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   JÄSENTIEDOTE 1/2018 

     Helmikuu 2018 

 

Hyvää uutta vuotta kaikille seuramme jäsenille! Boldog új évet! 

Elämme juuri nyt kiivainta olympiahuuman aikaa. Minusta on rentouttavaa seurata urheilijoiden 
kamppailuja. Onneksi sen saa tehdä mukavasti kotisohvalta käsin, vaikkakin flunssaisena. Onkohan siellä 
unkarilaisia kisailijoita? Itse en ole heitä vielä havainnut, enkä edes tiedä heidän vahvimpia 
talviurheilulajejaankaan. 

Noista kisoista - ja flunssasta huolimatta - elämä jatkuu normaaliin tahtiinsa. Seuramme toiminnassa se 
tarkoittaa vuosikokousta ke 7.3. klo 18.30 Porukka- talossa Savonkadulla. Tulkaapa joukolla paikalle 
päättämään yhteisistä asioista ja samalla tutustumaan Porukka-talon monipuolisiin tiloihin. Muuten, 
seuramme toiminnan myötä minusta on ollut hauskaa löytää ihan uusia, mielenkiintoisia kohteita laajan 
kuntamme alueelta. Sellainen on varmasti myös 21.5. illan kohteemme Kettumäen kansanpuisto. Siitäkin 
tarkemmin Merja-sihteerin tapahtumapalstalla. 

Tapaamisiin vuosikokouksessa! 

T. Pekka 

 

1. Vuosikokous keskiviikkona 7.3.2018 klo 18.30 Porukkatalossa, Savonkatu 23, Kouvola 
 

 Vuosikokous pidetään 7.3. Porukkatalossa alkaen klo 18.30. Kokouspaikka on kokoushuone Toivo 

 talon 3. kerroksessa. Savonkadun ja talon välissä on parkkipaikkoja, samoin kadun toisessa reunassa.            

 Kokoustiloihin pääse kadulta tultaessa ensimmäisen porraskäytävän kautta, toinen ovi. Ovessa on opaste. 

 Talossa on hissi.  

 Kokouksen aluksi yhteisötyökoordinaattori Irene Purtilo Kouvolan kaupungilta esittelee Porukkatalon 

 toimintaa.  

 Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017, 

 toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018, 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.  

 Kokouksen aluksi on kahvitarjoilu. 

  

 PS.  Samana päivänä ennen vuosikokousta klo 17-18.30 voit kuunnella Porukkatalon 2. kerroksessa 

kaupunginvaltuuston  pj. Jouko Leppäsen yleisöesitelmän Millainen Kouvola meillä on 

maakuntauudistuksen jälkeen?  
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2. Kevään jäsenilta 21.5.klo 18.00 Kettumäen kansanpuistossa  
 

Kevään jäsentilaisuus järjestetään Kettumäen kansanpuistossa 

Kuusankoskella  maanantaina 21.5. alkaen klo 18.  Osoite on Kotiseututie 

10, 45700 Kuusankoski. Ohjelmassa on mm. tutustumista kansanpuistoon, 

makkaranpaistoa ja kahvittelua, soittoa ja laulua, arpajaiset sekä vapaata 

yhdessäoloa. 

Kettumäen 18 hehtaarin metsäinen puistoalue on aivan Kuusankosken 

keskustan kupeessa. Kettumäen kansanpuisto ry:llä on käyttöoikeus 2,6 

hehtaarin maa-alueeseen koko Kettumäen alueesta. Kansanpuisto jakautuu 

selkeästi kahteen eri osaan; työväen asuntoalueeseen ja ruokomalli-

miljööseen.  

Kerro tulostasi Rossin Merjalle viim. 15.5., jotta osaamme varata riittävästi 
syötävää ja juotavaa. Yhteystiedot merja.rossi@hotmail.fi tai 0400 986 954.

 

3. Ennakkotietoa vuoden 2018 tapahtumista 
 

 Syksyllä on tarkoitus järjestää unkarilaisen musiikin ilta lokakuussa.  
Perinteinen ruoka- ja viini-ilta pidetään perjantaina 9.11.  
Näistä tulee tietoa myöhemmissä jäsentiedotteissa. 

  
 Kannattaa myös seurata yhdistyksen netti- ja facebook-sivuja, joiden osoitteet ovat: 
 - http://suomiunkari.fi/osastot/wordpress/kouvola/ 
  - https://www.facebook.com/kouvolansuomiunkariseura/ 
 

4. Sähköpostiosoite  
 

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

 Saat kirjeen nopeammin, ja seura säästää työtä ja rahaa. 

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 
 

 

 Tapaamisiin vuosikokouksessa Porukkatalolla! 

 Kouvolan Suomi-Unkari Seuran hallitus 
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