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   JÄSENTIEDOTE 1/2015 

     Helmikuu 2015 

 

Hyvät Unkarin ystävät 

Talven selkä tuntuu taittuvan juuri tätä kirjoittaessani,  koska lämpömittari näyttää +7 astetta. Viime 

juhannuksenakin oli kylmempää!  

Seuramme hallituksen toiminnassa tämä aika on totutusti vuosikokoukseen valmistautumisen aikaa. Sihteeri,  

taloudenhoitaja ja lopulta koko hallitus ovat nyt valmistelevat työt hoitaneet, niin että voimme pitää vuosikokouksen 

tiistai-iltana 3.3 Ravintola Nevillen kokoustilassa.  Meidän perinteisiimme on kuulunut vuosikokousesitelmä ja siihen 

liittyvä keskustelu. Unkarilaisen kulttuurin monipuolinen asiantuntija Juhani Huotari tulee kertomaan mm. 

unkarilaisesta viinistä – varmasti hyvin laajasti ottaen. Toivomme kokoukseemme runsasta osallistumista. 

Jo tässä vaiheessa on syytä palauttaa mieliin kesäkuun alussa tapahtuva balatonfürediläisen ystäväseuramme vierailu 

täällä Kouvolassa. Tämän hetkisten tietojen mukaan sieltä saapuu maksimissaan kolmenkymmenen henkilön 

vahvuinen joukko la 6.6 iltapäivästä ti 9.6 aamuun. Heille tarjottavaa ohjelmaa meillä on jo yllin kyllin suunniteltu, 

mutta jo tässä vaiheessa pyydämme majoittajia. Isäntäperheiden tehtävät eivät ole ylivoimaisia: yösija tavallisen 

suomalaisen kodin tapaan, aamiainen ja iltaruoka. Lounas tarjotaan päivällä tapahtuvilla retkillä.  Toivottavasti 

majoittajia löytyy hyvissä ajoin. Merjalle voi ilmoittautua. 

Suomi-Unkari-seura juhlii kuluvana vuonna 65 vuotta kestänyttä taivaltaan. Aiomme osallistua sen juhlintaan 10.10 

pidettävässä juhlassa, mutta olkoon tämä vuosi juhlavuosi jo ihan alusta pitäen.  Yksityiskohtaisemmat tiedot 

tapahtumistamme löytyvät sihteerin laatimasta listasta. 

Tapaamisiin vuosikokouksessa!                   T. Pekka A. 

  

1. Vuosikokous sekä esitys Unkarista tiistaina 3.3. klo 17 alkaen Ravintola Nevillessä  

 Vuosikokous pidetään ravintola Nevillen kokoustiloissa 3. maaliskuuta. Osoite on Salpausselänkatu 27, 

 Kouvola.  Ennen vuosikokousta meillä on mahdollisuus kuulla Unkari- asiantuntijaa Juhani Huotaria 

 Helsingistä. Hän tuntee varsinkin unkarilaiset viinit ja ruuan. Luento alkaa klo 17.00. 

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

 määräiset asiat: vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014, toimintasuunnitelma ja talousarvio 

 vuodelle 2015, 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, Jouko Törmälä, Pekka Jokinen, Hilkka Silander, Riikka 

 Kaasalainen, , Esko Turkka, ja Merja Rossi. 

 Lämpimästi tervetuloa luentotilaisuuteen ja vuosikokoukseen!  

 Mukaan voit kutsua myös Unkarista kiinnostuneita ystäviä. 

