Mikkelin Suomi – Unkari Seuran tedote 1/2020
Vihdoin on tälle leveysasteelle satanut uudestaan lunta pitkän ja pimeän vuodenvaihteen jälkeen.
Mielikin on virkeämpi lumen myötä, joten voimme aloitaa yhdistyksemme 52. toimikausi iloisissa
ja valoisissa mielin. Viime vuonna puolen vuoden jaksolla, jolloin Suomi oli EU-puheenjohtaja
maana, emme saaneet Unkarista ja maan presidentltä kovin hyvää arvostusta. Unkari ei
hyväksynyt Suomen arvoja, jotka ovat yhteisten arvojen ja oikeusvaltoperiaateen vahvistaminen,
kilpailukykyisempi ja sosiaalisest eheämpi Unioni, EU:n aseman vahvistaminen globaalina
ilmastojohtajana sekä kansalaisten oikeusturvan vahvistaminen.
Vaikka näitä periaateita ei Unkarin valto hyväksynyt, toivomme kuitenkin, etä ystävyytemme
Békéscsaban kaupungin ja Unkari – Suomi Seuran kanssa jatkuu.
Seuramme vuosikokous pidetään 25.3.2020 klo 17:00 Ravintola Innossa, Otavankatu 4, 50100 MLI.
Kokoukseen saamme vierailijaksi Heino Nyyssösen, joka on politikan ja historian tutkija. Hän on
seurannut Unkarin tapahtumia jo neljännesvuosisadan ajan. Hän on kolmen yliopiston dosent ja
toimii parhaillaan valto-opin opetajana Turun Yliopistossa ja on myös Suomi – Unkari Seuran
hallituksen jäsen.
Tervetuloa kuuntelemaan hänen näkemyksiään tämän hetken Unkarin tlanteesta.
Vierailijan puheenvuoron jälkeen jatkamme yhdistyksen vuosikokousta esityslistan mukaisest.
Ota kaveri/naapuri mukaan kokoukseen – voivat vaikka kiinnostua toiminnastamme.
Tämän kevään huhtkuussa olemme päätäneet järjestää viininmaistajaiset pienen purtavan kanssa.
Seuraa seuran netsivuja, jossa enemmän asiasta maaliskuussa.
Seuramme toimintaa esitellään heinäkuussa Mikkelin torilla. Maistatamme Tulisuudelma makkaraa,
kerromme seuramme toiminnasta ja matkoista Unkariin.
Mikkelin Naisvuoren kesäteateriin menemme heinäkuussa. Tarkempi ajankohta tulee seuran netsivuille
toukokuussa.
Suomi – Unkari Seura on yksi suurimmista ja aktivisimmista ystävyysseuroista Suomessa. Seuralla on noin
40 paikallisyhdistyksen valtakunnallinen verkosto ja näissä lähes 3000 henkilöjäsentä. Suomi – Unkari Seura
täytää 70 vuota syksyllä 2020. Unkarin ja Suomen välillä on kielisukulaisuuteen pohjautuva erityissuhde ja
kultuurisuhteilla pitkät perinteet. Suomi – Unkari Seura toimii kansalaisten tasolla ja kehitää suomalaisten
ja unkarilaisten keskinäistä vuorovaikutusta. Seura edistää Unkarin ja Suomen historian ja nykypäivän laajaalaista tuntemusta sekä tekee yhteistyötä sen kanssa samoihin päämääriin pyrkivien kumppanien kanssa.
Seuran toiminnalle ja tavoiteille antaa puiteet Suomi – Unkari Seuran strategia, joka on päivitety vuosiksi
2016 – 2025. Lähivuosien painopisteet määritellään yhdessä paikallisyhdistysten kanssa.
Paikallisyhdistysten toimintaa vahvistetaan mm. paikallisen strategiatyön ja koulutustlaisuuden avulla.
Vuoteen 2020 osuvat seuran 70-vuotsjuhla ja nyt jo kymmenetä kertaa koulujen Unkari-teema.
Juhlavuoteen liityen Mikkelin Suomi – Unkari Seura järjestää Mikkelin alakoululaisille
kuva/kirjoituskilpailun, joka tapahtuu syyslukukauden alkupuolella.
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