Oulun Suomi-Unkari Seura Ry
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018
Yhdistyksemme täyttää 50 vuotta vuonna 2018. Yhdistyksemme vuosijuhla ja Oulun ja Siófokin
kaupunkien ystävyyskaupunkisuhteen 40-vuotisjuhla ovat vuoden 2018 päätapahtumia.
Yhdistyksen historiikki julkistetaan 50-vuotisjuhlassa.
KESKEISET TAVOITTEET:











Jatkaa jäseniltojen ja jäsentapahtuminen järjestämistä (noin kerran kuukaudessa).
Vaikuttaa Suomi-Unkari Seuran valtakunnalliseen toimintaan osallistumalla
seuran neuvottelupäiville ja edustajakokoukseen.
Jatkaa Suomi-Unkari Seuran Pohjois-Suomen paikallisyhdistysten (Oulu, Kemi,
Tornio, Rovaniemi ja Sodankylä) yhteistoimintaa.
- Yhdistysten puheenjohtajat ja hallitusten jäsenet kokoontuvat
vuosittain yhteistyöpalaveriin. Osallistumme Unkarin kansallispäivän
(15.3.) juhlaan, kukin Pohjois-Suomen yhdistyksistä on vuorollaan
juhlan järjestelyvastuussa. Tänä vuonna juhla on oman
vuosijuhlamme yhteydessä 17.3.2018. Lähetämme jäsenkirjeet
naapuriyhdistyksille tiedoksi.
Tehostaa yhteistyötä kaupungin kulttuuritoimen kanssa.
Toteuttaa vuosijuhlien yhteydessä Unkarin kulttuuripäivät yhteistyössä Oulun
kaupungin ja Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen kanssa.
Virkistää Unkariin liittyvää kulttuurielämää Pohjois-Suomessa tuomalla esiintyjiä
ja esityksiä Suomesta ja Unkarista yhteistyössä Unkarin kulttuuri- ja
tiedekeskuksen sekä Suomen unkarilaisten yhdistys ry:n (FME) kanssa.
Jatkaa keväällä unkarin kielen opetusta.
Tavoittaa yhdistyksen tilaisuuksiin ja toimintaan lisää nuoria ja Oulun seudulla
asuvia unkarilaisia tiedottamalla aikaisempaa paremmin seuran toiminnasta ja
tilaisuuksista.
Jatkaa yhteistyötä muiden oululaisten kansalaisjärjestöjen, yhdistysten, (esim.
Oulu-Folkin) ja Oulun evankelisluterilaisten seurakuntien kanssa. Järjestämme
mm. yhdessä eri yhdistysten kanssa sukukansapäivän tilaisuuden vuosittain.

