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TOIMINTAKERTOMUS 2019 
 

Sääntöjemme mukaisesti yhdistyksen tarkoitus: auttaa, ohjata ja valistaa 

paikkakunnalla ja lähialueilla oleskelevia suomalaisia, toteutui monella taholla ja 

tasolla. Kysyttävää ja informoitavaa ilmeni aina kun jäsenet tapasivat toisiaan 

sattumalta, liikunnan ja vapaa-ajan merkeissä, juhlatilaisuuksissa tai vaikkapa 

Varikolla, josta tuli uusi, entistä ehompi tapaamis- ja informaatiopaikka.  

 

Vuoden mittaan oli myös monia hätätilanteita, joissa apu tarvittiin pikaisesti. Hua 

Hinissä pysyvästi asuvien Pekka ja Riitta Veneskosken kielitaito ja tietämys olivat 

käytössä talvikautena sairaalassa sekä viisumi, eläke- ja lakiasioissa lähes päivittäin.  

 

Yhdistyksen vilkas toimintavuosi alkoi poikkeuksellisesti uuden Varikon 

sisustamisella sekä tavaroiden purkamisella ja järjestelyllä. Talkoovoimin tuli pian 

valmista ja 11.1. vietettiin jo 10-vuotisjuhlaa/tupaantuliaisia, jossa lähes 200 

jalkaparia testasi uusien tilojen toimivuuden. Samaan aikaan valmisteltiin jäsenmatkaa 

Thaimaan entiseen pääkaupunkiin Ayutthayaan. Perinteisesti heti helmikuun alkuun 

järjestyivät myös Infotilaisuus ja vuosikokous. 

 

Hallitus 

Vuosikokous valitsi hallituksen jäsenet ja hyväksyi Pekka Heikkisen kunniajäsenyyden. 

Vieraana oli Viron Haapsalo Suomi-yhdistyksestä pj Heli Matikka miehensä kanssa.  

 

Hallitus järjestäytyi Pekka Veneskosken johdolla 5.2.2019 Varikolla 

Hilkka Marjakaarto. pj.    erovuorossa 2019 

Osmo Kilpivaara, vpj  erovuorossa 2019 

Pekka Veneskoski, vpj.   

Airi Kamunen, rahastonh.    

Annukka Kurula, sihteeri 

Aili-Anneli Qvist, jäsen  erovuorossa 2019 

Pekka Heikkinen, jäsen   

Veijo Vikström, jäsen  erovuorossa 2019 

 

Seppo Tikkala, varajäsen  erovuorossa 2019 

Pertti Ruuskanen, varajäsen erovuorossa 2019 

Tilintarkastaja Jouko Pihlaja, varalla Pirkko Pajamäki. 

 

Hallitus kokoontui Varikolla kaikkiaan seitsemän kertaa. Kaksi kertaa tehtiin 

menopäätökset s-postilla, joista on pöytäkirjat. 

 

Varikolle hankittiin säilytyslaatikoita, joihin jäsenet saivat tuoda tavaroitaan 

varastoivaksi maksua vastaan. Laatikoita vuokrattiin 15 jäsenelle 1-3 kullekin eli 

yhteensä parikymmentä. Lisäksi kaksi polkupyörää oli varastoituna. Bruttotuloja 

kertyi yhteensä 11.400 THB, josta pitää vähentää laatikoiden hankintamenot. 

 

Noi Heikkinen aloitti Varikolla aamukahvit keskiviikkoisin, jolloin golfaritkin ehtivät 

mukaan. 
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Anottiin Suomi-yhdistykseltä avustusta 32.000 THB (etupihan pinnoitukseen ja 

kattamiseen), jota ei saatu. 

 

Hyväntekeväisyys kohteemme Power of Love Childrens Home lakkautettiin. Sen 

tilalle otettiin suomalainen FINWA (Finnish Women Abroad), joka on tukee Pohjois-

Thaimaan varattomia nuoria perheitä keräämällä heille äitiyspakkauksia. HHSS liittyi 

jäseneksi. Varoja kirjanpidossa on 14.950 THB ja FINWAN keräyslippaat ovat esillä 

Varikon tapahtumissa. 

Yhteisöpedagogian työharjoittelijat Markus Herranen ja Krista Sunikka Mikkelin 

ammattikorkeakoulusta olivat mukana yhdistyksen toiminnassa 3kk loppuvuodesta. 

Yhdistys maksoi heille 10.000 THB kulukorvausta. 
 

Jäsenmaksut 

 600 THB (17 €) ja 300 thaimaalaisilta 

 Kannatusjäsenet 3000 THB 

 Yhdistyksessä oli 393 jäsentä ja kannatusjäsenet Finn Cafe Bakery ja All 

Aroud Asian. 
 

