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Olemme osa yhdentyvää Eu-
rooppaa. Elinkeinoelämä maa-
palloistuu. Ihmiset, tavarat, raha 
ja tieto liikkuvat esteittä rajojen 
yli. Menneitten vuosikymmenien 
unelma eurooppalaisuudesta ja 
maailmankansalaisuudesta näyt-
tää toteutuvan. Toisaalta monien 
Suomen kuntien taloudelliset re-
surssit ovat niukentuneet ja riittä-
vät hädin tuskin peruspalvelujen 
tuottamiseen. Onko kaupunkien 
väliselle ystävyydelle enää edel-
lytyksiä? Onko ystävyysseuratoi-
minnalla enää tulevaisuutta? 

Varkauden ja Zalaegerszegin kau-
punkien välinen ystävyyssopimus 
solmittiin vuonna 1977 ja Suomi-
Unkari Seuran Varkauden osasto 
perustettiin vuotta myöhemmin. 
Silloin elettiin hyvin erilaisessa 
toimintaympäristössä kuin nyt. 
Alle 50-vuotiaat tuskin pystyvät 
käsittämään muutoksen suuruutta. 
Eurooppa oli jakautunut kahtia ja 
sitä halkova raja oli lähes ylipää-
semätön. Kunnallishallinnolla oli 
vahva asema niin Suomessa kuin 
Unkarissakin. Siellä päätösvalta ja 
lähes kaikki resurssit olivat valtiolla 
ja kunnilla. Myös meillä kunnat 
olivat varoissaan eivätkä epäröineet 
toimivaltansa laajentamista. 

Monessa yhteydessä on sanottu, 
että unkarinystävyys syntyi laulaen. 
Tiivistetysti ilmaistuna sen sytytti 
1976 konserttimatkalle saapunut 
zalaegerszegiläinen Volán MMK 
sekakuoro ja lujitti Varkauden 
Laulun vastavierailu Unkariin 
seuraavana vuonna. Kumpikaan 
matka ei silloisissa oloissa olisi ollut 
mahdollinen ilman kotikaupunkien 
vahvaa tukea. Se koitui ystävyystoi-
minnan onneksi, sillä siitä johtuen 
kuoroväki ja sittemmin ystävyystoi-
minnan pioneerit saivat rinnalleen 
ja tuekseen kaupunkien poliittisen 
ja virkamiesjohdon. Niinpä Suomi-
Unkari Seuran Varkauden osaston 
perustavassa kokouksessa puheen-
johtajana toimi kaupunginjohtaja 
Sulo Kilpiö ja sihteerinä kaupun-
ginsihteeri Martti Hulkkonen. 
Yhdistyksen 11-henkiseen johto-
kuntaan valittiin kaksi kaupungin 
johtavaa virkamiestä ja peräti viisi 
keskeisessä asemassa olevaa luot-
tamusmiestä. Sekä Suomi-Unkari 
Seuran Varkauden osaston toiminta 

että Varkauden ja Zalaegerszegin 
kaupunkien ystävyysvaihto lähtivät 
ripeästi käyntiin.

On pakko myöntää, että kolmen-
kymmenen vuoden takainen hehku 
on melkoisesti hiipunut ja muutok-
set Euroopassa erityisesti vuoden 
1988 jälkeen vieneet käyttövoimaa 
ystävyystoiminnalta. Unkarilaisten 
mielenkiinto on itäblokin hajottua 
ja matkustamisen vapauduttua 
kääntynyt helppoussyistäkin län-
tiseen Eurooppaan. Meillä kunta-
talouden ongelmat ovat jo pitkään 
rajoittaneet kaupungin mahdolli-
suutta ja halua rahoittaa 80-luvulla 
niin suosittuja koululaisvierailuja 
Unkariin ja avustaa järjestöjä nii-
den unkarinyhteyksissä. Nuoret 
harjoittavat kansainvälisyyttä inter-
netin avulla. Vanhempi väki haluaa 
matkustaa kauas, ja vanha kulunut 
Eurooppa jää helposti katveeseen. 
Onko suomalaisten ja unkarilais-
ten väliselle ystävyydelle siis enää 
kysyntää?

Vastaus on: kyllä, mutta ei entisin 
vaan uusin ehdoin. Unkarilaiset 
pitävät Suomea edelleen sukulais-
kansanaan ja ovat kiinnostuneita 
maastamme, kun vain saavat tilai-
suuden tutustua siihen. Unkarissa 
on tarjolla uutta koettavaa ja näh-
tävää, jota vuosikymmen sitten ei 
juuri ollut. Joka puolella on uusia 
laadukkaita hotelleja, joissa suoma-
laiset otetaan vastaan arvovieraina. 
Historialliset ja kulttuurimuisto-
merkit on kunnostettu. Kielitaito 
on eri luokkaa kuin ystävyystoimin-
nan alkupuolella.

Matkailutarjonta on monipuolis-
tunut, valittavana on perinteisten 
turistimatkojen ohessa esimerkiksi 
kylpylälomia, taideleirejä, pyöräi-
lylomia ja formulamatkoja. Myös 
tilaustyönä suunnitellut ryhmä-
matkat ovat suosittuja. Niin ovat 
ainakin Varkauden Suomi-Unkari 
Seuran järjestämille matkoille osal-
listuneet vakuuttaneet. 

Yksilöllistä unkarinmatkaa aiko-
valle on olemassa uusi mahdolli-
suus: Monet suomalaiset ovat osta-
neet Unkarista mökin viinitilalta tai 
talon ja vuokraavat niitä edullisesti. 
Vaihtoehtoja löytyy helposti inter-
netistä.

Veli Lehmussaari
Varkauden Suomi-Unkari Seuran puheenjohtajaOnko ystävyydellä tulevaisuutta

Myös kuntien välisessä ystävyystoi-
minnassa on uusia mahdollisuuksia. 
Ajatuksia herättää esimerkiksi 
Kajaanin ja sen ystävyyskaupun-
gin Nyíregyházan kyläyhdistysten 
välinen kehittämistyö, jota toteu-
tetaan EU-rahoituksella leader-
hankkeena.

Ystävyystoiminnan elinvoimai-
suutta todistaa myös se, että Suo-
messa on viiden viime vuoden 
aikana perustettu kolme uutta 
Suomi-Unkari Seuran paikallisosas-

Pannonhalman luostarin kirjastossa.

toa ja solmittu neljä ystävyyskau-
punkisopimusta. Meidän omassa 
paikallisosastossamme, Varkauden 
Suomi-Unkari Seurassa on jäsen-
määrä ollut viime vuodet vakaassa 
kasvussa.

Tervetuloa siis toivorikkain mielin 
Varkauden ja Zalaegerszegin ystä-
vyyskaupunkisuhteen ja Varkauden 
Suomi-Unkari Seuran yhteiseen 
30-vuotisjuhlaan ja sen oheista-
pahtumiin.

Rahan hankintaa ”rompetorilla”.
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