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   JÄSENTIEDOTE 1/2022 

     Maaliskuu 2022 

 

Hyvät Kouvolan Suomi-Unkari-seuran jäsenet! 

Pandemia on lopultakin hellittämässä. Itsekin muutama viikko sitten Covidin sairastin, onneksi hyvin 
lievänä. Sen sijaan toisenlaisia huolia kuullaan juuri nyt idän suunnalta. Ei anneta niiden kuitenkaan 
masentaa meitä, vaan etsitään myönteisiä asioita esimerkiksi seuratoiminnasta. 
 

Meillä on muutaman viikon kuluttua (23.3) vuorossa seuramme vuosikokous. Kokousasioiden käsittelyn 
lisäksi on ilo kuulla Suomi-Unkari-seuran uuden toiminnanjohtajan Botond Vereb-Dérin ideoita seuran 
toiminnan suuntaviivoista. Tervetuloa siis päättämään yhteisistä asioista ja kuulemaan varmasti 
mielenkiintoista esitelmää. 
 

Tulevista suunnitelmistamme nostan esiin erityisesti kaavailemamme matkan Budapestiin syyskuun lopulla. 
Matkan ajankohdaksi on kaavailtu pidennettyä viikonloppua 22.-25.9.2022. Jospa nyt, monien peruutusten 
jälkeen, suunnitelma kävisi toteen. 
 

Tapaamisiin vuosikokouksessa! pj Pekka Ainali 
 

1. Vuosikokous keskiviikkona 23.3.2022 klo 17 Ravintola Nevillen kabinetissa,        

Salpausselänkatu 27 

 
 Vuosikokouksen aluksi puheenvuoron käyttää Suomi-Unkari Seuran uusi toiminnanjohtaja Botond 
 Vereb-Dér. Varsinainen kokous alkaa hänen osuutensa jälkeen. Kahvia on tarjolla klo 16.30 alkaen. 
 

Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät vuosikokousasiat: toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen, toimintasuunnitelma ja talousarvio 
kuluvalle vuodelle sekä hallituksen ja toiminnantarkastajien valinnat.  
Edellisten asioiden lisäksi käsitellään sääntömuutosasia. Hallitus esittää, että yhdistyksen sääntöjen 
pykälään 4 viimeiseksi kappaleeksi lisätään seuraava teksti:  ”Yhdistyksen kokouksiin voidaan osallistua 
hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen 
apuvälineen avulla kokouksen aikana. Tässä tapauksessa sovelletaan näissä säännöissä mainittuja puhe- 
ja äänioikeuksia.”  
Lisäksi vuosikokoukselle esitetään, että se valtuuttaisi yhdistyksen hallituksen muutosten tekoon, jos 
PRH (Patentti- ja rekisterihallitus) vaatii tekstiin teknisiä tarkennuksia. 

 Kokouksen asiakirjat ovat nähtävissä kokouspaikalla. 
    Tervetuloa vuosikokoukseen!   Kouvolan Suomi-Unkari Seuran hallitus 
 
 

2. Kevään tapahtumat 
  

 Matkailuilta 21.4.2022 klo 18–19.15 Kouvolan pääkirjaston auditoriossa 
Lähdemme "auditoriomatkalle" Unkariin torstaina 21.4. Tarjolla on tarinoita Unkarista kuvin, sanoin ja 
sävelin. Seuran omat jäsenet kokoavat Unkarin matkojensa kuvallisia muistoja ja kertovat syyskuulle 
suunnitellun matkan kohteista. Samalla kuullaan poimintoja Unkarin historiasta ja kulttuurista.  
Tilaisuus on avoin myös muille kuin seuramme jäsenille, joten kutsu kavereita mukaan. 
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 Kevätretki Kaunisnurmen Museokortteliin tiistaina 31.5. klo 17–19 
Tänä vuonna kevään jäsenilta suuntautuu Kouvolan Kaunisnurmelle. Aloitamme pienen 
kotiseuturetkemme Koti- ja radiomuseolta, jonne kokoonnumme klo 17, osoite Pajaraitti 1.   
Kierrämme museossa 1920–1960 -lukujen huoneet ja tutustumme kunkin aikakauden esineistöön. 
Museolta lähdemme pienelle kävelyretkelle, jonka aikana kuullaan tarinoita itsenäisen Kouvolan 100-
vuotisen historian ajalta. Kävelymatka päättyy Onnenkukkoon, jossa nautitaan kahvit piirakan ja pienen 
makean kera. Osallistumismaksu on 5 euroa. 
 

