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VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2020 
 
Yhdistys ja jäsenet 
 

Kouvolan Suomi-Unkari Seuran tarkoitus on suomalais-unkarilaisten kulttuurisuhteiden kehittäminen, 
Unkarin historian ja nykypäivän tuntemuksen levittäminen ja syventäminen sekä Suomen ja Unkarin 
kansalaisten ystävyyden lujittaminen ja yhteistoiminnan lisääminen kaikilla elämän aloilla. 
Vuosi 2020 oli Kouvolan Suomi-Unkari Seuran 9. toimintavuosi. Yhdistys jatkaa 1983 perustetun Suomi-
Unkari Seuran Pohjois-Kymen osaston ja vuonna 1988 perustetun Kuusankosken osaston toimintaa, kun 
em. osastot yhdistettiin Kouvolan Suomi-Unkari Seuraksi vuonna 2012.  
Vuoden 2020 lopussa yhdistyksellä oli 61 jäsentä, joista 52 oli maksanut jäsenmaksun.  Vuoden aikana 
erosta ilmoitti neljä jäsentä, joista kaksi erosi vuonna 2020 ja kaksi vuoden 2021 alussa. Yhdistyksen 
jäseneksi liittyi yksi henkilö.  
 
Toiminta vuonna 2020 
 

Vuosikokous 9.3.2019 Kansalaisopiston auditoriossa  
Vuosikokous esitelmineen pidettiin maanantaina 9.3.2020. Kouvolan kansalaisopiston auditoriossa. 
Kokouksen aluksi oli avoin esitelmätilaisuus, jossa dosentti Katalin Miklóssy luennoi aiheesta  "Unkarin 
demokratian auringonlasku ja EU:n tulevaisuus". Kuulijoita oli 34. 
Vuosikokous käsitteli sääntöjen määräämät asiat. Osallistujia oli  15. Kokouksen puheenjohtajana toimi 
Matti Pätäri, sihteerinä Merja Rossi  ja pöytäkirjan tarkistajina Arja ja Esko Vyyryläinen.  Ääntenlaskijoiksi 
valittiin Ulla Kaaranto ja Saara Räikkönen. 
Vuosikokous päätti hallituksen jäsenmääräksi puheenjohtaja + seitsemän (7) jäsentä. Hallitukseen valittiin 
entisinä puheenjohtaja Pekka Ainali, jäsenet Riikka Kaasalainen, Regina Mononen, Merja Rossi, Hilkka 
Silander, Anja Sulku ja Sirkka Uusipaikka sekä uutena jäsenenä Matti Pätäri.  
Jouko Törmälän pitkä ja ansiokas ura seuran hallituksessa päättyi tähän kokoukseen hänen 
ilmoitettuaan, ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi. 
 

Tapahtumat ja tilaisuudet 
Koronapandemiasta aiheutuneet kokoontumisrajoitukset katkaisivat vuoden toiminnan kokonaan 
vuosikokouksen jälkeen. Kaikki tilaisuudet mukaan lukien syyskuuksi suunniteltu Unkarin matka 
jouduttiin peruuttamaan. 
 
Muu toiminta 
Regina Mononen luki unkarinkielisen adventtirauhan julistuksen Kotimuseon parvekkeelta Museokorttelin 
jouluajan avauksessa 29.11. Adventinajan julistus luettiin yhteensä kahdeksalla kielellä. 
 
Jäsenille välitettiin joulukuun alussa Kuopion Suomi-Unkari Seuran toimittamia salamimakkaroita yhteensä 
25 kpl. Käytännön järjestelyt hoiti Merja Rossi. 
 

Tiedotus 
Yhdistyksen jäsenille lähetettiin kolme jäsentiedotetta, yksi keväällä ja kaksi syksyllä. Vuoden viimeinen 
jäsentiedote on ns. jouluextra, jossa mm. kerrottiin unkarilaisesta joulunvietosta ja annettiin vinkkejä 
unkarilaisesta joulumusiikista. 
Valtaosa tiedotteista toimitetaan sähköpostilla ja noin 14 postitse kirjeinä.  Tiedote toimitettiin myös 
Suomi-Unkari Seuralle, naapuriseuroille, kunniajäsenille Unkariin sekä Unkarin tiede- ja 
kulttuurikeskukseen.   
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Lisäksi viestintää hoidettiin facebook- ja nettisivujen kautta. Yhdistyksellä on omat nettisivut Suomi-Unkari 
Seuran sivujen yhteydessä sekä facebook-sivut nimellä Kouvolan Suomi-Unkari Seura Kouvolai Finn-
Magyar Baráti Társaság.  Sivuja ylläpitää ja päivittää Sirkka Uusipaikka. 
 
Suomi-Unkari Seuran lehteä on välitetty vuosikokouksessa ja niitä on toimitettu mm. kirjastoon. 
 

 
Hallitus ja toimihenkilöt 
Yhdistyksen hallitukseen on kuulunut kahdeksan henkilöä: puheenjohtajana Pekka Ainali, 
varapuheenjohtajana Sirkka Uusipaikka, taloudenhoitajana Anja Sulku, sihteerinä Merja Rossi. 
Jäseninä ovat olleet Regina Mononen, Riikka Kaasalainen, Matti Pätäri ja Hilkka Silander. Hallitus on 
kokoontunut kolme kertaa. 
Kirjanpitäjänä ja tilinpäätösten laatija on ollut Eila Junnola EMJ-Palvelut ky:stä.  
Toiminnantarkastajana toimi Helena Vaittinen varanaan Seppo Reijasto. 
 
Edustus 
Suomi-Unkari Seuran edustajakokouksessa huhtikuussa seuraa edusti Regina Mononen.  
Suomi-Unkari Seuran neuvottelupäivä pidettiin webinaarina ja siihen osallistui tietokoneensa äärellä Sirkka 
Uusipaikka. 
 
Talous 
Yhdistyksen talous on kunnossa. Kouvolan kaupunki myönsi yhdistykselle toiminta-avustusta 200 euroa.  
Jäsenistö on pitänyt huolen runsaasta määrästä arpajaispalkintoja, joka on mahdollistanut arpajaistuotot. 
Muita tuottoja ovat jäsenmaksut ja jäsentilaisuuksien osallistumismaksut. Kustannuksista suurimman erän 
muodostavat jäsentilaisuuksien kulut. 


