Oulun Suomi - Unkari Seura ry
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Toimintavuoden 2015 keskeiset tavoitteet:
- tehostaa Pohjois-Suomen paikallisyhdistysten (Oulu, Kemi, Tornio, Rovaniemi ja Sodankylä) yhteistyötä
- virkistää Unkariin liittyvää kulttuurielämää Pohjois-Suomessa tuomalla esiintyjiä ja esityksiä Suomesta ja
Unkarista esimerkiksi yhteistyönä Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen kanssa
- tavoittaa seuran tilaisuuksiin ja toimintaan lisää nuoria ja Oulun seudulla asuvia unkarilaisia
- pyrkiä levittämään tietoa yhdistyksestä, sen toiminnasta ja tilaisuuksista kaikille Oulun seudulla asuville
- jatketaan yhteistyötä muiden oululaisten kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten kanssa esim. Oulu-Folk ja
seurakunta
Tiedotus
Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan jäsenistölle jäsenkirjeillä, yhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa
www.oulunsuomiunkari.fi sekä Facebook sivuilla osoitteessa:
https://www.facebook.com/OulunSuomiUnkariSeura
Jäsenkirjeissä kerrotaan unkarilaisista näyttelyistä ja muista tapahtumista, joita saadaan Oulun seudulle.
Yhdistyksen toiminnasta kirjoitetaan artikkeleita Seuran jäsenlehteen ja paikallisiin lehtiin. Kotisivut pidetään
ajantasalla. Jatkossa pyritään siirtymään sähköiseen tiedottamiseen.
Suomi-Unkari seuran sekä pohjoisten yhdistysten yhteistyö
Oulun paikallisyhdistys lähettää edustajansa Suomi-Unkari Seuran edustajakokoukseen ja neuvottelupäiville.
Ennen edustajakokousta pidetään neuvottelu muiden Pohjois-Suomen paikallisyhdistysten kanssa.
Pohjois-Suomen Suomi-Unkari Seuran paikallisyhdistysten kanssa tehdään yhteistyötä erilaisten tilaisuuksien
ja matkojen järjestämisessä.
Toimintavuosi aloitetaan jo perinteeksi muodostuneella matkalla Kemin yhdistyksen Nuutinpäivän juhlaan
10.1.2015.
Oulun yhdistyksen jäsenet on kutsuttu Suomi-Unkari Seuran Sodankylän paikallisyhdistyksen järjestämään
Unkarin kansallispäivän juhlaan lauantaina 14.3.2015. Myös pohjoisten yhdistysten puheenjohtajien ja
hallitusten jäsenten yhteiskokous pidetään tuolloin. Tilaisuuteen suunnitellaan yhteistä linja-autokuljetusta
muiden pohjoisten yhdistysten kanssa.
Kokoukset
Vuosikokous pidetään helmikuussa. Siinä käsitellään vuosikokoukselle määrätyt asiat ja valitaan yhdistyksen
edustajat edustajakokoukseen. Kukin yhdistys saa lähettää edustajakokoukseen yhden edustajan kutakin
alkavaa 100 jäsentä kohti. Vuosikokouksessa valittava hallitus kokoontuu kevät- ja syyskaudella keskimäärin
kerran kuukaudessa hoitamaan sille määrätyt tehtävät.
Unkarin kielen ja kulttuurin edistäminen
Kevätkaudella 2015 järjestetään unkarin kielen alkeis- ja jatkokurssit. Syksyllä opetusryhmiä muodostetaan
tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Opettajina toimivat Bernadett Pente, Eszter Vuojala ja Janos Vidós.
Opetus järjestetään Vanhassa Pappilassa. Oulun tuomiokirkkoseurakunta antaa opetustilat käyttöön
vuokratta. Palkkamenot katetaan puoleksi valtion opintokerhotuella järjestämällä opetus TSL:n kursseina.
Toinen puoli katetaan osaston talousarvioon varattavalla erilliserällä ja pienillä kurssimaksuilla.
Jäsentapahtumat ja teemaillat
Jäsentapahtumia järjestetään toimintavuoden aikana vähintään neljä; kaksi keväällä ja kaksi syksyllä. Kaikkien
jäsentapahtumien yhteyteen järjestetään esitelmiä tai esityksiä, jotka liittyvät Unkariin ja Suomeen. Vuonna
2014 aloitettu teemailtojen sarja jatkuu.

Jäsentapahtumat 2015
- tammikuun jäsentapahtuma: Nuutinpäivä juhla 10.1.
- maaliskuun jäsentapahtuma: Unkarin kansallispäivän juhla Sodankylässä (14.3.2015)
- toukokuun jäsentapahtuma: Kevätkauden päättäjäiset
- kesäkuun jäsentapahtuma: ystävyysseuravierailu Siófokiin ja Szigetszentmiklósiin
- elokuun jäsentapahtuma: 2015 matkoja kuvissa
- marraskuun jäsentapahtuma: pikkujoulu (puurojuhla?)
Teemaillat 2015
- helmikuun teemailta: luento ja keskustelutilaisuus ”Mihin suuntaan Unkari 2015?” Árvácska Major
- maaliskuun teemailta: unkarilaisen ruuan kurssi
- huhtikuun teemailta: Unkarin matkailu
- syyskuun teemailta: viinikulttuuri Unkarissa
- lokakuu teemailta: Suomen murteet – professori Harri Mantila

Ystävyysseuratoiminta
Vuonna 2013 Szigetszentmiklósista tuli Siófokin rinnalle Oulun toinen unkarilainen ystävyyskaupunki. Oulun
Suomi-Unkari Seura kehittää toimintaansa yhdessä molempien ystävyyspiirien kanssa.
Yhdistys tekee ystävyysseuravierailun Siófokiin ja Szigetszentmiklósiin kesä-heinäkuun vaihteessa 25.6.–
1.7.2015. Siófokissa osallistumme luterilaisen kirkon 25. vuosijuhlaan lauantaina 27.6.2015 klo 10.
Sunnuntaina siirrymme Szigetszentmiklósiin.
Muu toiminta
Oulun unkarilainen kirjasto jatkaa toimintaansa kulttuurikeskus VALVE:n tiloissa. Kirjastoon hankitaan lisää
kirjallisuutta.
Yhdistys pitää yhteyksiä Oulun seudun yhteisöihin sekä Oulun seudulle tuleviin unkarilaisiin opiskelijoihin,
työntekijöihin ja työharjoittelijoihin.
Oulussa vieraileville unkarilaisille järjestetään ohjelmaa yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa. Vieraille
järjestetään tarvittaessa kotimajoitus. Unkarilaisia opiskelijoita osallistuu Oulun yliopiston järjestämään
fennougristikongressiin 17.–22.8. Opiskelijoille (6-8) toivotaan perhemajoitusta 16. – 22.8.2015. Tarvittaessa
yhdistys järjestää elokuussa jäsentapahtuman, johon opiskelijat kutsutaan mukaan.
Järjestetään ravintolapäivä elokuussa.

