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Hyvät Unkarin ystävät - Kedves barátaink 
 

Puheenjohtajan kynästä 
 
Alkuvuoden taituttua kevääseen järjestimme sääntömääräisen vuosikokouksen matkailuluennon 
myötä. Suurlähetystön konsuli Endre Szabó piti erittäin mielenkiintoisen luennon Unkarin 
vähemmän tiedetyistä matkakohteista. 
Kokouksen valittiin puheenjohtajana jatkamaan Arto Savander, samaten hallituksessa jatkavat 
Ilkka Haapola, Raila Hagström, Hedvig Halme, Heljä Korja, Maarika Laakso-Helle, Hanna 
Markkanen, Simo Närhi ja uutena valittiin Kari Vähävuori. 
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin uudelleen Maarika Laakso-Helle 
varapuheenjohtajaksi ja Hanna Markkanen sihteeriksi, taloudenhoitajana toimii Janne Manu. 
Kevään aikana saavat kaikki jäsenmaksukirjeen ja jäsenmaksun tietysti toivomme kaikkien 
maksavan saadakseen mm. jäsenkirjeet, tiedotteet tapahtumista ja hienon neljästi vuodessa 
ilmestyvän Suomi-Unkari lehden.  Samaten toivomme jäsenistömme osallistuvan aktiivisesti 
tapahtumiimme ja tuovan myös ystävänsä mukaan tutustumaan toimintaamme. 
Olkoon tämä vuosi toiminnaltaan ja jäsenaktiivisuudeltaan ikimuistettava ja mitä parhain! 
 

Tulevia tapahtumia: 
 

Lahden Suomi-Unkari Seura täyttää 64 vuotta 22.4. 
Pécsin Unkari-Suomi Seura täyttää 42 vuotta 24.4. 
 
 

Mahdollisuuksien tori-tapahtuma sunnuntaina 24.4. Lahden Satamassa 
 
Esittelemme toimintaamme Mahdollisuuksien tori-tapahtumassa klo 11-15 
Meillä on taas samanlainen teltta, jossa tulemme tarjoamaan sekä ravintoa että informaatiota. 
Syksyn juhlaohjelmiston ensiesittely tiedotteen muodossa tapahtuu teltallamme! 
Tarvitsemme tapahtuman pystytys-, purku-, leivonta- ja myyntitehtäviin vapaaehtoisia! 
Ilmoittautumiset Hedvigille puh. 044 281 4350 tai hedvighalme@hotmail.com 
Lisätietoja tapahtumasta:  www.facebook.com/mahdollisuuksientorilahti/ 

 

 

VII Suomalais-Ugrilaisten kansojen Maailmankongressi Lahdessa 15.-17.6. 
Lisätietoja: http://www.lahti2016.fucongress.org/ 
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Imre Makoveczin kirkot näyttely Ristinkirkossa 15.-28.8. 
 
Makoveczin valokuvanäyttely kiertää ympäri Suomea ja Lahden näyttely liittyy Unkarin 
kulttuuriviikkojen tapahtumiin.  
Avajaiset pidetään sunnuntaina 14.8. Tervetuloa! 
Lisätietoja: www.helsinki.balassiintezet.hu/fi 
 

 

Ystävyysvierailu Pécsiin syyskuussa 
 
Matkan toteutetaan viikolla 38 (19.-26.9.) ja sen hinta tulee olemaan n. 250-300 euroa. 
Kokonaisinta määräytyy nettimatkalippujen ostopäivänä ja sitovien ilmoittautumisten yhteydessä 
on maksettava 100 euron varaamismaksu. 
 Ilmoittautuminen huhtikuun loppuun mennessä! 
Loppuerä laskutetaan ostopäivänä (toukokuun alku) ja huomattavaa, että yhdistys vain ostaa liput 
netistä, osallistujien olevan vastuussa matkasta tarpeellisineen asiakirjoineen ja vakuutuksineen. 
Lentoyhtiönä tietysti Finnair. 
Perillä majoitumme perheisiin, ja osallistumme päivittäin Pécsin yhdistyksen ja isäntäperheiden 
järjestämään ohjelmaan. Ainakin muutamana päivänä on tarjolla myös mahdollisuus unkarin 
kielen opiskeluun.  
Pécsissä on silloin koko viikon monenlaista sadonkorjuuohjelmaa ja myös paikallisen yhdistyksen 
kuukausikokous ja viikko päättyy sunnuntaina  päätösjuhlaan. Myös on mahdollisuus vierailla 
viinitilalla katselemassa korjuutapahtumaa. Ohjelmasisältö saataneen kevään aikana. 
Matkalle mahtuu näillä näkymin n. 16 henkilöä, etusijalla ovat viime vuonna pécsiläisiä 
majoittaneet ja sitten muut ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Lahden Suomi-Unkari Seuran tilinro: FI21 1 298 3007 2002 59 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Arto Savander puh. 040 820 1942 tai arto.savander@phnet.fi 
 
 

Unkarin kulttuuriviikot ja Lahti-Pécs ystävyyskaupunkitoiminnan 60-vuotisjuhlat 
 
Vietämme siis molempia juhlia pääsääntöisesti viikolla 40 (3.-9.10.), mutta ohjelmaa on myös 
muina ajankohtina. 
Kulttuuriviikkojen pääjuhla on torstaina 6.10. Sibeliustalolla viettävän Lahden Sinfonian 
torstaikonsertin puitteissa ja vierailevien unkarilaisartistien sekä unkarilaismusiikin kera. 
Lahti-Pécs ystävyyskaupunkitoiminnan juhlakonsertti pidetään perjantaina 7.10. Ristinkirkossa 
musiikin, puheiden ja juhlakahvien myötä. 
Kevään kuluessa ohjelmarunko tarkentuu, mutta nyt kannattaa laittaa ajankohdat muistiin! 
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Muut tapahtumat 
 
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 Arto Savanderille 
arto.savander@phnet.fi  
 
 
Arto Savander ja Lahden Suomi-Unkari Seuran hallitus 
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