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   JÄSENTIEDOTE 2/2015 

     Toukokuu 2015 

 

Hyvät Kouvolan Suomi-Unkari-seuran jäsenet! 

Olen tähän saakka aloittanut jokaisen jäsenkirjeen muutamalla sanalla vuodenajasta tai säästä. Nyt totean vain 

lyhyesti, että jälleen linnut laulavat ja laine liplattaa kevään merkiksi! 

Tämän vuoden merkkitapauksemme on balatonfürediläisen ystäväseuran vierailu Kouvolassa heti kesäkuun alussa. 

He saapuvat tänne kolmenkymmenen hengen joukolla. Vierailun järjestelyt ovat jo loppusuoralla. Suurin huolemme, 

majoittajien löytyminen järjestyi yllättävän hyvin. Suurkiitos siitä teille majoittajat!  Mielenkiintoisen ohjelman 

järjestäminen ei myöskään aiheuttanut tuskaa, koska yhdistyksemme toimialueelta löytyy pilvin pimein kauniita ja 

mielenkiintoisia kohteita. Vieläpä niin, että vieraidemme ei tarvitse koluta samoja, jo entuudestaan tuttuja seutuja 

vaan voimme esitellä heille aivan uusia miljöitä kaupungistamme. Minullekin ainakin pari kohteista on uusia, vaikka 

olen pääosan elämästäni asunut täällä. 

Meillä riittää kuitenkin vielä jännitettävää vierailun rahoituspuolen suhteen. Toivottavasti vireillä oleva 

avustusanomus tuo meille toivotun tuloksen. Olen kuitenkin luottavainen senkin suhteen. Hyvällä yhteistyöllä ja –

hengellä tästä selvitään kunnialla! Jo tässä vaiheessa haluan kiittää Kouvolan kaupunkia merkittävästä tuesta 

vierailun onnistumiseksi. 

Hyvät seuramme jäsenet, vaikka ette tällä kertaa majoittaisikaan ketään, tulkaa kuitenkin tapaamaan vieraita 

jossakin käänteessä. Sihteerimme Merja kertoo heille järjestetystä ohjelmasta yksityiskohtaisemmin tuonnempana 

tässä kirjeessä. Samoin voitte lukea muista seuramme tapahtumista, joista ensimmäinen on jo aivan pian 19.5 Korian 

koulussa. 

Seuran puolesta toivotan kaikille oikein lämmintä ja aurinkoista kesää!           T. Pekka Ainali 

  

1. Kevään jäsenilta tiistaina 19.5. klo 18 Korian koulussa, os. Alakouluntie 16, Koria 

 Vietämme 19.5.  toukokuista tiistai-iltaa Korian koulussa otsikolla Unkarilaisen ruuan ja laulun ilta.  
 Koulu sijaitsee Korian keskustassa kirkon ja monitoimitalon välissä. 
 Valmistamme  unkarilaista ruokaa Kouvolassa asuvien unkarilaisten nuorten Dóran ja Zsófin 
 ohjauksessa ja unkarilaisen musiikin soidessa alkaen klo 18. Ohjelmassa on myös arpajaiset. 
 Menu sisältää pörköltillä täytettyä  hortobágyi palacsintaa sekä jälkiruuaksi nautitaan almás rétes. 

 Tilaisuuden osallistumismaksu on 10 euroa. Oma essu mukaan!  

 HUOM!  Ilmoittautumiset etukäteen Merjalle viikkoa ennen tapahtumaa, viimeistään 13.5.  
 Yhteystiedot kirjeen lopussa.  
 Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään kertomaan tarvitseeko kyydin tai voiko tarjota jollekin toiselle  
 kyydin.  Mukavaa, jos tuot arpajaispalkintoja. Tervetuloa!  

2. Ystävyysseuravierailu Balatonfüredistä Kouvolaan 4.-7.6.2015  

 Ystävyysvierailu Balatonfüredistä Kouvolaan toteutuu 4.-7.6.2015. Ystävyyskaupungista saapuu 30

 henkilöä, joille järjestämme ohjelmaa yhdessä Kouvolan kaupungin kanssa.  

 Vieraat saapuvat Kouvolaan jo 31.5., mutta viettävät ensimmäisen yön KSAO:n oppilasasuntolassa, 

  koska heillä on aikainen lähtö junalla Pietariin maanantaina 1.6. 
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 Sunnuntai-iltana 31.5. järjestetään tervetuliaisilta Käpylän kirkon sivusalissa alkaen noin klo 18.30. 

 Tarjoamme tulijoille iltapalan. Majoittajat ja seuran jäsenet voivat tulla vieraita tervehtimään. 
 

 Varsinainen vierailu alkaa torstaina 4.6., jolloin unkarilaiset saapuvat junalla Pietarista Kouvolaan. Olemme 

 heitä rautatieasemalla vastassa klo 12.45 . Ilta menee perheissä.  

 Perjantaina 5.6. on Kouvolan kaupungin järjestämää ohjelmaa ja illanviettoja perheissä. 

 Lauantaina 6.6.  yhdistyksemme tutustuttaa vieraat mm. Kuusankoskeen, Taideruukkiin, 

 Kuusankoskitaloon ja Niivermäkeen. Illalla on yhteinen illanvietto, josta tarkempia tietoja saatavissa 

 myöhemmin mm. nettisivuiltamme. 

 Sunnuntaiaamuna 7.6. saattelemme vieraat Helsinkiin, josta he kiertoajelun ja lounaan jälkeen lähtevät 

 paluulennolle Budapestiin. 

 Kaikille vieraille on järjestynyt majoitus, siitä lämmin kiitos jäsenille ja muutamalle muullekin Unkarin 

 ystävälle. Sen lisäksi tarvitaan kuljetusapua, ja sitäkin on jo jonkin verran luvassa. 
  

 Jos et ole majoittaja, mutta haluat kuitenkin tavata vieraitamme, siihen järjestyy ensimmäisen kerran 

 mahdollisuus su 31.5. klo 18.30 Käpylän kirkolla. Toisen kerran voit tulla yhteiseen joukkoon lauantai-

 iltana, jolloin on lähtiäisillanvietto. Siitä saat myöhemmin tarkempia tietoja nettisivultamme, Käpylässä 

 31.5. tai kysymällä puheenjohtajalta, varapuheenjohtajalta tai sihteeriltä. Yhteystiedot kirjeen lopussa.  

  

3. Ennakkotietoa syksystä 2015 

 Lokakuussa vietetään Suomi-Unkari Seuran 65-vuotisjuhlia, johon liittyen on tapahtuma myös Kouvolassa 

 10.10.  Marraskuussa on perinteinen ruoka- ja viini-ilta. Näistä lähetämme tietoa seuraavan jäsenkirjeen 

 myötä alkusyksyllä. 

 

4. Unkarilainen vitsi - Oikeudessa 

 Bíró a tárgyaláson a sofôrhöz, aki elütött egy idôs hölgyet: 

 - Miért nem dudált, amikor látta, hogy a kocsi elé lép a néni? 

 - Nem akartam megijeszteni szegényt... 

 

 Tuomari  oikeudessa autoilijalle, joka oli ajanut iäkkään naisen päälle: 

 -Miksi ette soittanut torvea, kun huomasitte, että täti astuu auton eteen? 

 -En halunnut raukkaa säikäyttää… 
 

5. 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 kevättä ja kesää     Kouvolan Suomi-Unkari Seuran hallitus 
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