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Puheenjohtajan palsta
Vuosi on jälleen vaihtunut, ja tätä gregoriaanisen kalenterin vuotta 2013 on jo ehditty
elääkin runsas kuukausi. Alkanut vuosi tuo
runsaasti toimintaa ja tapahtumia seuramme
jäsenille. Tampereen ja ystävyyskaupunkimme Miskolcin ystävyys täyttää virallisesti tänä vuonna 50 vuotta. Siksi Tampereen kaupunki, Unkarin suurlähetystö sekä
Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskus kuin myös
Miskolcin kaupunki haluavat näkyvyyttä
sekä Unkarille että Miskolcille. Saamme
toivottavasti koko vuoden ajan nauttia erilaisista Unkari-tapahtumista.
Kaikista ohjelmista ei vielä tiedetä tarkkaan, mutta suunnitelmia on runsaasti.
Heti nyt maaliskuussa Unkarin kansallispäivän kunniaksi tulee Kalevan kirkon
seurakuntasaliin valokuvanäyttely vanhimmasta unkarinkielisestä raamatusta ja
perjantaina 15.3. samassa paikassa pidetään
myös klassisen musiikin konsertti.
Seuraavalla viikolla Tampereen korkeakoulut pitävät oman Unkari-viikkonsa,
joka on avoin kaikille. Silloin yliopistoissa
ja ammattikorkeakoulussa pidetään eriaiheisia englanninkielisiä esitelmiä, ruokaloissa
tarjotaan unkarilaista ruokaa ja jossakin
liikuntasalissa ehkä tanssitaan unkarilaisia
kansantanssejakin.
Huhtikuussa Hatanpään lukion kuoro
suunnittelee matkaa Budapestiin ja Miskol-

ciin. Toukokuussa Tampereen uusi pormestari on kutsuttu Miskolcin juhlallisuuksiin..
Kesällä unkarilaisia taiteilijoiden toivotaan tulevan niin Annikinkadun kesäfestivaaliin kuin Tampereen Teatterikesäänkin.
Kesän loppupuolella elokuussa järjestettäneen miskolcilaisten valokuvanäyttely
Tampereella Galleria Emilin studiossa.
Elokuun alussa tamperelaisia nuoria on
menossa Miskolcin kaupungin järjestämälle
kesäleirille, joka pidetään Balatonin rannalla, Balatonmáriafürd ssä.
Viikolle 38 eli heti syyskuun puolenvälin jälkeen on suunnitteilla koko juhlavuoden
huipennus: Miskolcin pormestarin johtama
virallinen delegaatio on kutsuttu Tampereelle, Virastotalon aulatila on varattu toiselle
Miskolc-aiheiselle näyttelylle. Tampereen ja
Miskolcin koululaisille on suunnitteilla piirustuskilpailu, Metso-kirjostoon saataneen
jotain Unkari-aiheista tapahtumaa, Niagaraan suunnitellaan unkarilaisen elokuvan
viikkoa jne, jne.
Toivoa sopii, että näiden suunniteltujen tapahtumien järjestelyissä onnistutaan
ja tilaisuudet kiinnostavat monia, niin tätä
kautta voimme saada uusia ja innokkaita
Unkarin-ystäviä ja seurallemme myös lisää
jäseniä!
Omat perinteiset tapahtumamme lomittuvat juhlatapahtumiin mukavasti: sunnunsivu 3

tain lmi-iltapäiviä jatketaan, järjestämme
muutaman nyt kevätkaudellakin, toukokuussa toivomme pääsevämme taas saunomaan ja
syömään gulyásia Vähä-Otavan saareen.
Ensimmäinen tärkeä tapahtuma on
kuitenkin jo nyt helmikussa: tiistaina 26.
päivä kokoonnumme Suvantokadulle tarkastamaan, miten menneenä vuonna on toimittu,
sopimaan uudesta hallituksesta ja tämän
alkaneen vuoden toiminnasta.
Tervetuloa runsaslukuisina ja ideoita
puhkuen paikalle!
Toivottavasti nämä monet tulevat
tapahtumat saavat niin nuoret kuin vanhemmatkin innostumaan Unkarista, tulemaan
tilaisuuksiin, matkustamaan Unkariin. Toi-
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von myös, että niin nykyiset kuin tulevatkin
Unkarin-ystävät löytävät näistä ohjelmista
tai monipuolisesta veljesmaastamme jotain
juuri itselleen ja mielenkiinnolleen sopivaa,
innostavaa, viihdyttävää, rentouttavaa, sillä
kaikkea tätä Unkarista löytyy!
62-vuotias Tampereen Suomi-Unkari
seura toivottaa onnea ja menestystä 50 vuotta
täyttävälle Tampereen ja Miskolcin yhteistyölle! Oikein hyvää ja mielenkiintoista
alkanutta vuotta kaikille jäsenillemme sekä
tämän lehden lukijoille!
Irmeli Kniivilä
puheenjohtaja
Tampereen Suomi-Unkari Seura

Tampereen Suomi-Unkari Seura ry.

Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen
Tampereen Suomi-Unkari Seura ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 26. helmikuuta 2013 kello 18 alkaen Kansainvälisessä
toimintakeskuksessa, Suvantokatu 13, 2. krs.

Esityslista
1

Kokouksen avaus
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
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Työjärjestyksen hyväksyminen
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Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokoukselle:
- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- kaksi ääntenlaskijaa
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Ilmoitusasiat
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Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2012
Liite 1. (s. 8)
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Tilinpäätös vuodelta 2012
Liite 2. (s.12)
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Tilintarkastajien lausunto sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
Tilintarkastajien lausunto luetaan kokouksessa.
sivu 5
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Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013
Liite 3. (s. 13)
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Vahvistetaan jäsenmaksu vuodelle 2013
Seuran sääntöjen mukaan: “ Seuran paikallisyhdistys suorittaa seuralle
kutakin henkilöjäsentään kohti seuran varsinaisen edustajakokouksen
vahvistaman jäsenmaksun”. Tampereen yhdistyksen säännöissä todetaan
lisäksi, että vuosikokouksesa “vahvistetaan jäsenmaksun suuruus”.
Yhdistyksen jäsenmaksu oli v. 2012 seuran edustajakokouksen suosituksen
mukainen eli 25 euroa, josta seuran osuus on 15 euroa ja osaston osuus 10
euroa. Lisäksi niiden jäsenten osalta, jotka ovat liittyneet seuraan ennen
vuotta 2007 ja ovat tuolloin olleet yli 65-vuotiaita, jäsenmaksu on 20 euroa,
josta seuran osuus 12 euroa ja osaston osuus 8 euroa (ns. II maksuluokka).
Hallitus esittää, että jäsenmaksu vahvistettaisiin vuoden 2012 tason mukaisesti.
Vuosikokous päättää lisäksi tukijäsenten jäsenmaksuperusteista.
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Vahvistetaan talousarvio vuodeksi 2013
Liite 4. (s. 16)
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Yhdistyksen puheenjohtajan valinta toimikaudeksi 2013
Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan
yhdistyksen puheenjohtajaksi, valitaan vuodeksi kerrallaan.
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Yhdistyksen hallituksen jäsenten vaali toimikaudeksi 2013
Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi on yksi
vuosi. Paikkansa jättävät täytettäväksi v. 2012 toimintakertomuksen alussa
luetellut hallituksen jäsenet.
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Toiminnanntarkastajien vaali toimikaudeksi 2013
Tilintarkastajina ovat toimineet Aino Erenius ja Pirkko Kalmari, varalla
Risto Arajärvi ja Paavo Kokkonen.
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Edustajakokousedustajien vaali vuodeksi 2013
Seuran sääntöjen mukaan saavat paikallisyhdistykset kutakin alkavaa sataa
(100) jäsenmaksunsa maksanutta henkilöjäsentä kohti yhden edustajan
Suomi-Unkari Seura -- Finn-Magyar Társaság ry:n edustajakokoukseen.
Tampereen yhdistys voi nimetä edustajakokoukseen kaksi edustajaa.

16

Muut mahdolliset asiat

17

Kokouksen päättäminen
TAMPEREEN SUOMI-UNKARI SEURA RY.
Irmeli Kniivilä Laura Panula
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Tampereen Suomi-Unkari Serura ry.
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Toimintakertomus vuodelta 2012
Hallitus ja
toimihenkilöt
Hallituksen jäsenet toimintavuonna 2012
olivat:
Irmeli Kniivilä, puheenjohtaja
Alma Peltola, varapuheenjohtaja
Laura Panula, sihteeri
Marjut Huhtinen, taloudenhoitaja
Simo Koho
Eija Kukkurainen
Auli Mattsson
Pertti Rantanen
Tenho Takalo
Mária Uliczki-Peltola
Mari Vares
Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet Aino Erenius ja Pirkko Kalmari,
varalla Risto Arajärvi ja Paavo Kokkonen.

