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Tähän vaihtuva taustakuva

Elokuinen parveke Illalla kello kuusi
hämärtyy Minä olen onnellinen
enkä ole Vaakasuorat tasot
jähmettyvät taivaan ja maan välille 
Näkymä
painaa minut päin maata Olen 
onnellinen
enkä ole Vastapäisen talorivin varjo
jo hiipinyt kadun yli se alkaa
liukua ylös tämän talon seinää Se 
sammuttaa
kasvien viherhehkun yhden toisensa 
jälkeen
viereisten parvekkeiden kivimaljoista 
Olen onnellinen
enkä ole älä anna älä anna
tämän kaiken tapahtua Se voi tuhota
veden minun sisälläni sen kireä
tasainen pinta tahtoo tästä pitäen
heijastaa vain tahratonta tilaa Olen 
onnellinen
enkä ole olen onnellinen enkä ole
olen onnellinen enkä

Teoksesta Zsuzsa Rakovszky: Yhteyksiä. 
Valikoima runoja. Suom. ja toim. Hannu 
Launonen. WSOY 2008. – Zsuzsa Rakovszky (s. 
1950) on vaistojen ja ymmärryksen runoilija, 
Unkarin nykylyriikan keskeisimpiä. Useimmiten 
hän hahmottelee anonyymin naisen 
muotokuvaa, maailmallista taustaa vasten. Hän 
ottaa etäisyyttä sankariromantiikkaan ja 
kansallisuuskysymyksiin. Hänen runonsa 
hehkuvat kritiikkiä loogisen ajattelun 
sovinnaisuuksia vastaan ja piirtävät esiin tekojen 
moraalin. Rakovszky tunnetaan myös 
hienovireisenä prosaistina ja englanninkielisen 
kirjallisuuden unkarintajana. Suomessa hän on 
ajankohtainen vuonna 2015: hänen nimensä 
löytyy Lahden kansainvälisen kirjailijakokouksen 
osanottajaluettelosta. – Hannu Launonen

Zsuzsa Rakovszky

Tilannekuva
Pillanatkép



Pääsiäisenä Kolozsváriin?

Seuran hallitus on miettinyt pienimuotoisen 
Transilvanian matkan järjestämistä 
seikkailunhaluisille jäsenille. Suunniteltu ajankohta 
on pääsiäinen 2016. Matkakohde on Transilvanian 
pääkaupunki Kolozsvár ja sen ympäristön 
unkarilaiskylät, joihin tutustumme paikallisten 
oppaiden avustuksella. 

Matkan hinta on varsin kohtuullinen, jos lähtijät 
varaavat itse lentolippunsa netin kautta. Kysyin 
matkatoimistolta tarjousta ryhmälennoista ja 
hinnaksi tuli 480 € / henki, joka on ylettömän kallis.

Samat Lufthansan lennot Münchenin kautta (meno 
keskiviikkona 23.3. klo 06.05 - 7.45 ; 09.05-11.45 
ja paluu maanantaina 28.3. klo 13.05-13.50, 18.55-
22.20 ) maksavat tällä hetkellä Halvat lennot -
sivustolla 221,81 €. 

Majoituksen, ruokailut ja bussimatkat varaa 
matkan johtaja.

Majoitus olisi ihan Kolozsvárin keskustassa 
kotoisassa, hiljattain remontoidussa Hotelli 
Transilvaniassa (www.hoteltransilvaniacluj.ro). 
Hinta koko ajalta kahden hengen huoneessa n. 120 
euro / henki ja yhden hengen huoneessa n. 205 
euroa. Aamiainen sisältyy hintaan.

Ohjelma voidaan muokata osallistujien toiveiden 
mukaan: Torda, Torockó, Kalotaszegin kyliä, 
Kolozsvárin nähtävyyksiä, konsertteja, teatteri-ilta 
unkarilaisessa teatterissa, tutustuminen 
yliopistoon, kouluvierailuja, kapakkailtoja…

Ilmoittautumiset lokakuun loppuun mennessä 
Sanna Mannerille sanna.manner@kotikone.fi
Etusijalla ovat Helsingin Suomi-Unkari Seuran 
jäsenet. Osallistujia voi olla 10 - 20 henkeä.

