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Jó napot, hyvät seuralaiset! 

”Taas kurkiaurat lentävät maihin kaukaisiin”, tiettävästi myös Unkariin. Eivätkä ne meitä mukaansa ota, 
vaan siivettöminä saamme tyytyä ”maan kylmän kahleisiin”. (Tango Syyspihlajan alla, sanat Veikko 
Virmajoki, sävel Arvo Koskimaa). 

Nyt asiaan: Syksyn toimintakalenterimme on valmis. Tutustu siihen ja osallistu tapahtumiin ahkerasti.    
Näin toivon, koska jäsenkuntamme ei ole kovin suuri, vain noin 60 henkilöä. Voit toki kutsua mukaan myös 
tuttavasi tai avecisi. Sihteerimme Merjan listasta löytyvät syystapahtumat yksityiskohtaisine tietoineen. 
Samoin varapuheenjohtajamme Sirkka pitää yllä netti- ja facebook-sivustojamme, joista saat edellisen 
lisäksi muutakin hyödyllistä tietoa. 

Jo tässä vaiheessa haluan kertoa ensi vuoden syyskuun jälkipuoliskolle ajoittuvasta Unkarin matkastamme. 
Pääkohteinamme tulevat olemaan Debrecen (Unkarin 2. suurin kaupunki, melko lähellä Romanian rajaa) ja 
luonnollisesti Budapest. Itäisessä Unkarissa emme ole vielä käyneetkään, vaikka siellä on paljon nähtävää ja 
koettavaa. Suunnilleen vuoden loppuun mennessä meidän tulisi tietää teidän jäsenten kiinnostus matkan 
suhteen. Matkan kesto voisi olla hieman vajaa viikko ja hinta n. 700-800 €. 

Palaan vielä alun lauluun, jonka mukaan ”monta mieron matkaajaa” jää kuitenkin melko tyytyväisinä 
kamppailemaan tuulia ja tuiskuja vastaan. Suomen vaihtelevat vuodenajat luovat vahvoja kontrasteja 
elämäämme. Nauttikaamme siis ruskan väreistä, runsaan kolmen kuukauden päästä päivät taas pitenevät! 

Hyvää syksyä kaikille!  Tv. pj. Pekka  

 

1. Canarro-yhtyeen konsertti Taideruukin Palo Klubilla keskiviikkona 16.10. klo 19 
Unkarilainen Canarro saapuu kiertueellaan Kouvolaan Pato Klubille keskiviikkona 16.10.  Harvinaista 
herkkua siis tarjolla! 

Yhtyeen musiikkia on kuvattu mm. gipsy-jazziksi tai swingiksi, mutta muitakin musiikinlajeja ohjelmistoon 
sisältyy. Saamme kuulla mielenkiintoisen, hyväntuulisen konsertin viiden taitavan muusikon esittämänä.  

Pato Klubi sijaitsee Kuusankosken Taideruukissa, osoite Kyminväylä 2, toinen kerros. Nyt on siis hyvä 
tilaisuus tutustua Taideruukkiin, jos se on vielä vieras paikka. Konsertin etkot alkavat klo 18. Se tarkoittaa, 
että baari on auki seurustelua ja virvokkeiden nauttimista varten.  

Lippuja saa ennakkoon joko TaideTupa Pikku Selmasta (Taideruukki) tai netistä www.digilippu.fi.            
Lipun hinta on 20 euroa, alle 16-vuotiaat, opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät saavat lipun 15 eurolla.       
Ota etuutta todistava kortti, esim. eläkeläiskortti, mukaan. Lippuja saa myös ovelta tuntia ennen konserttia, 
jos niitä on jäljellä. 

 

2. Unkarilaisen ruuan kurssi Kouvolan kansalaisopistolla 15.10. klo 17.30-20.30 

Kouvolan kansalaisopiston kurssi järjestetään Naukion koululla, ja tätä tiedotetta kirjoitettaessa kurssille oli 
vielä kaksi paikkaa vapaana. Hinta 15 euroa ja tarvikemaksu. Ilmoittautuminen suoraan kansalaisopistoon. 

Lisätiedot: https://www.opistopalvelut.fi/kouvola/courses.php?l=fi#pos-2-250-81022 

 

 



3. Unkarilaisen ruuan ja viinin ilta perjantaina 25.10. klo 18-21 Tuulensuojassa 
Vietämme lokakuisen illan unkarilaisten aromien äärellä. Tarjolla on tällä kertaa herkullista 
hapankaalipataa, leipää ja jälkiruokaleivokset kahvin kera. Alkumaljana tarjotaan unkarilaista kuohuviiniä ja 
ruuan seurana on Vaittisten tuottamaa viiniä suoraan Unkarista. 

Koska tilaisuutemme osuu tällä kertaa hyvin lähelle Unkarin vuoden 1956 kansannousun päivää 23.10., 
Regina Mononen kertoo muistopäivän vietosta Unkarissa.  

Illan aikana kuullaan myös omien muusikoiden soitantaa, lauletaan yhdessä ja pidetään arpajaiset. 

Illallislipun hinta on 25 euroa, ja pyydämme maksamaan sen suoraan Kouvolan Suomi-Unkari Seuran 
tilille FI74 5750 7720 0751 63 viimeistään viikkoa ennen (18.10). Viestikenttään osallistujan nimi/nimet ja 
mahdollinen erityisruokavalio!  
Maksu toimii samalla ilmoittautumisena.   

Voit toki ilmoittautua myös vanhaan tapaan sähköpostilla tai puhelimitse Merjalle, merja.rossi@hotmail.fi 
tai puh. 0400 986 954. Sinä tapauksessa varaa illallismaksua varten tasaraha mukaan.                 

 

4. Unkarin matka syyskuussa 2020 - kerro kiinnostuksesi 

 Kuten puheenjohtaja kertoi, ryhdymme järjestämään seuran matkaa Unkariin ensi vuodeksi.  Tällä kertaa 
suuntaamme Budapestistä itään, alueille, joilla emme ole aiemmin seuran reissuilla vierailleet. 
Nähtäväähän Unkarissa on vaikka kuinka paljon. Matka kestää noin viikon ja pääkohde on Debrecen 
ympäristöineen. Tarkoitus on käydä myös pustalla.  Pari päivää varataan Budapestille. 

Ennen kuin olemme yhteydessä matkatoimistoihin ja teemme pidemmälle meneviä valmisteluja, meidän 
täytyy selvittää kiinnostusta matkaa kohtaan. Pyydämme seuran jäseniltä tätä tietoa vuoden 2019 loppuun 
mennessä. Sitovat ilmoittautumiset pyydetään ensi vuoden puolella, kun matkaohjelma ja hinta ovat 
tiedossa. 

Vastaa siis kysymykseen "Oletko todennäköisesti lähdössä seuran Unkarin matkalle syyskuussa 2020?"   
Laita tästä viesti puheenjohtaja Pekalle viim. 22.12.2019 mennessä, yhteystiedot: pekka.ainali(a)kolumbus.fi, 
puh. 040 567 8646. Voit myös kertoa ajatuksiasi/toiveitasi matkan suhteen. 
 

 Hyvää syksyä! Iloisiin tapaamisiin Pato Klubilla ja Tuulensuojassa! 

 Kouvolan Suomi-Unkari Seuran hallitus 

 

 

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 
 

Seuran nettisivut https://suomiunkari.fi/osastot/wordpress/kouvola/    

Seuran facebook-sivut  https://www.facebook.com/kouvolansuomiunkariseura/ 

 


