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Tervehdys Unkarin ystävät 
 
 Kevät on jo hurahtanut pitkälle, kevätfestivaalimatka tehty onnistuneesti ja Unkarin 
vaalituloskin on selvillä. 
 
 Vuosikokous valitsi osastomme puheenjohtajaksi edelleen Heli Alajan, 
varapuheenjohtajaksi Osmo Björkmanin, sihteeriksi Merja Lehtosen, rahastonhoitajaksi Mirja 
Forsellin, yhdistyksen emännäksi Eva Elsön ja muiksi hallituksen jäseniksi Jari Aholan, Kirsti 
Kutvosen, Tuula Pulkkisen ja Marita Virkin. Tilintarkastajiksi valittiin Pirjo Nurmisto ja Jaakko 
Mäkelä sekä varalle Pirkko Lattunen ja Matti Salmi. 
 

14.4. oli kokoontuminen yhdessä Keravan, Hyvinkään ja Riihimäen osastojen 
edustajien kanssa. Muistioon kirjattiin mm. seuraavaa: 

Esittäytymisen jälkeen edustajat kertoivat  omista vuotuista  perustapahtumistaan  
ja aktiviteeteistään. Toiminnoissa on ollut sekä paljon samanlaista mutta myös ”omaa”, kuten 
Keravan isänpäivälounas seurakunnan kanssa, Hyvinkään vuotuinen kesäretki ruokailuineen tai 
Järvenpään osaston Vaasi-lehden toimittaminen sekä osallistuminen toukokuussa Järvenpää-
päivään omalla esittelypöydällään.  

Kaikkien osastojen osalta on yhteydenpito Unkariin ystävyyskaupunkeihin ollut 
aktiivista, samoin erilaisten ryhmien vaihto, kuten kuorot, ammatilliset ryhmät, kansantanssijat 
jne. virallisten delegaatioiden vierailuiden lisäksi. Unkarin kielen opiskelu on mahdollisuuksien 
mukaan myös kuulunut osastojen ohjelmiin.   

Yhteistyö oman kaupungin kanssa on ollut aktiivista ja saumatonta. Valitettavasti 
tältä osin Järvenpään kaupungin yhteys Vácin kanssa on taloudellisiin syihin perustuen ainakin 
tällä hetkellä varsin passiivista. 

Seuraava yhteinen osastojen tapaaminen päätettiin pitää heti syyskauden alussa ja 
Riihimäen osasto toimii tapaamisen järjestäjänä. 
 

 
 

Keravan Suomi-Unkari Seura järjestää 

 

matkailuillan 

 
tiistaina  27.4.10 klo 18 

Vapaaehtoisen Hyvinvointityön keskuksessa, Aleksis Kiven tie 19 04200 Kerava  

. 

Kaikille avoimen yleisötilaisuuden teemana on Keravan ja Järvenpään 

ystävyyskaupungit Solt ja Vác sekä Budapest. Ensi vuonna pyrimme järjestämään 

yhteistyössä Unkarin matkan, joka suuntautuisi juuri näihin kaupunkeihin. 

 

Tervetuloa, ota ystäväsikin mukaan! 
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Järvenpää-päivänä Jannelle 
Lauantaina 8.5. vietetään kävelykatu Jannella Järvenpää-päivää. Perinteiseen tapaan 
osastollamme on siellä esittelypöytä. 
Tervetuloa tapaamaan! 
 
Ps. Jos sinulla on jotain arpajaisvoitoksi sopivaa, voit toimittaa Heli Alajalle 6.5. mennessä. 

 
  
Syksyllä on taas tulossa kylpylämatka Egeriin 27.9.-3.10.2010. 
Lisätietoja myöhemmin. 

 
 

FaceBookiin on perustettu Suomi-Unkari Seuran Järvenpään osastolle oma sivu: 

http://www.facebook.com/group.php?gid=10150104445615451 

 
 

Osaston tapahtumista kerrotaan myös kotisivullamme osoitteessa 
www.suomiunkari.fi/osastot/jarvenpaa. Jos sinulla on vaikka mukavia matkakertomuksia tai 
muita Unkari-aiheisia juttuja, toimita niitä Merjalle, niin julkaisemme ne kotisivullamme. 
 

Jos haluat jäsenkirjeen, viimehetken muistutukset ja pikaviestit sähköisesti, 
ilmoittele sähköpostiosoitteesi Merjalle!    

                   
Aurinkoista kevättä! 
t. Merja 
 
 
SUNNUNTAIKÄVELYLLE UNKARIIN 10.10.2010  
 
Suomi-Unkari Seura täyttää 60 vuotta 10.10.2010. Juhlavuoden päätapahtuma on 10.10.10 järjestettävä 
yleisötapahtuma ’Sunnuntaikävelylle Unkariin’ Wanhassa Satamassa Helsingissä. Ohjelma sisältää mm. kulttuuria, 
gastronomiaa, tietoiskuja, myyjäisiä ja matkailua. 
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