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Puheenjohtajan	  kevättervehdys	  

Hei,	  te	  kaikki	  uuden	  seuran	  jäsenet!	  

Kevät	  on	  jo	  pitkällä,	  pitkä	  talvi	  siintää	  vain	  lumisena	  muistona	  enää.	  	  	  

Uusi	  seuramme	  hakee	  nyt	  tosissaan	  uusia	  toimintalinjoja	  ja	  -‐muotoja.	  Ensisijainen	  tavoitteemme	  on	  

tavoittaa	  entisten	  osastojen	  jäsenet	  ja	  saada	  heidät	  myös	  uuden	  seuramme	  jäseniksi.	  	  Tavoitteenamme	  on	  
70	  jäsentä	  vuoden	  loppuun	  mennessä.	  Tätä	  kirjoittaessani	  siihen	  on	  vielä	  matkaa	  jonkin	  verran,	  mutta	  
uskon,	  että	  tavoite	  on	  täysin	  mahdollista	  saavuttaa.	  Siihen	  tarvitaan	  luonnollisesti	  kaikkien	  jäsentemme	  

panosta.	  	  

Vuoden	  toiminnallinen	  kohokohta	  on	  balatonfürediläisten	  ystävyysseuralaisten	  vierailu	  täällä	  kesäkuun	  
alussa.	  Vieraita	  saapuu	  kaikkiaan	  35	  henkilöä.	  Vierailuaika	  ei	  ole	  kohtuuttoman	  pitkä,	  vain	  torstai-‐illasta	  
(7.6.)	  maanantai-‐	  aamuun	  (11.6.).	  Kuten	  toisaalla	  tässä	  kirjeessä	  olevasta	  ohjelmasta	  voitte	  havaita,	  vierailla	  

on	  varsin	  tiukka	  ohjelma	  joka	  päivälle.	  Isäntäperheiden	  ohjelma-‐	  ja	  muonitusvastuu	  helpottuu	  siten	  ihan	  
oleellisesti.	  Majoituksen	  lisäksi	  isäntien	  kontolle	  jää	  lähinnä	  aamupalan	  ja	  iltaruokailujen	  tarjoaminen.	  
Meiltä	  puuttuu	  vielä	  muutama	  majoittaja.	  Ota	  siis	  rohkeasti	  yhteys	  joko	  minuun	  tai	  Rossin	  Merjaan,	  niin	  

saamme	  loputkin	  vieraat	  majoitettua.	  Hotelliin	  emme	  heitä	  laita,	  emmehän?	  

Olemme	  hallituksessa	  iloinneet	  siitä,	  että	  vierailun	  rahoittamiseksi	  olemme	  saaneet	  hyvin	  taloudellista	  
tukea	  muutamilta	  paikallisilta	  tahoilta.	  Iso	  kiitos	  siis	  Kouvolan	  kaupungille,	  Kymi	  Oy:n	  100-‐vuotissäätiölle	  ja	  
Kouvolan	  Sivistys-‐	  ja	  Urheilutalosäätiölle	  merkittävästä	  taloudellisesta	  tuesta	  vierailun	  onnistumiseksi!	  

Me	  kaikki	  Unkarin	  ystävät	  seuraamme	  varmaankin	  jännityksellä	  veljeskansamme	  nykyvaiheita	  yhäti	  

kiivastuvassa	  maailman	  menossa.	  Kaikkinainen	  yhteydenpito	  ystäviimme	  siellä	  on	  varmasti	  heille	  
merkityksellistä.	  Veljeä	  ei	  jätetä.	  Siksi,	  hoidetaan	  ensin	  tuo	  vierailu	  kunnialla	  ja	  jatketaan	  siitä	  sitten	  
eteenpäin.	  Vanha	  viisaus	  ”antaessaan	  saa”	  pätee	  edelleen.	  

Onnellista	  kesää	  kaikille!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   T.	  Pekka	  Ainali	  

1.	  Unkarilaisten	  ystävyysvierailu	  Kouvolaan	  7.-‐11.6.2012	  
	  	  	  Kouvolan	  ystävyyskaupungista	  Balatonfüredistä	  saapuu	  yhdistyksemme	  ja	  Kouvolan	  kaupungin	  vieraaksi	  	  	  	  	  	  	  
35	  henkilöä	  torstai-‐iltana	  7.6.2012.	  Tarvitsemme	  vielä	  muutaman	  isäntäperheen,	  jotka	  ovat	  valmiita	  
majoittamaan	  ystäviämme,	  tarjoamaan	  heille	  aamu-‐	  ja	  iltapalat	  sekä	  kuljettamaan	  retkien	  lähtöpaikoille	  

ja	  lauantaina	  9.6.	  Latupirtille	  Hautalaan.	  Ohjelma	  on	  pyritty	  laatimaan	  siten,	  että	  isännille	  ei	  aiheudu	  
majoittamisesta	  kohtuutonta	  vaivaa:	  

