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Pattaya Suomi-Seuran perustaminen syksyllä 2003 

 

 

 
Hyvät Pattaya Suomi-Seuran jäsenet ja ystävät! 

 
Siitä on nyt kulunut yli kymmenen vuotta, kun meitä oli koolla kahdeksan Pattajalla talvehtivaa 

suomalaista thaikielen kurssilla. Seppo Tolppo oli asunut Bangkokissa, ennen Pattajalle muuttoaan,   

täysin thaikielisessä ympäristössä ja oppinut thaikielen perusteet omin päin. Kun hän muutti 

Pattajalle meidän muiden suomalaisten pariin, niin hän käynnisti kielikurssit, niin että me muutkin 

pystyisimme vaihtamaan muutaman sanan paikallisväestön kanssa. 

 

Minä olin viettänyt talveni Pattajalla vuodesta 2000 alkaen ja viihdyin lämpimässä erinomaisesti, 

mutta kaipasin suomi-seuraa, johon olin tottunut Ruotsissa ja Espanjassa. Olin ollut mukana 

aktiivisesti seuratoiminnassa näissä molemmissa maissa. 

 

Kielikurssilaiset perustivat suomi-seuran 

  

Otin asian puheeksi Pattajalla muutamien tuttavien kanssa, mutta ajatus ei iskenyt oikein kipinää. 

Kielikurssien yhteydessä puhuin asiasta  Seppo Tolpon ja Pekka Kämärin kanssa ja molemmat 

innostuivat asiasta. Pekalla oli runsaasti aikaisempaa kokemusta järjestötoiminnasta ja hän oli 

toiminut Espanjassa suomi-seurassa mm. golfkilpailujen järjestäjänä.  

  

Niinpä esitimme kielikurssiryhmälle, että perustaisimme suomi-seuran. Kaikki paikalla olleet olivat 

ajatuksen kannalla, ja niin pidimme samantien Pattaya Suomi-Seuran perustavan kokouksen. 

 

Perustavan kokouksen päivämäärä oli 20. syyskuuta 2003. 

  

Valitsimme seuralle väliaikaisen johtokunnan, jonka tehtävänä oli käynnistää toiminta ja toimia 

siihen asti kunnes ensimmäinen sääntömääräinen vuosikokous pidettäisiin ja seuralle valittaisiin 

varsinainen johtokunta. 

 

Kun keskustelimme seuran tulevasta toiminnasta ja toimintaperiaatteista  kävi selväksi, että meillä 

oli kolme johtoajatusta. 

 

Ensinnäkin, seura liittyisi jäseneksi Suomi-Seura ry:n ja olisi täten osa maailmanlaajuisesta suomi-

seurojen verkostosta. Näin olisimme mukana suuressa ulkosuomalaisten yhteisössä ja voisimme 

turvata toistemme tukeen ja apuun. 

 

Toiseksi, seuran tehtävänä tulisi olla jäsenistönsä ja Pattajan seudun suomalaisten hyvinvoinnin, 

viihtyvyyden ja turvallisuuden tukeminen ja toistemme auttaminen ja avustaminen.  

 

Kolmanneksi, oli itsestään selvää, että meidän olisi autettava thaimaalaista yhteiskuntaa, joka oli 

ottanut meidät ystävällisesti vastaan. Seuran säännöissäkin on sanottu, että yhtenä tehtävänämme on 



harjoittaa hyväntekeväisyyttä. 

 

Seuran väliaikaisen johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Martti Räinä, varapuheenjohtajaksi 

Pekka Kämäri ja sihteeriksi Seppo Tolppo. Viisi muuta perustajajäsentä valittiin hallituksen 

jäseniksi. 

 

Juttusilla suurlähettilään kanssa 

 

Ensimmäisiä ja tärkeimpiä yhteyksiämme oli tapaaminen Bangkokisssa Suomen suurlähettiläs 

Heikki Tuunasen ja konsuli Esa Johanssonin kanssa. Pekka Kämäri ja minä kerroimme heille 

suunnitelmistamme ja kyselimme mitä mieltä he olivat, ja voisimmeko saada suurlähetystön apua 

Pattaya Suomi-Seuralle. 

  

Sekä suurlähettiläs että konsuli lupasivat täyden tuen ja  auttavansa meitä kaikin tavoin. 

Suurlähettiläs Heikki Tuunainen esitti alkajaisiksi meille kysymyksen: Kuinka voimme auttaa 

maanmiehiämme Pattajalla? Tämä kysymys on ollut toimintamme johtoajatuksena aivan alusta 

alkaen. 

 

Samalla sovittiin, että järjestäisimme alkuvuodesta 2004 tiedotustilaisuuden, johon sekä 

suurlähettiläs Heikki Tuunainen että konsuli Esa Johansson tulisivat kertomaan 

thaimaansuomalaisia koskevista ajankohtaisista asioista. Tiedotustilaisuus järjestettiinkin 

suunnitelmien mukasesti ja paikalle saapui lähes 150 henkeä. 

 

Tästä sai alkunsa vuosittaisten tiedotustilaisuuksien sarja.  

