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   JÄSENTIEDOTE 1/2017 

     Maaliskuu 2017 

 

Hyvät Kouvolan Suomi-Unkari-seuran jäsenet 

Niin se taas uusi vuosi on hyvällä alullaan. Helmet kimmeltävät maaliskuun hangilla. Toivotan vielä kaikille teille 
onnellista vuotta 2017. 

Tämä jäsenkirjeen pääsisältö on 22.3. järjestettävä vuosikokous. Meillä on ollut tapana kutsua jokin esitelmöitsijä 
”vauhdittamaan” vuosikokousta. Tänä vuonna hän on Heino Nyyssönen, Tampereen yliopiston dosentti, Suomi-
Unkari-seuran varapuheenjohtaja ja arvostettu Unkarin olojen tuntija. Hänen esitystään voivat tulla kuuntelemaan 
muutkin kuin seuran jäsenet. Kutsu siis kavereita mukaan, saahan siellä kahvitkin esitelmän jälkeen. Itse vuosi-
kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, valitaan toimihenkilöt jne. 

Kevään edistymistä voimme tarkkailla ma 22.5. Puhjonrannan kurssikeskuksessa Rapojärven rannalla. Luvassa on 
mukavaa yhdessäoloa, leikkimielistä kisailua, letun- ja makkaranpaistoa. Sinne mennään kimppakyydeillä ja 
autottomillekin kyllä kyyti järjestyy minulle pirauttamalla. 

Vuoden kohokohta on 24.-30.9. toteutettava Unkarin matka. Matkakohteina ovat tällä Budapest, 
ystävyyskaupunkimme Balatonfüred ja noin 70 km Budapestista kaakkoon sijaitseva Kecskemét. Lähde nyt hyvässä 
seurassa vielä kesäisen lämpimään Unkariin. 

Tapaamisiin vuosikokouksessa!   T. Pekka Ainali 

 

1. Vuosikokous sekä luento keskiviikkona 22.3.alkaen klo 17 kansalaisopiston    

 auditoriossa, Salpausselänkatu 38, Kouvola   
 

 Kansalaisopiston kanssa yhteistyössä järjestettävä yleisöluento on klo 17-18.00, aiheena on  VUODET 1848 

 JA 1956 SEKÄ HISTORIAN KÄYTTÖ UNKARISSA. Yhteiskuntatieteiden dosentti  Heino Nyyssönen käsittelee 

 historian läsnäoloa ja käyttöä politiikassa erityisesti 1989 jälkeen. Sekä 1848 että 1956 päivämäärät ovat 

 kansallisia juhlapäiviä ja sellaisenaan tärkeä osa kansalliseksi identiteetiksi nostettua historiaa. Viime 

 aikoina historian kautta on myös tulkittu ajankohtaista politiikkaa Euroopan unionista pakolaiskriisiin. 

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

asiat: vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017, 

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. Tämän kirjeen liitteenä on vuosikokouksen esityslista. 

 Lämpimästi tervetuloa luentotilaisuuteen ja vuosikokoukseen!  
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2. Kevään jäsenilta maanantaina 22.5. alkaen klo 17.30 Kouvolan seurakunnan Puhjonrannan 

 kurssikeskuksessa 

 Vietämme 22.5. keväistä iltaa Kouvolan seurakunnan Puhjonrannan kurssikeskuksessa. Paistamme 
 makkaraa ja lettuja sekä kahvittelemme Rapojärven rannalla. Lisäksi pääsemme etsimään rasteja 
 pienellä suunnistusradalla. Luonnollisesti laulu ja musiikki kuuluvat ohjelmaan, samoin arpajaiset. Ylle sään 
 mukaiset vaatteet.  Merkitse päivämäärä jo muistiin. 
   

3. Ystävyysmatka Unkariin 24.-30.9.2017 

 Syyskuussa suuntaamme jälleen Unkariin tapaamaan ystävyyskaupunkimme väkeä ja tutustumaan 
 uusiinkin kohteisiin. Matka alkaa sunnuntaina 24.9. aamulla, jolloin bussi kuljettaa meidät lentokentälle. 
 Lennämme Budapestiin, jonne jäämme pariksi päiväksi. Sen jälkeen matka jatkuu 26.9. Balatonfürediin 
 ystävyysseuramme vieraaksi. Torstaina 28.9. matkaamme Kecskemétiin, josta lähdemme lauantaina 30.9. 
 kotimatkalle. Balatonfüredissä ystävyysseura järjestää meille ohjelmaa. Muissa kohteissa tutustumme 
 omatoimisesti nähtävyyksiin. 
 Matkan hinta tulee olemaan jäsenille joko noin 470 euroa tai 590 euroa riippuen siitä, asuuko 
 Balatonfüredissä hotellissa tai ystäväperheessä Hintaan sisältyvät lennot Helsinki-Budapest- Helsinki, 
 hotellimajoitus Budapestissä ja Kecskemétissä aamiaisineen (Balatonfüredissä hotellissa asuville myös   
 aamiaiset ja illalliset), bussikuljetukset kotimaassa ja Unkarissa. Tarkka hinta määräytyy osallistuja-
 määrän mukaan. Lisäksi on syytä varata matkakassaa aterioita ja pääsymaksuja varten. 
 Tarkempi alustava matkaohjelma on jaossa vuosikokouksessa ja se toimitetaan pyynnöstä kiinnostuneille. 
 Mukaan mahtuu 30 osallistujaa. 
 Tiedustelut ja ilmoittautumiset huhtikuun aikana puheenjohtaja Pekka Ainalille, yhteystiedot kirjeen 
 lopussa. 

  
4. Kouvolan Suomi-Unkari Seuran omat netti- ja facebook-sivut 
 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 

 Meillä on myös viime vuoden lopussa avatut Facebook-sivut, joita pääset katsomaan linkistä:

 www.facebook.com/kouvolansuomiunkariseura/ 

 Verkkosivuillamme kerrotaan tapahtumista ja sieltä löytyvät myös jäsentiedotteet. Facebookissa on 

 mm. monipuolista tietoa ja kuvia Unkarista, erityisesti Balatonin seudulta. 

 

5. Sähköpostiosoite  

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

 Saat kirjeen nopeammin, ja seura säästää työtä ja rahaa. 

6. 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 
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