Jäsenistö
Yhdistyksen jäsenmäärä v. 2012 lopulla oli
178. Jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä oli
152. Jäsenmäärä on hieman muuttunut (v.
2012 alussa 182, maksaneita 155)

Kokous- ja
jäsentoiminta
VUOSIKOKOUS. Osaston sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Kansainvälisivu 8

sessä toimintakeskuksessa keskiviikkona
15.2.2012 kello 18.09 –19.11. Kokouksen
puheenjohtajana toimi Martti Kalmari ja
sihteerinä Laura Panula. Kokous käsitteli
sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat, valitsi
hallituksen sekä puheenjohtajaksi Irmeli
Kniivilän.
Kokouskutsun mukaisesti kokouksessa esiteltiin, käsiteltiin ja hyväksyttiin lisäksi uudet
säännöt ml. nimenmuutos seuran hallituksen
vahvistettavaksi. Uusi nimi kuuluu: Tampereen Suomi-Unkari Seura ry. Aikaisemmin
käytetty osasto-nimitys korvataan jatkossa
(paikallis)yhdistys-nimityksellä. Mukana oli
kaikkiaan noin 20 osaston jäsentä.
HALLITUS. Järjestäytymiskokouksessaan
hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Alma
Peltolan, sihteeriksi Laura Panulan ja taloudenhoitajaksi Marjut Huhtisen. Hallitus
on kokoontunut toimintakautensa aikana
yhteensä 7 kertaa, kokoontumispaikkana oli
useimmiten Kansainvälinen toimintakeskus
Suvantokadulla. Tarvittaessa on nimetty
erilaisia valmisteluryhmiä.
UNKARIN KANSALLISPÄIVÄÄ (15.3.)
vietettiin16.3. Esitelmöijänä oli YT Heino
Nyyssönen aiheenaan ”Unkari, talouskriisi
ja demokratian ongelmat”. Tarjoilut tilaisuudessa nyyttikestinä. Paikalla oli noin 30
kuulijaa.
SUNNUNTAIVIERAANA 1.4. Botond
Vereb-Dér. Esitelmä ”Turvapalvelut kyl-

män sodan aikana Unkarissa”, elokuva
Kádárin ajasta ja keskustelua aiheesta sekä
nyyttikestit. Paikalla noin 20 yhdistyksen
jäsentä.
TANSSITUPA. Finnországi Magyarok
Egyesülete-yhdistyksen, FME:n kanssa
yhteisesti järjestetty kansanmusiikki- ja
tanssitapahtuma Folker-yhtyeen siivittämänä
toimintakeskuksessa keräsi Unkarin ystävät
yhteen 22.4. Paikalla oli runsaasti oman
osaston ja FME:n jäsentä.
SAUNAILTA JA ALUETAPAAMINEN
Vähä-Otavan saaressa. Lempiäniemessä,
Paperiliiton osasto 6:n perustaman säätiön
lomapaikassa. Keitettiin gulyásia ja saunottiin 26.5. Paikalla oli parisenkymmentä
henkeä, joista 3 Valkeakosken osastosta.
ELOKUVAILTOJA jatkettiin. Unkarilaista
kulttuuria elokuvan muodossa ja jäsenten
kesken nautittuna, kera Tapio Peltolan mainion ja asiantuntevan alustuksen. Filmeinä
nähtiin ’A Pál utcai fíuk’ ja ‘Szerelem’.
PUKU- ja TANSSINÄYTÖS. Unkarin eri
kansatieteellisten alueiden unkarilaisiin kansanpukuihin ja kansantansseihin tutustuttiin
Takahuhdin Pappilassa 23.9.
YSTÄVYYSSEURAMESSUT järjestettiin
lokakuun alussa Tampereen Kaupunginkirjasto Metsossa. Kaksipäiväisessä apahtumassa seura esitteli toimintaansa, Unkaria,
kieltä ja kirjallisuutta sekä ystävyyskaupunki
Miskolcia.
Koulujen UNKARIVIIKOT tuottivat myös
Tampereen kouluihin Unkari-tietoutta.
HELSINGIN KIRJAMESSUILLA lokakuun lopussa esiintyjänä oli myös Tenho

Takalo, joka osallistui tapahtumaan paneelikeskustelijana.
UNKARILAISEN NYKYKIRJALLISUU DEN ESITTELY. Kirjamessujen
jälkeen (31.10.) Tampereellekin saatiin
uuden unkarilaisen kirjallisen maailman
tuulahduksia kääntäjä Outi Hassin kirjallisuusillassa, joka toteutettiin yhteistyössä
kaupunginkirjaston kanssa.
OPERETTI Kreivitär Mariza keräsi 24
yhdistyksen jäsentä TTT:iin 5.11.
MYYJÄISET. Kalevan kirkon seurakuntatiloissa järjestettiin torstaina 29.11. Kalevan
seurakunnan Unkaripiirin myyjäiset, joihin
yhdistys osallistui omalla pöydällään toimintansa tukemiseksi. Samalla T.Takalo opasti
jäseniä gulyásin teossa.
PIKKUJOULUA juhlistettiin 13.12. Kansainvälisessä toimintakeskuksessa. Juhlassa
oli tarjolla glögiä, riisipuuroa, pipareita ja
muita jouluherkkuja. Osallistujia muisti
myös joulupukki vierailullaan. Läsnä oli
noin 25 henkeä.

Tiedotustoiminta
Suomi-Unkari Seura julkaisee jäsenistölle
tarkoitettua lehteä “Suomi-Unkari”, joka
ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Tampereen
yhdistys on julkaissut neljä kertaa vuodessa
ilmestyvää jäsenlehteä UNKARIN UUTISET - Magyar Hírek. Vastaavana toimittajana ja taittajana on toiminut edelleen Tenho
Takalo. Lehden tarkoituksena on tiedottaa
jäsenkunnalle sekä pääseuran että oman
yhdistyksen toiminnasta, seurata Unkarin tapahtumia sekä kertoa aikakauslehden tapaan
sivu 9

ajankohtaisista Unkariin liittyvistä asioista.
Lehdessä on ollut myös jäsenten kertomuksia
siitä, miten he ovat Unkarin ystäksi päätyneet. Yhdistyksen uudet www-sivut otettiin
käyttöön ja sieltä on luettavissa yhdistyksen
tiedotteita, välähdyksiä Unkarin uutisista ja
kaikenlaista muuta kiinnostavaa. Kiireellisissä tapauksissa on lähetetty jäsenistölle
erillisiä tiedotteita postitse ja sähköpostitse.

Lähiosastojen yhteistyö
- Valkeakosken pääsiäisjuhla sai osallistujia
Tampereenkin seurasta.
- Aluetapaaminen yhteisen toiminnan suunnittelemiseksi järjestettiin Vähä-Otavan
saaressa 26.5., yhteensattumien takia vain
Valkeakosken yhdistys oli mukana vieraanamme.
- Yhdistyksen edustaja kävi tervehtimässä
Lahden osastoa sen ’syntymäpäivillä’, osaston 60-vuotisjuhlassa.
- Lempäälän osaston ’Tonavan risteily’-kesätapahtumassa Hämeenkyrössä oli mukana
muutamia seuramme edustajia.
- Valkeakosken osaston pikkujouluissa oli
myös seuramme edustajana Pertti Rantanen.

Muu toiminta
SEURAN EDUSTAJAKOKOUS. Vuosikokous valitsi Suomi-Unkari Seura ry:n
edustajakokoukseen yhdistyksen edustajiksi
Laura Panulan ja Alma Peltolan, varaedustajaksi Irmeli Kniivilän ja Simo Kohon.
Edustajakokouksessa 28.4.2012 yhdistyksivu 10

sen edustajina olivat Laura Panula ja Alma
Peltola.
Kesäkuinen YSTÄVYYSKUNTAKONFERENSSI Espoossa keräsi yhteen kuntapäättäjät Suomesta ja Unkarista. – Tampereen yhdistystä tilaisuudessa edusti Tenho
Takalo.
OSALLISTUMINEN SUOMALAISUGRILAISTEN KANSOJEN MAAILMANKONFERENSSIIN Seuramme
puheenjohtaja Irmeli Kniivilä oli syyskuun
alussa Unkarissa Suomalais-ugrilaisten
kansojen maailmankongressissa Siófokissa
sekä Suomi-museon vihkiäisissä Iszakaszentgyörgyissä.
PAIKALLISTYHDISTYSTEN NEUVOTTELUPÄIVÄ pidettiin Helsingissä 19.11.
Seuraa edusti siellä Irmeli Kniivilä.
UNKARILAISTA KULTTUURIA on
ollut tarjolla myös Pispalan Sottiisissa,
Tampereen Työven Teatterissa, Espoon
Linna-salissa, Tampereen kansainvälisillä
lyhytelokuvajuhlilla sekä muissa yksittäisissä tapahtumissa.
PÄIVYSTYS JA MUU ASIANTUNTIJAAPU. Seuran toimistolla Kansainvälisessä
toimintakeskuksessa on päivystetty mahdollisuuksien mukaan torstaisin klo 16–17.
Toimistolla on ollut myynnissä seuran julkaisemia kirjoja ja unkarilaisia mausteita.
UNKARIN KIELI. Unkarin kieli oli jälleen
Ahjolan kansalaisopiston kielitarjonnassa.
Moni seuran ja sen hallituksen jäsen on antanut tarvittaessa asiantuntemus-, tulkkaus- ja
majoitusapua myös ulkopuolisille tahoille.
KANSAINVÄLISEN TOIMINTAKESKUKSEN TUKIYHDISTYS piti syysko-

kouksensa 13.11. Seuraa edustivat Marjut
Huhtinen ja Eija Kukkurainen, joka on myös
seuran edustaja Kansainvälisen toi mintakeskuksen tukiyhdistyksen hallituksessa
v. 2012.

