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HALLINTO, TIEDOTUS JA JÄSENISTÖ
Hallinto
Oulun Suomi-Unkari Seuran hallitukseen kuuluivat Jenő Kovács (puheenjohtaja), Kaisa Pietilä
(varapuheenjohtaja), Riitta Karjalainen (sihteeri), Matti Tynjälä (taloudenhoitaja), Juhani Kemi,
Jouni Petäjäaho, Tommi Salmela, Hannu Tarvas, Timea Timonen, Jarmo Sirviö ja Minna Parkkinen.
Hallitus kokoontui vuoden 2015 aikana yksitoista (11) kertaa (vanha hallitus: 12.1.2015 ja 5.2.2015)
sekä uusi hallitus: 26.2.2015, 11.3.2015, 23.4.2015, 20.5.2015, 12.8.2015, 10.9.2015, 15.10.2015,
12.11.2015 ja 3.12.2015).
Vuosikokous pidettiin 26.2.2015 Oulun Ympäristötalon kokoushuoneessa. Kokoukseen osallistui 13
jäsentä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Viljo Vänskä. Kokouksessa käsiteltiin tavanomaiset
vuosikokousasiat. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Jenő Kovács.
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Kaisa Pietilä,
sihteeriksi Riitta Karjalainen ja taloudenhoitajaksi Matti Tynjälä.
Keskusseuran hallituksessa pohjoisten yhdistysten edustus kiertää yhdistysten puheenjohtajien
aikaisemmin tekemän päätöksen mukaisesti. Pohjois-Suomen yhdistysten edustajana Suomi-Unkari
Seuran hallituksen jäsenenä on kaudella 2014–2015 Riikka Maijala Sodankylän yhdistyksestä ja
hänen varajäsenenään Kemin yhdistyksen puheenjohtaja Veikko Kumpumäki.
Helsingissä 25.4.2015 pidettyyn Suomi-Unkari Seuran edustajakokoukseen yhdistyksemme
edustajina osallistuivat Ritva Olsbo ja Hannu Tarvas.
Tiedotus
Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan jäsenkirjeillä, yhdistyksen verkkosivuilla ja Facebookissa.
Vuoden 2015 aikana lähetettiin viisi (5) jäsenkirjettä (11.2.2015, 16.3.2015, 7.5.2015, 28.8.2015 ja
1.11.2015) sekä sähköpostijäsenkirje 15.12. Jäsenkirjeet lähetetään ensisijaisesti sähköpostilla ja
jäsenen pyynnöstä paperipostina.
Yhdistyksen kotisivu on osoitteessa http://www.oulunsuomiunkari.fi/. Myös Pohjois-Suomen
Suomi-Unkari
Seuroilla
on
yhteinen
kotisivu
osoitteessa
http://pohjoissuomiunkari.oulunsuomiunkari.fi/. Puheenjohtaja Jenő Kovács vastaa kotisivujen
päivittämisestä.
Facebook-sivut
ovat
osoitteessa
https://www.facebook.com/OulunSuomiUnkariSeura. Varapuheenjohtaja Kaisa Pietilä ylläpitää
yhdistyksen Facebook-sivuja.
Jäsenistö
Toimintavuoden päättyessä 31.12.2015 jäseniä oli 166. Vuoden 2015 aikana seuraan liittyi 11 jäsentä
ja erosi 14 jäsentä.
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MUU TOIMINTA
Ystävyysseuratoiminta
Unkarin vierailu
Ryhmä yhdistyksemme jäseniä vieraili ystävyyskaupungeissa Siófokissa ja Szigetszentmiklósissa
26.6.–1.7. Matkalla mukana oli 10 yhdistyksen jäsentä. Siófokissa osallistuttiin evankelisluterilaisen
kirkon 25-vuotisjuhlallisuuksiin sekä muuhun ystävyyspiirin järjestämään ohjelmaan.