 

Yhteistyö suurlähetystön kanssa on jatkunut ja laajentunut ja seuramme on myöskin avustanut 

suurlähetystöä  ennakkoäänestysten järjestelyissä Pattajalla. Vuosien mittaan on ollut paljon 

käytännön asioita, joita on hoidettu yhdessä.  

 

Suurlähettiläs Lars Bäckström ja konsuli Pirkko Kaikkonen osallistuivat seuran itsenäisyyspäivän 

viettoon 29.11. 2005. 

 

Lisää toimintaa 

 

Tiedotustilaisuuksia järjestettiin myöskin muista aiheista.  

 

Finnairin tiedotustilaisuuksien seurausta oli myöskin se, että saimme neuvoteltua Finnairilta 

seuramme jäsenille erityisalennuksia.  

 

Myöskin HansLankari yhtiön Jounin katsaukset Thaimaan asuntotilanteesta keräsivät paljon 

kuulijoita.  

 

AA vakuutusyhtiön kanssa saimme aikaan erillisen sopimuksen ja he kertoivat vakuutuksista 

seuramme tiedotustilaisuuksissa. 

 

Syksyn 2003 näkyvin aikaansaannoksemme oli Apex-hotellin uima-altaan äärellä järjestetty 

joulujuhla. Makoisan joulupäivällisen antimista nautti lähemmäs 200 henkeä, lauloimme 

joululauluja ja tunnelma oli hieno. Juhlakansalle tarjottiin mahdollisuus liittyä Pattaya Suomi-

Seuran jäseniksi ja suurin osa paikallaolijoista liittyi seuraamme. Tällä tavalla saimme hienon alun 

jäsenistöllemme. Myöskin joulujuhlan vietosta tuli vuosittainen perinne. 

 

Vuosi 2004 oli erilaisen harrastustoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen aikaa.  



Oma toimisto 

 

Vuoden 2005 tammikuussa saimme vuokrattua omat tilat Anget Condosta. Aloitimme päivystykset  

ja aloimme kerätä kirjoja kirjastoa varten. Suomi-Seura ry:ltä olemme saaneet vuosittain 

kirjalahjoituksen ja jäsenistömme on muistanut tuoda ylijääneet kirjat seuran kirjastoon.  

 

Oma toimistotila mahdollisti erilaisten harrastus- ja liikuntapiirien käynnistämisen. Tärkeä uutuus 

oli myöskin se, että saimme viikottaisen sairaanhoitajan vastaaoton. Ilmaiselle vastaanotolle riitti 

tulijoita aina jonoksi asti. Myöskin Jomtienin AA-ryhmä tuli seuran alivuokralaiseksi.  

 

Vuoden aikana käynnistettiin kieli- ja tietokonekurssit. Golfkilpailut käynnistyivät myöskin 

vauhdilla,  koska golfvastaava Pekka Kämäri oli toiminut kirpailujen järjestäjänä jo aikaisemmin. 

 

Myöskin avustustoiminta alkoi vuonna 2005. Syksyllä toimitimme Agape lastenkodille 

taloustarvikkeita, vaatteita ja ruokaa. Avustustoiminta on jatkunut tästä eteenpäin ja uusia 

avustuskohteita on löytynyt. Varoja hankittiin keräyksillä ja järjestämällä 

hyväntekeväisyystanssiaisia.  

 

Seura järjesti tanssiaisia yhteistyössä useiden eri hotellien ja ravintoloiden kanssa. Menestys oli 

kohtuullinen, mutta tanssiaisten järjestäminen vaati niin paljon työtä, ettei vapaaehtoisia 

työntekijöitä tahtonut löytyä tarpeeksi. Tanssien järjestämiseen liittyi myöskin riski, koska hotellit 

vaativat tiloistaan kiinteän vuokran, ja jos yleisöä ei olisi tullut riittävästi olisi seuralle jäänyt 

tappiota.  

 

Uusia toimintamuotoja syntyi tasaiseen tahtiin, koska seuran periaatteena oli ollut koko ajan, että 

kaikkia uusia ehdotuksia kokeiltaisiin, kunhan vain tekijöitä löytyisi. 

 

Vuosien mittaan ovat henkilöt vaihtuneet seuran eri tehtävien hoidossa. Itse toimin seuran 

puheenjohtajana perustamisvaiheessa, välillä toimin sihteerinä ja muissa tehtävissä, yhden vuoden 

olin kotimaassa hoitamassa asioitani. Vuonna 2007 olin jälleen puheenjohtajana, mutta olin halukas 

luovuttamaan tehtävät eteenpäin. Niinpä hyvä ystäväni Risto Nyman suostui ottamaan tehtävän 

hoitaakseen, ja hänet valittii seuran puheenjohtajsksi helmikuussa 2008. 

 

Toivotan Pattaya Suomi-Seuralle, sen jäsenistölle, seuran ystäville ja kaikille thaimaansuomalaisille 

menestystä ja yhteistyöhenkeä Pattaya Suomi-Seuran 10-vuotisjuhlavuoden merkeisssä, 

 

Helsingissä 15.11.2013 

 

Martti Räinä 


