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Puheenjohtajan	  syystervehdys	  
	  

Hei	  kaikille	  Unkarin	  ystäville!	  
Niin	  on	  yksi	  kesä	  taas	  siirtynyt	  muistojen	  joukkoon.	  Toivottavasti	  se	  oli	  hieman	  sateisista	  keleistä	  huolimatta	  
teille	  virkistävää	  aikaa,	  jonka	  voimin	  jaksamme	  tulevan	  talven	  yli.	  

Uuden	  seuramme	  ensimmäinen	  toimintavuosi	  on	  pian	  lopuillaan.	  Asetimme	  vuoden	  alussa	  uutta	  seuraa	  
perustettaessa	  tavoitteeksi	  70	  jäsentä	  vuoden	  loppuun	  mennessä.	  Tämä	  tavoite	  on	  iloksemme	  täyttynyt:	  
meitä	  on	  viimeisten	  laskujen	  mukaan	  yhteensä	  76	  maksanutta	  jäsentä.	  Hienoa!	  
	  

Kuluneen	  kesän	  kohokohta	  oli	  Balatonfüredin	  ystävyysseuran	  vierailu	  lähes	  neljänkymmenen	  henkilön	  

voimin	  täällä	  kesäkuussa.	  Saimme	  siitä	  unkarilaisilta	  ystäviltämme	  erittäin	  kiitollisen	  palautteen.	  Myös	  
omasta	  mielestämme	  vierailun	  ohjelma	  oli	  erittäin	  monipuolinen	  ja	  kiinnostava.	  Esitän	  parhaimmat	  
kiitoksemme	  meitä	  vierailun	  onnistumiseksi	  tukeneille	  tahoille	  (Kouvolan	  kaupunki,	  Kymi	  Osakeyhtiön	  	  	  

100-‐vuotissäätiö	  ja	  Kouvolan	  Sivistys-‐	  ja	  Urheilutalosäätiö)	  ja	  erityisesti	  kaikille	  vieraita	  majoittaneille	  
seuramme	  jäsenille.	  Ilman	  teidän	  uhrautuvaa	  apuanne	  tämäkään	  vierailu	  ei	  olisi	  toteutunut.	  
	  

Syyskuussa	  pustan	  mailla	  kävi	  seudultamme	  parikin	  eri	  ryhmää	  lähes	  samaan	  aikaan.	  János	  Müllerin	  

vetämän	  ryhmän	  matka	  suuntautui	  mm.	  Oroshazaan	  ja	  Transilvanian	  Temesváriin.	  Toinen,	  allekirjoittaneen	  
johtama	  varsin	  sporttinen	  retkue	  kiersi	  Balaton-‐järven	  pyörillä.	  Tukikohtamme	  oli	  luonnollisesti	  
Balatonfüred.	  Molemmilla	  em.	  matkoilla	  ihailtiin	  tietysti	  jälleen	  kerran	  myös	  Budapestin	  nähtävyyksiä.	  

Seuraava	  seuramme	  järjestämä	  Unkarin	  matka	  on	  suunniteltu	  alustavasti	  vuodelle	  2014.	  Kutsujana	  on	  
silloinkin	  Balatonfüredin	  ystävyysseura,	  mutta	  toiveenamme	  on	  vierailla	  silloin	  myös	  muualla	  Unkarissa.	  	  
	  

Tässä	  kirjeessä	  sihteerimme	  Merja	  Rossi	  esittelee	  syksyn	  tapahtumat.	  Molempia	  marraskuuhun	  ajoittuvia	  
tilaisuuksia	  suosittelen	  lämpimästi.	  Kirjallisuuden	  ilta	  on	  erityisen	  ajankohtainen	  mm.	  siksi,	  koska	  Helsingin	  

kirjamessujen	  (lokakuun	  lopussa)	  maateema	  oli	  Unkari.	  Toinen	  tilaisuutemme,	  unkarilaisen	  ruuan	  ja	  viinin	  
ilta	  marraskuun	  lopulla	  on	  tietysti	  aina	  ajankohtainen	  ja	  hauska.	  Olkoon	  se	  samalla	  iloinen	  oma	  

pikkujoulumme!	  
	  

Toivotan	  kaikille	  jäsenillemme	  mukavaa	  syksyä!	  Koska	  seuraava	  jäsenkirjeemme	  tulee	  vasta	  ensi	  vuoden	  
puolella,	  toivotan	  teille	  jo	  nyt	  myös	  Hyvää	  Joulua!	  
Pekka	  Ainali	  

	   	  
1.	  Unkarilaisen	  kirjallisuuden	  ilta	  keskiviikkona	  7.11.	  klo	  18	  -‐	  19.30	  

Järjestämme	  keskiviikkona	  7.11.	  klo	  18	  alkaen	  Kouvolan	  kansalaisopiston	  ja	  Kouvolan	  kirjaston	  
kanssa	  unkarilaisen	  kirjallisuuden	  illan	  Kouvolan	  pääkirjaston	  auditoriossa,	  os.	  Salpausselänkatu	  33.	  