Szigetszentmiklósissa osallistuimme ystävyyspiirin perinteiseen juhannusjuhlaan ja tutustuimme
kaupunkiin. Matkalla mukana olleet olivat tottuneita Unkarin kävijöitä, mutta osa heistä oli
ensimmäistä kertaa Siófokin ystävyyspiirin ja osa Szigetszentmiklósin ystävyyspiirin vieraana.
Oulun Unkari-seuran jäseniä vieraili toimintavuoden aikana eri puolilla Unkaria ystäviensä luona.
Myös Unkarista vieraili ystäviä oululaisissa kodeissa.
Teema- ja jäsentapahtumat
Kemin yhdistys järjestää perinteisesti Nuutinpäivän juhlan, johon ovat tervetulleita myös
naapuriyhdistyksen jäsenet. Tänä vuonna Nuutinpäivää juhlittiin lauantaina 10.1. Yhdistyksestämme
tilaisuuteen osallistui kolme henkilöä. Oulun yhdistyksen terveisinä Hannu Tarvas esitti juhlassa Oiva
Arvolan saagoja. Mukana oli myös Tornioin yhdistyksen jäseniä.
Toimittaja ja matkaopas Árvácska Major vieraili Oulussa 3.2.2015. Keskustan seurakuntatalolla
pidettyyn esitelmä- ja keskustelutilaisuuteen osallistui 28 Unkarin ystävää. Tilaisuudessa
keskusteltiin Unkarin ajankohtaisista aiheista.
Unkarin kansallispäivän (15.3.) juhlaa vietettiin Sodankylässä lauantaina 14.3.2015. Samalla
vietettiin Sodankylän yhdistyksen 15 -vuotisjuhlaa. Järjestimme yhteiskuljetuksen Sodankylään
Tornion ja Kemin yhdistyksen kanssa. Matkalle osallistui yhteensä 15 henkeä, joista 7 oululaista.
Unkarilaisen ruuan kurssi pidettiin 26.3. Kastellin monitoimitalossa. Kurssille osallistui 16
innokasta kokkailijaa valmistamaan mm. edellisellä ruokakurssilla toiveena esitettyä
székelykáposztaa eli unkarilaista kaalipataa ja muita unkarilasia ruokia.
Huhtikuun teemana oli matkailu Unkarissa. Tilaisuus järjestettiin 16.4. keskustan seurakuntatalolla
ja siinä kerrottiin tulevan kesän Unkarin matkasta, sen ohjelmasta sekä yleisemmin
matkailumahdollisuuksista Unkarissa. Tilaisuuteen osallistui 22 henkilöä.
Kevätkauden päättäjäisiä vietettiin Kellon Nuorisoseurantalolla 23.5. Ohjelmassa oli ruokailua,
ruoka-aiheinen kilpailu, bingo ja arpajaiset. Ruokana oli gulassikeitto. Osallistujia oli 26.
Yhdistyksemme osallistui ensimmäistä kertaa kansainväliseen ravintolapäivään 16.8. Unkarilainen
ravintola Bogrács oli avoinna keskustan seurakuntatalon katutason kahvilassa. Päivä saavutti suuren
suosion. Tarjolla oli: Gulassikeitto (gulyásleves), Paprikakanaa ja kotitekoista pastaa (csirkepaprikás
nokedlivel), Kaalipata (székelykáposzta), Paprika-sipulimuhennos (lecsó), Kurkkusalaatti (uborka
saláta), Rahka-tillipiirakka (túrós-kapros pité).
Syyskuun 11.9. teemaillassa palattiin Unkarin matkailuun. Heinäpään seurakuntatalolla oli koolla
10 hengen joukko katsomassa kuvia Unkarin matkalta ja muistelemassa matkan antia.
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Suomi-Unkari seura täytti 65 vuotta Aleksis Kiven päivänä 10.10. Yhdistyksemme kehotti jäseniään
nostamaan juhlan kunniaksi maljan lauantaina 10.10.2015 klo 15.
