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   JÄSENTIEDOTE 2/2016 

     Toukokuu 2016 

 

Ihanaa alkukesää, Unkarin ystävät! 
 

Uskon, että joukossamme on penkkiurheilijoita, jotka ovat seuranneet myös veljeskansamme menestystä. Unkarihan 
on menestynyt erityisesti vesiurheilulajeissa, uinnissa, melonnassa ja vesipallossa. Unkarissa pelataan kuitenkin myös 
jääkiekkoa (jégkorong). Juuri alkaneissa maailmanmestaruuskisoissa maa on mukana 7 vuoden tauon jälkeen pelaten 
Suomen kanssa samassa lohkossa. Tutkiessani joukkuetta löysin muutamia mielenkiintoisia numerotietoja: 
Ensimmäinen maaottelu pelattiin jo v. 1927 Itävaltaa vastaan, Unkarin häviöksi 6-0. Suurin voitto oli vuonna 1971 
ottelussa Unkari-Belgia 31-1, suurin tappio taas vuonna 1964, Neuvostoliitto-Unkari 10-0. Suomi ja Unkari kohtaavat 
11.5. Saa nähdä, kuinka käy! Katkera muisto on, että vuonna 2009 Unkari voitti harjoitusottelussa Suomen 
rangaistuskisan jälkeen luvuin 3-4. Varsinaisessa MM-kisassa Unkari sitten hävisikin kaikki ottelunsa. 

Hyvä uutinen: Kouvolan kansalaisopistossa alkaa syksyllä unkarin kielen alkeiskurssi, edellyttäen tietysti, että kurssille 
ilmoittautuu vähintään 10 opiskelijaa. Opettajana tulee olemaan unkarilainen täydellisesti suomea puhuva Regina 
Bûdi, joka on ollut mukana yhdistyksemme tilaisuuksissa. Suosittelen lämpimästi kaikille, jotka haluavat oppia unkaria 
tai virkistää jo hankittua kielitaitoa. 

Sirkka Uusipaikka, varapuheenjohtaja 

 

1. Kevään jäsenilta keskiviikkona 25.5. klo 17 Kouvolan Ladun Latupirtillä Valkealassa 
 Vietämme toukokuista iltaa Kouvolan Ladun Latupirtillä 25.5. alkaen klo 17.   
 Nautimme hyvästä ruuasta ja musisoimme laavulla nuotion äärellä tai pirtissä, säästä riippuen. Tarkoitus 
 on myös tutustua lähiluontoon ja kävellä vaikkapa järven rantaan asti, jonne on matkaa noin puoli 
 kilometriä.  Lisäksi on mahdollisuus pelata mölkkyä. Tuttuun tapaan ohjelmassa on myös arpajaiset, joten 
 arpajaisvoittoja toivotaan. Sen sijaan osallistumismaksua ei ole. Illanvietto päättyy klo 21 mennessä. 

 Tarjolla on keittoa, lettuja, kahvia ja mehua. Muut juomiset kuten olutta tai viiniä sekä paistettavaa 
 makkaraa jokainen voi tuoda halutessaan itse. 

 Jotta syötävää ja juotavaa on tarjolla tarpeeksi, ole hyvä ja ilmoittaudu Merja Rossille viimeistään 18.5. 
 joko sähköpostilla, tekstiviestillä tai puhelinsoitolla.  
 Yhteystiedot: merja.rossi@hotmail.fi, puhelin 0400 986 954. 
 Saat kuittauksen ilmoittautumisesta, jotta tiedät sen menneen perille. 
 Ilmoita samalla, jos joko tarvitset kyydin tai voit tarjota kyydin jollekulle tarvitsevalle! 

