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   JÄSENTIEDOTE 2/2020 

     Lokakuu 2020 

Rakkaat seuramme jäsenet 

Voisin monien muiden tavoin aloittaa tervehdykseni pakollisella korona-asialla, mutta en tietoisesti sitä 

tee. Siitähän te saatte lukea ihan riittävästi joka päivä. 
 

Toivottavasti meillä kaikilla oli mukava kesä, saimme virkistyä ihanassa luonnossamme eikä meidän 

tarvinnut matkustaa kaukomaille. Seuramme toiminta oli kokonaan paussilla. Syyskuun loppuun varattu 

Unkarin matkakin peruttiin jo kesän alussa. Tällä hetkellä sinne ei suorastaan pääsekään. 
 

Syksyllä me aiomme kokoontua vain kerran. Perinteisen hyvän ruuan ja viinin illan voimme toivottavasti 

pitää Tuulensuojassa pe 27.11. Siitä tarkemmin tässä kirjeessä. 
 

Hyvää syksyä kaikille! T. Pj Pekka 
 

Ruoka- ja viini-ilta Tuulensuojassa perjantaina 27.11. klo 18-21 
 Yhteistä, iloista iltaa vietetään marraskuun lopulla Tuulensuojan isossa salissa.  

 Tapahtuma järjestetään, jos Covid-19 -tilanne vain suinkin sen sallii, toki kaikkia hygieniaohjeita 

 noudattaen.  

 Tällä kertaa ruokalistalla on alkumaljan jälkeen pörköltiä ja leivoskahvit, tietenkin unkarilaisten viinien 

 kera. Ohjelmassa on myös musiikkia, arpajaiset ja kuulumiset mm. Unkari-Seuran tilaisuuksista.  

  

 Ilmoitus osallistumisesta tulee tehdä Merjan sähköpostiin merja.rossi@hotmail.fi viimeistään 15.11.  
 Kerro samalla mahdollinen erityisruokavalio. 

 HUOM! Kaikkiin ilmoittautumisiin lähetetään vahvistus. Jos sellaista ei tule parin päivän sisällä, ota 

 Merjaan yhteyttä puh. 0400 986 954. 

  

 Illallislipun hinta on 25 euroa, ja pyydämme maksamaan sen suoraan Kouvolan Suomi-Unkari 

 Seuran tilille FI74 5750 7720 0751 63 viimeistään viikkoa ennen (20.11). Viestikenttään osallistujan 

 nimi/nimet!  

 Mahdollisista korona-tilanteen aiheuttamista muutoksista ilmoitetaan osallistujille viivyttelemättä. 

 

Unkarilaismakkaraa jälleen jouluksi 
 Olemme tilanneet Kouvolaan 25 kpl unkarilaisen reseptin mukaan tehtyä salami-makkaraa. Makkaraa 

 valmistetaan Oulussa Kuopion Suomi-Unkari Seuran tilauksesta. Paketti tulee meille marraskuun 

 aikana.  Kokemuksesta voi sanoa, että se on herkullista ja säilyy kuukausia hyvänä. Puolen kilon pötkö 

 maksaa 12-13 euroa. 

 Makkaravaraukset Rossin Merjalle (yhteystiedot alla). Toimitan pötköt perille jouluun mennessä.  

 Sopii vaikka joululahjaksi. 

  

Hallituksen 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 

 

Mukavaa syksyä kaikille! Toivottavasti tavataan marraskuussa!                                           

   Kouvolan Suomi-Unkari Seuran hallitus 


