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Hyvät Unkarin ystävät - Kedves barátaink 
 

Vuosikokouksen päätöksiä 
 
Vuosikokouksessa päätettiin uusia seuran säännöt Suomen Suomi-Unkari Seuran ohjeiden 
mukaisesti.  Samalla yhdistyksemme sai uuden nimen Lahden Suomi-Unkari Seura ry. 
Yhdistyksemme säännöt löytyvät kotisivuiltamme (www.suomiunkari.fi/osastot/lahti). 
 
Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Maarika Laakso-Helle ja Hanna Markkanen.  
Puheenjohtajaksi valittiin Arto Savander. Hallituksessa jatkavat Arja Etola, Ilkka Haapola, Rai-
la Hagström, Hedvig Halme, Heljä Korja, Janne Manu, Simo Närhi ja Annikki Saarinen. 
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin Arja Etola varapuheenjohtajaksi, Ilkka Haapo-
la sihteeriksi ja Janne Manu taloudenhoitajaksi. 
 

Puheenjohtajan kynästä 
 
Olen siis Arto Savander, vuodesta 1986 lahtelainen.  
Minun yhteyteni Unkariin alkoi jo kesällä 1986 jolloin Pécsistä vieraili naisten koripallojouk-
kue leirillä Lahdessa. Seuraavana kesänä 1987 kävin ensimmäisen kerran Unkarissa. Vuonna 
1988 unkarilainen vaimoni muutti Lahteen.  Olemme perheen kanssa vierailleet vuosittain 
Unkarissa ja usein myös Pécsissä.  
Meillä on paljon urheilun ja muun elämän ystäviä Pécsissä, joiden luona vierailemme. 

 
Mahdollisuuksien tori Vesijärven satamassa 28.4. klo 10:00-14:00 
 
Sunnuntaina 28.4. siis järjestetään toritapahtuma Vesijärven satamassa. 
Yhdistyksellämme on siellä telttapaikka, jossa voi ostaa herkullista gulyás-keittoa (voi myös 
ostaa mukaan omaan astiaan), kirjallisuutta, musiikkia, käsitöitä ym. 
Saatavilla myös Unkarin infomateriaalia ja tietysti paikalla on hallituksen jäseniä allekirjoitta-
neen lisäksi.  
Tule paikalle tapaamaan meitä ja tuokaa ystävännekin! 
Talkooväkeä tarvitaan tännekin, joten ilmoittautumiset Merja Kokkoselle (puh. 0400-
677414, email:merja.manninen(at)edu.lahti.fi) 

 

 

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


Ystävyysvierailu Pécsiin kesällä 

Tulevana kesänä ovat jälleen meidän vuoromme matkustaa Pécsiin sikäläisen Unkari-Suomi 
seuran vieraaksi. Matkan toteutetaan heinä- elokuun taitteessa.  Perillä majoitumme perhei-
siin, ja osallistumme päivittäin Pécsin yhdistyksen ja isäntäperheiden järjestämään ohjel-
maan. Ainakin muutamana päivänä on tarjolla myös mahdollisuus unkarin kielen opiskeluun. 
Matkalle osallistuvien toivotaan tavalla tai toisella osallistuvan vastavierailun järjestämiseen 
pécsiläisille kesällä 2015.  Matkalle mahtuu näillä näkymin 16 henkilöä ja muutamia paikkoja 
on vielä vapaana.  Yhteys matkanjohtaja Arja Etolaan (puh. 050-584 7348, email: ar-
ja.etola(at)gmail.com). 
 

Pécsläisten vierailut keväällä Lahdessa 
 
Kiraly utcan koulun suuri, 40 jäseninen lapsikuoro vierailee Lahdessa 30.4.-4.5. Lotilan kou-
lun vieraana.  Ryhmään kuuluu kuorolaisten ohella 11 aikuista, joista useimmat ovat vielä 
vailla majoitustilaa.  
 Jos pystyt tarjoamaan majapaikan edes yhdelle aikuiselle, niin ilmoita siitä mahdollisimman 
pian Hedvig Halmeelle (puh. 044-2814350, email:hedvig.halme(at)hotmail.com).   
Isännillä on mahdollisuus osallistua mm. kuoron konserttiin ja yhteiseen ohjelmalliseen illan-
viettoon Hollolan Hirvessä! 
 
Lisäksi huhti- ja toukokuun vaihteessa Lahdessa liikkuu myös kaksi muuta pécsiläistä ryhmää: 
 - 22.-29.4. Kivimaan koulun vieraana on 15 hengen koululaisryhmä 
 -  5.-10.5. Lahteen tutustuu 7-henkinen puualan ammattiryhmä 
 

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 sihteerille. 
(ilkka.haapola@phnet.fi ).  
 
 
Yhteistyöterveisin 
Arto Savander ja Lahden Suomi-Unkari Seuran hallitus 

 

 

PS. Jäsentiedotteet ja muuta tietoa toiminnastamme on luettavissa kotisivuiltamme: 

www.suomiunkari.fi/osastot/lahti  
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