
   JÄSENTIEDOTE 3/2013 

     Syyskuu 2013 

Hyvä Kouvolan Suomi-Unkari seuran jäsen 

Kaikki hyvä loppuu aikanaan, niin myös poikkeuksellisen hieno kesä. Syksyä kohti mennään taas, vaikka äsken 

oli kevät. No, eipäs voivotella itsestäänselvyyksiä vaan tartutaan taas toimeen. 

Aluksi kuitenkin suru-uutinen: seuramme hallituksen jäsen Risto Korpela menehtyi lyhyen mutta ankaran 

sairauden murtamana toukokuun lopulla. Risto oli todellinen Unkarin ystävä, joka itsestään numeroa tekemättä 

vaikutti seuramme toimintaan monella tavalla. Ihan viimeiseksi tehtäväksi hänellä jäi seuramme edustajana 

toimiminen S-U seuran vuosikokouksessa Helsingissä vain noin kuukautta ennen kuolemaansa. Me Riston 

ystävät täällä Kouvolassa ja myös Unkarissa muistamme häntä lämmöllä ja kiitollisuudella. 

Syksyn aluksi jatkamme viime vuonna aloittamiamme teemailtoja. Syyskuisen tapahtuman teemana on 

Unkariin suuntautuva matkailu. Marraskuussa kokoonnumme jo perinteiseen unkarilaisen ruoan ja viinin iltaan 

ja vietämme samalla seuramme pikkujouluiltaa. Näistä molemmista sihteerimme Merja kirjoittaa 

yksityiskohtaisemmin myöhemmin tässä kirjeessä. 

Varmaankin jokainen meistä seuraa jännityksellä nyky-Unkarin menoa. Ainakin itse olen välillä hyvin hämilläni 

sieltä tulevasta ristiriitaisesta informaatiosta. Uskoako hallituksen virallisia kirjeitä, vaiko meidänkin lehdistössä 

julkaistuja huolestuneita artikkeleita, jotka ovat samansuuntaisia maassa äskettäin käyneiden tuttavien 

havaintojen kanssa? Viimeistään ensi vuonna toteutettavalla seuramme Unkarin vierailulla saamme 

omakohtaisen kokemuksen maan nykyisestä menosta. Merkatkaa tuo syyskuulle 2014 suunniteltu matka jo 

alustavasti allakkaan. 

Parhain terveisin pj. Pekka 

 

1. Unkarilainen ilta – Unkari matkailumaana 17.9.2013 klo 18.00 alkaen  

 Kouvolan pääkirjaston yläkerrassa 

 Tule kuulemaan tuoreet kuulumiset Unkarista matkailumaana.  Kouvolan matkatoimiston lähiaikojen 
 matkatarjonnasta kertoo Heidi Laukas.  
 Näemme  lisäksi videokuvaa  Unkarista ja kuulemme musiikkiakin.  Kouvolan Suomi-Unkari Seuran 
 tulevista matkasuunnitelmista kerrotaan alustavaa tietoa. Lopuksi on keskustelua ja ajatustenvaihtoa.  
 
 Tilaisuuden järjestävät Kouvolan Suomi-Unkari Seura ry ja Kouvolan pääkirjasto. 
 Tapahtumaan on kaikilla kiinnostuneilla vapaa pääsy, joten ota matkailusta ja Unkarista kiinnostuneita 
 ystäviäkin mukaan. Seuraa myös kirjaston ilmoittelua. 
    

2. Ruoka- ja viini-ilta perjantaina 29.11. klo 18-21 
 

 Vietämme tänäkin syksynä iloista iltaa unkarilaisen ruuan, viinin ja musiikin ääressä. Ruoka- ja viini-ilta 
 pidetään perjantaina 29.11. klo 18-21 Kouvolan seudun ammattiopiston Pikkukokki-ravintolassa. 
 Opiston osoite on Utinkatu 44-48, Kouvola. Käynti ravintolaan on sisäpihan puolelta. Laitamme ulkotulia 
 merkiksi sisäänkäynnistä.  
 
 Ammattiopiston opiskelijat suunnittelevat opettajansa Tuija Kaitarinne-Kunnarin ohjauksessa meille 
 kolmen ruokalajin menun, valmistavat ja tarjoavat sen. Viinit olemme tälläkin kertaa tilanneet suoraan 



 Unkarista. Illan ohjelmaan kuuluu luonnollisesti myös unkarilainen musiikki ja pika-arpajaiset. Kerromme 
 lisäksi seuramme uusista nettisivuista. 
 Halutessasi voit tuoda mukanasi arpajaisvoittoja. 
 
 Illalliskortin hinta on 25 euroa/henkilö. Paikkoja on 56, ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 Tapahtuma on tarkoitettu ensisijaisesti jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen.   
 HUOM! Osallistuminen edellyttää etukäteen ilmoittautumista. 
 Mikäli tilaa jää, otamme mielellämme mukaan myös jäsenten ystäviä. Tästä kannattaa kysellä 
 viimeisenä ilmoittautumispäivänä.  
 
 Ilmoittautumiset Merja Rossille viimeistään 18.11. merja.rossi@hotmail.fi tai puh. 0400 986 954. 
 
 

3. Näkökulmia Unkarin nykytilaan ja tietoa matkustamisesta Unkariin 
 
 Netissä on paljon mielenkiintoista tietoa  Unkarista ja sen nykymenosta.  
 Sentrooppa-Santra kirjoittaa blogia Itävallan ja Unkarin asioista, välillä aika terävästikin. Blogin osoite on 
 http://sentrooppasantra.wordpress.com/ 
 
 Ulkoministeriön nettisivuilta löytyy matkustustietoa maittain, myös Unkarista. Sivujen osoite on  
 www.formin.finland.fi 
 
 

4. Unkarilaista huumoria 

 Pistikét történelemórán felszólítja a tanár. 

 - Pistike, mondd meg, mi volt Olaszország államformája a második világháború alatt! 

 Pistike nézegeti a térképet, majd bizonytalanul megszólal: 

 - Háááát... csizma? 

  

 Opettaja puhuttelee pikku Pistaa historiantunnilla.- Pistike, sanopas mikä oli Italian 

 valtiomuoto ensimmäisen maailmansodan aikana! Pistike katselee karttaa ja sanoo sitten 

 empivästi: - Noooo… saapas? 

 

 

5. Toimintaideoita 

 Kouvolan Suomi-Unkari Seuran hallitus pyytää jäseniä esittämään ehdotuksia ja ideoita Unkariin liittyvien, 

 yleisölle avoimien teemailtojen aiheiksi. Olemme aiemmin viettäneet iltoja musiikin ja kirjallisuuden 

 parissa. Kertokaapa ajatuksistanne tulevissa tilaisuuksissa tai hallituksen jäsenille.  

 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 

 

Värikästä syksyä toivotellen     Kouvolan Suomi-Unkari Seuran hallitus 
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