Oulun Suomi - Unkari Seura ry.

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014
HALLINTO JA JÄSENET
Oulun Suomi-Unkari Seuran hallitukseen kuuluivat Jenő Kovács (puheenjohtaja), Kaisa Pietilä
(varapuheenjohtaja), Riitta Karjalainen (sihteeri), Matti Tynjälä (taloudenhoitaja), Juhani Kemi,
Jouni Petäjäaho, Tommi Salmela, Anna-Liisa Seppänen, Hannu Tarvas, Timea Aradi myöhemmin
Timonen ja Jarmo Sirviö.
Hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana yksitoista (11) kertaa (vanha hallitus: 15.1.2014 ja
5.2.2014 sekä uusi hallitus: 26.2.2014, 26.3.2014, 23.4.2014, 14.5.2014, 10.9.2014, 9.10.2014,
30.10.2014, 20.11.2014 ja 11.12.2014). Vuoden aikana lähetettiin neljä (4) jäsenkirjettä
(11.2.2014, 16.5.2014, 26.9.2014 ja 10.11.2014). Jäsenet saivat ne joko paperiversioina tai
sähköpostitse sen mukaan, miten olivat ilmoittaneet haluavansa.
Toimintavuoden päättyessä 31.12.2014 jäseniä oli 169.

TOIMINTA
Vuosikokous pidettiin 26.2.2014 Oulun Ympäristötalon kokoushuoneessa. Kokoukseen osallistui
18 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Seppälä. Kokouksessa käsiteltiin
tavanomaiset vuosikokousasiat. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Jenő Kovács.
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Kaisa Pietilä,
sihteeriksi Riitta Karjalainen ja taloudenhoitajaksi Matti Tynjälä.
Unkarin kielen opetus jatkui edellisen vuoden tapaan yhdistyksen omana toimintana.
Kevätkaudella 2014 toteutettiin 2 ryhmää (TSL 5a ja 11b), joista toinen toteutettiin tasoryhminä
(alkeis- ja keskitaso). Opettajina toimivat Eszter Vuojala, János Vidos ja Bernadett Pente.
Opiskelijoita oli kullakin kurssilla 6. Syksyllä 2014 alkeisryhmä ja jatkoryhmät jatkoivat
toimintaansa. Kummallakin kurssilla on ollut yhdeksän (9) osallistujaa. Opetus järjestettiin
Vanhassa pappilassa, Oulun tuomiokirkkoseurakunta antoi käyttöön tilat vuokratta. Kurssit
järjestettiin Työväen Sivistysliiton (TSL) opintokerhoina. Näin opettajien palkkamenot katettiin
lähes puoleksi valtion opintokerhotuella. Toinen puoli kuluista katettiin yhdistyksen omilla varoilla
ja pienillä kurssimaksuilla.
Yhteistyö Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kanssa jatkuu. Tuomiorovasti Matti Pikkarainen
osallistui yhdistyksen kokoukseen (7/2014) 10.9.2014.
Tavoitteena on ollut lisätä Suomi-Unkari Seuran pohjoisten yhdistysten (Kemi, Tornio, Rovaniemi,
Sodankylä) yhteistoimintaa. Sitä on lisätty mm. tiedotuksella ja vierailuilla toisten yhdistysten
järjestämissä tilaisuuksissa. Yhdistysten kesken on sovittu, että lähetämme jäsenkirjeet
toisillemme tiedoksi. On myös sovittu yhdistysten puheenjohtajien ja hallitusten jäsenten
vuosittaisista kokoontumisista.
Keskusseuran hallituksessa pohjoisten yhdistysten edustus kiertää yhdistysten puheenjohtajien
aikaisemmin tekemän päätöksen mukaisesti. Erovuorossa vuonna 2014 oli Oulun yhdistyksen
edustaja Jouni Petäjäaho. Hallitusvuorossa on Sodankylän yhdistys ja varaedustaja vuorossa
Kemin yhdistys. Pohjois-Suomen yhdistysten edustajana Suomi-Unkari Seuran hallituksen
jäsenenä on Riikka Maijala Sodankylän yhdistyksestä.
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Oulusta osallistui 14 henkilöä Kemin yhdistyksen järjestämään Nuutin -päivän (13.1.) juhlaan,
joka oli samalla Kemin yhdistyksen pikkujoulu. Kaikkiaan tilaisuuteen osallistui 48 henkilöä.
Mukana oli myös Tornion yhdistyksen jäseniä.
Unkarilainen väitöskirjatyöntekijä Marietta Forgó vieraili yhdistyksemme hallituksen kokouksessa
5.2.2014. Forgó kertoi väitöskirjatyöstään, jonka aiheena on Väinö Linnan Tuntematon sotilas.
Osan väitöskirjatyöstä hän on tehnyt Helsingin yliopistossa vaihto-opiskelijana.
Unkarin kansallispäivän (15.3.) vietosta yhteisenä pohjoisten yhdistysten juhlana on
muodostumassa perinne. Vuonna 2014 järjestelyvuorossa oli Tornion yhdistys. Yhdistyksemme
päätti toteuttaa juhlaan osallistumisen kevään ensimmäisenä jäsentapahtumana tarjoamalla
jäsenilleen linja-autokuljetuksen Tornioon. Matkalle osallistui 31 henkilöä, joista kaksi oli lapsia.
Matkaan osallistuneilta tuli paljon positiivista palautetta sekä onnistuneesta juhlasta että
yhteisestä matkasta.
Bernadett Pente on pitänyt kutsuttuna luennoitsijana Unkarilainen ruoka –luennon LC
Oulu/Myllyoja-Haapalehto klubissa 17.3.2014.
Riitta Karjalainen, Juhani Kemi sekä Jouni Petäjäaho (keskusseuran silloisen hallituksen jäsen)
osallistuivat yhdistyksen edustajina Helsingissä 26.4.2014 pidettyyn Suomi-Unkari Seuran
edustajakokoukseen. Kokouksessa valittiin Suomi-Unkari Seura ry:n uudeksi puheenjohtajaksi
Inkeri Kniivilä.