Tiedotus
Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan jäsenistölle jäsenkirjeillä, yhdistyksen verkkosivuilla
osoitteessa
www.oulunsuomiunkari.fi
sekä
Facebook
-sivuilla
osoitteessa:
https://www.facebook.com/OulunSuomiUnkariSeura.
Jäsenkirjeissä
kerrotaan
yhdistyksen
toiminnasta sekä muista Unkariin liittyvistä tapahtumista, joita saadaan Oulun seudulle.
Yhdistyksen toiminnasta kirjoitetaan artikkeleita Seuran jäsenlehteen ja paikallisiin lehtiin.
Kotisivut pidetään ajan tasalla. Jatkossa pyritään siirtymään kokonaan sähköiseen tiedottamiseen.
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Oulun Suomi-Unkari Seura Ry
Pohjoisten yhdistysten yhteinen kotisivu on osoitteessa:
http://pohjoissuomiunkari.oulunsuomiunkari.fi/
Yhteistyö Suomi-Unkari seuran ja pohjoisten yhdistysten sekä muiden toimijoiden kanssa
Yhteistyö Suomi-Unkari seuran kanssa
Oulun paikallisyhdistys lähettää edustajansa Suomi-Unkari Seuran edustajakokoukseen ja
neuvottelupäiville. Ennen edustajakokousta pidetään neuvottelu muiden Pohjois-Suomen
paikallisyhdistysten kanssa. Yhdistysten puheenjohtajat ja hallitusten jäsenet kokoontuvat
vuosittaiseen yhteistyöpalaveriin kansallispäivän juhlan yhteydessä.
Yhteistyö pohjoisten Suomi-Unkari Seuran yhdistysten kanssa
Suomi-Unkari Seuran Pohjois-Suomen paikallisyhdistysten kanssa tehdään yhteistyötä erilaisten
tilaisuuksien ja matkojen järjestämisessä. Lähetämme jäsenkirjeet naapuriyhdistyksille tiedoksi.
Toimintavuosi aloitetaan jo perinteeksi muodostuneella matkalla Kemin yhdistyksen Nuutinpäivän
juhlaan 13.1.2018. Muiden pohjoisten seurojen jäsenet kutsutaan yhdistyksemme 50-vuotisjuhlaan
17.3.2018.
Yhteistyö Oulun kaupungin, Oulun ev.lut. seurakuntien ja oululaisten yhdistysten kanssa
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.
Kokoukset
Vuosikokous pidetään 22.2.2018. Siinä käsitellään vuosikokoukselle määrätyt asiat ja valitaan
yhdistyksen edustajat edustajakokoukseen. Kukin yhdistys saa lähettää edustajakokoukseen yhden
edustajan kutakin alkavaa 100 jäsentä kohti. Oulun yhdistys voi lähettää kaksi (2) edustajaa.
Periaatteena on ollut, että ainakin toinen heistä on yhdistyksen hallituksen jäsen. Vuosikokouksessa
valittava hallitus kokoontuu kevät- ja syyskaudella keskimäärin kerran kuukaudessa hoitamaan sille
määrätyt tehtävät.

Unkarin kielen ja kulttuurin edistäminen
Kevätkaudella 2018 järjestetään unkarin kielen kurssi. Opettajana toimii Bernadett Pente. Opetus
järjestetään Vanhassa Pappilassa. Oulun tuomiokirkkoseurakunta on antanut opetustilat käyttöön.
Syksyllä unkarin kielen opetus pyritään järjestämään oululaisten oppilaitosten ja kansalaisopistojen
toimintana.
Yhdistys edesauttaa unkarilaisten lasten kotikieliopetuksen järjestämisessä.
Yhdistyksen unkarilainen kirjasto on sijoitettu Jenö Kovácsin työhuoneeseen yliopistolle.
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Edistämme unkarilaisen kulttuurin tuntemusta alueellamme tuomalla esiintyjiä ja esityksiä
Suomesta ja Unkarista yhteistyössä Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen sekä Suomen unkarilaisten
yhdistyksen FME:n kanssa.
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.
Suunnitteilla olevat tapahtumat vuodelle 2018
-

tammikuu: Nuutinpäivän juhla lauantaina 13.1.2018 Kemissä;
helmikuu: Vuosikokous 22.2.2018
maaliskuu: Yhdistyksen 50-vuotisjuhla ja Unkarin kansallispäivän juhla (17.3.2018) ja
unkarilaisen kulttuurin päivät Oulussa 15.-18.3.2018.
huhtikuu: unkarilaisen ruoan kurssi
toukokuu: vapputori 1.5., kevätkauden päättäjäiset 20.5.2018
elokuu: pop-up ravintola
syyskuu: eurooppalaisten kielten päivä 26.9.2018
lokakuu: sukukansapäivä
marraskuu: pikkujoulu 23.11.2018

Kielikurssit
-

Järjestetään keväällä unkarin kielen kurssi, jos osallistujia on riittävästi

Historiikki
-

Viimeistellään historiikki ja julkaistaan se maaliskuun juhlassa

Ystävyysseuratoiminta
Ystävyysseuratoimintaa jatketaan aikaisempien vuosien tapaan. Oulun Suomi-Unkari Seura kehittää
toimintaansa yhdessä sekä Siófokin että Szigetszentmiklósin ystävyyspiirin kanssa.
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