20.8.2015
Seuran paikallisyhdistyksille ja hallitukselle

SUS-TOIMISTON TIEDOTE 4-15
Tervehdys Suomi-Unkari Seuran toimistosta Unkarin kansallispäivänä 20.8., jota vietetään valtion perustajan,
Pyhän Tapanin muistoksi.
Tiedote lähetetään paikallisyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille, mutta tieto on tarkoitettu paikallisyhdistyksen koko hallitukselle. Tiedotteen saa myös valtakunnallisen seuran hallitus.

SUS 65-VUOTISJUHLINTAA
65-vuotiaan seuran juhlinta näkyy eri puolilla Suomea samanaikaisissa tapahtumissa, joita paikallisyhdistykset
järjestävät yhteistyökumppaneittensa kanssa seuran syntymäpäivänä, lauantaina 10.10.2015.
Kesäkuisen tiedotteen liitteinä oli yhteenveto Suomi-Unkari Seuran 65-vuotisjuhlasuunnitelmista ja
yhteystietolista, joka auttaa löytämään asiantuntijan tai esiintyjän Unkari-tilaisuuteen puhumaan, musisoimaan,
tanssimaan tai kokkaamaan.

TAPAHTUMATIETOJA KERÄTÄÄN
Lokakuun alussa ilmestyvään Suomi-Unkari-lehden seuraavan numeroon 3-15 kootaan kalenteria eri puolilla
maata järjestettävistä Unkari-tilaisuuksista – niin 10.10. kuin muuna ajankohtana tapahtuvasta seuran 65vuotisjuhlinnasta.
Lehteen tarkoitetut tapahtumatiedot pyydetään toimittamaan viimeistään maanantaina 21.9. sähköisesti:
marjatta.manni-hamalainen@suomiunkari.fi
Tämän jälkeen tietoja päivitetään myös seuran verkkosivuille www.suomiunkari.fi
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SUKUKANSAPÄIVÄ
Perinteisesti lokakuun kolmantena lauantaina vietetään Suomessakin sukukansojen päivää, kuten kesäkuisessa
toimiston tiedotteessakin kerrottiin. Paikallisyhdistysten järjestämistä tai tiedossanne olevista tilaisuuksista eri
puolilla maata pyydetään lähettämään alustavatkin tiedot (mitä, missä, milloin, yhteyshenkilö) sukukansapäivän
kalenteria varten maanantaihin 31.8. mennessä: marjatta.manni-hamalainen@suomiunkari.fi.

ILMOITUKSIA SUOMI-UNKARI-LEHTEEN
Neuvottelupäivässä ja edustajakokouksessa oli esillä ajatus, että paikallisyhdistykset voisivat hankkia 65vuotisjuhlavuonna ilmoituksia Suomi-Unkari-lehden numeroon 3-15.
Tästä asiasta lähetetään piakkoin erillinen tiedote ohjeineen.

YSTÄVYYSSEURATEKO
Kevään edustajakokouksessa kerrottiin myös Ystävyysseurateko-hankkeesta. Kaivakaapa esiin 5.6. lähetetyn
tiedotteen liitteenä ollut YSL:n info asiasta, sillä ehdotukset ensimmäisestä ystävyysseurateosta pitää jättää
Ystävyysseurojen liitolle 30.9. mennessä.

Lisätietoja löytyy myös verkosta: www.ysl.fi

ANSIOMERKIT
Seuran 65-vuotisjuhla on jälleen oivallinen tilaisuus muistaa yhdistyksen eteen töitä tehneitä. Vuonna 2005
kirjatun ansiomerkkiohjeen mukaisesti ”Seuran merkkivuosien yhteydessä jaetaan hopeamerkki ansioituneille
seuran hallituksen jäsenille ja osastojen puheenjohtajille ja sihteereille sekä muille osaston hallituksen
ehdottamille jäsenille.”
Hallitus valmistelee asiaa kokouksessaan 8.9. ja päättää ansiomerkeistä 24.10.
Liitteenä ansiomerkkiohje.

*
Seuran toimisto on avoinna ma-pe klo 10-16,
Iloista SUS 65 -juhlasyksyä toivottaen
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