KANSAINVÄLISEN TOIMINTAKESKUKSEN kevätjuhlaa ja pikkujoulua 13.11.
vietettiin perinteiden mukaisesti muiden
ystävyysseurojen kanssa yhteisesti.

TAMPEREEN SUOMI-UNKARI SEURAN HALLITUS
Irmeli Kniivilä

Laura Panula

puheenjohtaja

sihteeri

Ota käyttöösi yhdistyksemme
Internet-sivut osoitteessa
http://www.suomiunkari. /osastot/wordpress/tampere/
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Tampereen Suomi-Unkari Seura ry.

Tilinpäätös 2012
TULOSLASKELMA 01.01.—31.12.2012
Varsinainen toiminta
Kulut

1.419,54

Tuotot

1.337,95

- 81,59

Jäsenlehti

- 1.193,87

Vuokrakulut

- 145,00

Muut kulut

- 385,18

Jäsenmaksutuotot

+ 1.460,00

Korkotuotot

+ 2,17

Oman toiminnan tuotto

- 343,47

Avustukset
Tampereen kaupunki

+ 300,00

Tilikauden alijäämä

- 43,47

TASE 31.12.2012

Vastaavaa

Vastattavaa

Rahoitusomaisuus

Oma pääoma .1.1.2012

Pankkisaamiset
Käteiskassa
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1.311,92

Alijäämä

1.374,09
43,47

18,70
________

________

1.330,62

1.330,62

Tampereen Suomi-Unkari Seura ry.
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Toimintasuunnitelma vuodelle 2013
Suomi-Unkari Seuran (SUS) ja sen paikallisyhdistysten tarkoituksena on sääntöjensä mukaan koota eri kansalaispiirejä toimimaan
senet ja puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.
Suomen ja Unkarin kulttuurisuhteiden
Vuosikokous hyväksyy myös toimintakerkehittämiseksi. SUS pyrkii niin ikään levittomuksen ja toimintasuunnitelman sekä
tämään ja syventämään Unkarin historian,
talousarvion seuraavaa toimintakautta varkulttuurin, yhteiskunnan ja talouselämän
ten. Mikäli jäsenet tai paikallisyhdistyksen
tuntemusta sekä lujittamaan ja lisäämään
hallitus katsovat tarpeelliseksi, voidaan yhSuomen ja Unkarin välistä vuorovaikutusta
distyksen ylimääräinen kokous muulloinkin
ja ystävyyttä.
kutsua koolle.
SUS ja paikallisyhdistykset järjestävät
tarkoituksensa toteuttamiseksi esitelmätilaisuuksia, tukevat näyttelyiden, konserttien
ym. taidetilaisuuksien järjestämistä sekä
Unkariin liittyvää tiedotus- ja harrastustoimintaa. Kontaktien kehittämiseksi ja
molemminpuolisen tuntemuksen lisäämiseksi edistetään unkarin kielen opiskelua ja
järjestetään matkoja.

Toimihenkilöt ja
hallinto
Paikallisyhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen vuosikokouksen valitsema hallitus.
Siihen kuuluu vuodeksi kerrallaan valittavan
puheenjohtajan lisäksi vähintään kolme ja
enintään viisitoista jäsentä, jotka valitaan
vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten
tulee olla yhdistyksen jäseniä. Toimintakertomuksen yhteydessä on esitetty toimintavuoden 2012 hallitus.
Paikallisyhdistyksen ylin päättävä elin on
vuosikokous, joka valitsee hallituksen jä-

Paikallisyhdistyksen
toiminta
TALOUS. Paikallisyhdistyksen varat
käytetään toiminnan ylläpitämiseen ja
kehittämiseen. Talousarvio perustuu n.
170 jäsenen jäsenmaksutuloihin, jolloin
jäsenmaksukertymä säilyy suurin piirtein
nykyisellään. Vuoden 2013 jäsenmaksu on
25 euroa, josta keskusseuran (SUS) osuus
on 15 euroa ja yhdistyksen osuus 10 euroa.
2. maksuluokassa (yli 65-vuotiaat ennen v.
2007 liittyneet) jäsenmaksu on 20 euroa,
josta SUS:n osuus 12 euroa ja yhdistyksen
osuus 8 euroa.
Mahdollisten maksullisten tilaisuuksien
pääsylippujen myyntitulojen ym. tulojen
kertymän arviointi on vaikeaa, koska yleisömäärää ja esiintyjille maksettavia palkkioita tai korvauksia on mahdoton ennakoida
täsmällisesti.
KOKOUS- JA JÄSENTOIMINTA. Paikallisyhdistys pyrkii itsenäiseen ja omasivu 13

ehtoiseen toimintaan. Toisaalta pyritään
yhteistyössä Suomi-Unkari Seuran ja sen
muiden paikallisyhdistysten sekä Unkarin
kulttuuri- ja tiedekeskuksen kanssa tarjoamaan jäsenkunnalle ja kulloisestakin
teemasta kiinnostuneille tamperelaisille
monipuolista ohjelmaa.
Paikallisyhdistyksen toiminnan tehostamiseksi ensiarvoista on jäsenkunnan aktivointi
ja sellaisen toiminnan suunnittelu, josta
jokainen jäsenryhmä voisi löytää itseään
kiinnostavia teemoja. Lähiosastojen kanssa
jatketaan vahvaa yhteistyötä. Uudelleen virinnyttä ystävyyssuhdetta Miskolcin paikallisyhdistyksen kanssa pyritään entisestään
lujittamaan.

Ohjelmasuunnitelma
vuodelle 2013
Ohjelmasta tullaan tiedottamaan yksityiskohtaisesti jäsenlehdessä, verkkosivuilla
sekä tarvittaessa lehdissä.
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Vuosikokous pidetään tiistaina
26. helmikuuta kello 18 Kansainvälisessä
toimintakeskuksessa Suvantokadulla.

unkarilaisten filmien viikko, nauttimaan
musiikista ja muistakin kulttuuri-iloista sekä
tapaamaan unkarilaisia ystävyyskaupunkilaisia. Paikallisyhdistys suunnittelee tapahtumia Tampereen kaupungin kansainvälisten
asioiden toimiston organisoimassa tiimissä
yhdessä eri kulttuurilaitosten, seurakunnan
ja koulujen kanssa.
UNKARI-VIIKKO. Tamperelaisissa korkeakouluissa yhdistetään voimat ja opiskelijat järjestämällä ystävyyskaupunkitoiminnan
juhlavuonna Unkari-viikko. Unkarilaisia ja
suomalaisia luennoitsijoita keräännytään
kuulemaan viikolla 12.
Suosittuja ELOKUVAILTOJA jatketaan tämän toimintakauden ensimmäinen elokuva
esitetään helmikuun alussa.
KULTTUURI-ILTA. Kutsumme kääntäjä
Outi Hassin kylään huhtikuussa esittelemään
meille ajatuksiaan ja töitään unkarilaisesta
kirjallisuudesta.
SAUNAILTA. Kevättoimintakauden päättävä tapaaminen järjestetään Vähä-Otavan
saaressa touko-/kesäkuussa.
KIELILEIRI. Yhdistyksen jäseniä rohkaistaan osallistumaan kielileirille Unkarin
Zalaegerszegissä heinäkuussa.

UNKARIN KANSALLISTA JUHLAPÄIVÄÄ, maaliskuun 15:ttä vietetään tänä
vuonna konsertin ja näyttelyn merkeissä
Kalevan kirkon seurakuntasalissa sekä
suurlähettilään vastaanotolla Tampereen
Raatihuoneella.

TAMPERE-MISKOLC 50 VUOTTA.
Syys-lokakuulle ajoittuvat suurimmat
tapahtumat otsikolla “Tampere-Miskolc
50 vuotta”; museoon saadaan unkarilaista
kuvataidetta esille ja suuri 50-vuotisjuhla
ajoittuu tuohon ajankohtaan.

