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   JÄSENTIEDOTE 3/2017 

     Lokakuu 2017 

Hyvät Kouvolan Suomi-Unkari-seuran jäsenet 

 
Terveiset Unkarista 

 Lämpimät terveiset seuramme kaikille jäsenille ystävyyskaupungistamme Balatonfüredistä! 

 Unkarin matkamme toteutui syyskuun lopussa 30 osallistujan voimin. Vietimme hyvässä säässä 

 mukavan viikon Budapestissä, Balatonfüredissä ja Kecskemétissä. Ystävyysseura oli järjestänyt 

 pariksi päiväksi mielenkiintoista ohjelmaa, johon kuului mm. tutustuminen museoksi 

 remontoituun luostariin, hiilikaivosmuseoon, veden päälle rakennettuun paalukylään sekä 

 keskiaikaisiin turnajaisiin.   

 

 Nyt on aika laittaa kalenteriin syksyn tapahtumat. Syksyn teemana on unkarilainen ruoka.      

 Siihen liittyvät lokakuun ruokakurssi sekä marraskuun ruoka- ja viini-ilta. 

 

1. Unkarilaisen ruuan kurssi keskiviikkona 18.10 klo 17 alkaen Naukion koululla 
 

 Järjestämme 18.10. klo 17-20 ruokakurssin, jolla valmistetaan perinteisiä unkarilaisia ruokia.  
 Paikkana on Naukion koulun kotitalousluokka. Osoite Uimahallintie 1, 45700 Kuusankoski. Ovi 
 kotitalousluokkaan löytyy koulun takaa. Ajettaessa paikalle mennään koulun ohi (jää vasemmalle) 
 ja käännytään sitten vasemmalle parkkialueelle koulun taakse. Jäähalli ja uimahalli jäävät oikealle 
 puolelle. Opettajana toimii kansalaisopiston kotitalousneuvoja Ulla Rantanen. Kurssilaisilta 
 peritään 12 euron osallistumismaksu, jonka kansalaisopisto laskuttaa kultakin osallistujalta. 
 Ruokaa valmistetaan pareittain ja tietysti lopuksi syödään yhdessä. Kurssin kesto on noin kolme 
 tuntia. Kannattaa ottaa mukaan rasioita siltä varalta, että jotakin jää yli kotiin vietäväksi. 
 HUOM!  Kurssille pitää ilmoittautua etukäteen viimeistään 13.10. Ilmoittaudu Merja Rossille  
 puh. 0400 986 954 (varmimmin iltaisin) tai merja.rossi@hotmail.fi. Mukaan mahtuu 16 henkilöä 
 ilmoittautumisjärjestyksessä. 
  

2. Ruoka- ja viini-ilta perjantaina 10.11. klo 18-21 Tuulensuojassa 

 Vietämme perinteistä ruoka- ja viini-iltaa Tuulensuojan suojissa perjantai-iltana 10.11. alkaen     
 klo  18. Osoite on Hallituskatu 9, Kouvola. Mukaan kutsutaan seuran jäseniä perheenjäsenineen. 
 Nautimme kolmen ruokalajin illallisen, joka on valmistettu käyttäen unkarilaisia reseptejä. Lisäksi 
 maistettavana on Unkarista tuotettua viiniä. Illan ohjelmaan kuuluu luonnollisesti musiikki ja laulu 
 sekä arpajaiset, joihin voit halutessasi tuoda palkinnon. Muistelemme illan aikana myös Unkarin 
 matkaa. 
 Illalliskortin hinta on 25 euroa, ja se sisältää ruuat ja juomat. 
 Tapahtumaan pitää ilmoittautua viimeistään 31.10. Merja Rossille, puh. 0400 986 954 tai 
 merja.rossi@hotmail.fi. Kerro myös mahdollinen erityisruokavaliosi. 
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3. 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 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. 
 

4. Vuosikokouksen päätöksiä  

 Maaliskuussa pidetyssä vuosikokouksessa valittiin silloinen hallitus jatkamaan samalla 
 kokoonpanolla tehtäviään. Puheenjohtaja on Pekka Ainali, varapuheenjohtaja Sirkka Uusipaikka, 
 rahastonhoitaja Anja Sulku ja sihteeri Merja Rossi. Hallitukseen kuuluvat jäseninä myös Pekka 
 Jokinen, Riikka Kaasalainen, Hilkka Silander, Esko Turkka ja Jouko Törmälä. 
 

5. Kielen harjoittamiseksi unkarilainen vitsi  

 Két számítógépes rendszergazda beszélget: 
 - Te, hogy lehetsz olyan hülye, hogy a kutyád nevét adod meg jelszónak? 
 - Miért, mi a bajod azzal, hogy wfK41a2s? 
 
 Kaksi tietokonenörttiä keskustelee: 
 - Miten voit olla niin hölmö, että annat salasanaksi koirasi nimen? 
 - Miksi, mitä sinua haittaa, että koiran nimi on wfK41a2s ? 

  

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 unkarilaisen ruuan äärellä!      

 Kouvolan Suomi-Unkari Seuran hallitus 
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