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Tavoitteet ja perustehtävä
Varkauden Suomi-Unkari Seura
on perustettu vuonna 1978. Se on
Suomi-Unkari Seura – Finn-Magyar-Társaság ry:n jäsenosasto ja sen
toiminta-alue on Varkauden kaupunki ja sen ympäristö. Jäsenmäärä
on viime vuosina kasvanut ripeästi
ja on tällä hetkellä 77.
Yhdistyksen perustehtävä on pitää
yllä ja lujittaa toiminta-alueellaan
Suomen ja Unkarin välistä ystävyyttä ja tehdä Unkaria tunnetuksi
välittämällä tietoutta Unkarista, sen
kielestä, kulttuurista, talouselämästä
ja tavoista. Tässä tehtävässä yhdistys
on tiiviissä yhteydessä Unkarin
Kulttuuri- ja Tiedekeskukseen ja saa
siltä arvokasta asiantuntija-apua.
Toisaalta yhdistys auttaa mielellään yksittäisiä ihmisiä ja yhteisöjä
solmimaan yhteyksiä Unkariin sekä

Varkauden seudulle matkustavia
unkarilaisia ryhmiä käytännön
järjestelyissä, esimerkiksi majoituksessa ja ohjelma-asioissa.
Varkauden unkarilainen ystävyyskaupunki on Zalaegerszeg. Siellä
toimii Unkari-Suomi Ystävyyspiiri,
johon pidetään jatkuvaa yhteyttä.
Yhdistyksellä on läheiset yhteydet
myös Zalaegerszegin kaupunkiin,
Zalaegerszegin evankeliseen seurakuntaan ja lukuisiin yksityisiin
ihmisiin Unkarissa.
Toiminta
Vuosittaisen toiminnan runkona
ovat jäsenillat, joita on kahdesta
neljään vuodessa sekä erilaiset
yleisötilaisuudet, kuten kirjallisuusluennot, taidenäyttelyt ja pikku
kurssit. Esimerkiksi tämän syksyn
aiheita ovat unkarilaisten ruokien
kurssi ja luento aiheesta: Uusi

Unkarin historia. Jo vakiintunutta
toimintaa ovat myös myyjäiset ja
kirpputorit.
Keskeisellä sijalla Varkauden Suomi-Unkari Seuran toiminnassa
ovat Unkariin tehtävät matkat joka
toinen vuosi. Niitä on takana päin
jo neljä ja viides tehdään vuoden
2007 syksyllä. Matkoille otetaan
myös jäsenistöön kuulumattomia
ja myös varsinaisen toiminta-alueen ulkopuolella asuvia. Matkat
ovat saavuttaneet suuren suosion.
Niinpä ensi vuonna toteutuvalle
matkalle on jäljellä enää peruutuspaikkoja.
Unkarin matkalaiset Debrecenissä matkalla Transsilvaniaan v. 2005.
Yhteystiedot :
Yhteystiedot ja tarkempia tietoja
toiminnasta löytyvät yhdistyksen
kotisivuilta osoitteesta: http://www.
varkaudenseutu.fi/ järjestöt.

J.k. Unkarin kansannoususta,
jossa kuoli noin 3000 henkeä,
vangittiin 16 000 ihmistä ja maasta
pakeni lähes 200 000 asukasta, on
23.10. kulunut 50 vuotta. Kansannousu on kautta vuosikymmenten

vedonnut voimakkaasti suomalaisten tunteisiin.
Veli Lehmussaari
puheenjohtaja

Varkauden Suomi-Amerikka -yhdistys
Yhdistyksemme on perustettu 60
vuotta sitten. Sen tarkoituksena on
ollut kehittää ja ylläpitää sekä edistää Suomen ja Yhdysvaltojen välistä
tuntemusta. Suomi-Amerikka-yhdistysten liitto on valtakunnallinen
keskusjärjestömme, johon kuuluu
60 paikallisyhdistystä.
Varkaus on aina ollut kansainvälinen kaupunki, jonka visiona on
olla kehittyvä, kilpailukykyinen ja
kansainvälinen teollisuusseutu, joka
pyrkii moniarvoiseen kulttuuriin
yhteistyössä kansalaistensa kanssa.
Yhdistyksemme on pyrkinyt kansainväliseen ja moniarvoiseen kulttuuriin perustamalla vuonna 1982
englanninkielisen leikkikoulun.
Olemme katsoneet, että leikkikoulun avulla alle kouluikäiset saavat
tietoa ja tuntemusta kansainvälisistä

asioista leikin ja laulun kautta.
Leikkikoulussa on pyritty pitämään
yksi englanninkieltä äidinkielenään
puhuva opettaja, tällä tavoin lapset
saavat hyvän kielipohjan tulevia
kouluvuosia ajatellen. Katsomme myös, että englanninkielinen
leikkikoulu antaa lapselle valmiudet toimia monikulttuurisessa
ympäristössä. Olemme tyytyväisiä kaupunkimme panostuksesta
englantipainotteiseen luokkaan
Könönpellon koulussa, jossa leikkikoululaisemme voivat jatkaa ja
vahvistaa kielitaitoaan.

lainen perhe-elämä. Keskiviikkona
15.11. järjestämme amerikkalaiseen
ruokakulttuuriin liittyvän pihvin
paistoillan. Torstaina 16.11. ovat
avoimet ovet leikkikoulullamme
klo 10-15. Itse pääjuhlaa eli 60vuotisjuhlaa vietämme perjantaina
17.11. Lisätietoa tilaisuuksista sekä
ilmoittautumiset leikkikoulullemme puh. 5528136. Tervetuloa
mukaan tilaisuuksiimme.
Kiitos kaikille hyvästä yhteistyöstä, tästä on hyvä jatkaa.

