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Hyvät Unkarin ystävät - Kedves barátaink 
 

Puheenjohtajan kynästä 
 
Vuosikokous 
Vuosikokousta ennen pidettiin luento, jossa Unkarin suurlähettilään varamies dr. Urkuti György 
piti erittäin mielenkiintoisen luennon aiheesta ”nykypäivän Unkari”. Valitettavasti pienehkö joukko 
pääsi kuulemaan sitä. 
Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat ja tehtiin henkilövalinnat.  Hallitukseen 
valittiin Ilkka Haapola, Raila Hagström, Hedvig Halme, Heljä Korja, Maarika Laakso-Helle, Janne 
Manu, Hanna Markkanen ja Simo Närhi. Puheenjohtajana jatkaa Arto Savander. 
Hallituksen nimityksiä 
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin varapuheenjohtajana jatkamaan Maarika Laakso-
Helle, sihteeriksi Hanna Markkanen ja taloudenhoitajana jatkamaan Janne Manu. 
Hedvig Halme vastaa seuran varastotilasta, jossa myös paperit ja muut seuran omistamat 
materiaalit säilyvät hyvin. Arkistointi- ja materiaalivastaavalta voi siis kysellä lisää asiasta. 
Muuta kerrottavaa 
Yhdistyksemme toiminta perustuu jäsenistölle tarjottaviin ohjelmiin ja tapahtumiin.  
Jäsenmäärämme on ollut viime vuosina hiukan yli 100 maksavaa jäsentä, joten uusien ihmisten 
mukaansaaminen mahdollistaa toimivan yhdistyksen jatkossakin.  
Vaikka olemme 4. suurin yhdistys Suomi-Unkari Seurassa (saamme mm. 2 edustajaa 
vuosikokoukseen), niin yhdistyksemme kasvun myötä sekä keskusseura että yhdistyksemme 
saavat lisätuloja toimintojensa pyörittämiseen.  
Olkoon kuluva vuosi jäsenhankinnallekin sopiva ajankohta ja Mahdollisuuksien tori-tapahtuma 
on oivallinen paikka näyttää vieraille toimintaamme! 
 

 
Tulevia tapahtumia: 
 
Lahden Suomi-Unkari Seura täyttää 63 vuotta 22.4.2015! 
Pécsi Magyar-Finn Társaság täyttää  41 vuotta 24.4.2015! 

 
Suomi-Unkari Seuran edustajakokous 25.4. Helsingissä 
 

Lauantaina 25.4. kokoontuu Suomi-Unkari Seuran edustajakokous, johon yhdistyksemme saa 
lähettää kaksi edustajaa.  Simo Närhen paikka hallituksessa on erovuorossa, mutta haluamme 
hänen tietysti jatkavan tehtävässään (ehdotuksemme)! 
 
 



 
Mahdollisuuksien tori-tapahtuma 17.5. klo 11.00-15.00 (huom. ajankohtamuutos) 
 
Sunnuntaina esittelemme toimintaamme Mahdollisuuksien tori-tapahtumassa Lahden satamassa.  
Tapahtuman teemaksi on valittu "Yhteisöllisyys". 
Meillä on taas samanlainen teltta, jossa tulemme tarjoamaan sekä ravintoa että informaatiota. 
Tarvitsemme taas apuvoimia niin myynti-, ateria- ja pystytys-/purkutehtäviin. 
Ota yhteyttä Hedvigiin puh. 044 281 4350 tai hedvighalme@hotmail.com   myynnin/aterioinnin 
osalta ja teltan pystytys- ja purkuhommien osalta Artoon puh.040 820 1942 tai 
arto.savander@phnet.fi. 
Muistakaa kutsua vieraita tutustumaan tapahtumaamme! Tervetuloa Gulyás-sopalle! 
 

Pécsiläisten vierailu Lahteen viikolla 34 
 
Pécsiläisten ryhmän koko on noin 18 henkilöä ja olemme saaneet mukavasti majoittajia, mutta jos 
voit majoittaa vaikka yhden heistä ja sitten seuraavana vuonna valmis tekemään vastavierailun 
heidän luokseen, niin ota yhteyttä! 
Tarkoituksena on viettää heidän kanssaan Unkarin kansallispäivää (20.8.) sekä 
Pécsin päivää (1.9.) yhteistapaamisessa. 
Alustavaksi paikaksi on varattu Kilpiäisten VPK, lisätietoja kevään ja kesän kuluessa. 
Majoitusilmoittautumiset Artolle puh. 040 820 1942 tai arto.savander@phnet.fi 
 

10.10.2015 Suomi-Unkari Seura täyttää 65 vuotta! ja sitä juhlistetaan ympäri 
Suomea, tavoitteena kaikilla paikallisyhdistyksien paikkakunnilla 
 
Olemme varanneet tapahtumaan Lahden kirjaston auditorion, jossa keskusseuran materiaali- ja 
muulla avulla järjestämme tilaisuuden kunnioittaen samalla Aleksis Kivi-päivää! 
Lisätietoja joko syksyn jäsenkirjeessä tai lue nettisivuiltamme kesälomien jälkeen. 

 
Siitä kuten muista tulevista tapahtumista voit käydä tutkimassa http://suomiunkari.fi/ tai 
Kulttuuri- ja tiedekeskuksen sivuilta http://www.helsinki.balassiintezet.hu/fi/ 
 
Muista myös tarkkailla kotisivujamme http://suomiunkari.fi/osastot/lahti/   sekä  
https://www.facebook.com/lahdensuomiunkariseura  
 

Muistutus yhdistyksemme sähköpostilistasta 
Yhdistyksemme sähköpostilistalle on liittynyt yli 60 henkilöä. Se merkitsee, että lähes puolet 
jäsenistämme on edelleen nopean ja joustavan sähköpostitiedotuksen ulkopuolella. Jos siis haluat 
päästä mukaan sähköpostilistallemme, niin ilmoita sähköpostiosoitteesi Artolle 
arto.savander@phnet.fi . 
 
 
Arto Savander ja Lahden Suomi-Unkari Seuran hallitus 
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