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   JÄSENTIEDOTE 1/2014 

     Helmikuu 2014 

     

Hyvä seuramme jäsen 

Uusi vuosi 2014 on jo hyvässä vauhdissaan. Ilmat ovat melkein yhtä lämpimät kuin Sotsissa, jossa kisataan parasta 

aikaa. Tuo olympiakaupunki vain sijaitsee subtrooppisella alueella, me samoilla leveyspiireillä mm. eteläisen 

Grönlannin kanssa! Mitä tästä pitäisi ajatella? No itse ainakin toivon, että voisin hiihtää viimeistään huhtikuun alussa 

Saariselällä. 

Seuramme toimintavuosi on myös aluillaan. Vuosikokoukseen 11.3. toivomme jälleen runsasta osanottoa. Se on 

luonnollisesti tämän jäsenkirjeemme ykkösaihe. Muusta toiminnasta haluan nostaa esiin erityisesti syyskuisen 

matkamme Unkariin. Siitähän teitä on muistuteltu jo aikaisemminkin. Uutena kohteena, ainakin usealle meistä, on 

Pécsin kaupunki eteläisessä Unkarissa. Tämä Unkarin kolmanneksi suurin kaupunki on täynnään mielenkiintoista 

nähtävää. Alue on merkittävä myös viininviljelyksen kannalta, kuten matkan toinenkin kohteemme Kouvolan 

ystävyyskaupunki Balatonfüred. Pécs – Balatonfüred reitin varrella on sopivasti seuramme jäsenten Helena ja Arvi 

Vaittisen viinitila, jonne isäntäpari on meidät ystävällisesti kutsunut käymään. Alustava matkaohjelma löytyy 

myöhemmin tästä jäsenkirjeestä. 

Sihteerimme Merja kertoo yksityiskohtaisemmin tulevasta toiminnastamme.  

Toivotan kaikille virkeitä talvipäiviä! Tavataan vuosikokouksessa. 

Pj. Pekka Ainali 

PS. Unkarissa eletään taas jännittäviä aikoja, vaalit tulossa jne. Hyvin ristiriitainen informaatio maan tilasta 

hämmentää. Mikä on totta, mikä taas propagandaa? 

1. Vuosikokous sekä tietoa Unkarista tiistaina 11.3. klo 17 alkaen Saagassa  

 Vuosikokous pidetään Monikulttuurikeskus Saagassa tiistaina 11. maaliskuuta. Osoite on 

 Asemakatu 1, Kouvola (Cumuluksen talo). Ennen kokousta klo 17-18 meillä on tilaisuus kuulla 

 luento aiheesta  "Unkarilaiset idän ja lännen välissä". Asiantuntijana intendentti Ildikó Lehtinen 

 Kulttuurien museosta ja hänen näkökulmansa aiheeseen on kansanperinteessä. 

 Luennon jälkeen on kahvitarjoilu. Vuosikokous alkaa klo 18.30. Kokouksessa käsitellään 

 sääntömääräiset asiat: vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013, toimintasuunnitelma ja 

 talousarvio vuodelle 2014, jäsenmaksun suuruus, toiminnan tarkastajan valinta sekä 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, Jouko Törmälä ja Merja Rossi. 

 Lämpimästi tervetuloa luentotilaisuuteen ja vuosikokoukseen! Mukaan voit kutsua myös 

 Unkarista kiinnostuneita ystäviä. 

2. Kevään jäsenilta tiistaina 20.5. klo 18 

 Vietämme yhdessä iltaa toukokuisena tiistai-iltana 20.5. ja tutustumme samalla Kouvolan 

 pienoisrautatiemuseoon. Illan ohjelmasta ja  ilmoittautumisesta kerromme tarkemmin seuraavassa 

 tiedotteessa. 
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3. Ystävyysmatka Unkariin  syyskuussa  - ilmoittaudu mukaan 

 Syyskuussa viikolla 38 (13.-20.9.) toteutetaan ystävyysmatka Unkariin, kohteina Pécs, Szekszárd 

 (Vaittisen viinitila) ja Balatonfüred,  ja paluumatkalla päivä Budapestissa. Pécs on Unkarin 

 eteläisimmän läänin Baranyan keskus noin 60 km päässä Kroatian rajasta. Szekszárdin viinialue on 

 Unkarin perinteisistä viinialueista vanhimpia. 

 Ohjelma alustavasti: 

 1. päivänä lento Budapestiin, josta suoraan bussilla Pécsiin 

 2.-3. päivinä tutustumista Pécsiin kaupunkiin ja ympäristöön 

 4. päivänä matka Balatonfürediin, matkalla tutustuminen Vaittisen viinitilaan Szekszárdissa 

 5.-6.päivät Balatonfüredissä ystävyysseuran vieraina 

 7. päivänä aamulla Budapestiin, jossa aikaa tutustua kaupunkiin, lento Helsinkiin. 

 Matkan hinta tulee olemaan noin 700 euroa.  
 

 Jos olet kiinnostunut matkasta, ota yhteyttä puheenjohtaja Pekka Ainaliin tai sihteeri Merja 

 Rossiin mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään  11.3. Yhteystiedot alla. 

 

4. Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen ilmoittamia tapahtumia 

  Vesilinnun kansa: Lennart Meren suomalais-ugrilaiset filmivaellukset 1968–1988  
 -valokuvanäyttely 19.2.–20.3. galleria U:ssa (Kaisaniemenkatu 10.)  
 Lennart Meri (1929–2006) matkusti paljon suomalais-ugrilaisten kansojen parissa tehden 

 aiheesta dokumenttielokuvia ja kirjoittaen kirjoja. Hänen syntymästään tulee kuluneeksi 85 

 vuotta maaliskuussa 2014. Sen kunniaksi Viro-instituutti ja Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskus 

 järjestävät näyttelyn, joka kertoo Lennart Merestä elokuvatekijänä ja esittelee hänen retkiään 

 suomalais-ugrilaisten kansojen pariin vuosina 1968–1988. 