TAMPEREEN JA MISKOLCIN YSTÄVYYSKAUPUNKISOPIMUS 50-VUOTTA Tämän aiheen ympärille vuonna 2013
tullaan rakentamaan näyttelyjä, mahdollinen

UNKARIN V. 1956 KANSANNOUSUN
VUOSIPÄIVÄÄ (23.10.) vietetään lokakuussa Kansainvälisessä toimintakeskuksessa.
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PIKKUJOULU ja UNKARI-MYYJÄISET marras-joulukuussa päättävät syyskauden.

tamperelaisissa päivälehdissä (tapahtuma- ja
seuratoimintapalstat). Tarvittaessa käytetään
myös muita kanavia.

KULTTUURIOHJELMA. Musiikki-,
teatteri- ja näyttelyretkiä järjestetään, jos
tarjolla on sopivaa Unkari-aiheista ohjelmistoa. Konserteista tai muista mahdollisista
taiteilijavierailuista tiedotetaan jäsenistölle
erikseen.

Tampereen paikakallisyhdistyksen toiminnasta informoidaan myös Suomessa
asuvia unkarilaisia edustavan Finnországi
Magyarok Egyesülete-yhdistyksen, FME:n
Tampereella/Pirkanmaalla asuvia jäseniä.
Yhteistyötä Tampereen unkarilaisten kanssa
pyritään jatkamaan.

Tiedotus
Seuran lehti “Suomi-Unkari” tulee jäsenkunnalle neljännesvuosittain. Paikallisyh distyksen oma jäsenlehti UNKARIN
UUTISET–Magyar Hírek ilmestyy neljä
kertaa vuoden 2012 aikana. Erilaisista yhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista tullaan
tiedottamaan yksityiskohtaisesti jäsenlehdessä, www-sivuilla, sähköpostitse sekä

Muu toiminta
Seuran varsinainen edustajakokous on toukokuussa Helsingissä ja paikallisyhdistysten
neuvottelupäivä syksyllä 2013.
Yhdistys on tarvittaessa mukana ja apuna
eri yhteisöjen saadessa vieraita Unkarista tai
suunnitellessa omia matkoja Unkariin.

TAMPEREEN SUOMI-UNKARI SEURA RY
Irmeli Kniivilä

Laura Panula
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Tampereen Suomi-Unkari Seura ry.

Liite 4

Talousarvio vuodelle 2013
Varsinainen toiminta

Tuotot

+ 600

Kulut

- 1.200
- 600

Jäsenmaksutuotot

+ 1.500

Tuotot yhteensä

Monistus-, posti- ja toimistokulut
Jäsenlehti
Muut kulut

+ 900

- 200
- 1.200
- 500
- 1.900

Avustus, Tampereen kaupunki

Tilikauden alijäämä
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600

- 400

TALOUSFOORUMI – KATSE UNKARIIN
Aika perjantai 15.3.2013 klo 12.30–15.30
Paikka Tampereen kaupungin valtuustosali, Aleksis Kiven katu 14-16
Unkarin Suomen suurlähetystö järjestää Unkarin kansallispäivänä 15.3.2013 Tampereella
talousseminaarin, jossa esiintyvät Unkarin Suomen suurlähetystön, Miskolcin kaupungin edustajat. Seminaarissa kuullaan myös yrityksen edustajan kokemuksia Unkarin markkinoista.
Talousseminaarissa tuodaan Unkaria tutummaksi ja saadaan tietoa yritysten menestymisen
mahdollisuuksista Unkarin markkina-alueella. Seminaari on suunnattu yrityksille ja muille
tahoille, joita kiinnostaa Unkarin talousalue ja yritysyhteistyö.
Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Unkarin suurlähetystön kanssa Pirkanmaan ELY-keskus,
Tampereen kaupunki ja Tampereen kauppakamari.

Ohjelma:
12.30 Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu
13.00 Tilaisuuden avaus
toimitusjohtaja Antti Eskelinen,
Tampereen kauppakamari
13.20 Tervehdyssanat
suurlähettiläs Kristóf Forrai, Unkarin
suurlähetystö
13.30 Unkari tänään / Unkarin taloudesta
lähetystösihteeri György Urkuti,
Unkarin suurlähetystö
14.00 Miskolc is waiting for the Finnish
Companies
Mr. Péter Pliegler, Deputy Mayor of
Miskolc

14.30 Vientiä ja liiketoimintaa Unkarissa
toimitusjohtaja Tommi Pettersson,
Kojair Tech Oy
14.45 Destination Hungary – Tervetuloa
Unkariin
neuvonantaja Arpad Jelinko, Unkarin suurlähetystö
15.00 Tilaisuuden yhteenveto
kansainvälistymispäällikkö Raimo
Ala-Korpi, Pirkanmaan ELY-keskus

Puheenjohtajana toimii kunniakonsuli Kristiina Jaatinen
Ilmoittautumiset 8.3.2013 mennessä Tampereen kauppakamariin:
anna.lehtisalo@tampereenkauppakamari.
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Kaija Mastomäki:

Miten minusta tuli Unkarin ystävä?
Synnyin Lahdessa toisen maailmansodan
aattokuukausina ja muutin Hämeenkyrön
Pinsiöön, kun tulin kouluikään. Muutto kaupungista pieneen satakuntalais-hämäläiseen
maalaiskylään oli kaupunkilaislapselle suuri
kulttuurinen muutos. Kylällä tiedettiin oitis,
että ne Alaset (nimenmuutos Mastomäeksi
tapahtui vasta muuttomme jälkeen) olivat
”erilaisia”, kun niillä oli muuttokuormassa
kirjahyllykin!
Maalaiskylän kansakoulu tuli tutuksi,
mutta koulunkäynti jatkui vuonna 1950
Tipalassa, Wivi Lönnin suunnittelemassa
Tampereen tyttölyseossa Satamakadulla.
Ylioppilaaksi pääsin vuonna 1959 ja menin
Ahlmanin emäntäkouluun ja jatkoin seuraavana vuonna talouskouluun. Vuonna 1961
muutin työn perässä Helsinkiin ja seuraavana
vuonna kirjoittauduin Helsingin yliopiston
valtiotieteelliseen tiedekuntaan.
Yliopisto-opinnot jäivät kuitenkin pian
taka-alalle, kun työelämä vei mennessään.
”Piikominen”, eli sisäkön tai keittäjättären
tehtävät jäivät tosin lyhytaikaisiksi, kun siirryin Postipankin palvelukseen ja sain läheltä
seurata maksupalvelutoiminnan kehittymistä
ensin Helsingissä ja sitten vuodesta 1972
Tampereella. Postipankin Tampereen maksupalvelukeskuksen tarkastajan tehtävästä
jäin aikanaan myös eläkkeelle.
Ensimmäinen kosketukseni Unkariin
sain 8-vuotiaana, kun sain tädiltäni lahjaksi
sivu 18

Unkarilaisia kansansatuja -teoksen ja tutustuin prinsessoihin, jotka menivät naimisiin
sikopaimenten kanssa. Itse asiassa sain
seuraavana vuonna samasta teoksesta lahjaksi toisen kappaleen eli ainakin suvussa
tiedettiin, että Mastomäellä luetaan kirjoja.
Saman kirjan saaminen peräkkäisinä vuosina
kuvannee osaltaan sitä, että noina vuosina
julkaistujen lastenkirjojen nimikkeiden
määrä ei ollut kovin suuri. Seuraava kosketukseni Unkariin lienee ollut vasta vuosi
1956, jolloin noina lokakuun ja marraskuun
päivinä pikemminkin tamperelaisten koulutovereiden kesken kuin kotona keskusteltiin
unkarilaisten kovasta kohtalosta ja tunnettiin
syvää solidaarisuutta ”sukulaiskansaa”
kohtaan.

