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Hyvä	  Kouvolan	  Suomi-‐Unkari	  Seuran	  jäsen	  
	  
Puheenjohtajan	  pakeilta:	  	  	  Hei	  kaikille	  Unkarin	  ystäville!	  

Talven	  selkä	  on	  taas	  jo	  taittunut	  ja	  kevättä	  kohti	  mennään	  vinhaa	  vauhtia.	  Miten	  mukava	  vuodenaika	  tämä	  
kevättalvi	  onkaan,	  eikö	  totta!	  

Meillä	  Unkari-‐seurassa	  eletään	  myös	  aktiivista	  aikaa.	  Vuosikokous,	  tärkeä	  vaikuttamisen	  paikka,	  painaa	  päälle.	  

Tämänvuotisessa	  kokouksessa	  lyömme	  kaksi	  kärpästä	  samalla	  kertaa.	  Ajattelimme	  hallituksessa	  motivoida	  teitä	  
seuran	  jäseniä	  mukaan	  kokoukseen	  asiantuntijan	  alustuksen	  vetovoimalla.	  Nimittäin,	  varmaan	  monet	  teistä	  
olette	  seuranneet	  uutisia	  Unkarin	  asioista	  hämmentyneinä.	  Raportit	  sieltä	  ovat	  olleet	  usein	  varsin	  

huolestuttavia.	  Myös	  unkarilaisten	  ystäviemme	  mukaan	  tilanne	  maassa	  ei	  ole	  sellainen	  kuin	  sen	  toivoisi	  olevan.	  
Monet	  unkarilaiset	  nuoret	  näkevät	  tilanteen	  jopa	  epätoivoisena,	  siksi	  erityisesti	  hyvin	  koulutettu	  nuoriso	  
muuttaa	  joukoittain	  maasta.	  Ainakin	  itselläni	  on	  tilanteesta	  hyvin	  epäselvä	  kuva,	  koska	  tieto	  vaihtelee	  aina	  

tietotoimistojen	  mukaan.	  Mikä	  on	  siis	  totta	  ja	  mikä	  ns.	  propagandaa?	  Tampereen	  yliopiston	  dosentti	  ja	  
Unkariin	  syvällisesti	  perehtynyt	  Heino	  Nyyssönen	  tulee	  kertomaan	  oman	  käsityksensä	  nykyisen	  Unkarin	  
tilanteesta.	  Tulethan	  sinäkin	  sinne	  mukaan!	  

Kevään	  toinen	  kokoontumisemme	  on	  varmasti	  luonteeltaan	  paljon	  kepeämpi.	  Otamme	  kevättä	  vastaan	  

Kymijoen	  rannalla	  Voikkaan	  Virtakiven	  saunalla	  ja	  sen	  ympäristössä	  toukokuun	  lopulla.	  Siellä	  voimme	  
ryppyotsaisuuden	  sijasta	  parantaa	  maailmaa	  huumorinpilke	  silmäkulmassa	  erilaisten	  kilpailujen	  ja	  saunomisen	  
merkeissä.	  Myös	  tästä	  tapahtumasta	  voit	  lukea	  tarkemmin	  tapahtumakalenteristamme.	  Olisi	  mukavaa,	  että	  

seudullamme	  asuvat	  unkarilaiset	  saapuisivat	  joukolla	  seuraamme	  Virtakiveen.	  Olkoon	  tämä	  heille	  julkinen	  
kutsu	  sinne!	  

Luultavasti	  ainakin	  muutamat	  seuramme	  jäsenet	  vierailevat	  tulevana	  kesänä	  pustan	  mailla.	  Ehkäpä	  muutamat	  

meistä	  saavat	  myös	  sieltä	  päin	  vieraita.	  	  Muistutan	  myös	  tässä	  yhteydessä,	  että	  seuran	  järjestämä	  seuraava	  
vierailu	  Unkariin	  aiotaan	  toteuttaa	  syyskesällä	  2014.	  Sen	  suunnittelu	  aloitetaan	  jo	  tänä	  vuonna.	  Ideoita	  sen	  
kuten	  muunkin	  toiminnan	  suhteen	  otamme	  mieluusti	  vastaan.	  