 Tavallisia tarinoita – Vapaaehtoisten unkarilaisjoukkojen muistojen jäljillä Lapualla  

 Hämeenlinnan Museo Militariassa (Vanhankaupunginkatu 19) 6.12.2013–30.4.2014.  

 Niina Ala-Fossin ja Ferenc Vilisicsin näyttely, joka kietoutuu talvisodan aikana Suomeen  saapuneen 

 ensimmäisen vapaaehtoispataljoonan muistojen ympärille. Näyttelyssä  tutustutaan sodan aikaisten 

 silmännäkijöiden kertomuksiin, vapaaehtoisten valokuviin sekä itse koulutuspaikkaan. Näyttely 

 avoinna: ma–su klo 11–17 . 

 Liput: aikuiset 8 €, lapset (7 - 17 v) 3 €, perhelippu 16 €, ryhmälippu 6 € / henk. 

 Lisätietoja: http://www.museomilitaria.fi/  

 http://www.helsinki.balassiintezet.hu/fi/homefi/7-slideshow/594-talvisota/ 

 Márta Sebestyén Musiikkitalon (Mannerheimintie 13 A) Sonore-salissa 12.3. klo 19.00  

 Laulaja Márta Sebestyén (s. 1957) tunnetaan Unkarin rikkaan musiikkiperinteen persoonallisena 

 ylläpitäjänä ja levittäjänä. Laajalti ympäri maailmaa konsertoinut Márta muistetaan erityisesti yh-

 deksän Oscaria voittaneen Englantilainen potilas -elokuvan musiikista. Hänet on nimetty Unkarin 

 Taideakatemian kunniajäseneksi ja Unkarin Kulttuurilähettilääksi ansioistaan unkarilaisen 

 kulttuurin levittämisessä ja esilletuomisessa.  

 Liput: 17,50€/lapset 6,50€/opiskelijat ja työttömät 6,50€/eläkeläiset 12,50€  

 Liput ja lisätietoja: www.siba.fi/whats-on1/-/events/event/11213 

 http://www.martasebestyen.com/?lang=en 

 Márta Sebestyén konsertoi myös Järvenpäässä 13.3. Unkarin kansallispäivän juhlassa. 
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 Gergely ja Tibor Bogányi yhdessä Lappeenrannan kaupunginorkesterin kanssa Saimaa 
 Sinfonietassa, Mikkelissä 20.3. ja Lappeenrannassa 21.3.  
 Saimaa Sinfonietta -konsertissa unkarilaista temperamenttia on tarjolla kahden Bogányin veljeksen 

 verran, vaikka musiikillisessa maailmassa liikutaankin Wienin ja Pariisin maisemissa. Sukupolvensa 

 johtaviin pianisteihin kuuluva Gergely Bogányi esittää Beethovenin majesteettisen Keisarikonserton. 

 Lappeenrannan kaupunginorkesteria johtaa Tibor Bogányi. 

  

 Ohjelma: Schönberg: Kamarisinfonia nro 2 op. 38 Beethoven: Pianokonsertto nro 5 Es op. 73 

 ’Emperior’, ’Keisari’ Saint-Saëns: Sinfonia nro 2 op. 55 a  

 To 20.3. Mikaelin Martti Talvela -sali (Sointukatu 1, Mikkeli) klo 19.00  
 Konsertin esiintyjiä voit tavata taiteilijavartissa klo 18.30  

 Liput: 7,50€/20,50€/22,50€  

 http://www.lippupalvelu.fi/event/mikkelin-kaupork-saimaa-sinfonietta-

 lippuja/123965?brand=fi_mikaeli  
 Pe 21.3. Lappeenranta-sali (Villimiehenkatu 1, Lappeenranta) klo 19.00  
 Liput: 28€/18€, alle 16-vuotiaat ilmaiseksi! Lappeenrannan kaupunginteatterin lippupiste, Valtakatu 

 56, puh. 05 616 2290 ti–la klo 11–17 

5. Kouvolan Suomi-Unkari Seuralla omat nettisivut 

 Yhdistyksellämme on nettisivut Suomi-Unkari Seuran sivujen yhteydessä. Tulemme tiedottamaan 

 sivuilla ajankohtaisista tapahtumistamme ja sieltä löytyvät myös jäsentiedotteet. Osoite sivuille on 

 http://suomiunkari.fi/osastot/wordpress/kouvola 

6. Sähköpostiosoite  

 Jos saat jäsentiedotteen kirjepostina ja sinulla on sähköpostiosoite, ole hyvä ja ilmoita se sihteerille. 

 Saat kirjeen nopeammin, ja seura säästää työtä ja rahaa. 

7. Huumoria Unkarista - unkariksi ja suomeksi 

 A falu orvosa iszonyatos sebességgel száguld végig a falu fõutcáján. 

  - Lassabban vezess! - figyelmezteti a felesége -, mert megállít a rendõr! 

  - Nem hiszem. Megmondtam neki, hogy egész nap maradjon az ágyban! 

  

 Kylän lääkäri kiitää karmealla nopeudella kylän pääkadun päähän.  

 - Aja hitaammin!  - huomauttaa hänen vaimonsa -, poliisi pysäyttää meidät! 

 - En usko. Sanoin hänelle, että hän pysyttelisi koko päivän vuoteessa! 

8. 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 

 

 

Aurinkoista kevättalvea toivotellen     Kouvolan Suomi-Unkari Seuran hallitus 

 