Kaija ja Kirsti
Budapestissa
1970-luvun alussa olin nuori ja itsenäinen
nainen, ”sinkku”, sanottaisiin nykyisin, halusin nähdä myös maailmaa ja se oli myös taloudellisesti mahdollista ilman kohtuuttomia
uhrauksia. Ensimmäinen ulkomaanmatkani
suuntautui Madeiran lomasaarelle vuonna
1972. Seuraavana vuonna olin tyttökaverini
Kirstin kanssa lähdössä Unkariin ja se olikin
sitten menoa!
Matkatoimisto Arean Top Clubin

Tässä olen Habsburgien 1700-luvun
alussa tuhoaman Diósgy rin linnan
raunioilla.

kaupunkilomaan ei kuulunut muuta kuin
lennot, lentokenttäkuljetukset ja hotellimajoitus. Silloinen Suomi-Unkari Seuran
Tampereen osaston sihteeri Aino Tuutti oli
ystävällisesti antanut käyttöömme karttoja
ja matkaoppaita. Hotellimme oli Budapestin
keskustassa, Rákóczi -kadulla itäisen rautatieaseman tuntumassa, nimenä oli tuolloin
Szabadság, Vapaus. (Alun alkaen hotellin
nimenä 1917—1962 oli ollut Imperiál, sitten
valtiollistettuna 1962-1985 Szabadság, vuodesta 1985 Hungária Nagyszálló ja vuodesta
1990 Grand Hotel Hungária.)
Olimme saaneet hyvät ohjeet ja uskalsimme kulkea kaupungilla, tutustua nähtävyyksiin ja tietysti myös seikkailla metrossa. – Pikantin lisänsä toi se, että tunnistettavien symbolien puuttuessa jouduimme
arvaamaan ensi kerroilla, kummasta ovesta
”hädän hetkellä” menisimme, kun ovessa
luki vain k ja viereisessä ovessa Fér ak. –
Ihastuimme kaupunkiin ja sen nähtävyyksiin
ja tarjolla olleisiin retkiin. Hotellissamme
kävi suomea opiskeleva Gábor, joka esitteli
IBUSZin retkitarjontaa. Tuolloin Unkarin
valtion matkatoimisto IBUSZ ja ulkomaiset

matkatoimistot tekivät yhteistyötä
ja retkitarjonta oli suunniteltu keskitetysti. Ennen kuin lähdettiin ulos
pääkaupungista, bussi kokosi useasta
hotellista ne ulkomaalaiset turistit,
jotka olivat ostaneet saman retken.
Opastuskieli oli tavallisesti saksaa
tai englanti. Top Club-matkoilla suomalaisia turisteja ei useinkaan liene
ollut niin paljon, että olisi saatu täysin
suomalainen bussi ja sille suomea
puhuva opas.
Hotellimme ravintolassa oli mustalaisorkesteri, joka selvällä suomella toivotti:
”Hyvää ruokahalua, kulta pieni!”, orkesteri
oli näet esiintynyt aiemmin Tampereella
nykyisen Tillikan edeltäjässä, Pusta-ravintolassa. Toki nuoren naisen itsetuntoamme
hiveli myös se, kun orkesterin prímás tuli
pöytämme ääreen soittelemaan iki-ihania
operettisävelmiään. Viikon ohjelmatarjontaan kuului myös Budapestin kävijöille
tutussa Gellért-kukkulan Citadella-ravintolassa järjestetty yhteinen illanvietto, jossa
osanottajat joutuivat kansallisuuksittain
esiintymään. Niinpä mekin ”pääsimme”
esittämään yhden laulun, joka tosin taisi
kalveta vaikkapa suuren puolalaisryhmän
esityksen rinnalla.

Epävirallista
ja ”virallista”
vuorovaikutusta
Olin itse tutustunut unkarilaiseen kansansivu 19

tanssiin, kansanmusiikkiin ja mustalaismusiikkiinkin jo Helsingin vuosinani tätini
välityksellä. Hän oli pääkaupungissa tunnettu ompelija, jonka asiakkaina olivat mm.
Neuvostoliiton ja Unkarin suurlähettiläiden
puolisot. Niinpä tätini sai unkarilaisen kokoonpanon – tai ensemblen – vieraillessa
Helsingissä konsertteihin ja jopa elokuvaesityksiin aina suurlähetystöstä kaksi
lippua, jotka myös säännöllisesti yhdessä
käytimme ja näin minulle tuli tutuksi mm.
kuuluisa Rajkó zenekar. Olin saanut tämän
”seuralaisen” roolin siksi, että tätini oli
kelpuuttanut sukulaistytöistään vain minut
avustajakseen, kun piti saada nopeasti hyvää
jälkeä esim. jonkin hameenhelman ompelemisessa. Unkari kuului myös jouluun, sillä
lähetystö toimitti jouluisin tädilleni myös
pullon Tokaj aszú-viiniä, jonka myös yhsivu 20

Yllä”Ilmasiltalaisia” ja unkarilaisia TonavanIristeilyllä, takana keskellä seisomassa
kaupunginsihteeri Vesa Kauppinen, hänestä
vasemmalla istuu tulkki Valéria Révay. Oikealla: Naisvoittoinen Ilmasilta-ryhmämme
Miskolcissa, mukana myös József Breitenbach.
dessä nautimme.
Suomeen palattuamme – ja yhä matkamme lumoissa – otimme uudelleen yhteyttä Tampereen osastoon ja liityimme jäseniksi. Samaan aikaan jäseneksi liittyi myös
monille tuttu Pekka Kuusela ja samaan
aikaan taisimme aikanaan vuonna 1980 tulla
valituiksi myös osaston hallitukseen, jossa
pian pääsin hoitamaan rahastonhoita jan
tehtäviä. Kirjanpito ei ollut ongelma, mutta
alituiseen jouduin muistuttamaan, että ensi-

sijaisesti jäsenmaksutuloilla toimiva yhdistys ei voinut tehdä kovin suuria taloudellisia
sitoumuksia. Rahastonhoitajana minulla oli
– joskus hiukan epäkiitollisenakin – tehtävänä esim. konserttien lipunmyynti, enkä
siksi aina päässyt nauttimaan itse esityksistä.
Kuitenkin jälkeenpäin ajatellen toimintaa oli
esim. 1980-luvulla varsin runsaasti. Tosin
osa esiintyjäryhmistä vieraili Tampereella
osana Suomen-kiertuettaan, jonka järjestelyistä osavastuun kantoi valtakunnallinen
Suomi-Unkari Seura.

Matkoja, matkoja,
matkoja …
Itselläni neljä vuosikymmentä seuran jä-

senenä on tulossa täyteen ”näinä päivinä”,
ystäväni Kirstin innostus sen sijaan laantui
työpaikan vaihdoksen, perhesyiden ja muuttojen seurauksena. Olen sittemmin käynyt
Unkarissa 70 kertaa, Kirsti-ystävättäreni
uusi ensivisiittinsä vasta vuonna 2009,
jolloin lähdimme seuraavan kerran yhdessä
Unkariin! — Omakin innostukseni on vaihdellut vuosikymmenten saatossa, ”parhaina”
vuosina kävin Unkarissa 4—5 kertaa, mutta
esim. viime vuonna vain kerran.
Osallistuin myös vuonna 1979 seuran
järjestämään ns. Ilmasilta-matkaan, jonka
yhteydessä pääsin käymään ensimmäistä
kertaa ystävyyskaupungissamme Miskolcissa. Kaikkiaan 300 Unkarin ystävää matkusti
samassa lentokoneessa Budapestiin, jossa
joukko jakaantui ryhmiksi, jotka suuntasivat kukin omaan ystävyyskaupunkiinsa.
sivu 21

Vasemmalla: Olemme ”neljään pekkaan”
Egerissä, minä ja Ágota sekä takana hänen
miehensä József Breitenbach. Kuvaajana
oli Imre Polyák. Oikealla yllä: Vappulounaalle valmistautumassa Slovakian
Kassassa, istumme József Breitenbach,
Intre Polyák ja minä vanhan kirkonkellon
kupeella. P. Elisabetin (Szt. Erzsébet)
kirkon kellotorni paloi 1967 ja kello
putosi maahan. Vaikka kellotorni onkin
restauroitu, itse kello jätettiin maahan
muistomerkiksi tulipalosta. Oikealla alla: Rauta-aika oli YLE TV2:n vuonna
1982 valmistunut 4-osainen draamasarja,
jonka ulkokuvausten kulissit oli rakennettu Pinsiöön. Kävin tutustumassa niihin
Imre Polyákin kanssa.

Matka oli monessa suhteessa ikimuistettava,
mm siksi, että majoituksemme oli jouduttu
improvisoimaa ja 1. yö vietettiin läheisessä
Mez kövezdissä, jonka tietysti väänsimme
heti Messukyläksi ja Messukyläksi sitä ovat
monet kutsuneet myöhemminkin. Meitä oli
paikalla ilahduttamassa perin ikääntynyt
mustalaisorkesteri, jonka satunnaiset ”säveltapailut” suuresti huvittivat mm. monilla
aiemmillakin Unkarin matkoilla mukana
ollutta osaston aikaisempaa puheenjohtajaa
Pekka Kangasta.
Osa ruokailuista oli Miskolcin yliopiston opiskelijaravintolassa. Ruoka oli
hyvää, vaikka unkarilainen menu poikkesi
suomalaisesta, mutta monet ihmettelivät
kovin karuja puitteita, jotka osin johtuivat silloisista elintasoeroista. Ohjelma oli
sivu 22

muutoin täysipainoinen ja kiinnostava,
monia tuttavuussuhteita syntyi, mutta
ystävyyssuhteiden luomiseen muutama
päivä ei oikein riitä. Uusi yllätys oli odottamassa Budapestissa, kun majapaikaksi
keskustan – ja minulle tutun – Szabadságin
sijasta oli vaihdettu Budan kukkuloilla oleva
uusi Olympia-Szálloda. Monille Ilmasillan
osanottajille pettymys oli myös se, että
ohjelmassa ollut Suomen suurlähetystön
vastaanotto peruuntui viime hetkellä ja
monet olivat kuljettaneet mukanaan paljon
tilaa vaatineen kansallispuvun ja käyneet
varta vasten kampaajalla. Ilmasilta-lennot ja
suomalaiset saivat runsaasti huomiota, sillä
mm. Unkarin radion ja television lähetysauto
seurasi 6-7 bussin saattuettamme Balatonille
ja teki aina pysähdyttäessä haastatteluja.
Liikenneonnettomuuskin sattui, kun eräs autoilija ilmeisesti liian pitkäksi aikaa kiinnitti
huomionsa busseihimme.
Ilmasiltamatkaamme kytkeytyi unkari-

laisten vastavierailu vain muutamaa viikkoa
myöhemmin. Tampereelle saapui monia
miskolcilaisia, joihin olimme jo tutustuneet