To	  7.6.	  2012	  klo	  17	  	  tervetulotilaisuus	  Kouvolan	  seurakuntakeskuksessa,	  jossa	  tarjoilua	  ja	  vieraiden	  

jakaminen	  isäntäperheisiin.	  Iltapala	  perheissä.	  Vieraat	  ovat	  syöneet	  lounaan	  päivällä	  Helsingissä.	  
Pe	  8.6.2012	  klo	  9.00	  lähtö	  Kouvolan	  kaupungin	  järjestämälle	  retkelle	  kaupungintalon	  edestä	  (Torikatu10).	  
	  	  	  Retkikohteina	  ovat	  Mustilan	  Arboretum,	  Moision	  kartano,	  Anjalan	  nuorisokeskus,	  Taidemuseo	  Poikilo	  ja	  

Kaunisnurmen	  museokortteli.	  Lounas	  retken	  aikana.	  Isännät	  noutavat	  vieraat	  kaupungintalon	  edestä	  klo	  
17.00.	  Iltapala	  perheissä.	  

La	  9.6.2012	  Osa	  unkarilaisista	  Kouvolan	  torilla	  klo	  9.-‐10.30	  tapaamassa	  kaupunkilaisia.	  Musiikkia	  ja	  

mehutarjoilu.	  	  	  	  Klo	  13	  alkaen	  ”pikkujuhannus”	  Kouvolan	  Ladun	  Latupirtillä	  Hautalan	  kylässä	  (noin	  15	  km	  
Kouvolasta).	  Makkaran	  ja	  tikkupullan	  paistoa,	  nokipannukahvia,	  lettuja,	  mölkkyä,	  luontopolku,	  



saunomista,	  musiikkia	  	  ym.	  kesäistä	  ohjelmaa	  klo	  18	  saakka.	  Isännät	  kuljettavat	  vieraat	  paikanpäälle	  ja	  

voivat	  itsekin	  osallistua	  tapahtuman	  viettoon.	  Ilta	  perheissä.	  
Su	  10.6.2012	  aamupala	  perheissä.	  Klo	  10.15.	  lähtö	  Keskuskirkon	  parkkipaikalta	  Kotkaan,	  jossa	  Merikeskus	  
Wellamo,	  Sapokan	  puisto	  ja	  kiertoajelua	  kaupungissa.	  Lounas	  Korkeakosken	  kalastuskievarissa	  Kymijoen	  

rannalla.	  Paluu	  Kouvolaan	  klo	  16.	  Isännät	  noutavat	  vieraat	  Keskuskirkon	  parkkipaikalta.	  Ilta	  perheissä.	  
Ma	  11.6.2012	  kokoontuminen	  Keskuskirkon	  parkkipaikalle	  klo	  8.30,	  josta	  klo	  9	  lähtö	  Helsinkiin.	  Matka	  
Porvoon	  kautta,	  lounas,	  kiertoajelua	  Helsingissä.	  Vieraat	  viedään	  satamaan	  klo	  16,	  josta	  laiva	  

Tukholmaan.	  
	  

	  	  	  Kiitos	  kaikille	  niille,	  jotka	  ovat	  tähän	  mennessä	  tarjonneet	  majoituspaikan	  vieraille.	  Muutama	  paikka	  vielä	  
tarvitaan.	  Ilmoittaudu	  mahdollisimman	  pian	  joko	  puheenjohtaja	  Pekka	  Ainalille	  	  puh.	  040	  5678	  646,	  
pekka.ainali@kolumbus.fi	  tai	  sihteeri	  Merja	  Rossille	  puh.	  0400	  986	  954,	  merja.rossi@hotmail.fi.	  

	  	  	  Majoittajille	  toimitamme	  tarkempaa	  tietoa	  ohjelmasta	  sähköpostilla	  tai	  kirjeitse.	  
	  