Opaskierros Sotamuseon ”Unkarilaiset 
vapaaehtoiset Suomen talvisodassa” –näyttelyyn
la 26.9. klo 11
Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen johtaja, 
historiantutkija Gábor Richly esittelee Sotamuseon 
näyttelyn lauantaina 26. syyskuuta 2015 klo 11.
Näyttely on auki vuoden loppuun ti - to 11 - 17, pe -
su 11 - 16. Osoite: Liisankatu 1, Helsinki 
(Kruununhaka). Vierailu maksuton niille, jotka 
ilmoittautuvat Jaana Nykäselle 
(jaana.nykanen@edu.hel.fi) viimeistään ma 21.9., 
muille 5 / 3 €.

LIIKAHDUKSIA – Unkarin runouden ilta
ti 20.10. klo 18
Runoja lausuu taiteilija Helka-Maria Kinnunen. 
Runojen aiheisiin johdattaa dosentti Hannu 
Launonen. Helsingin Suomi-Unkari Seura osallistuu 
valtakunnallisen seuran 65-vuotisjuhlasyksyyn 
järjestämällä tämän runoillan tiistaina 20. lokakuuta 
2015 klo 18 Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen 
tiloissa, Kaisaniemenkatu 10, katutaso. Tervetuloa! 

Syyskaudella järjestetään unkarilaisen ruuan ilta,

josta lisätietoa myöhemmin.

Perinteiset unkarilaiset myyjäiset
su 22.11. klo 11 – 15
Helsingin Suomi-Unkari Seura järjestää jälleen 
unkarilaiset myyjäiset su 22.11. 2015 klo 11 – 15 
Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen tiloissa. 
- Myynnissä unkarilaisia elintarvikkeita, mausteita, 
kosmetiikkaa ja muita unkarilaistuotteita.
- Kirpputorilla kirjoja, taidetta, käsitöitä, vaatteita, 
astioita, koruja ym.
- Kahvila

Hilda Kozári ja Sándor Vály palkittiin
E. W. Ponkalan Säätiö on myöntänyt vuoden 2015 
tunnustuspalkinnon kahdelle Suomessa asuvalle 
unkarilaistaustaiselle taiteilijalle, Hilda Kozárille ja 
Sándor Válylle. He ovat molemmat uusia uria aukovia 
kokeilijoita. Samalla palkittiin Viron monipuolisimpiin 
nuoren polven kääntäjiin kuuluva Kadri Jaanits.
E. W. Ponkalan Säätiö on vuonna 1924 perustettu 
edistämään Suomen ja sen sukukieliä puhuvien 
kansojen kulttuuriyhteyksiä. Säätiön puheenjohtajana 
toimii kirjailija, fil. maisteri Juhani Salokannel.
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Lämpimästi tervetuloa mukaan Helsingin Suomi-Unkari 
Seuran toimintaan kaikki uudet jäsenet!

Liity sähköpostilistalle!
Oletpa uusi tai vanha jäsen, jos haluaisit mukaan pian 
perustettavalle seuran sähköpostilistalle, ilmoita 
sähköpostiosoitteesi sihteerille: 
anu.kukkonen@edu.hel.fi.

http://www.hoteltransilvaniacluj.ro/
mailto:sanna.manner@kotikone.fi
mailto:jaana.nykanen@edu.hel.fi
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Anu Kukkonen, sihteeri
Opiskelin Jyväskylän yliopistossa sivuaineena 
Hungarologiaa ja vietin kevätlukukauden 1999 vaihto-
opiskelijana Debrecenin yliopistossa. Myöhemmin 
osallistuin vielä kesäyliopistokursseille Debrecenissä ja 
Budapestissä. Viime keväänä vuorotteluvapaavuotta 
viettävänä päätin lähteä mukaan Helsingin Suomi-Unkari 
Seuran toimintaan ja pian huomasinkin olevani seuran 
sihteeri. Työskentelen äidinkielen ja kirjallisuuden 
opettajana helsinkiläisessä peruskoulussa.