Unkarissa ja joista – Ilmasiltamatkojen tavoitteiden
mukaisesti – alkoi
tulla vähitellen ystäviä. Tähän joukkoon
voin lukea aisaparin
József Breitenbach
ja Imre Polyák, jotka
olivat kolme vuosikymmentä käytännössä aina mukana
organisoimassa ja
tarvittaessa oppaina ja tulkkeina, kun
tamperelaiset kävivät Miskolcissa ja
päinvastoin. Ja juuri
mm. Imre Polyák oli
mukana tällä vastavierailulla. Osa unkarilaisista kävi myös kotonani Pinsiössä opin
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tomatkalla tutustumassa suomalaiseen maalaiselämään ja maaseutuun.

Tuttavuudet johtavat
kielenopiskeluun
Nykypäivään verrattuna Suomi ja Unkari
olivat kovin erilaisia neljä vuosikymmentä
sitten, esim. vieraita kieliä ei osattu samalla
tavoin kuin nykyisin. Jotta pystyisin kommunikoimaan tuttavieni ja ystävieni kanssa
muutenkin kuin vain elekielellä – tai unkarilaisittain kézzel-lábbal – minun oli ryhdyttävä opiskelemaan unkaria. Em. Pekka
Kangas oli myös ensimmäinen unkarinkielen opettajani: Eerikin pikakiväärin toki jo
tiesin, mutta uusia sanoja olivat pyyheliina
sivu 24

Yllä: Unkarilaisia vieraita ja suomalaisia
isäntiä saapumassa Ratina-laivalla Viikinsaareen 1980-luvun alussa. Oikealla:
Jälleen kerran jäähuväiset Tampereen rautatiesemalla. Edessä Imre Polyák, takana
(vas.) Kaarina Haapio, Erkki Haapio, Kaija
Mastomäki, Vuokko Kivisaari, Irma Valkiala
ja Timo Valkiala.

eli törkykasa (törülköz ), raitiovaunu eli villamyssy (villamos). Vieläkin muistan hänen
ilkurisen ilmeensä, kun hän Tonavan rannalla
kysyi, millainen alus tuolla joella oli. Hänen
toivomansa oikea vastaus oli:”tietysti laiva”
eli perse hajoo (persze a hajó). – Osaston
hallituksessa pitkään toiminut Ulla-Sirkka
Kontio opetti työväenopistossa useammal-

lekin sukupolvelle unkarin alkeet ja hänen
tunneillaan istuin muutamia lukukausia, varsinaisesti lienen kuitenkin unkarintaitajana
lähinnä itseoppinut, autodidakti. Muutama
ystäväni on opiskellut avustuksellani unkaria, ”omaan metodiini” on kuulunut ääntämisen ohella peruskieliiopin hallinta, mitä
moni aikuisopiskelija haluaisi välttää.
Eräs mieleenpainuvimmista matkakokemuksistani oli vuonna 1986 Miskolcin
Lillafüredissä järjestetty suomalais-unkarilainen ystävyyskaupunkikokous, johon
osallistuin, joskaan en varsinaisena ”delegaattina”. Palota-szálló oli upea nähtävyys
ja sain osallistua kaikille läsnäolijoille
avoimeen ohjelmaan. Kokouksen jälkeen

vietimme pari päivää
Budapestissa ja kävelin
matkatoverini Ann-Marien kanssa Pestin sivukatuja, kun kuulimme
yhtäkkiä urkujen soittoa matalalla olevasta
avoimesta ikkunasta.
Kun menimme tutkimaan asiaa lähemmin
havaitsimme olevamme
pienessä kirkkosalissa. Roomalaiskatolinen
pappi tuli tervehtimään
meitä ja kuultuaan, että
olimme suomalaisia
turisteja, pyysi meitä
odottamaan hetken. Kun
hartaus oli ohi, pappi tuli
uudelleen luoksemme ja
pyysi meidät mukaansa
pieneen sakastiin. Siellä
hän avasi viinipullon,
jonka joimme yhdessä
samalla kun hän tenttasi
meitä ja kertoi myös oman
elämäntarinansa. Ennen toista maailmansotaa hän oli ollut eräässä Belgian yliopistossa
matematiikanopettajana, mutta palannut
Unkariin sodan jälkeen.
”Koulutusta vastaava työtä” ei kuitenkaan hänelle ”lännestä” tulleena löytynyt ja
niin hän kouluttautui papiksi ja kaitsi nyt
täällä laumaansa. Erottaessa hän antoi osoitteensa ja pyysi, että ottaisimme yhteyttä, kun
seuraavan kerran tulisimme Unkariin. – Näin
teinkin ja seuraavana kesänä löysin itseni
Mátra-vuoriston juurelta, Domoszlón viinikylästä, jossa papilla oli pieni kesäpaikka.
Päivisin hoidin puutarhaa, yöpymiseni oli
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järjestetty erääseen naapuritaloon. Tuona
aikana tutustuin moniin kyläläisiinkin. Elin
kylän arkea kuten Maija Asunta-Johnston
lähes vuosikymmen myöhemmin, mutta en
tainnut tuntea itseäni ihan samalla tavalla
ulkopuoliseksi.
Hauskaa riitti Domoszlósta jälkeenpäinkin. Kun Jarmo Mustonen oli aloittelemassa majoitusyritystään Unkarissa,
hän kehaisi minulle osastomme hallituksen
kokouksessa ostaneensa talon kylästä, jossa
yhtään turistia ei toistaiseksi ole käynyt. Kun
kysyin, mistä paikasta oli kyse, Jarmo vastasi, että paikan nimi oli Domoszló lähellä
Gyöngyösiä. Suuri oli hänen hämmästyksensä kun sanoin: ”Tuttu paikka!”.

Sissi-hotelli ja
Domoszló
Olen vieraillut lukuisia kertoja Budapestissa
tukikohtanani lähellä Boráros tériä oleva
Sissi-hotelli. Olen sieltä tehnyt päivän tai
parin matkoja maaseudulle, Miskolciin
mutta myös Domoszlóhon. Domoszlósta
on tullut monille suomalaisille tuttu paikka,
sillä Hillevi ja Jarmo Mustosella ja heidän
yrityksellään, FinnHevesillä oli siellä ja
lähikylissä perhemajoitukseen sopivia omakotitaloja ja puolihoidon tarjoava Gasthaustyyppinen 10—12 hengen majoitukseen
soveltuva majatalo. Olen seurannut Mustosten yritystoiminnan kehitystä Unkarissa
monissa rooleissa, niin rakennustyöntekijänä
purkamassa vanhaa terassi- tai pihakiveystä,
”piikana” kuin maksavana asiakkaanakin.
Pitkäaikaiseen ystävääni Imre Polyákiin
liittyy myös seuraava anekdootti. FT Lembit
Vaba toimi 1990-luvulla viron lehtorina
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Tampereen yliopistossa, mutta opetti Latviaseuran jäsenille myös latviaa, jota opiskelin
jonkin aikaa itsekin hänen johdollaan. Kun
yliopiston ”fennistit” olivat lomamatkallaan
Mustosten luona Domoszlóssa, ryhmä teki
Mustosten minibussilla retkiä lähiympäristöön. Eräällä tällaisella retkellä auto pysähtyi
Bükk-vuoristossa Répáshutan slovakkikylässä, jossa toimi ainakin tuolloin nimellään
ja arkisuudellaan suomalaisia riemastuttanut
kyläkapakka, kocsma, jonka nimenä oli
Hörpiklub. Polyák taas oli Répáshutan kyläkoulun matematiikan, fysiikan ja kemian
opettaja. Kun Polyák näki tutun auton, hän
tuli oitis kyselemään: ”Onko Kaija Mastomäki mukana?”. Seuraavalla oppitunnilla
Vaba ihmetteli: ”Tunnetaanko, Kaija, sinut
kaikkialla Unkarissa?”.

