Suomi – Unkari Seuran Oulun-osasto ry.
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2004
Osaston vuosikokous pidetään tiistaina 24.2.2004.
Hallitus kokoontuu kevät- ja syyskaudella kerran kuukaudessa.
Jäseniltoja järjestetään toimintavuoden aikana neljä. Niistä ensimmäinen pidetään
19. maaliskuuta Unkarin itsenäisyyspäivän (15.3.) merkeissä. Kevään toinen jäsenilta
järjestetään huhti- tai toukokuussa CCC Groupin tiloissa. Isäntien edustajat kertovat
suomalaisyrityksistä Unkarissa. Elokuun lopulla, jolloin toteutunee Siofókin mieskuoron
vierailu Oulussa, järjestetään kolmas jäsenilta. Perinteinen pikkujouluhenkinen jäsenilta
pidetään marraskuun lopulla.
Jäseniltojen yhteyteen ja muihin tilaisuuksiin järjestetään esitelmiä ja esityksiä, jotka
liittyvät Unkariin ja Suomeen. Kevätkaudella järjestetään ainakin Jenö Kovácsin
englanninkielinen esitelmätilaisuus unkarilaisista keksinnöistä. Esitelmiä pyritään
järjestämään myös yhteistyössä muiden tahojen, esimerkiksi Oulu-opiston, kanssa.
Mahdolliset unkarilaisryhmien vierailut ja vastavierailut otetaan huomioon jäseniltoja ja
niiden ajankohtia suunniteltaessa. Alustavasti on suunniteltu, että elokuussa tulisi ryhmä
unkarilaisia pyöräretkelle Oulun seudulle. Myös Siófokin mieskuoro valmistelee vierailua
Ouluun. Osasto varautuu järjestämään unkarilaisille vierailleen majoituksen sekä monipuolista ja mielenkiintoista ohjelmaa, ja jos mahdollista, yhteistyössä Oulun kaupungin
kanssa.
Oulun unkarilaisen kirjaston kirjoista tehdään luettelo osaston kotisivuille.
Suomi-Unkari Seuran muiden osastojen kanssa jatketaan yhteistyötä mm. unkarilaisen
kirjaston kehittämisessä ja erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä.
Syksyllä järjestettävän Koulujen Unkari-viikon suunnitteluun annetaan kouluille
asiantuntija-apua.
Oulun osasto lähettää edustajansa Suomi-Unkari Seuran edustajakokoukseen huhtikuussa sekä seuran osastojen neuvottelupäiville syksyllä.
Osasto järjestää jo kuudentena perättäisenä kesänä polkupyörävaelluksen Unkarissa.
Oulusta lähtevän matkaseurueen koko on 18 henkeä. Budapestissä ryhmään liittyy kuusi
unkarilaista. Pyöräretki tehdään 30.6. – 10.7.2004 Egeristä Debreceniin.
Jäsenkirjeissään osasto tiedottaa unkarilaisista näyttelyistä ja kulttuuritapahtumista, joita
saadaan Oulun seudulle. Osasto tiedottaa myös unkarin kielen opiskelumahdollisuuksista
ja lainaa oppimateriaaleja kielen opiskeluun. Osasto on yhteistyössä Oulussa toimivan
unkarinkielisen keskustelukerhon, Petöfi-piirin, kanssa.
Osaston toiminnasta, mm. pyöräretkestä, kirjoitetaan seuran jäsenlehteen artikkeleita.

Osasto pyrkii pitämään yhteyksiä niihin Oulun seudun yrityksiin, joilla on tuotantolaitoksia
Unkarissa. Tarjoamme verkostomme Ouluun mahdollisesti saapuvien unkarilaisten
työntekijöiden ja työharjoittelijoiden käyttöön.
Osasto osallistuu mahdollisuuksien mukaan Oulun kaupungin järjestämiin kansainvälisyystapahtumiin, kuten Eurooppa-päivään ja kansainvälinen Oulu –tapahtumaan.
Osasto jatkaa yhteistyötä Oulun kaupungin kanssa ystävyyssuhteiden kehittämiseksi
edelleen Oulun ja Siófokin sekä Suomen ja Unkarin välillä.