Unkarilainen Debrecen Dixieland Jazz Band vieraili Oulussa 13.–15.6. Vierailu toteutettiin
yhteistyössä Oulu-Folkin ja Oulun Suomi-Unkari Seuran kanssa. Soittajat majoitettiin
yhdistyksemme seuran jäsenten perheisiin. Vierailun isäntänä toimi Jenö Kovács ja orkesterin
esiintymisjärjestelyistä vastasi Tommi Salmela. Orkesteri esiintyi Oulun Meripäivillä, Kauppatorin
Kahvilamakasiinissa sekä Oulun Suomi-Unkari Seuran kevätkauden päättäjäisissä Kellon
Nuorisoseuran talolla 15.6. Kevään päätöstapahtumaan osallistui runsas 40 Unkarin ystävää.
Kevään päätöstilaisuudessa luovutettiin seuran hopeiset ansiomerkit hallituksen pitkäaikaiselle
jäsenelle Risto Laitilalle ja yhdistyksessä sihteerinä toimineelle Saara Veteläiselle kiitokseksi
ansiokkaasta työstä Oulun Suomi-Unkari Seurassa.
Rovaniemen ja Veszprémin ystävyyskaupunkisuhteen 40-vuotisjuhlaa vietettiin 5. syyskuuta 2014
Rovaniemellä. Puheenjohtajamme osallistui Rovaniemen yhdistyksen ja Rovaniemen kaupungin
järjestämään juhlaan.
Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen ja Suomi-Unkari Seura lokakuun puolivälissä järjestämään
unkarin kieltä Suomessa opettaville järjestettyyn koulutustilaisuuteen Helsingissä osallistui Bernadett
Pente.
Syksyn ensimmäisessä teemaillassa professori Harri Mantila luennoi mielenkiintoisella ja värikkäällä
tavalla aiheesta: ”Mitä on suomalais-ugrilaisuus?” Tilaisuus pidetiin 17.10.2014 keskustan
seurakuntatalolla ja siihen osallistui 20 henkilöä.
Syksyn toisena teemailtana järjestettiin unkarilaisen ruuan kurssi 6.11.2014. Kurssi pidettiin uudessa
Kastellin monitoimitalossa. Kurssille osallistui 16 henkilöä ja opettajana toimi Berdanett Pente.
Kurssilaiset valmistivat unkarilaisen menun: paprikába töltött körözött (maustettu rahkatahna), lecsó
(paprika-tomaattimuhennos), paprikáscsirke galuskával, uborkasaláta (paprikakanaa galuskan ja
kurkkusalaatin kera), Gundel palacsinta (ohukaiset Gundelin tapaan). Illan päätteeksi nautittiin
valmistetusta ruuasta.
Pikkujoulua vietettiin ravintola Göremessä 28.11.2014. Ohjelmassa oli unkarilaisen aterian lisäksi
ONMKY:n tiernapojat, puheenjohtajan katsaus aiheesta:” Mitä Oulun Suomi-Unkari seurassa
tapahtui vuonna 2014”. Lisäksi Berdanett Pente piti esitelmän: ”Mitä ja kuinka juhlitaan Unkarissa
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joulukuussa?”. Järjestetyissä arpajaisissa oli palkintoina unkarilaisia tuotteita. Kaikkien vuonna
2014 jäsenmaksunsa maksaneiden kesken arvottiin hierontalahjakortti. Sen voitti Riitta
Savolainen. Pikkujouluun osallistui 32 aikuista ja kaksi lasta.
Oulun Unkari-seuran jäseniä vieraili toimintavuoden aikana eri puolilla Unkaria ystäviensä luona.
Myös Unkarista vieraili ystäviä oululaisissa kodeissa.
Yhdistyksen ylläpitämä unkarilainen kirjasto jatkoi toimintaansa Kulttuuritalo Valveen tiloissa
Eszter Vuojalan toimiessa kirjastonhoitajana.
Yhdistyksen uudet kotisivut ovat osoitteessa http://www.oulunsuomiunkari.fi/ ja niiden ylläpidosta
vastasi puheenjohtaja Jenő Kovács. Yhdistyksellä on myös Facebook sivut osoitteessa:
https://www.facebook.com/OulunSuomiUnkariSeura. Facebook sivuja ylläpitää Kaisa Pietilä.

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 26.2.2015.
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