Unkarinmatka on aina
”elämysmatka”
Olen jossain määrin ulospäin suuntautunut
ihminen, siksi olen tarjonnut aina apuani,
kun joku hotellin lobbyssa on epävarmana
pohtinut päiväohjelmaansa tai julkisten liikennevälineiden käytön opettelua. Olen tällä
tavoin saanut monia tuttuja ja jopa ystäviä.
Olen myös auliisti lupautunut oppaaksi ja
joskus mesenaatiksikin, kun lähisukulaiseni
– erityisesti sisarenlapseni perheineen – ovat
innostuneet Unkarinmatkasta.
Budapestin kauppahalli, Régi vásárcsarnok ei ole koskaan tuottanut pettymystä
minulle eikä kanssavaeltajilleni. Vakiokohteitani ovat vuosia ja vuosikymmeniä
Vácin kävelykadun ja vaikkapa Sankareiden
aukion,
sök tere, ohella ollut Üll i útin
varrella, lähellä ”vakihotelliani” Sissiä

sijaitseva Taideteollinen museo, Iparm vészeti muzéum. Tutuiksi ovat tulleet myös
tärkeimmät museot, mutta erityisesti Kansallisgalleria, Nemzeti galéria, ja tietysti
koko Linnavuoren, Vár, alue unohtamatta
Rákóczin sillan korvaan syntynyttä uutta
kulttuurilaitosten keskittymääkään. Totuin
retkilläni pysähtymään aina Moszkva térin
metroaseman kyljessä olevassa pikkukapakassa. Paikallisten työmiesten tapaan
pöydän ääressä seisten siemaisin siellä kupin
eszpresszókahvia ja hubertuksen: pakkasella
se lämmitti ja helteellä virkisti. Nyt aukion
ja aseman nimi on vaihtunut ja kapakka on
uusittu, mutta yhtä kaikki muistan yhä, miten tunsin aina selässäni kanta-asiakkaiden
ihmettelevät katseet ja ilmassa leijuneen
kysymyksen: ”Kukahan kumma tuokin
nainen on?”.
Unkari valikoitui koyhteekseni ja
kohtalokseni monenlaisten seikkojen yhteisvaikutuksen tuloksena. Vuodesta 1973
olen seurannut Unkarin tapahtumia tiedotusvälineistä jossain määrin tarkemmin
kuin muun maailman tapahtumia. Kuluneina vuosikymmeninä olen oppinut paljon
Unkarista ja unkarilaisista. Moni asia on
vuosikymmenten kuluessa muuttunut niin
Suomessa kuin Unkarissakin: kulttuuri, elintaso ja Unkarissa poliittinen järjestelmäkin.
Vaikka Unkarista ja erityisesti Budapestista
on tullut minulle varsin tuttu kohde, niin yhtä
kaikki jokainen matka Unkariin on minulle
yhä ”elämysmatka”.
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Ota käyttöösi yhdistyksemme
Internet-sivut:
http://www.suomiunkari. /osastot/wordpress/tampere/
Tampereen Suomi-Unkari Seura ry. on
vuoden 2012 aikana ottanut käyttöön Kairo
Gtaphics Oy:n suunnittelemat verkkosivut.
Yhdistys vastaa sivujen ylläpidosta ja sisällöntuotannosta. Sivuille sijoitetaan kaikki
osaston toimintaan liittyvät tapahtumat.
Yhdistyksen hallituksen piirissä on keskusteltu useassa eri yhteydessä tiedottamisen
kehittämisestä. Neljännesvuosittain ilmestyvä oma lehti, Unkarin Uutiset – Magyar
Hírek ei ole paras mahdollinen työkalu tähän
tarkoitukseen. Tärkeimpänä syynä verkkosivujen käyttöönottoon oli halu tiedottaa
aiempaa nopeammin yhdistyksen tapahtumista. Toinen syy on tietysti taloudellinen.
Verkkosivujen ylläpito on olennaisesti taloudellisempaa kuin lehden ”julkaiseminen”,
sillä yhden lehden, vaikka koko olisikin a5,
painatus ja postitus maksavat sivumäärästä
riippuen vähintäänkin 250 euroa. Myös
lehden lakkauttaminen on ollut esillä yhtenä
vaihtoehtona. Toistaiseksi tähän ei ole kuitenkaan haluttu mennä.

Kuinka pääsen
sivuillemme?
Voit kirjoittaa käyttämäsi hakukoneen osoitekenttään – ei hakukohdekenttään – suoraan
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yhdistyksemme verkko-osoitteen. Toinen
mahdollisuus on mennä Suomi-Unkari
Seuran sivulle kirjoittamalla seuran nimi
hakukohteeksi. Seuran sivulla on vasemmassa reunan valikossa otsikko “Paikallisyhdistykset”. Valitsemalla sen saat valikon,
josta voit etsiä Tampereen yhdistyksen tai
sitten voit kartalta valita Tampereen ”napin”,
josta myös yhteystiedot avautuvat. Talleta
sivustomme osoite kirjanmerkkeihisi tai suosikkeihisi ja voit aina halutessasi vilkaista
vaivattomasti, mitä uutta sivustolla on tai
mitä tapahtumia on tulossa ja milloin.Sivulle on sijoitettu myös ajankohtaista tietoa
Unkarista, päivänpolitiikkaa sekä Unkarissa
keskustelun kohteena olleita teemoja.

Haluaisitko
sisällöntuottajaksi?
Jos seuraat Unkarin asioita ja haluaisit toimia
sisällöntuottajana, ole hyvä ja ota yhteys
osaston toimihenkilöihin. Yhteystiedot saat
tämän lehden takakannen sisisäsivulta tai
verkkosivultamme valikosta “Hallitus ja
yhteystiedot”.
Tenho Takalo

Unkarin kansallispäivän juhlan ohjelma
Torstaina 15. maaliskuuta 2013
Kalevan kirkon seurakuntasalissa (Liisanpuisto 1)
17.30

Valokuvataiteilija László Harisin
(Unkarin vanhin raamatunkäännös) esittelevän näyttelyn
avaus – Rovasti Simo Koho

18.00

Tervehdyssanat – Kansanedustaja Kimmo Sasi
Juhlapuhe – Suurlähettiläs Kristof Forrai

18.20

Konsertti
Balázs Szokolay, piano o Péter Sz cs, klarinetti o Csilla Szilvay, sello
Zoltán Kodály – ”Hívogató” (Inviting)
Béla Bartók – Improvisations on Hungarian Peasant Songs
Béla Bartók – Three Hungarian Folk Songs from the Csík District
Zoltán Kodály – Epigrams (selections)
György Kurtág – Games (selections)
Bach–Kurtág – Gottes Zeit is die allerbeste Zeit (Actus Tragicus)
Johannes Brahms – Trio for clarinet, cello and piano, Op. 114

Unkarin kansallispäivän valtakunnallinen juhla
järjestetään tänä vuonna Tampereella
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Tampereen Suomi-Unkari Seuran säännöt
1. §
YHDISTYKSEN NIMI JA
KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Tampereen SuomiUnkari Seura ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.
Valtakunnallisesta Suomi-Unkari Seura
- Finn-Magyar Társaság ry:stä käytetään
näissä säännöissä nimitystä seura ja seuran
paikallisyhdistyksestä nimitystä yhdistys.
2. §
YHDISTYKSEN TARKOITUS JA
TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on suomalaisunkarilaisten kulttuurisuhteiden kehittäminen, Unkarin historian ja nykypäivän tuntemuksen levittäminen ja syventäminen sekä
Suomen ja Unkarin kansalaisten ystävyyden
lujittaminen ja yhteistoiminnan lisääminen
kaikilla elämän aloilla.
Yhdistys on valtakunnallisen Suomi-Unkari
Seura - Finn-Magyar Társaság ry:n jäsenyhdistys.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
toimii yhdyssiteenä suomalaisten ja unkarilaisten välillä. Yhdistys järjestää esitelmätilaisuuksia, näyttelyitä, kulttuuritilaisuuksia
ja muuta vastaavaa harrastustoimintaa,
jäsenilleen vierailuja ja matkoja Unkariin,
edistää unkarin kielen ja kulttuurin opiskelua, stipendiaattien, harjoittelijoiden, taiteilijoiden ja eri alojen harrastajien ja asiantunsivu 30

tijoiden vaihtoa sekä harjoittaa julkaisu- ja
tiedotustoimintaa, jonka tarkoituksena on
molemmissa maissa lisätä toistensa olojen
ja pyrkimysten tuntemusta.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä
järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä.
3. §
YHDISTYKSEN JÄSENYYS JA
JÄSENMAKSUT
Yhdistyksen henkilöjäseneksi voi liittyä
jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Henkilöjäsenet hyväksyy
hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen tukijäseneksi voi liittyä yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt hyväksyvä
Suomessa rekisteröitynyt oikeuskelpoinen
yhteisö ja säätiö. Tukijäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen vuosikokous päättää henkilöjäsenen jäsenmaksun suuruudesta ottaen
huomioon seuralle maksettavat jäsenmaksut. Tukijäsenten jäsenmaksun suuruudesta
päättää yhdistyksen hallitus yhdistyksen
vuosikokouksen vahvistamien perusteiden
mukaisesti.
Yhdistys kuuluu Suomi-Unkari Seuraan
jäsenyhdistyksenä ja maksaa sille seuran
varsinaisen edustajakokouksen vahvistaman
jäsenmaksun.

