
 1 

   JÄSENTIEDOTE 1/2016 

     Maaliskuu 2016 

Hei, ystävät! 

On taas se aika vuodesta, jolloin katsotaan niin taakse kuin eteenpäinkin. On siis vuosikokouksen aika. Te seuramme 

jäsenet olette osallistuneet kiitettävän ahkerasti näihin kokouksiimme, joiden aluksi olemme yleensä kuulleet jonkin 

mielenkiintoisen esitelmän. Näin tapahtuu myös tulevassa kokouksessamme, kun Gábor Richly kertoo unkarilaisten 

vapaaehtoisten panoksesta meidän talvisodassa. Esitelmät ovat tuoneet paikalle myös vielä seuraamme kuulu-

mattomia vieraita. Hyvä niin, koska Unkarin luulisi kiinnostavan juuri nyt erityisen paljon, niin hyvässä kuin 

pahassakin. 

Itse vuosikokouksen rutiinit ovat kaikille tuttuja: valitaan toimihenkilöt seuralle, hyväksytään tilit, 

toimintakertomukset ja -suunnitelmat jne. Toivomme kuitenkin jälleen jäseniltämme aktiivisuutta ja uusia ideoita 

toimintaamme. Siispä tavataan vuosikokouksessa.            T. Pekka Ainali 

 

1. Vuosikokous sekä luento unkarilaisista vapaaehtoisista Suomen talvisodassa    

    perjantaina 18.3. alkaen klo 17 Ravintola Nevillessä   
 

 Vuosikokous pidetään ravintola Nevillen kokoustiloissa perjantaina 18. maaliskuuta. Osoite on 
 Salpausselänkatu 27, Kouvola.  Ennen vuosikokousta alkaen klo 17.00 saamme kuulla Unkarin 
 Tiede- ja kulttuurikeskuksen johtaja Gábor Richlyä, joka kertoo unkarilaisista vapaaehtoisista 
 Suomen talvisodassa. 
 

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

asiat: vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016, 

jäsenmaksun suuruus, toiminnantarkastajan 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!  

 Pyydä myös muita Unkarista ja talvisodan historiasta kiinnostuneita kuuntelemaan luentoa. 
 

2. Kevään jäsenilta keskiviikkona 25.5. klo 17 Kouvolan Ladun Latupirtillä Valkealassa 

 Vietämme 25.5. toukokuista iltaa Latupirtillä, osoite Hautalantie 250. Laittelemme syötävää ja 
 musisoimme laavulla nuotion äärellä tai pirtissä, säästä riippuen. Merkitse päivämäärä jo muistiin. 
 Illan ohjelmasta ja ilmoittautumisesta kerromme tarkemmin seuraavassa tiedotteessa. 

3. Parhaan vieraskielisen elokuvan Oscar Unkariin - Son of Saul tulossa Kuusankoskelle 
 

 Unkarilainen elokuva Son fo Saul (Saulin poika, unk. Saul fia ) sai vastikään Oscarin parhaana 
 vieraskielisenä elokuvana.  Son of Saul on vuonna 2015 ensi-iltansa saanut unkarilainen 
 draamaelokuva, jonka on ohjannut László Nemes. Auschwitziin sijoittuva elokuva kertoo 
 juutalaismiehestä, joka pakotettiin töihin kaasukammioihin ja joka uskoo löytäneensä oman 
 poikansa ruumiin uhrien joukosta. Elokuva sai ensi-iltansa vuoden 2015 Cannesin elokuvajuhlilla, 
 missä se voitti Grand Prix -palkinnon.  

 Elokuva on nähtävissä Kuusankoskella Studio 123:ssa 4., 5., 9. ja 10. maaliskuuta. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Unkarin_kieli
https://fi.wikipedia.org/wiki/Elokuvavuosi_2015
https://fi.wikipedia.org/wiki/Unkari
https://fi.wikipedia.org/wiki/Draamaelokuva
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A1szl%C3%B3_Nemes&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/wiki/Auschwitz
https://fi.wikipedia.org/wiki/Cannesin_elokuvajuhlat
https://fi.wikipedia.org/wiki/Grand_Prix_%28palkinto%29
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4. Markku Niemelle Unkarin kansallispäivän kunniamerkki - onnittelemme! 

 Unkarin presidentti János Áder myönsi Unkarin 1956 kansannousun ja vapaustaistelun muistopäivänä 
 Unkarin kultaisen ansioristin Markku Niemelle. Kunniamerkin luovutti suurlähettiläs Kristóf Forrai 
 kansallispäivän juhlatilaisuudessa Helsingin Unkarin suurlähetystössä viime syksynä. Markku Niemi kuuluu 
 pitkäaikaisiin Unkarin ystäviin, jotka ovat vuosikymmenten ajan rakentaneet Suomen ja Unkarin välisiä 
 suhteita. Markku mm. liittyi 1970 Unkarin ystäväin kerhoon, jonka puheenjohtajana hän toimi 1986‒1998.  
 Kerho edisti kuudenkymmenen vuoden ajan monin tavoin Unkari-tietoisuutta Suomessa ja kehitti Suomen 
 ja Unkarin välisiä suhteita entistä tiiviimmiksi.  
 Markku ja hänen vaimonsa Katalin Mark ovat tuttuja monelle meidänkin seuramme jäsenelle. 
 

5. Suomi-Unkari -sanakirja ilmestyi viime syksynä 
 

 Uusi Suomi–unkari-sanakirja sisältää yli 41 500 hakusanaa. Sanakirjassa on runsaasti uudissanoja sekä 
 unkarilaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyvää erikoissanastoa. Kirja sisältää esimerkkejä sanojen 
 käyttöyhteyksistä sekä selitykset tärkeimmistä lyhenteistä ja maantieteellisistä nimistä. Kirjan ovat 
 toimittaneet Ulla-Maija Forsberg, Magdolna Kovács, Ottilia Kovács, Sanna Manner, Kaija Markus & Ildikó 
 Vecsernyés. Julkaisija on Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Sanakirjan hinta on noin 46 euroa. 

 

6. Kouvolan Suomi-Unkari Seuran omat nettisivut 

 Yhdistyksellämme on nettisivut Suomi-Unkari Seuran sivujen yhteydessä. Tiedotamme sivuilla 

 ajankohtaisista tapahtumistamme ja sieltä löytyvät myös jäsentiedotteet. Osoite sivuille on 

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

7. Sähköpostiosoite  

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

 Saat kirjeen nopeammin, ja seura säästää työtä ja rahaa. 

8. 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 
 

 Tapaamisiin vuosikokouksessa!     Kouvolan Suomi-Unkari Seuran hallitus 

 

Lopuksi unkarin kielen harjoitusta: 

 A skót kisfiú megkérdezi az apjától: 
 - Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt? 
 - Parketta, kisfiam. 

 Skotlantilainen pikkupoika kysyy isältään: 
 - Isä, mitä jouluna on kuusen alla? 
  - Parketti, poikaseni 

mailto:pekka.ainali@kolumbus.fi
mailto:sirkka.uusipaikka@wippies.fi
mailto:merja.rossi@hotmail.fi

