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Hyvät Unkarin ystävät - Kedves barátaink 
 
Lämmin kiitos kaikille jäsenillemme ja ystävillemme viime vuodesta! Tässä kirjeessä ker-
romme alkaneen vuoden tapahtumista. 
 
 

Suomi-Unkari Seuran Lahden osaston vuosikokous 20.2. klo 19.15 alkaen  
 
Suomi-Unkari seuran Lahden osaston sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanantaina 
20.2.2011 kello 19.15 alkaen Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian tiloissa (Tietoportti-
rakennus, Saimaankatu 11, 3. krs). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Yhdistyk-
sen säännöt löytyvät kotisivuiltamme (www.suomiunkari.fi/osastot/lahti). Lisäksi julkistamme 
vuoden 2011 jäsenarvonnan voittajat. Ennen kokousta on kahvitarjoilu. Kaikki jäsenet ovat 
lämpimästi tervetulleita paikalle! 
 
 

”Mikä Unkaria vaivaa? Näkökulmia nykykehitykseen.” Esitelmätilaisuus ma 
20.2. klo 18.00–19.00 (Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Saimaankatu 
11, 3. krs) 
 
Unkarin yhteiskunnallinen tilanne on viime aikoina ollut lähes päivittäin esillä myös suoma-
laisissa lehdissä tavalla, joka on varmaan hämmentänyt monia Suomi-Unkari seuran jäseniä. 
Keskustelun ja kohun taustalla on hallituspuolue Fideszin kevään 2010 vaalien jälkeen käyn-
nistämä prosessi, jonka tavoitteena on ”vanhojen rakenteiden peruuttamaton muutos”, ku-
ten mm. suurlähettiläs Kristóf Forrai on asian ilmaissut. Mistä oikein on kysymys? Siitä meille 
tulee kertomaan yliopistonlehtori, dosentti Katalin Miklossy (Helsingin yliopisto). Tervetuloa 
kuuntelemaan, keskustelemaan ja pohtimaan! Esitelmätilaisuus on avoin kaikille, ja sen jäl-
keen, kahvitauon jälkeen pidetään yhdistyksen vuosikokous. 
 
 

Yhdistyksen 60-vuotisjuhla su 22.4. klo 15 Harjula-salissa 

 
Suomi-Unkari seura perustettiin Aleksis Kiven päivänä 1950. Noin puolitoista vuotta myö-
hemmin, 22.4.1952, Lahteen perustettiin seuran neljäs paikallisosasto (Tampereen, Turun ja 
Kemin jälkeen).  Järjestämme syntymäpäiviemme kunniaksi ikimuistoisen 60-vuotisjuhlan, 
johon on tulossa vieraita mm. Pécsin Unkari-Suomi seurasta ja suurlähetystöstä. Juhlan val-
mistelut ovat täydessä vauhdissa, ja lopullinen ohjelma ja kutsut lähetetään kaikille jäsenille 
maaliskuussa. Päivä kannattaa laittaa kalenteriin jo tässä vaiheessa! 

http://www.suomiunkari.fi/osastot/lahti


Mistä yhdistyksellemme uusi taloudenhoitaja? 
 
Yhdistyksemme tarvitsee kipeästi taloudenhoitajaa viimeistään maaliskuusta alkaen. Yhdis-
tyksen kirjanpito on viime vuosina hoidettu tietokonepohjaisella ohjelmalla, joka helpottaa 
työskentelyä. Talousasioiden siirto uudelle vastuuhenkilölle voidaan suorittaa joustavasti ja 
asteittain niin, että uusi taloudenhoitaja ei jää pulaan vaan ehtii kunnolla perehtyä mahdolli-
siin yksityiskohtiin. Jos tehtävä kiinnostaa, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä mahdolli-
simman pian puheenjohtajaan (ilkka.haapola@phnet.fi)! 
 
 

Pécsiläiset tulevat 27.7.–5.8.2012 – Majoittajia etsitään! 
 
Ensi kesänä on jälleen pécsiläisten vuoro saapua ystävyysvierailulle Lahteen. Yllämainittu 
vierailuajankohta (pe-su 27.7.–5.8.) on vielä alustava, ja tarkat päivämäärät varmistuvat ke-
vään kuluessa. Pécsin Unkari-Suomi seuran ryhmän koko tulee olemaan 20–25 henkilöä. 
Heidän ohjelmaansa sisältyy perinteiseen tapaan kielenopiskelua ja tutustumista Lahden 
seudun kohteisiin.  
 
Haasteenamme on jälleen kerran löytää sopiva majoitus vieraillemme. Monilla heistä on 
Lahdessa varmaan jo vanhoja tuttuja, mutta uusiakin isäntiä ja isäntäperheitä tarvitaan! Jos 
sinulla on mahdollisuus majoittaa edes yksi vieras, niin ilmoita siitä puheenjohtajalle 
(ilkka.haapola@phnet.fi; puh 040–843 0206). Myös alustavat kiinnostuksen osoitukset ovat 
tervetulleita! Emme pysty maksamaan majoittajille varsinaisia kulukorvauksia, mutta muu-
taman viime kierroksen aikana on vakiintunut käytäntö, että isäntäperheinä toimineet voivat 
osallistua alennettuun hintaan vastavierailulle Pécsiin (mikä tapahtunee jo ensi vuonna). Ja 
kuten monet tietävät, nämä vierailut ovat aina olleet ikimuistoisia! 
 
 

Muistutus osaston sähköpostilistasta 
 
Osastomme sähköpostilistalle on liittynyt noin 50 henkilöä. Se merkitsee, että puolet jäsenis-
tämme on edelleen nopean ja joustavan sähköpostitiedotuksen ulkopuolella. Jos siis haluat 
päästä mukaan sähköpostilistallemme, niin ilmoita sähköpostiosoitteesi puheenjohtajalle 
(ilkka.haapola@phnet.fi ).  
 
 
 
Yhteistyöterveisin 

 
Suomi-Unkari seuran Lahden osaston hallitus ja puheenjohtaja Ilkka Haapola 

 

 

PS. Jäsentiedotteet ja muuta tietoa toiminnastamme on luettavissa kotisivuiltamme: 

www.suomiunkari.fi/osastot/lahti  
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