Toivon	  kaikille	  seuran	  jäsenille	  riemullisia	  kevättalven	  päiviä!	  Nähdään	  vuosikokouksessa.	  

	   	   	   	   T.	  Pekka	  Ainali,	  seuran	  puheenjohtaja	  

	  

1.	  Vuosikokous	  tiistaina	  12.3.	  sekä	  tietoa	  nyky-‐Unkarista	  klo	  17	  alkaen	  Saagassa	  

	   Vuosikokous	  pidetään	  Monikulttuurikeskus	  Saagassa	  tiistaina	  12.	  maaliskuuta.	  Osoite	  	  on	  
	   Asemakatu	  1,	  Kouvola	  (Cumuluksen	  talo).	  Ennen	  kokousta	  klo	  17-‐18	  meillä	  on	  loistava	  
	   mahdollisuus	  saada	  tietoa	  Unkarin	  tilanteesta.	  Vieraaksemme	  tulee	  dosentti	  Heino	  Nyyssönen.	  
	   Hän	  toimii	  kansainvälisen	  politiikan	  yliopiston	  lehtorina	  Tampereen	  yliopistossa.	  
	   Katsauksessaan	  'Onko	  Unkari	  enemmistödemokratia?'	  Nyyssönen	  tarkastelee	  Unkarin	  
	   viimeaikaista	  poliittista	  kehitystä	  ja	  demokratian	  tilaa	  sekä	  suhdetta	  Euroopan	  unioniin.	  

	   Luennon	  jälkeen	  on	  kahvitarjoilu	  ja	  saamme	  kuulla	  Saagan	  lyhyen	  esittelyn.	  Vuosikokous	  
	   alkaa	  klo	  18.30.	  Kokouksessa	  käsitellään	  sääntömääräiset	  asiat:	  vuosikertomus	  ja	  
	   tilinpäätös	  vuodelta	  2012,	  toimintasuunnitelma	  ja	  talousarvio	  vuodelle	  2013,	  



	   jäsenmaksun	  suuruus	  ja	  hallituksen	  puheenjohtajan	  ja	  jäsenten	  valinta.	  Yhdistyksemme	  
	   hallituksessa	  ovat	  tällä	  hetkellä	  puheenjohtajana	  Pekka	  Ainali	  ja	  hallituksen	  jäseninä	  Sirkka	  
	   Uusipaikka,	  Anja	  Sulku,	  Hilkka	  Silander,	  Riikka	  Kaasalainen,	  Pekka	  Jokinen,	  Risto	  Korpela,	  
	   Jouko	  Törmälä	  ja	  Merja	  Rossi.	  

	   Lämpimästi	  tervetuloa	  luentotilaisuuteen	  sekä	  vuosikokoukseen!	  Mukaan	  voi	  ottaa	  
	   Unkarista	  kiinnostuneen	  ystävänkin.	  
	  

2.	  Kevään	  jäsenilta	  Virtakivessä	  tiistaina	  21.5.	  klo	  17-‐20	  
	   Kokoonnumme	  keväiseen	  jäseniltaan	  Voikkaan	  Virtakiveen	  tiistaina	  21.5.	  klo	  17	  alkaen.
	   Osoite	  on	  Brejlinintie	  8.	  Ohjelmassa	  on	  mukavaa	  yhdessäoloa	  iltapalan	  ja	  erilaisen	  puuhailun	  
	   merkeissä.	  Tarkemmin	  seuraavassa	  tiedotteessa.	  Kirjoita	  aika	  jo	  kalenteriin.	  
	  