Uusi Varikko 

Uudet toimitilat löytyivät syksyllä 2018 ja vuosi päättyi pakkaamiseen ja muihin 

muuttovalmisteluihin. Uuden vuoden 2019 alkua väljemmissä tiloissa Soi 94/1:ssä 

vauhditti kaiken lisäksi juhlajärjestelyt, sillä tupaantuliaiset oli päätetty pitää 10-

vuotisjuhlan merkeissä yhdistyksen perustamispäivänä 11.1. ja se myös toteutui. 

Muuttokuluja kertyi 56.000 THB.  

 

Uudella Varikolla kirjastokin sai väljemmät tilat. Se olikin tarpeen, sillä jäsenlahjoitusten 

myötä kirjojen määräkin oli kasvanut. Vuoden 2019 alussa kirjastossa oli noin 3000 

suomen-, 200 ruotsinkielistä kirjaa ja 50 suomen- ja ruotsinkielistä lastenkirjaa sekä noin 

200 suomenkielistä ja kansainvälistä elokuva- tai musiikkitallennetta. Kaiken tämän 

urakoivat hienoon järjestykseen Mirja Rantala ja Eija Parviainen.  Kirjasto oli auki 

viikkotapahtumien yhteydessä ja kesällä kerran viikossa. 

 

Tupaantuliaiset/10-vuotisjuhla 11.1.2019 

Hua Hinin seudun suomalaisten 10-vuotisjuhlaan ja samalla Uuden Varikon avajaisiin 

osallistui lähes 200 henkeä. Tungosta ei kuitenkaan ollut, sillä yleisö noudatti 

toivomusta saapua paikalle porrastaen. 
 

Pj Hilkka Marjakaarto toivotti vieraat tervetulleeksi, välitti entisten puheenjohtajien 

Anssi Ollikkalan ja Juha Hallenbergin onnittelut sekä muut sähköisesti saapuneet 

tervehdykset ja otti vastaan Ruotsi-seuran ja monien muiden onnittelut 

kukkatervehdyksineen. 
 

Menukin oli juhlava: Kokonaista possua grillistä, kotoista perunasalaattia, kanaa 

hapanimeläkastikkeessa, vihanneksia osterikastikkeessa, massaman currya, 

vihersalaatti, riisiä ja hedelmiä. Suomi-yhdistyksen avustus 35.000 THB käytetiin 

tarjoilukuluihin, jotka olivat 40.000 THB. 

 

Muusikkoduo Jenny & Jesper sai tunnelman kattoon ja porukan tanssin pyörteisiin.  
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13.2.-14.2.Jäsenmatka Ayutthaya - Bangkok  

Bussimatkalle lähti Hua Hinistä 37 yhdistyksen jäsentä. Ayuttayassa tutustuminen 

kahteen historialliseen temppeliin oli elämys, samoin lounasristeily jokea pitkin 

Bangkokiin, jossa yöpyminen oli Narai-hotelllissa. Yhdistys oli avustus 30.000 THB. 

Retken järjesti All Around Asia. 

 

Info- ja huvitilaisuudet 

1.2. Infotilaisuus ravintola High Kichenissä (ent. Krua Nai Suan). Paikalla olivat 

suurlähettiläs Satu Suikkari-Kleven, konsuli Raimo Pahkasalo, viisumitiimin vetäjä 

Ulla Pulkkanen Bangkokin suurlähetystöstä sekä edustajat Prachuapkirikhanin 

Immigrationista. Suomen Suurlähetystö tarjosi tilaisuuden jälkeen kahvit.  

 

Info-tilaisuuksia aamukahvien yhteydessä 

14.1. Pekka Veneskosken infoa Ayuttayan historiasta. 

9.2. Paikallinen lakimies khun Tom esittäytyi ja kertoi samalla joitakin tärkeitä asioita 

liittyen asunnon hankkimiseen Thaimaasta. Hän kävi myöhemmin Varikolla 

tarkistamassa halukkaiden jäsenten asuntoa koskevia papereita kahdenkeskisissä 

tapaamisissa. 

4.3.Sisäasiainministeriön ulkomaalaistoimiston/Rajavartiolaitoksen ylitarkastaja 

Hannu Siljamäki (Ret.) esitelmöi maahanmuutosta. 

14.10. Informoi Michael Pekkala ulkosuomalaisparlamentista. Harjoittelijat Krista ja 

Markus esittäytyivät.  

28.10. Pekka Veneskosken tietoisku viisumi, oleskelulupa, re entry ja 

ilmoitusvelvollisuuksista. 

