
	  
SETUKAISTEN	  YSTÄVÄT	  -‐YHDISTYS	  
JÄSENTIEDOTE	  3/97	   	   	   14.10.1997	  
_________________________________________________	  
	  
Radio-‐ohjelma	  Setumaalta	  
	  
Sunnuntaina	  19.10.97	  klo	  13.10-‐14.00	  tulee	  Ylen	  Ykköseltä	  ohjelma:	  Marianpäivä	  Petserin	  
luostarissa.	  	  Setukaisten	  ja	  suomalaisten	  seurassa	  Aarre	  Nyman.	  Ohjelmassa	  haastatellaan	  
mm.	  kaikkien	  Setumaan	  kävijöiden	  tuntemaa	  Mare	  Pihoa.	  
_______________________________	  
	  
Jäsentilaisuus	  Kuopiossa	  
	  
Kuopiossa	  maanantaina	  20.10.97	  klo	  18	  alkaen	  on	  Setukaisten	  ystävät	  -‐yhdistyksen	  ja	  
Kuopion	  Tuglas-‐seuran	  yhdessä	  järjestämä	  jäsentilaisuus,	  jossa	  yhdistyksemme	  
puheenjohtaja	  professori	  Seppo	  Suhonen	  luennoi	  aiheesta:	  mitä	  ovat	  setukaislaulut?	  Tilaisuus	  
järjestetään	  Kuopion	  ortodoksisen	  seurakunnan	  seurakuntatalon	  alasalissa,	  Snellmaninkatu	  
8.	  
	  
Mauno	  Pekosen	  taidenäyttely	  
	  
18.11.-‐19.12.97	  Tuglas-‐seurassa	  (Marian-‐katu	  8	  b,	  Helsinki)	  on	  esillä	  Mauno	  Pekosen	  Peko-‐
aiheisia	  maalauksia	  ja	  piirustuksia.	  Näyttelyn	  avajaiset	  Tuglas-‐seuran	  toimistossa	  tiistaina	  
18.11.97	  klo	  16.00.	  Näyttelyn	  avaa	  dosentti	  Paul	  Hagu	  (Tarton	  yliopisto).	  
	  
Martin	  markkinat	  
	  
Yhdistyksemme	  on	  jälleen	  mukana	  Martin	  markkinoilla	  Wanhassa	  satamassa	  Katajanokalla	  
Helsingissä	  (Pikku	  satamakatu	  3-‐5)	  lauantaina	  8.11.97	  klo	  11-‐18	  omalla	  myyntipöydällä.	  
Myynnissä	  on	  mm.	  kirjoja,	  postikortteja	  ja	  äänitteitä.	  	  
Tervetuloa	  käymään	  ja	  ostamaan	  !	  
	  
Pikkujoulut/Setumaan	  matkojen	  muistelot	  ovat	  tulossa	  joulukuussa.	  Tarkemman	  tiedot	  
ilmoitetaan	  myöhemmin.	  
	  
	  
Vuoden	  1997	  jäsenmaksut	  
	  
Jos	  vuoden	  1997	  (tai	  1996)	  jäsenmaksusi	  on	  vielä	  maksamatta,	  voit	  suorittaa	  sen	  yhdistyksen	  
tilille:	  Merita	  208418-‐36496.	  	  	  
Lisätietoja:	  yhdistyksen	  taloudenhoitaja	  Tapani	  Pitkänen,	  puh.	  (09)	  6220	  7300.	  
_________________________________________________	  
	  
Setukaisten	  ystävät	  -‐yhdistys	  
sihteeri	  Tapio	  Mäkeläinen	  
c/o	  Tuglas-‐seura	  
Mariankatu	  8	  B	  
00170	  HELSINKI	  



	  
puh.	  (109	  09)	  669	  617	  
fax	  	  	  (109	  09)	  669	  615	  
	  
Internet-‐sähköposti:	  info@tuglas.fi	  
	  
Yhdistyksen	  WWW-‐sivut	  internetissä:	  
http://www.tie.to	  	  
	  
Johtokunnan	  puheenjohtaja	  on	  professori	  Seppo	  Suhonen	  Helsingin	  yliopistosta	  ja	  	  
varapuheenjohtaja	  dosentti	  Osmo	  Pekonen	  Jyväskylän	  yliopistosta.	  	  Muut	  johtokunnan	  	  
jäsenet	  ovat:	  	  Sirje	  Liemola	  Helsingistä,	  Tapio	  Mustonen	  Joensuusta,	  Tapio	  Mäkeläinen	  	  
(sihteeri)	  Helsingistä,	  Jorma	  Keravuori	  Porvoosta,	  Tapani	  Pitkänen	  	  
(taloudenhoitaja)	  Helsingistä,	  Irmeli	  Pääkkönen	  Oulusta	  ja	  Tuija	  Saarinen	  Kuopiosta.	  
	  
Yhdistyksen	  jäsenmaksu	  v.	  1997	  on	  	  80	  mk,	  opiskelijoilta	  40	  mk	  ja	  yhteisöiltä	  500	  mk.	  
	  