3.	  Illanvietto	  laulujen	  ja	  Unkarin	  muistojen	  parissa	  tiistaina	  7.5.	  klo	  18	  Srk-‐keskuksen	  Luukas-‐salissa 
 Tilaisuuden	  järjestää	  Harriet	  Lonka	  perheineen.	  Lauluesitysten	  lisäksi	  kuulemme	  kuvien	  ja	  
	   muun	  rekvisiitan	  kera,	  millaista	  oli	  arki	  Unkarissa	  Harrietin	  viettäessä	  siellä	  1,5	  vuotta.	  	  
	  

4.	  Lukuvinkkejä	  unkarilaisesta	  kirjallisuudesta:	  György	  Spirón	  Kevätnäyttely	  
	   Unkarilaisen	  nykykirjallisuuden	  kärkeen	  kuuluva	  Kevätnäyttely	  kertoo	  kafkamaisen	  tarinan	  
	   huono-‐onnisesta	  miehestä.	  Teos	  sijoittuu	  vuoden	  1956	  kansannousuun	  ja	  sitä	  
	   seuranneeseen	  kevääseen.	  Teoksen	  päähenkilö	  Gyula	  Fátray	  on	  keski-‐ikäinen	  insinööri,	  joka	  
	   syksyllä	  1956	  kirjautuu	  sairaalaan	  käydäkseen	  vähäpätöisessä	  leikkauksessa.	  Kun	  hän	  pääsee	  
	   sairaalasta,	  kotikaupunki	  Budapest	  on	  neuvostojoukkojen	  valtaama.	  Yhden	  ainoan	  iltapäivän	  
	   aikana,	  muutaman	  tunnin	  kuluessa,	  oli	  hänen	  koko	  elämänsä	  romahtanut,	  vaikka	  mitään	  ei	  
	   ollut	  tapahtunut.	  Lukijan	  on	  kuljettava	  omalaatuinen	  matka	  kirjan	  ”sankarin”	  kanssa	  hiukan	  
	   yllättävään	  loppuun	  saakka.	  Tarina	  pitää	  otteessaan.	  
	   György	  Spiró	  (s.1946)	  on	  budapestilainen	  kirjailija,	  esseisti	  ja	  dramaturgi.	  Hän	  on	  yksi	  Unkarin	  
	   suosituimmista	  näytelmäkirjailijoista.	  Kevätnäyttely	  on	  Spirón	  viides	  romaani,	  mutta	  
	   ensimmäinen	  suomennettu.	  Kirja	  löytyy	  Kouvolan	  kirjastosta.	  
	  

5.	  Uudet	  jäsenet	  tervetulleita	  yhdistykseen	  

	   Mikäli	  tuttavapiirissänne	  on	  Unkarista	  kiinnostuneita,	  kertokaa	  heille,	  että	  otamme	  
	   mielellämme	  uusia	  jäseniä	  noin	  80	  hengen	  joukkoomme.	  Jäseneksi	  liittymislomakkeen	  saa	  
	   Suomi-‐Unkari	  Seuran	  nettisivuilta	  www.suomiunkari.fi	  tai	  sihteeriltä.	  Alla	  ovat	  yhdistyksen	  
	   puheenjohtajan,	  varapuheenjohtajan	  ja	  sihteerin	  yhteystiedot	  tiedusteluja	  varten.	  
	  
	  	  	  	  	   Yhteystietoja	  	  	  	  
	   Pekka	  Ainali,	  puheenjohtaja,	  pekka.ainali@kolumbus.fi,	  puh.	  040	  567	  8646	  
	   Sirkka	  Uusipaikka,	  varapuheenjohtaja,	  sirkka.uusipaikka@wippies.fi,	  puh.	  045	  6710	  814	  
	   Merja	  Rossi,	  sihteeri,	  merja.rossi@hotmail.fi,	  puh.	  0400	  986	  954	  
	  

	  

AURINKOISIA TALVISIA PÄIVIÄ SINULLE!  Tapaamisiin vuosikokouksessa! 

    Kouvolan Suomi-Unkari Seuran hallitus 