30.10.2019 neuvoja ja opastusta internetin ja mm. Whatsupin käytöstä, Markus 

9.11. Jorma Seurujärvi Finn Cafe and Bakerystä kertoi omasta toiminnastaan ja 

yhteistyöstään yhdistyksemme ja varsinkin sen golfjäsenistön kanssa 

20.11. Harmonikkamestari Usko Välimäki esiintyi. 

9.12. Khun Tony, thaimaalainen juristi ja vakuutusmeklari kertoi 

terveysvakuutuksista, koti ja moottoriajoneuvovakuutuksista. 

Lisäksi syyskaudella pelattu Kahoot tietovisa  

 

25.2. Laskiaistapahtuma 

Koska laskiainen oli vasta maaliskuussa, aikaistettiin sen viettoa Varikolla reilulla 

viikolla, että mahdollisimman moni pääsi hernerokalle. Lisäksi tarjolla oli 

karjalanpiirakoita ja lettuja mansikkahillon kera. 

 

10.11 Isänpäiväjuhla 

High Kicheniin suunniteltu tilaisuus peruttiin ja osallistuttiin Fin Cafe and Bakeryn 

järjestämään tilaisuuteen. Ohjelmassa oli Salarakas-teatteriesitys isoilta näytöiltä, 

illallinen ja karaoketanssit 
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6.12. Itsenäisyyspäivä High Kichen  

Ohjelmassa olivat tuttuun tapaan lippujen sisääntulo ja lippulaulu, molempien maiden 

kansallislaulut. Veteraanin iltahuudon lauloi Esko Ruohonen, Tasavallan presidentin 

tervehdyksen luki Hilkka Marjakaarto. Eino Leinon runoja esitti vauhdikkaasti, 

näyttelijä Lauri Haarahiltunen, mestaripelimannimusiikkia harmonikalla Usko 

Välimäki. 

 

18.12. Pikkujoulu-puurojuhla Varikolla  

Pääroolissa oli talkoovoimin keitetty riisipuuro ja rusinakeitto sekä kinkku- ja 

graavilohileivät. Kauppansa tekivät kahvin kanssa myös itsetehdyt joulutortut ja 

piparit. Joululaulut soivat eetteristä ja harmonikkamestarin taitavissa käsissä. Kun 

vielä joulupukki yllätti käynnillään, pikkujoulu täytti useimman odotukset. 

 

Talkoolaiset monen tapahtuman takana 

Talkooporukan vetäjänä toimi Aili-Anneli Qvist, viim. kok. Marjo Ruuskanen 

- kokoontui 7 kertaa Varikolla suunnittelu- ja työnjakokokouksiin 

- vakioporukkaa täydensivät harjoittelijat Krista ja Markus, jotka järjestivät 

ohjelmaa loppuvuoden tilaisuuksiin. 

 

Yhteenveto tilaisuuksista: 

- 10-vuotisjuhla ja tuparit uudella Varikolla, 190 hlöä 

- 1.2.  Info ja vuosikokous High Kichenissä, 96 hlöä, 

- 7.2  Lohisoppaa ja hedelmäsalaattia jäätelön kera Varikolla, 70 hlöä 

- 22.2  Karjalanpiirakkatalkoot Veneskosken kotona, 7 hlöä 

- 25.2  Laskiaisrokkaa, karjalanpiirakoita/perunarieskoja ja lettuja hillon kera 

Varikolla, 70 hlöä 

- 6.12. Itsenäisyyspäivä juhla High Kichenissä, 90 hlöä 

- 18.12. Pikkujoulu/puurojuhla Varikolla, n. 100 hlöä 

- maanantain aamukahvitilaisuudet Varikolla. 
 

Liikunta ja vapaa-aika 

Finngolf Hua Hin, vetäjä Seppo Tikkala 

- jäsenmäärä noin 180 

- Viikkokisa torstaisin, aamupelit lauantaisin ja maanantaisin  
- seuraottelu Pattajaa vastaan 

- kauden aloitus- ja lopetuskisat 

- pelimatkat ja useamman päivän turnaukset 

- sai käyttöön syyskaudella sähköisen kisakalenterin, joka on uusi 

ilmoittautumisjärjestelmä 
 

Kirjallisuuspiiri, vetäjä Pekka Heikkinen 

- kokoontui keskiviikkoisin  
 

Karaoke- ja tanssiryhmä: vetäjä Tapio Kunto. Ryhmä löysi syyskaudella 

harrastuspaikakseen Dragon 2:n kerhotalon, jonne se kokoontui lauantai-iltaisin. 

 

Matkamotoristit, vetäjä Jari Pitkänen 

- 21.2. päiväretki kuningas Raman kesäpalatsiin Petchaburissa. 

- 9.11. päiväretki Pranburi Mangrove metsään ja  Sam Roy Yot Beachille.  