Asiantuntijana	  on	  suomalaisen	  ja	  unkarilaisen	  kirjallisuuden	  opettaja	  FK	  Anna	  Tarvainen.	  	  Luennon	  
lisäksi	  kuulemme	  kirjallisuusnäytteitä	  sekä	  unkariksi	  että	  suomeksi.	  Tarjolla	  on	  myös	  pieniä	  
maistiaisia	  unkarilaisesta	  ruokakulttuurista.	  Tilaisuuden	  avaa	  yhdistyksemme	  varapuheenjohtaja	  

Sirkka	  Uusipaikka.	  Kirjastossa	  on	  lisäksi	  esillä	  pieni	  Unkariin	  liittyvä	  näyttely	  7.-‐17.11.2012.	  
Lämpimästi	  tervetuloa!	  

	   	  
	  
	  



2.	  Unkarilainen	  ruoka-‐	  ja	  viini-‐ilta	  perjantaina	  30.11.	  klo	  18-‐21	  Pikkukokissa	  
Vietämme	  iloista	  unkarilaista	  iltaa	  ruuan,	  viinin	  ja	  musiikin	  äärellä	  Kouvolan	  ammattiopiston	  

Pikkukokki-‐ravintolassa	  perjantaina	  30.11.	  klo	  18	  alkaen.	  Opiston	  osoite	  on	  Utinkatu	  44-‐48,	  
Kouvola.	  Käynti	  ravintolaan	  on	  sisäpihan	  puolelta.	  Laitamme	  ulkotulia	  merkiksi	  sisäänkäynnistä.	  
Ammattiopiston	  opiskelijat	  tarjoavat	  meille	  kolmen	  ruokalajin	  illallisen.	  Viinit	  olemme	  tilanneet	  

suoraan	  Unkarista.	  Illan	  ohjelmaan	  kuuluu	  luonnollisesti	  myös	  unkarilainen	  musiikki	  ja	  arpajaiset.	  
Illalliskortin	  hinta	  on	  25	  euroa/henkilö	  ja	  se	  sisältää	  ruuan	  ja	  ruokajuomat.	  Paikkoja	  on	  60,	  ja	  ne	  
täytetään	  ilmoittautumisjärjestyksessä.	  Tapahtuma	  on	  tarkoitettu	  ensisijaisesti	  jäsenille	  ja	  heidän	  

perheenjäsenilleen.	  	  Osallistuminen	  edellyttää	  etukäteen	  ilmoittautumista.	  Mikäli	  tilaa	  jää,	  otamme	  
mielellämme	  mukaan	  myös	  jäsenten	  ystäviä.	  Tästä	  kannattaa	  kysellä	  viimeisenä	  ilmoittautumis-‐

päivänä.	  Halutessasi	  voit	  tuoda	  mukanasi	  arpajaisvoittoja.	  
Ilmoittautumiset	  Merja	  Rossille	  viimeistään	  20.11.	  merja.rossi@hotmail.fi	  tai	  puh.	  0400	  986	  954.	  

	  

3.	  Unkarilaisen	  musiikin	  festivaali	  vuodenvaihteessa	  
	  	  	  	   Kahden	  unkarilaisen	  huippumuusikon,	  viulisti	  Tamás	  Szakálin	  ja	  haitarsiti	  András	  Pagonyin,	  

ympärille	  on	  koottu	  festivaali	  Canarro	  Winter	  FEST	  4.-‐5.1.2013.	  Parivaljakko	  konsertoi	  perjantaina	  
4.1.2013	  klo	  19	  Kouvola-‐talon	  Simelius-‐salissa.	  Kuultavana	  on	  pääasiallisesti	  unkarilaista	  musiikkia	  
mutta	  myös	  tangoa,	  bossa	  novaa	  ja	  jazzia.	  Konsertin	  vierailevana	  solistina	  on	  kouvolalainen	  sellisti	  

Mikko	  Lehtola.	  
	   Lauantaina	  5.1.2013	  muusikot	  soittavat	  klo	  14	  Kauppakeskus	  Hansassa	  ja	  klo	  18	  Enäjärven	  

Kulttuurikylätalolla	  ”Kotimaisia	  ikivihreitä	  ja	  maailmanmusiikkia”.	  Klo	  21	  samassa	  paikassa	  alkaa	  

unkarilainen	  ilta	  ruuan	  ja	  musiikin	  kera.	  
	   Festivaalin	  järjestävät	  Enäjärven	  Eläväisen	  Musiikin	  Ystävät	  ry	  ja	  Ohjelmatoimisto	  Unkarin	  Helmet.	  
	  

4.	  Uudet	  jäsenet	  tervetulleita	  yhdistykseen	  
	   Mikäli	  tuttavapiirissänne	  on	  Unkarista	  kiinnostuneita,	  kertokaa	  heille,	  että	  otamme	  mielellämme	  

uusia	  jäseniä	  joukkoomme.	  Jäseneksi	  liittymislomakkeen	  saa	  Suomi-‐Unkari	  Seuran	  nettisivuilta	  

www.suomiunkari.fi	  tai	  sihteeriltä.	  Alla	  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 SYYSTALVISIA PÄIVIÄ SINULLE!  Tapaamisiin Kouvolan kirjastossa 7.11.! 
Kouvolan Suomi-Unkari Seuran hallitus 

 