Miten Latupirtille pääsee: 
 Latupirtti sijaitsee Valkealassa Hautalan kylässä, Lappalanjärven pohjoispuolella, os. Hautalantie 250. 
 Matkaa Kouvolasta Valkealan kirkonkylän kautta kertyy noin 15 km. Valkealan kirkolta matkaa on viitisen 
 kilometriä.   
 Ajo-ohje Kouvolasta: Käänny VT 15:ltä Valkealan ABC:ltä Valkealan kirkonkylälle (Vuohijärventie). Jatka 
 kirkonkylän läpi Vuohijärventietä n. 3 km. Käänny vasemmalle Hautalantielle ja jatka Hautalantietä n. 2.4 
 km. Olet Latupirtillä, joka jää Hautalantien vasemmalle puolelle. Pysäköintipaikkoja on sekä tien oikealla 
 että vasemmalla puolella. 

 Tervetuloa! 
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2. Alustavaa tietoa loppukesän ja syksyn ohjelmasta 
 Taiteiden yötä vietetään Kouvolassa 19.8. Tapahtumaan saapuu vieraaksi neljän nuoren kansantanssi- 
 ryhmä Balatonfüredistä. Ryhmä johtajineen viettää muutaman päivän Kouvolassa. 
  

 Lokakuuksi on suunnitteilla unkarilaisen musiikin ilta. Marraskuussa vietetään ruoka- ja viini-iltaa, ja 
 alustavasti ajankohdaksi on suunniteltu perjantaita 18.11. Hallitus ottaa mielellään vastaan vihjeitä hyvistä 
 illanviettopaikoista. 

 
3. Unkarin kieltä kansalaisopistossa 
 Kansalaisopistossa alkaa syksyllä unkarin kielen kurssi. Kannustamme kovasti jäseniämme tarttumaan 
 tähän mahdollisuuteen ja hankkimaan itselleen kielitaitoa mm. seuraavia Unkarin matkoja varten. 
 Samalla pääsee tutustumaan Unkarin kulttuuriin muiden Unkarin ystävien kanssa. Muutama seuramme 
 jäsen on jo päättänyt lähteä Regina Bûdin oppiin. Ryhmä käynnistyy kymmenellä osallistujalla. 

 

4. Unkarin kielen harjoitus 
 Tässä heti pieni kieliharjoitus 

 - Tudja mi jár azért, ha hamisan tanúskodik? - kérdi a bíró a tanútól. 
 - Persze, hogy tudom, egy vadonat új Mercedest ígértek érte! 
  - Tiedättekö, mitä siitä saa, jos antaa väärän todistuksen? – kysyy tuomari todistajalta 
  - Tottakai, lupasivat siitä upouuden Mercedeksen! 

 

5. 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 

 

6. Sähköpostiosoitteesi  

 Jos saat jäsentiedotteen kirjepostina ja sinulla on sähköpostiosoite, ole hyvä ja ilmoita se sihteerille. 
 Saat kirjeen nopeammin, ja seura säästää työtä ja rahaa. 
 

7. Menovinkki 

 Mikkelin jalkaväkimuseossa on 31.8. saakka esillä näyttely Unkarilaiset vapaaehtoiset Suomen talvisodassa. 
 Museo on avoinna kesä-elokuussa päivittäin klo 10-17, suljettu juhannuksena. Pääsylipun hinta on  8 euroa, 
 eläkeläiset 4 euroa. Osoite on Jääkarinkatu 6-8, Mikkeli. Lisätietoja http://www.jalkavakimuseo.fi/ 
 

8. Hallitus ja yhteystiedot 
 Vuosikokous valitsi yhdistyksen hallitukseen entiset jäsenet . Puheenjohtajana jatkaa Pekka  Ainali, 

 varapuheenjohtajana Sirkka Uusipaikka, taloudenhoitajana Anja Sulku ja sihteerinä Merja Rossi. 

 Hallituksen muut jäsenet ovat Pekka Jokinen, Riikka Kaasalainen, Hilkka Silander, Esko Turkka ja             

 Jouko Törmälä. 

 Yhteystiedot: 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 Latupirtillä     Kouvolan Suomi-Unkari Seuran hallitus 
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