Jaana Nykänen, rahastonhoitaja
Interraililla Unkariin 1979 rakastuin Budapestiin ja sen 
rakennuksiin. Unkaria olen opiskellut vuodesta 1982. Sen 
riemastuttavampaa kieltä en tunne! 1986 – 93 olin 
Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksessa 
suunnittelusihteerinä, 1993 – 98 Suomen kielen ja 
kulttuurin lehtorina Szegedin yliopistossa. Nykyään 
opetan suomea Suomeen muuttaneille. Vuodesta 1983 
lähtien olen käynyt lähes vuosittain Unkarissa ja itäisessä 
Transilvaniassa. Tutustuminen székelyläiskylien elämään 
on auttanut minua ymmärtämään maailmaa, ja 
székelyläiset keitot hellivät niin mieltä kuin vatsaakin!

Hannu Launonen
Olen Unkarin kirjallisuuden dosentti, tutkija ja 
suomentaja. Suomennoksiini kuuluu Unkarin 
kirjallisuuden eri lajeja, lyriikkaa, romaaneja, novelleja, 
näytelmiä, kuunnelmia ja esseitä. Läheisimmäksi itselleni 
koen runouden. Esseitäni Unkarin kirjallisuudesta on 
ilmestynyt useissa yhteyksissä. Unkarilaista runoutta ja 
proosaa olen esitellyt eri foorumeilla: Helsingin yliopiston 
dosentinluennoilla ja kirjallisuuteen ja kääntämiseen 
liittyvillä kursseilla. Näistä aiheista olen pitänyt myös 
esitelmiä ja koostanut ohjelmia Yleisradiolle sekä 
kirjoittanut artikkeleita ja arvioita lehtiin ja 
aikakauskirjoihin Suomessa ja Unkarissa. Suomi-Unkari 
Seuran toiminnassa olen ollut mukana 1970-luvulta 
alkaen, keskusseuran silloisessa johtokunnassa, Helsingin 
osaston hallituksessa ja Suomi-Unkari -lehden 
toimitusneuvostossa. Budapestissa minua innostavat 
Tonavan virtaus ja kaukaiset, vanhat kaupunginosat.
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Sanna Manner, puheenjohtaja
Olin Unkarissa ensimmäistä kertaa vuonna 1986 
Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen laitoksen 
järjestämällä matkalla ja sitä seurasivat unkarin opinnot 
Helsingin yliopistossa, kesäkurssit Debrecenissä, 
kesäharjoittelu ja vaihto-opiskelu ELTEssä, suomen 
opetus Kalevala baráti körin kursseilla Balatonilla, laiskat 
kesät Budapestissä, projektityöt Suomi-Unkari seurassa, 
suomen lehtorin työt Kolozsvárissa ja Debrecenissä, 
kaksi puoliksi unkarilaista lasta, tiiviit ja tärkeät 
ystävyyssuhteet, suomi-unkari sanakirjan kirjoittaminen, 
käännös- ja tulkkauskeikkoja, paljon elämän sisältöä. 
Käyn edelleen joka vuosi Unkarissa ja vahän harvemmin 
Transilvaniassa, koska tieto seuraavasta matkasta ja 
siitä, että taas tapaa ystäviä, pääsee Debrecenin
kylpylään tai Kolozsvárin keskusaukiolle antaa kummasti 
voimia arkiseen elämään Vantaan kansainvälisen koulun 
rehtorina.

Ildikó Vecsernyés
Olen Helsingin yliopistossa työskentelevä unkarin kielen
yliopisto-opettaja. Olen osallistunut Suomi-Unkari 
Seuran EU-projekteihin (Survival.hu, Te-Le-Hu ja 
Hungarobox) ja kirjoittanut unkarin kielen 
opetusmateriaaleja. Olen ollut toimittajana 
marraskuussa ilmestyvässä Suomi-unkari sanakirjassa.