2. Kevään jäsenilta tiistaina 19.5. klo 18 Korialla 

 Vietämme yhdessä iltaa toukokuisena tiistai-iltana 19.5. Korialla otsikolla Unkarilaisen ruuan ja laulun 

 ilta. Valmistamme unkarilaista ruokaa Kouvolassa asuvien unkarilaisten nuorten ohjauksessa ja 

 unkarilaisen musiikin soidessa.  Illan ohjelmasta ja  ilmoittautumisesta kerromme tarkemmin seuraavassa 

 tiedotteessa. 
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3. Ystävyysseura Balatonfüredistä Kouvolaan kesäkuun alussa 2015 - ryhdy majoittajaksi 

 Vastavierailu Balatonfüredistä Kouvolaan toteutuu 6.-9.6.2015. Ystävyyskaupungista saapuu noin 30 

 henkilön joukko, joille järjestämme ohjelmaa yhdessä Kouvolan kaupungin kanssa. Yhdeksi teemaksi 

 on suunniteltu Kouvolan teollista perintöä ja siihen liittyviä kohteita.  

 Majoitus on pääasiallisesti kotimajoitusta, joten majoittajaperheitä tarvitaan! Päivät täyttyvät 

 yhteisestä ohjelmasta lounaineen, joten majoittajat vastaavat yösijasta, aamupalasta ja iltaruuasta. 

 Mahdollisesti järjestetään myös yhteistä iltaohjelmaa.  

 Lisäksi tarvitaan kuljetusta retkien lähtöpaikkoihin, mutta tarvittaessa se järjestyy muulla tavoin, jos 

 majoittajalla ei ole käytössä autoa. 

 Jos sinulla / perheelläsi on mahdollisuus ryhtyä majoittajaksi, ota yhteyttä sihteeri Merja Rossiin 

 maaliskuun 2015 loppuun mennessä. Puh. 0400 986 ja sähköposti merja.rossi(a)hotmail.fi. 

 Kannustamme lämpimästi ryhtymään isäntäperheeksi, kokemus antaa paljon. Kieliongelmia ei tarvitse 

 pelätä. Siihen saa apua ja kaikki ohjelmatiedot käännetään myös unkariksi. 

4. Tapahtumia 

 Kymisinfoniettan konsertissa unkarilaisteema torstaina 19.3.2015 klo 19 Kuusankoskitalossa  

 Kymi Sinfoniettan solistitehtävissä usein kuultu orkesterin ykkösklarinetisti  Csaba Rajnai tilasi Berliinissä 

 työskentelevältä ja maailman musiikkikeskuksissa paljon soitetulta unkarilaissäveltäjä Péter Kőszeghyltä 

 konserton, jonka kantaesitys nyt kuullaan.  Klarinettikonsertto ”Kuumat kivet – särkyneet timantit” lähtee 

 solisteineen tämän jälkeen kiertueelle Unkariin ja Puolaan. Kapellimestarina 19.3. vierailee yksi Unkarin 

 tunnetuimmista kapellimestari-kuoronjohtajista, Gábor Hollerung, joka on valinnut ohjelmaan kaunista ja 

 viihdyttävää musiikkia Robert Schumannilta ja Franz Schubertilta.  Kotkassa konsertti on ke 18.3.  

             

 Helsingin Sotamuseossa mielenkiintoinen näyttely  13.3.-31.5.2015 

 Talvisodan aikaan 346 unkarilaista vapaaehtoista lähti Suomeen taistelemaan heille vieraan maan puolesta 

 Neuvostoliittoa vastaan. Tähän liittyen Sotamuseoon on koottu näyttely, jossa on valokuvia, multimediaa, 

 päiväkirjoja, haastatteluja, dokumenttielokuvia ja muita sota-arkistojen aarteita, osoite Maurinkatu 1.  

 

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. Yhteystietoja 

 Pekka Ainali, puheenjohtaja, pekka.ainali(a)kolumbus.fi, puh. 040 567 8646 

 Sirkka Uusipaikka, varapuheenjohtaja, sirkka.uusipaikka(a)wippies.fi, puh. 045 6710 814 

 Merja Rossi, sihteeri, merja.rossi(a)hotmail.fi, puh. 0400 986 954 

 

Mukavaa kevättalvea toivotellen     Kouvolan Suomi-Unkari Seuran hallitus 