Yhdistyksemme juhlii
60-vuotistaivaltaan seuraavasti:

Kuvassa opettaja Gordon Lamb leikkikoulun lasten kanssa.

Tiistaina 14.11. järjestämme
kansalaisopistolla keskustelutilaisuuden, jonka aiheena on amerikka-

Sirpa Hämäläinen
Puheenjohtaja

Pohjolan päivät 2006
Keskiviikkona 26.6.2006 bussilastillinen innokkaita varkautelaisia
lähti matkaan määränpäänä Varkauden ruotsalainen ystävyyskaupunki
Sandviken ja Pohjolan päivät. Helsingin laivaterminaalissa koimme
hilpeitä hetkiä, kun seurueeseemme
kuuluneet pojat joutuivat tullin
käsittelyyn, tullimiehet kai kuvittelivat poikien laukuissa kilisevän
jotain muutakin kuin kolikkoja.
Tapahtuneen jälkeen kaikki kuitenkin pääsivät Silja Symphonyyn
ja kotiutumaan hytteihinsä

matkaavia virolaisia. Tämän jälkeen
lähdimme ajamaan kohti Sandvikenia. Sandvikenissä meidät otettiin
iloisesti vastaan ja toivotettiin
tervetulleeksi.

Me kaikki matkalaiset noudatimme laivalla oleilun kultaista sääntöä
eli söimme itsemme vaarallisen
ähkyn rajamaille. Toiset hankkivat
ähkynsä buffetin antimista toiset
taas ravintolan. Lopun iltaa saimme
vapaasti kierrellä ja tehdä ostoksia.

Illalla paikallinen bändi soitti musiikkia majapaikkanamme
toimineessa koulussa. Leppoisissa
tunnelmissa tutustuimme muiden
maiden nuoriin. Meidän lisäksemme paikalla oli nuoria Norjasta,
Tanskasta, Puolasta, Virosta, ja
tietenkin Ruotsista. Yritimmekin
innokkaasti tavailla tanskan sanoja
uusien ystäviemme avustuksella, sanavarasto ei kyllä kehittynyt, mutta
hauskaa oli.

Kellonviisareiden alkaessa näyttää
yön tunteja, alkoi tanssijalkoja jo
kovasti vipattaa. Onneksi laivan
yökerho oli täynnä meksikolaisia
nuoria miehiä, jotka olivat innokkaina tanssittamassa jokaista
halukasta.
Torstaiaamupäivänä saavuimme Tukholmaan, jossa bussimme
kyytiin nousi Pohjolan päiville

Loppupäivälle ei ollut ohjelmaa,
joten lähdimme omin nokkinemme tutustumaan kaupunkiin ja sen
kauppoihin. Oletimme ruotsin kielen taitojemme olevan melko ruosteessa, joten saimme yllättyä positiivisesti kun meitä ymmärrettiin ja
tulimme itse ymmärretyiksi.

Perjantaiaamu alkoi konferenssin
avajaisilla. Avajaisissa oli paljon
ohjelmaa, saimme nähdä niin
stand-up komiikkaa kuin Pohjolan
päivien historiaa koskevan multimedia esityksenkin.

Päivällä ohjelmassa oli luentoja,
jotka sivusivat konferenssin teemaa
internetdemokratiaa. Myöhemmin
päivällä kävimme paikallisessa
kylpylässä, jossa huomasimme eri
kansallisuuksien nauttivan saunasta
lähes yhtä paljon kuin suomalaisten.
Illalla kuuntelimme taas paikallisen
bändin musiikkia ja viettimme aikaa muiden nuorien kanssa.
Lauantaina luvassa oli luentoja ja
oli erilaisia workshoppeja. Workshopeissa keskustelimme ja vaihdoimme mielipiteitä ajankohtaisista
Internet asioista huomaten esimerkiksi maiden Internet yhteisöjen
samankaltaisuuden. Myöhemmin
päivällä menimme urheilukentälle
harrastamaan eri aktiviteettejä ja
MM-kisahengessä seuraamaan jalkapallopeliä, joka käytiin ruotsalaisja tanskalaisjoukkueiden välillä
Illalla vuorossa oli näyttävä päätösjuhla. Illallisen lomassa saimme
seurata vauhdikasta tanssi- ja lauluesitystä, joka innostutti väkeä
istuimilta parketille
Koululla järjestettiin vielä karaoke ja disko nuorille, norjalaiset ja
tanskalaiset pistivät parastaan pohjoismaisilla karaoke tulkinnoillaan.

Me suomalaiset
emme niinkään
laulamisesta innostuneet, mutta
sitäkin enemmän
tanssimme tanssilattialla. Lähes
kaikki olivat iloisissa tunnelmissa,
mutta ilmassa oli
myös tiettyä haikeutta
Sunnuntaiaamuna koitti
kotiin lähdön
aika. Bussi matka taittui nopeasti ja ehdimme
nähdä Uppsalan
viikinkiaikaiset
hautakummutkin. Viimeisestä
illastamme matkalla halusimme
ottaa kaiken irti.
Tanssimmekin laivan yökerhossa
pikkutunneille asti, ja mennessämme nukkumaan alkoi osa laivasta
jo heräillä. Bussimatka Varkauteen
taittui suurimmaksi osaksi siis silmät ummessa.
Kokonaisuudessaan matka Poh-

Kuvassa kirjoittajat Milla Martikainen (vas.) ja Anu Rinne
(oik).
jolan päiville oli onnistunut ja
tulimme kotiin monta kokemusta
rikkaampana.
Milla Martikainen ja Anu Rinne

