
 
     Jäsentiedote 4.5.2018 
 

Hyvät Kouvolan Suomi-Unkari Seuran jäsenet 
 
"Taas leivoset ilmoissa leikkiä lyö, kevätvirsiä viidakko kaikuu. " 
Vapunaattona tätä kun kirjoittelen, ihan rintani onnesta paisuu! 
 
No, runot sikseen, mutta tämä ihana vuodenaika on jälleen täällä pohjolassakin. Meille Unkarin 
ystäville se tarkoittaa mm. perinteistä kevätretkeä, tällä kertaa Kuusankoskelle 21.5 illalla. 
Toivottavasti mahdollisimman moni meistä pääsee jälleen mukaan tuohon suosittuun 
tapahtumaan. Siitä ja muistakin tapahtumista tarkemmat tiedot voit lukea myöhemmin tästä 
jäsentiedotteesta. 
 
Kesällä lomailemme, kuten aina ennenkin. Ehkä jotkut meistäkin käyvät taas pustan mailla tai 
saavat vieraita sieltä. Balatonfürediläisen ystäväseuramme kanssa sovitun ohjelman mukaisesti 
kesällä 2019 heidän vuoronsa on vierailla täällä. Valmistelu aloitetaan heti tulevana syksynä. Kaikki 
ideat vierailun onnistumiseksi ovat tervetulleita. 
Toivotan kaikille jäsenillemme oikein virkistävää kesää. 
 
Pj. Pekka 

PS. Unkarin kielen opiskelua on tarkoitus jatkaa syksyllä kansalaisopistossa ihanan Reginan 
johdolla. Laitapa asia harkintaan. 

 

1. Jäsenilta Kettumäen kansanpuistossa 21.5.2018  
 

Kevään jäsentilaisuus järjestetään Kettumäen kansanpuistossa Kuusankoskella maanantaina 21.5. 
alkaen klo 18.  Osoite on Kotiseututie 10, 45700 Kuusankoski. Paikka on Kettumäen kotiseututalon 
vieressä.  Ajo-ohje: Kuusankosken keskustasta Valtakadun kiertoliittymästä noin 700 m Voikkaan 
suuntaan. Naukion saunan kohdalta (jää oikealle) käännytään vasemmalle. Seuraa Kettumäen 
museoalue -viittoja. 
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. 

Tarjoilu- ja vuokrakustannusten peittämiseksi perittävä osallistumismaksu on 5 euroa/henkilö. 
 

Halutessasi voit tuoda arpajaisvoiton illan arpajaisiin. Voit tuoda mukanasi myös seurastamme 
kiinnostuneen kaverin. Tervetuloa! 



2. Lángos-kekkerit Merja ja Antero Rossin luona keskiviikkona 22.8.klo 18-21 

Tunnetko unkarilaisen pikaruuan lángosin? Lángos on rasvassa uppopaistettu taikinalettu, jonka 
päälle laitetaan erilaisia täytteitä, esimerkiksi juustoa, kinkkua, valkosipulia, smetanaa ja persiljaa. 
Illan aikana paistamme lángoseja ja nautimme niitä erilaisten täytteiden kanssa. Tarjolla myös 
kahvia ja teetä. Samalla jutellaan Unkariin kuulumisista, juodaan kahvit/teet ja istutaan iltaa 
toivottavasti mukavassa kesäsäässä. Halutessasi voit tuoda unkarilaista viiniä maisteltavaksi. 
 

Rossin osoite on Kiiskintie 2, 45200 Kouvola. Talo sijaitsee Viitakummussa. Kiiskintie on 
Impivaarantien ja Viitakummuntien välissä oleva poikkikatu. 
Ilmoittaudu Merjalle puh. 0400 986 954 tai merja.rossi@hotmail.fi viimeistään 15.8., jotta 
osaamme varata tarpeeksi taikinaa ja täytteitä. Tarvikemaksu peritään paikan päällä (arviolta 3-4 
euroa). Tervetuloa! 
 

3. Viehkeä Wien ja tulinen pusta sunnuntaina 23.9.2018 klo 15 Kouvola-talossa 

Kouvolan Seudun Oopperayhdistys järjestää "Viehkeä Wien ja tulinen pusta" -konsertin 
sunnuntaina 23.9.2018 klo  15.00 Kouvola-talon Simelius-salissa. 
Viihdyttävässä unkarilaisteemaisessa konsertissa säkenöivät  operettisolistit sopraano Emilia 
Vesalainen-Pellas ja tenori Heikki  Halinen esittävät aarioita ja duettoja mm. Kreivitär Mariza-, 
Mustalaisruhtinatar- ja Iloinen leski-opereteista. Säestyksistä vastaa pianisti Kirsi Saari yhdessä 
Pustan poikien, klarinetisti  Csaba Rajnain ja viulisti Istvan Szálayn kanssa. Soitintrio esittää 
myös musiikkia mm. Béla Bartókilta, Johannes Brahmsilta ja Johann  Straussilta. 
 

Toivomme, että seuramme jäsenet suurella joukolla osallistuvat konserttiin. Tapahtuma korvaa 
yhdistyksen syksyksi suunnitteleman unkarilaisen musiikin illan. 
Lisätietoja on saatavissa mm.  Kouvolan kaupungin nettisivuilla 
https://www.kouvola.fi/index/tapahtumat/klnyt/tapahtuma6306.html.stx 
 

4.Ruoka ja viini-ilta 9.11. 
 

Perinteinen ruoka- ja viini-ilta pidetään perjantaina 9.11. Tuulensuojassa. Tästä tietoa syksyn 
jäsentiedotteessa. 
  

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 
 

Hallitukseen kuuluvat myös taloudenhoitaja Anja Sulku sekä jäsenet Regina Büdi (uusi),                 
Riikka Kaasalainen, Hilkka Silander, Esko Turkka ja Jouko Törmälä. 
Pekka Jokiselle suuri kiitos pitkäaikaisesta hallitustyöskentelystä yhdistyksemme hyväksi! 
 
Kannattaa seurata yhdistyksen netti- ja facebook-sivuja, joiden osoitteet ovat: 
 - http://suomiunkari.fi/osastot/wordpress/kouvola/ 
  - https://www.facebook.com/kouvolansuomiunkariseura/ 

 

 

Tapaamisiin Kettumäellä!  Kouvolan Suomi-Unkari Seuran hallitus 
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