Kahvituksen vuoksi ennakkoilmoittautuminen on tarpeen. Kerro osallistumisestasi Merjalle 
viimeistään 25.5. joko puhelimella 0400 986 954 tai sähköpostilla merja.rossi@hotmail.fi. Muista 
mainita mahdollinen erityisruokavalio. 

 
 

3. Unkarin matka syksyllä 2022 
Olemme jo pitkään haaveilleet Unkarin matkasta, joka on tähän mennessä peruuntunut koronan 
vuoksi. Nyt näyttää olevan uusia uhkia ilmassa. Jos maailmantilanne sallii, teemme syyskuussa matkan 
Budapestiin. Ennen kuin lähdemme tekemään tarkempia suunnitelmia haluamme kuulla jäsenistöltä, 
kiinnostaako matka  Unkarin pääkaupunkiin ja olisiko sille lähtijöitä. 
 

Matkan pituus 4 päivää, joko torstaista sunnuntaihin tai perjantaista maanantaihin. 
Ohjelmaa Budapestissä: kiertoajelu ja tutustumista esim. kulttuuritaloihin, katedraaliin, luolakirkkoon, 
synagoogaan ja tunnettuihin kahviloihin. Vierailu Kouvolan ystävyysseurakunnassa Budavárissa, joka 
sijaitsee Budan puolella Linnavuorella. Vierailu Sotasairaalamuseossa ja muissa Linnavuoren kohteissa. 
Illallisristeily Tonavalla. Mikäli sopiva konsertti löytyy, myös sellainen voisi sisältyä matkaan. 
Lyhyiden välimatkojen päässä on paljon erilaisia tutustumiskohteita.  
 

Majoitus keskustan hotellissa, hotelliaamiaiset, pari yhteistä illallista. Matkaohjelmassa olisi yhteisiä 
osia ja omatoimista ja/tai pienryhmässä kulkemista kiinnostuksen mukaan. Selvitetään myös 
järjestyisikö vierailu Pustalle, jos se kiinnostaa. 
Kaupungissa liikkuminen onnistuu hyvin metrolla. On huomattava, että julkinen liikenne on koko 
maassa maksutonta 65 vuotta täyttäneille EU-kansalaisille. 
 

Matkajärjestelyt tullaan hoitamaan matkatoimiston kanssa ja matkaa markkinoidaan myös ystävyys-
seurakunnastamme Budavárista kiinnostuneille kouvolalaisille. Matkan hinta-arvio noin 500 euroa. 

 

Nyt kysymme:  
1. Olisitko valmis lähtemään syyskuussa Budapestiin?  
2. Kiinnostaako sinua edellä kuvatun kaltainen matka?  
3. Mitä haluaisit matkallasi kokea?  
4. Onko ajankohta sopiva? 
 

Lähetä sähköpostia tai soita puheenjohtaja Pekalle tai sihteeri Merjalle maaliskuun aikana, kiitos!    
Yhteystiedot tämän kirjeen lopussa. Keskustelemme matkasta myös vuosikokouksessa. 

 

 Hyvää, aurinkoista kevättä kaikille jäsenillemme! Tapaamisiin kevään tapahtumissa. 
 

 Kouvolan Suomi-Unkari Seuran hallitus 
 

 

 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 
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