Irene Wichmann
Työskentelen suomen kielen opettajana Helsingin 
yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluissa. Unkaria 
olen harrastanut 1970-luvun alusta lähtien, ja liityin 
silloin myös Suomi-Unkari Seuran jäseneksi. Seuran 
toiminnassa olen ollut mukana mm. 
oppimateriaalityöryhmässä (Survival.hu, TeLeHu, 
Hungarobox) ja aikanaan myös Seuran Kuopion 
osastossa. Olen opettanut unkaria suomalaisille 
(nykyisin Vantaan aikuisopistossa) ja suomea 
unkarilaisille (1980-luvulla Debrecenin yliopistossa). 
Tarvittaessa toimin tulkkina ja kielenkääntäjänä.

Asta Ekman

Mikko Katajisto

Helsingin Suomi-Unkari 

Seuran hallitus
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- Alkeiskurssi maanantaisin
klo 16.30 - 18.00 alkaen 7.9.2015
- Jatkokurssi I maanantaisin
klo 18.00 - 19.30 alkaen 7.9.2015
- Jatkokurssi II keskiviikkoisin
klo 16.30 - 18.00 alkaen 9.9.2015
- Keskustelukurssi keskiviikkoisin klo 
18.00 - 19.30 alkaen 9.9.2015

Kurssien laajuus on 13 x 2 tuntia 
lukukaudessa, syys- ja kevätlukukausi.

Sitovat ilmoittautumiset kursseille: 
irene.wichmann@helsinki.fi tai 
ildiko.koivuvuo@gmail.com.
Kurssi toteutuu, jos sille on 
ilmoittautunut vähintään 8 osallistujaa.

Kurssimaksu lukukaudelta on Suomi-
Unkari Seuran jäsenille 65 € ja muilta 
80 €. Kurssimaksut tulee suorittaa 
syyskuun loppuun mennessä.

Kaikki kurssit järjestetään Unkarin 
kulttuuri- ja tiedekeskuksen tiloissa, 
Kaisaniemenkatu 10, katutaso.

OPI UNKARIA!
TANULJ MAGYARUL!

Syksyn 2015 kurssien aikataulut

Helsingin Suomi-Unkari Seuran 
järjestämät unkarin kielen kurssit alkavat 
jälleen syyskuussa. Opiskelussa 
keskitytään käytännön kielitaitoon –
selviytymään unkarin kielellä arkielämän 
tilanteissa. Kurssit soveltuvat Unkariin 
matkaaville, siellä työskenteleville, 
opiskelijoille ja kielen harrastajille. 
Unkarilainen opettajamme Ildikó
Koivuvuo vetää eritasoisia ryhmiä 
aloittelijoista jo kieltä osaaviin. 
Aikaisemmin opiskelleet voivat valita 
oman kielitaitotasonsa mukaisen kurssin.

Oppikirjoja Unkaria helposti 1 ja 2 voi 
ostaa edullisesti opettajalta vaikkapa 
ensimmäisellä oppitunnilla.

Lisätietoja:
Ildikó Koivuvuo 
ildiko.koivuvuo@gmail.com
gsm 040 960 8984

Irene Wichmann
irene.wichmann@helsinki.fi

Helsingin Suomi-Unkari 
Seuran kielikurssit alkavat 

taas syyskuussa 2015

Kuvan paikka

Jäsentiedotteen on toimittanut ja valokuvat ottanut seuran sihteeri Anu

Kukkonen. Mallipohjan on suunnitellut Timo Kuohukoski.

Helsingin Suomi-Unkari Seura ottaa mielellään vastaan erilaisia tekstejä tai

kuvia jäsentiedotetta varten. Voit lähettää materiaalit sähköpostitse sihteerille,

joka tarvittaessa muokkaa ne julkaisukuntoon.

anu.kukkonen@edu.hel.fi

Anu Kukkonen

Helsingin Suomi-Unkari 

Seuran sihteeri
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