Mukana 7 motoristia ja paremmat puolisot. Matka yht. n. 120 km. 
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- 21.-22.11. kahden päivän retki Samut Songkhram junatorille ja Amphawan uiville 

markkinoille. Matka yht. n. 240 km. Mukana 6 motoristia + navigaattorit. 

- 4.12. päiväretki Chang HuaMan Royal Project, Kaeng Krachanin voimalan pato ja 

Paradise Resort. Mukana 11 motoristia + 2.kuljettajaa. Matkaa yht. n. 170km 

 

Pyöräilijät, vetäjät Kari Jokinen/Lassi Partanen 

- polkivat kaksi kertaa viikossa tiistaisin ja perjantaisin. 

- helmikuussa he tekivät 4 päivän ja 3 yön pyörämatka Ban Krutiin,  Prachuap Khiri 

Khaniin ja Sam Roi Yotin kansallispuiston. 

- Loppuvuoden 2019 pyöräily alkoi 5.11.2019. Lenkkien pituus vaihteli 40-70 km. 

Osallistujia oli parhaillaan 8 ja kerran vain 4. Viimeinen lenkki oli 20.12.2019 

ennen joulutaukoa, joka kesti 2.1.2020 asti.  

- Pyöräilyretkiä tehtiin mm. Pak Nam Pran rannalle, Pranburin Tescolle, Pran Burin 

padolle, Mustalle munkille, Cha Amin rannalle jne. 

- Rengasrikkoja oli vain kaksi kertaa. Syy lienee että melkein kaikilla on nyt jo ns. 

pistosuojatut renkaat. 

- Kaikilla oli toivottavasti mukavaa ja pyöräily jatkuu entiseen malliin. 

 

Thaikielikurssi, ohjaajana, Noi Heikkinen 

- Thaikielen alkeet perjantaisin. Lisäksi jäsenten kotona kokoontui keskustelu- ja 

lukuryhmä. 
 

Thairuokakurssit, Noi Heikkinen 

- Kaksi pienryhmää tammikuussa 
 

Vesijumppa ja uinti, vetäjä Aili-Anneli Qvist 

-  10 kertaa 
 

Lisäksi AA-kerho kokoontui Varikolla keskiviikkoisin ja sunnuntaisin.  

 

Kirkolliset tilaisuudet, siirtolais- ja turistipappi Jyrki Markkanen 

su 10.2.2019  Viikkomessu Theresa Hallissa 

su 10.3. Viikkomessu Theresa Hallissa,  

su 3.11. Viikkomessu Katolisen kirkon kryptassa,  

su 15.12 Kauneimmat Katolisen kirkon kryptassa, noin 120 henkeä 

su 25.12. Joulukirkko, Katolisen kirkon kryptassa, noin 30 henkeä 
 

Viestintä 

Yhdistyksellä on toimivat kotisivut osoitteessa www.huahininseudunsuomalaiset.fi, 

jossa julkaistiin kutsut tapahtumiin ja mm. kooste hallituksen päätöksistä. Kotisivulla 

kirjattiin 66.884 näyttökertaa vuonna 2019.  Pääsivun jälkeen luetuin oli Turistijuristin 

sivut. Kotisivuja päivittivät Annukka Kurula ja Pekka Veneskoski. 

Yhdistyksellä on sähköpostitili osoitteessa huahinseudunsuomalaiset@gmail.fi, jonne 

on  jokavuotiseen tapaan lisätty myös jäsenten sähköpostiryhmä. Niille jäsenille, jotka 

ovat sähköpostisoitteensa ilmoittaneet, on lähetetty myös henkilökohtaisia viestejä. 

Facebook-sivut toimivat nimellä Hua Hinin Seudun Suomalaiset, jota ylläpitää Juha 

Kalenius.  

 

https://huahininseudunsuomalaiset.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=3818&action=edit
https://huahininseudunsuomalaiset.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=3886&action=edit
http://www.huahininseudunsuomalaiset.fi/
mailto:huahinseudunsuomalaiset@gmail.fi
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Hua Hinissa    7.2.2020 

 

 

Hua Hinin seudun suomalaiset, hallitus 

 

 

______________________    ____________________ 

pj. Hilkka Marjakaarto          vpj. Osmo Kilpivaara 

 

 

_______________________   _____________________ 

vpj. Pekka Veneskoski           sihteeri  Annukka Kurula 

         

_______________________   _____________________ 

rahast. hoitaja  Airi Kamunen       jäsen  Veijo Vikström 

 

 _____________________     _____________________ 

 jäsen Aili-Anneli Qvist   jäsen Pekka Heikkinen 

 

______________________   _______________________ 

varaj.  Seppo Tikkala                        varaj. Pertti Ruuskanen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


