
   JÄSENTIEDOTE 2/2013 

 

Hyvä seuramme jäsen 

Kädessäsi on Kouvolan Suomi-Unkari seuran kuluvan vuoden toinen jäsenkirje. Edellinen kirje postitettiin juuri 

vuosikokouksen alla helmikuussa.  

Aluksi muutama sana vuosikokouksesta. Vuosikokouksen asialistan kiintoisimmat kohdat ovat yleensä 

henkilövalinnat. Ilmeisesti jäsenistö on tyytyväinen asioiden hoitoon, kun koko yhdeksänhenkinen hallitus 

valittiin uudelleen. Koska vasta vuoden ikäinen seuramme etsii vielä sopivaa suuntaa toiminnalle, valinta olikin 

odotettu ja perusteltu. Näkisin, että jo seuraavina vuosina olisi järkevää saada kiertoa myös hallitukseen. Tätä 

en sano moittiakseni nykyistä hallitusta, päinvastoin. Olemme työskennelleet erittäin hyvässä hengessä ja 

innokkaasti! Lähes kaikissa kokouksissa kaikki yhdeksän jäsentä ovat olleet paikalla. Siitä haluan esittää vielä 

lämpimät kiitokset teille jokaiselle. 

Vuosikokouksen aluksi kuuntelimme suurella mielenkiinnolla dosentti, S-U seuran varapuheenjohtaja Heino 

Nyyssösen perusteellista alustusta Unkarin nykytilanteesta. Alustus oli vetänyt paikalle runsaan joukon 

jäseniämme ja muutamia muitakin asiasta kiinnostuneita, hienoa! Nyyssösen kutsu tänne osui todella 

ajankohdaltaan nappiin: Unkarin tilannettahan oli silloin - ja on vielä sen jälkeenkin - käsitelty meidän 

lehdistössämme runsaasti. Samoin yksi talouden mittareista, maan valuutta forintti, oli lähes ennätysmäisen 

alhaisissa lukemissa. 

En halua vaipua kuitenkaan synkistelyyn ja varsinkaan politikointiin, koska mielestäni täältä lähes 2000 

kilometrin takaa emme mitenkään voi tietää asioiden kaikkia puolia ja käänteitä. Se, mitä me voimme tehdä, on 

vaalia suhteitamme siellä oleviin ystäviimme ja myös ystäväseuraamme Balatonfüredissä. Meidän mielissämme 

unkarilaiset kuuluvat edelleen samaan suomalais-ugrilaisten kansojen perheeseen, vaikka toisenlaisiakin 

väitteitä sieltäpäin on esitetty. 

Kuluvan vuoden toiminnasta voitte lukea tästä kirjeestä vähän myöhemmin. Syksyn tilaisuuksista ei meillä ole 

vielä tarkkaa ajankohtaa, niistä tiedotetaan sitten seuraavassa jäsenkirjeessä elokuun lopulla. 

Toivotan seuramme puolesta kaikille teille jäsenille oikein virkistävää kevään aikaa ja kesää! 

    Pekka Ainali, puheenjohtaja 

 

1. Kevään jäsenilta Virtakivessä tiistaina 21.5. klo 17-20 

 Kokoonnumme keväiseen jäseniltaan Voikkaan Virtakiven kahvilaan ja pihamaalle tiistaina 
 21.5. klo 17 alkaen. Osoite on Brejlinintie 8. Illan aikana nautimme yhdistyksemme tarjoamat 
 kahvit kahvileivän kera ja paistamme makkaraa. Seuramme muusikot huolehtivat soitosta ja 
 laulattamisesta. Hyvän sään sattuessa voimme mm. pelata krikettiä ja mölkkyä ja tutustua 
 samalla toisiimme. Emäntämme Eija Parkkinen esittelee meille yritystään ja kertoo sen 
 historiasta. Tuttuun tapaan järjestämme myös arpajaiset, ja pyydämmekin osallistujia tuomaan 
 mukanaan arvottavaa.  

 Tarjoilun järjestämistä varten pyydämme ilmoittautumaan viimeistään 12.5. Anja Sulku ottaa 

 ilmoittautumiset vastaan ja voi tarvittaessa antaa ajo-ohjeita: anja.sulku@luukku.com tai 

 puhelin 040 719 4147. 

 

mailto:anja.sulku@luukku.com


 Ajo-ohje: Kouvolan ja Kuusankosken suunnasta ajetaan Kuusaantietä Voikkaan keskustaan, 
 josta vasemmalle Voikkaantielle, jota ajetaan noin 1.2 km kunnes käännytään loivasti oikealle 
 Brejlinintielle. Sitä vielä muutama sata metriä eteenpäin. Nimensä mukaisesti Virtakivi on 
 virran eli Kymijoen rannalla. 

 Seuran jäsenet perheineen ovat lämpimästi tervetulleita keväiseen illanviettoon! 

2. Illanvietto laulujen ja Unkarin muistojen parissa tiistaina 7.5. klo 18  Kouvolan Srk-keskuksen Luukas-   
     salissa 

 Illan ohjelman järjestää Harriet Lonka perheineen. Lauluesitysten lisäksi kuulemme kuvien ja 
 muun Unkarista tuodun rekvisiitan kera, millaista oli arki Unkarissa Harrietin viettäessä siellä 
 1,5 vuotta.  
 Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa! 
 
3. Ennakkotietoa syksystä 

 Syksylle on suunnitteilla kaksi tapahtumaa: ilta Unkariin suuntautuvasta matkailusta syys-
 lokakuussa sekä perinteinen ruoka- ja viini-ilta marraskuussa.  
 

4. Unkarilaista huumoria 

 Egy kamionos felhívja a fônökét mobiltelefonon: 
 - Fônok, nagy baj van, a bal oldali visszapillantó tükröm eltört! 
 - Akkor cserélje ki! 
 - Nem tudom, az egész kamion rajta fekszik! 
 
 Rekkakuski soittaa kännykällä pomolleen: 

 - Pomo, nyt on suuri ongelma, vasemmanpuoleinen taustapeilini meni rikki! 

 - Vaihda se sitten! 

 - En voi, koko rekka makaa sen päällä! 

 

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 

 

 

KAUNIITA KEVÄTPÄIVIÄ TOIVOTELLEN!  Virtakivessä tavataan! 

    Kouvolan Suomi-Unkari Seuran hallitus 
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