Sukukansapäivää vietettiin Oulussa ensimmäistä kertaa 17.10. Yhdistyksemme osallistui päivän
järjestelyihin yhdessä Oulussa toimivien sukukansojen ystävyysseurojen ja Oulun kaupungin kanssa
(Suomi-Venäjä seuran Pohjois-Suomen piiri ja Oulun osaston Valjakka projekti, Tuglas-seura, Oulun
alueen saamelaiset, Pohjois-Viena Seura ja Oulun Suomi-Unkari Seura). Yhdistyksestä
järjestelytoimikuntaan kuuluivat Hannu Tarvas ja Jenő Kovács.
Unkarilainen lastenmuusikko Gryllus Vilmos vieraili Suomessa lokakuussa FEM:n kutsumana.
Oulussa konsertti pidettiin perjantaina 23.10. Kellon Nuorisoseurantalolla. Konserttiin osallistui noin
40 henkilöä. Mukana oli paljon Oulun lähiseuduilla asuvia unkarilaisia perheitä mm. Kalajoelta ja
Raahesta.
Lokakuun jäsenillassa perjantaina 6.11. luennoi prof. Harri Mantila aiheenaan Suomen murteet.
Tilaisuuteen osallistui luennoitsijan lisäksi 19 seuran jäsentä.
Koko perheen pikkujoulua vietettiin 22.11. Koskelan Seurakuntakodilla. Ohjelmassa oli ruokailun
lisäksi puheenjohtajan sanat, arvontaa, yhteislaulua ja joulupukin vierailu. Pikkujouluun osallistui 29
henkilöä, joista lapsia ja nuoria oli 7.
Unkarin kielen ja kulttuurin edistäminen
Unkarin kielen opetus jatkui edellisen vuoden tapaan yhdistyksen omana toimintana. Kevätkaudella
2015 toteutettiin 2 ryhmää, joista toinen toteutettiin tasoryhminä (alkeis- ja keskitaso). Opettajina
toimivat Eszter Vuojala, János Vidos ja Bernadett Pente. Opiskelijoita oli kullakin kurssilla 7.
Syksyllä 2015 alkeisryhmä ja jatkoryhmät jatkoivat toimintaansa. Kummallakin kurssilla on ollut
yhdeksän (9) osallistujaa. Opetus järjestettiin Vanhassa pappilassa. Oulun tuomiokirkkoseurakunta
antoi tilat käyttöön vuokratta. Syksyn osalta opettajien palkkaukseen ei saatu TSL:n tukea.
Kurssit järjestettiin yhdistyksen omana toimintana.
Yhdistyksen ylläpitämä unkarilainen kirjasto jatkoi toimintaansa Kulttuuritalo Valveen tiloissa Eszter
Vuojalan toimiessa kirjastonhoitajana.
Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen ja Suomi-Unkari Seura lokakuussa 13.–14.11 järjestämään
unkarin opettajien tapaamiseen Helsingissä osallistui Bernadett Pente.
Budapestissa olivat Unkarin kielen ja kirjan juhlat 4–6.9.2015 Budapestin Budavárin alueella.
Juhlien avajaispuheen piti yhdistyksemme jäsen, entinen opetusministeri Tytti Isohookana-Asunmaa.
(https://www.facebook.com/FinnishEmbassyBudapest)
Yhteistyö muiden yhteisöjen kanssa
Yhteistyö Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kanssa jatkui myös vuonna 2015. Saimme
tilaisuuksiimme käyttöön seurakunnan tiloja. Myös Unkarin vierailulla matkasimme yhteisellä
bussilla Budapestistä Siófokiin.
Pohjoisten yhdistysten kanssa olemme jatkaneet tiedonvaihtoa ja osallistuneet naapuriyhdistysten
järjestämiin tilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan: Nuutinpäivän juhla, maaliskuun 15. päivän juhla
ja Gryllus Vilmos –konsertti. Sukukansapäivä järjestettiin yhdessä Oulussa toimivien
ystävyysseurojen kanssa.
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