2.	  Retki	  Miehikkälän	  pelimannipäivien	  unkarilaiseen	  iltaan	  7.7.2012	  
	  	  	  Miehikkälän	  pelimannipäivillä	  järjestetään	  lauantaina	  7.7.2011	  klo	  18.00	  alkaen	  ”Unkarilainen	  ilta”,	  joka	  
sisältää	  yhdistelmän	  herkullista	  juhlaruokaa	  ja	  musiikkikulttuuria.	  Ruokalistalla	  on	  perinteisiä	  unkarilaisia	  
herkkuja,	  jotka	  esitellään	  aterian	  alussa.	  Unkarilaiset	  ammattimuusikot	  Tamasz	  Szakal	  viulu	  ja	  Andras	  

Pagonyi	  harmonikka	  tuovat	  aidot	  pustan	  tunnelmat	  festivaalitelttaan.	  Juhlassa	  esiintyy	  myös	  Kymen-‐
laakson	  pelimannikuoro-‐	  ja	  orkesteri.	  Illalliskortti	  maksaa	  45	  €	  ja	  se	  sisältää	  ruokien	  lisäksi	  yhden	  kaadon	  
viiniä.	  Tehdään	  yhteinen	  kesäretki	  aitoon	  unkarilaiseen	  tunnelmaan.	  Matkustustavasta	  sovitaan	  

lähtijöiden	  kanssa.	  	  Jos	  lähtijöitä	  on	  riittävästi,	  järjestetään	  yhteiskuljetus.	  Ilmoittautumiset	  toukokuun	  
loppuun	  mennessä	  Sirkka	  Uusipaikalle	  sähköpostitse	  sirkka.uusipaikka@wippies.fi	  	  tai	  puhelimitse	  	  	  	  	  	  	  
045	  6710	  814.	  	  

3.	  Toimintaa	  syksyllä	  2012	  
Syksylle	  on	  suunniteltu	  sekä	  unkarilaisen	  kirjallisuuden	  ilta	  että	  unkarilaisen	  ruuan	  ja	  viinin	  ilta.	  
Unkarilaiseen	  kirjallisuuteen	  perehdytään	  keskiviikkona	  7.11.	  klo	  18	  Kouvolan	  pääkirjaston	  auditoriossa,	  
jolloin	  unkarilaisesta	  kirjallisuudesta	  kertoo	  sen	  asiantuntija	  Anna	  Tarvainen.	  Kirjastossa	  on	  esillä	  

unkarilaisten	  kirjailijoiden	  teoksia.	  	  Myös	  iloista	  ruoka-‐	  ja	  viini-‐iltaa	  vietetään	  syksyllä.	  Tarkempi	  
ajankohta	  kerrotaan	  seuraavassa	  tiedotteessa.	  

	  

4.	  Jäsenyys	  uudessa	  yhdistyksessä	  
	  	  	  Kiitos	  kaikille	  niille	  entisille	  Kuusankosken	  ja	  Pohjois-‐Kymen	  osaston	  jäsenille,	  jotka	  ovat	  ilmoittaneet	  

olevansa	  mukana	  uudessa	  Kouvolan	  Suomi-‐Unkari	  Seurassa.	  Jäsenmaksulomake	  tulee	  toukokuussa	  myös	  
kaikille	  niille,	  jotka	  eivät	  ole	  ilmoittaneet	  jatkosta	  tai	  erosta.	  Jäsenmaksun	  maksamisella	  voi	  vielä	  osoittaa	  
olevansa	  mukana	  toiminnassa.	  Jatkossa	  jäsenpostia	  tullaan	  toimittamaan	  vain	  jäsenille.	  Myös	  kaikki	  ihan	  

uudet	  jäsenet	  ovat	  tervetulleita	  mukaan	  toimintaan.	  Lisätietoja	  saa	  puheenjohtaja	  Pekka	  Ainalilta,	  
varapuheenjohtaja	  Sirkka	  Uusipaikalta	  ja	  sihteeri	  Merja	  Rossilta	  sekä	  muilta	  hallituksen	  jäseniltä.	  
Hallitukseen	  kuuluvat	  Anja	  Sulku,	  Hilkka	  Silander,	  Riikka	  Kaasalainen,	  Pekka	  Jokinen,	  Jouko	  Törmälä	  ja	  	  

	  	  	  	  Risto	  Korpela.	  
	  	  	  	  Yhteystietoja	  	  	  Pekka	  Ainali,	  pekka.ainali@kolumbus.fi,	  puh.	  040	  567	  8646	  
	   	  	  	  	  	  Sirkka	  Uusipaikka,	  sirkka.uusipaikka@wippies.fi,	  puh.	  045	  6710	  814	  

	   	  	  	  	  	  Merja	  Rossi,	  merja.rossi@hotmail.fi,	  puh.	  0400	  986	  954	  
	  

ILOISTA KEVÄTTÄ JA KESÄÄ SINULLE!  Tapaamisiin Kouvolan torilla lauantaina 9.6.! 
Kouvolan Suomi-Unkari Seuran hallitus 