4. §
YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä
viimeistään maaliskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Vuosikokous kutsutaan
koolle viimeistään seitsemän vuorokautta
ennen yhdistyksen kotipaikkakunnalla
ilmestyvässä sanomalehdessä, kirjeitse tai
sähköpostitse.
Jokaisella henkilöjäsenellä on yhdistyksen
kokouksessa yksi ääni. Yhdistykseen liittynyt tukijäsen on oikeutettu lähettämään
yhdistyksen kokoukseen yhden edustajan,
jolla kokouksessa on puhevalta, mutta ei
äänioikeutta.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee,
ellei säännöissä ole toisin määrätty, se
mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat
asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja,
sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
toiminnantarkastajan/-tarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma,
tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun
suuruus
8. valitaan seuraavaksi toimikaudeksi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan
yhdistyksen puheenjohtajaksi
9. valitaan muut hallituksen jäsenet,
10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi varatoiminnantarkastajaa kuluvan vuoden tilejä tarkastamaan
11. päätetään tukijäsenten jäsenmaksuperusteista
12. valitaan edustajat seuran edustajakokoukseen sekä
13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen vuosikokouksessa ovat oikeutettuja olemaan läsnä myös seuran kunniajäsenet sekä seuran hallituksen jäsenet
ja toimihenkilöt. Heillä on kokouksessa
puhevalta, mutta ei äänioikeutta.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada
jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle edellisen vuoden
loppuun mennessä.
5. §
YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus
katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään
kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua
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asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous
on kutsuttava koolle vähintään seitsemän
vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen
kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, kirjeitse tai sähköpostitse.
6. §
YHDISTYKSEN TILIKAUSI
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on jätettävä vähintään
kuukausi ennen yhdistyksen vuosikokousta
toiminnantarkastajan/toiminnantarkastajien tarkastettavaksi. Toiminnantarkastajan/
toiminnantarkastajien tulee antaa niistä hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään
kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
7. §
YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen
vuosikokouksen valitsema hallitus, johon
kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuudesta
kahteentoista (6–12) jäsentä. Hallituksen
toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen
jäseniä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan sekä
ottaa muut tarvittavat virkailijat. Hallitus on
päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna, on läsnä.

hallituksen antamia ohjeita,
2. huolehtia yhdistyksen vuosikertomuksesta, kirjanpidon lainmukaisuudesta
ja varainhoidon luotettavuudesta sekä
juoksevista asioista,
3. hyväksyä uudet henkilö- ja tukijäsenet,
pitää jäsenluetteloa ja päättää tukijäsenten jäsenmaksuista yhdistyksen vuosikokouksessa hyväksyttyjen perusteiden
puitteissa sekä
4.

kutsua koolle yhdistyksen kokoukset,
neuvotella tarvittaessa seuran hallituksen kanssa yhdistyksen toimintaa koskevista taloudellisista ja oikeudellisista
asioista sekä

5. nimetä osallistujansa paikallisyhdistysten
neuvottelupäivään.
8. §
YHDISTYKSEN NIMEN
KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä
sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.
9. §
YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA
EROTTAMINEN

Hallituksen tehtävänä on:

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta
yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.

1. huolellisesti hoitaa yhdistyksen asioita
noudattaen näiden sääntöjen määräyksiä
sekä yhdistyksen kokouksen ja seuran
edustajakokouksen päätöksiä ja seuran

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos
jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä
ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen
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liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei
enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä
mainittuja jäsenyyden ehtoja.
10. §
SEURAN EDUSTAJAKOKOUS
Yhdistys on oikeutettu lähettämään seuran
edustajakokouksiin niin monta edustajaa
kuin seuran säännöt määräävät. Edustajat
valitaan kunkin vuoden vuosikokouksessa.
11. §
YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan
(3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Sääntömuutos on alistettava seuran hallituksen vahvistettavaksi ja yhdistyksen
purkamisesta on ilmoitettava kirjallisesti
seuran hallitukselle.
Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa
lakkautetuksi siirretään yhdistyksen varat
Suomi-Unkari Seura - Finn-Magyar Társaság ry:lle.
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Ajankohtaista
VUOSIKOKOUS tiistaina 26. helmikuuta
kello 18 alkaen Kansainvälisessä toimintakeskuksessa, osoite Suvantokatu 13, 2. krs.
******
OSASTON INTERNETSIVUT on avattu
osoitteessa http://www.suomiunkari.fi/
osastot/wordpress/tampere/. Siellä oleva
tapahtumapalsta pyritään pitämään ajan tasalla myös Unkarin Uutisten ilmestymisten
välillä.
******
TAPAAMISET JA ASIOINTI: Yhdistyksen sihteeri Laura Panula on tavattavisa
sopimuksen mukaan Kansainvälisessä toimintakeskuksessa, Suvantokatu 13, II krs.
Varsinaista päivystysaikaa ei ole. Toimistolla
on myytävänä Unkariin ja unkarinkielen
opiskeluun liittyvää kirjallisuutta. Hallituksen jäsenten yhteystiedot ovat takakannen sisäsivulla sekä yhdistyksen internetsivuilla.
Myynnissä olevia julkaisuja
Unkarin kielen oppikirja Unkaria
helposti 1 ----------------------------- 23,00
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Unkarin kielen oppikirja Unkaria
helposti 2 ----------------------------- 23,00
Oppikirjoihin Unkaria helposti
1 ja 2 liittyvät äänitteet cd:nä
(1 myös kasettina)------------------- 12,00
Unkaria helposti taskukoossa
(matkailusanasto) -------------------- 11,00
Unkarilais-suomalainen laulukirja
Tavaszi szél ----------------------------8,00
Eszter Vuojala: Unkarilaisten
vieraana, keittokirja ja viiniopas -- 23,00
Domokos Varga: Viestejä talvisodan Suomesta ja kansannousun
Unkarista ------------------------------ 10,00
Unkari. Maa, kansa, historia
- nyt erä alennushintaan ------------- 20,00

Tampereen Suomi-Unkari Seuran hallitus 2012
Puheenjohtaja
Irmeli Kniivilä
Hatanpään puistokuja 22 D 84
33900 Tampere
puh. 050-5818471
irmeli.kniivila@elisanet.
Sihteeri
Laura Panula
PL 97 33201 Tampere
puh. 044-0304566
laura.panula@suomi24.
Eija Kukkurainen
puh. 050 5631861
eija.kukkurainen@uta.
Simo Koho
puh. 3647617, 050-5542 426
simo.koho@kolumbus.
Auli Mattsson
puh. 040 7245969
auli.mattsson@yths.
Pertti Rantanen
puh. 050 3429160
pertti.rantanen52@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Alma Peltola
puh. 045 6348324
alma.peltola@uta. .
Taloudenhoitaja
Marjut Huhtinen
Simolankatu 71 as 13
33270 Tampere
puh. 040 5485116
marjut.huhtinen@gmail.com
Tenho Takalo
puh. 040 7323728
tor.takalo@gmail.com
Mária Uliczki-Peltola
puh. 050 5945841
maria.upeltola@saunalahti.
Mari Vares
puh. 040 5178284
mjvares@hotmail.com
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M
Itella Oyj

Muista!
VUOSIKOKOUS.Tampereen Suomi-Unkari Seura ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina26.2.2013 kello
18 alkaen Kansainvälisessä toimintakeskuksessa, katuosoite
Suvantokatu13 II krs.
UNKARIN KANSALLISPÄIVÄN VALTAKUNNALLINEN
JUHLA: Valokuvanäyttelyn avajaiset ja konsertti. Unkarin
vanhimmasta Raamatunkäännöksestä kertova valokuvanäyttely
avataan Kalevan kirkon seurakuntasalissa perjantaina 15.3. klo
17.30. Avajaisten jälkeen seurakuntasalissa varsinainen juhla,
kansanedustaja Kimmo Sasin tervehdyssaanat ja suurlähettiläs
Kristof Forrain juhlapuhe sekä kansallispäivän juhlakonsertti.
Konsertin ohjelma sivulla 29 sekä verkkosivullamme.
SEMINAARI. TALOUSFOORUMI – KATSE UNKARIIN. Unkarin kansallispäivänä, perjantaina 15.3.2013
klo 12.30 – 15.30 Tampereen kaupungin valtuustosalissa.
Lisätietoja ohjelmasta sekä ilmoittautumisohjeet sivulla 17.

