kevään toinen jäsenilta järjestettiin Lämsänjärven leirikeskuksessa toukokuun 21. päivänä. Iltaan
osallistui 24 oman jäsenen lisäksi 12 siófokilaista ravintola-alan ammattilaisiksi opiskelevaa
vaihto-opiskelijaa ja kaksi heidän opettajaansa. Tässä jäsenillassa tutustuttiin unkarilaiseen
nuotiokulttuuriin, erityisesti szalonnan paistamiseen. Ensin Eszter Vuojala kertoi, mitä szalonna
on ja miten sitä valmistetaan. Sen jälkeen paistettiin ja maisteltiin tilaisuutta varten Unkarista
tuotua szalonnaa. Myös suomalaisia grillimakkaroita oli mahdollisuus käristää.
Kesäkuussa (10.-18.6.2010) järjestettiin pyöräretki Unkarissa. Oulusta retkeläiset lensivät ensin
Budapestiin. Ensimmäisenä päivänä matkalaiset tutustuivat omatoimisesti Budapestiin.
Seuraavana päivänä Budapestistä vuokratut polkupyörät nostettiin junaan ja lähdettiin kohti
Pécsiä. Tulopäivänä ryhmä tutustui kävellen Euroopan vuoden 2010 kulttuuripääkaupungin
nähtävyyksiin. Illalla oli tarjolla monenlaisia konsertteja ja muita esityksiä. Seuraava päivänä
käynnistyi pyöräily. Ensimmäisenä kohteena oli vaativan vuoristoetapin jälkeen kylpylä 20
kilometrin päässä Pécsistä. Retkeläisten yllätykseksi siellä odotti noin kaksikymmentä ystävää

Siófokin ystävyysseurasta monien unkarilaisten herkkujen kera. Pécsiin paluun jälkeen
siófokilaiset tarjosivat erinomaisen päivällisen ravintolassa. Pécsistä matka jatkui kohti tunnettua
kylpyläkaupunki Harkányä. Siellä käytiin luonnollisesti terveyskylvyissä. Toisena Harkánypäivänä ohjelmaan kuului käynti Kroatian puolella ja laivaretki Maros-joella, jota pitkin kulkee
Unkarin ja Kroatian välinen raja. Harkányn jälkeen oli vuorossa Villányn kaupunki. Sen lähettyvillä
oli tilaisuus tehdä vierailu suurelle viinitilalle, josta maistiaisten jälkeen ostettiin tuliaisiksi kuuluisia
Villányn alueen punaviinejä. Pyöräretki päättyi historialliseen Mohácsin kaupunkiin. Siellä oli
ohjelmassa Mohácsin vuoden 1526 taistelutantereelle perustettuun muistopuistoon tutustuminen.
Lisäksi Tonavalla tehtiin laivaretki, jonka aikana oli tilaisuus tutustua paikallisten kalastajien
pyyntitapoihin. Matkalle osallistui 16 Oulun osaston jäsentä, kolme unkarilaista ja yksi
puolalainen. Reitin ja retkiohjelman suunnittelusta vastasivat Sándor Kereki ja István Antall.
Useita Oulun osaston jäseniä kuului Oulun Tuomiokirkkoseurakunnan valtuuskuntaan, joka
osallistui Siófokin luterilaisen kirkon 20-vuotisjuhlaan juhannuksen aikoihin. Oulun Unkari-seuran
hallituksen jäsenet Risto Laitila ja Paula Komulainen veivät juhlivalle seurakunnalle osaston
tervehdyksenä Toripolliisi-patsaan.
Heinäkuussa osaston kaksi jäsentä, Matti ja Annikki Tynjälä, osallistui dosentti Tytti IsohookanaAsunmaan organisoimalle matkalle Moldovaan, jossa oli tilaisuus tutustua csángojen elämään.
Syksyn ensimmäinen jäsenilta järjestettiin syyskuun 5. päivänä Rauhalassa. Tilaisuuden alussa
nostettiin malja vuonna 2010 60 vuotta täyttäneen Suomi-Unkari seuran kunniaksi. Vieraina olivat
unkarilaissyntyinen, Ruotsissa nykyään asuva säveltäjä Miklós Maros sekä cimbalomvirtuoosi
Enikő Ginzery ja harmonikkamestari Timo Kinnunen. Kaksi viimeksi mainittua myös esiintyivät
Rauhalassa, johon oli saapunut 45 Unkarin-ystävää. Musiikin lisäksi osallistujat nauttivat
herkullisesta unkarilaisesta ruuasta. Rauhalan tilaisuutta edelsi kaupungintalolla järjestetty Miklós
Marosin sävellyksen kantaesityskonsertti. Se kuului Oulun Päivien yhteydessä järjestetetyn
kansanmusiikkifestivaali Volokkarien ohjelmaan.
Suomen Unkarin suurlähetystö järjesti yhdessä Oulun kaupungin kanssa siófokilaisille lapsille
piirustuskilpailun. Sen voittaja Lea Rothschild sai palkinnoksi matkan Ouluun huoltajan kanssa.
Matka toteutui 9.-12.9.2010. Oulun Unkari –seura vastasi Lean ja hänen äitinsä vierailuohjelman
kahdesta viimeisestä päivästä. Unkari-seuran puolesta järjestelyistä vastasivat Annikki ja Matti
Tynjälä.
Syyskauden toinen jäsenilta pidettiin marraskuun 19. päivänä Café Saarassa. Vaikka dosentti
Katalin Miklossy joutui viime tipassa sairauden vuoksi perumaan tulonsa Ouluun ja jäsenillan
alkuun sovitun esitelmän pidon, ilta oli onnistunut. Ruokailun jälkeen esiintyi nuori muusikko Miko
Kontturi. Hän myös säesti ja laulatti muutaman joululaulun. János Vidosin johdolla ja Tibor
Garanvölgyin säestämänä laulettiin yhteislauluna kaksi unkarilaista laulua, joita osa
pikkujouluväestä oli jo harjoitellut unkarintunneilla. Anja Garanvölgyi esitti vielä miehensä Tiborin
säestyksellä kauniita unkarilaisia lauluja. Pikkujoulussa järjestettiin arpajaiset ja lisäksi arvottiin
kaikkien vuonna 2010 jäsenmaksunsa maksaneiden kesken lahjakortti hierojalle. Sen voitti
Marjatta Kakko. Vuoden viimeiseen jäseniltaan, joka oli samalla pikkujoulu, osallistui 33 henkilöä.
Paikallisyhdistysten neuvottelupäivä järjestettiin Helsingissä 27.11.2010. Siihen osallistuivat Jouni
Petäjäaho ja Viljo Vänskä, jolle luovutettiin tilaisuuden alussa seuran kultainen ansiomerkki.
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.
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 2010 esitteen edellisen vuoden mukaisena. Osaston kotisivujen ylläpitäjänä
toimi edelleen Jenő Kovács.

