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VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2021 
 
1.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 2021 oli Kouvolan Suomi-Unkari Seuran 10. 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 2021 lopussa yhdistyksellä oli 60 jäsentä, joista 52 oli maksanut jäsenmaksun.  Yhdistyksen 
jäseneksi liittyi neljä henkilöä.  
 
2.Toiminta vuonna 2021 
 

Vuosikokous 29.3.2021   
Vuosikokous pidettiin ns. hybridikokouksena, johon hallitus osallistui paikan päällä Merja ja Antero Rossin 
kotona ja jäsenet kutsuttiin mukaan Teamsin kautta. Kokoukseen osallistui yhteensä 10 henkilöä, josta yksi 
etäyhteydellä. 
Vuosikokous käsitteli sääntöjen määräämät asiat. Kokouksen puheenjohtajana toimi Antero Rossi, 
sihteerinä Merja Rossi ja pöytäkirjan tarkistajina Hilkka Silander ja Matti Pätäri. Heidät valittiin myös 
ääntenlaskijoiksi. 
Vuosikokous päätti hallituksen jäsenmääräksi puheenjohtaja + seitsemän (7) jäsentä. Entiset hallituksen 
jäsenet valittiin uudelleen. (Nimet kohdassa 3. Hallitus ja toimihenkilöt) 
 

Tapahtumat ja tilaisuudet 
Koronapandemia rajoitti toimintaa edelleen eikä kevään aikana järjestetty vuosikokouksen lisäksi muita 
tapahtumia. Kesällä tilanne helpotti ja syksyn ruoka- ja viini-iltakin voitiin järjestää.  
Seuran jäsenet kokoontuivat 9.6. pitkän tauon jälkeen Voikkaan Virtakiveen jäseniltaan ja yhteisen aterian 
äärelle. Mukana oli 19 yhdistyksen jäsentä. Illan aikana Jouko Törmälälle luovutettiin Suomi-Unkari Seuran 
pienoisveistos ”Luominen” kiitokseksi hänen pitkäaikaisesta työstään Kouvolan Suomi-Unkari Seuran 
luottamustehtävissä. Ohjelmassa oli myös Virtakiven emännän tarinointia Virtakiven Saunasta ja Kimolan 
kanavasta. Illan päätteeksi käytiin tutustumassa läheiseen Virtakiven vierassatamaan sekä sen vieressä 
olevaan näköalapaikkaan. 
Lángos-iltaa vietettiin 18.8. Étterem Rossissa 15 jäsenen voimin. Talon isäntä paistoi ison kasan lángoseja, 
jotka nautittiin erilaisten täytteiden kanssa. Kokeilipa joku smetanan, sipulin, paprikan, kinkun ja hillon 
lisäksi lakritsiakin.  
Ruoka- ja viini-ilta toteutui perjantaina 19.11. tuttuun tapaan Tuulensuojan suuressa salissa. Yhteensä 21 
jäsentä nautti illalliseksi pörköltiä ja jälkiruuaksi vaniljaleivokset kahvin kera. Alkumaljana oli unkarilaista 
kuohuviiniä ja luonnollisesti myös ruokajuomat oli tuotettu Unkarista. Arvo Saaristo, Csaba Rajnai ja Pekka 
Ainali musisoivat, Arvi Vaittinen kertoi viinitilallisen koronavuodesta ja Sirkka Uusipaikka järjesti tietovisan. 
Illan lopuksi oli vielä arpajaiset. 
 
Muu toiminta 
Sirkka Uusipaikka luki unkarinkielisen adventtirauhan julistuksen Kotimuseon parvekkeelta Museokorttelin 
jouluajan avauksessa 28.11. Adventinajan julistus luettiin yhteensä kahdeksalla kielellä. 
 
Jäsenille välitettiin joulukuun alussa Kuopion Suomi-Unkari Seuran toimittamia salamimakkaroita yhteensä 
20 kpl. Käytännön järjestelyt hoiti Merja Rossi. 
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Tiedotus  
Yhdistyksen jäsenille lähetettiin kolme jäsentiedotetta, yksi keväällä ja kaksi syksyllä. Lisäksi lángos-illasta 
lähetettiin sähköpostiviesti.  
Valtaosa tiedotteista toimitetaan sähköpostilla ja noin 12 postitse kirjeinä.  Tiedote toimitettiin myös 
Suomi-Unkari Seuralle, naapuriseuroille, kunniajäsenille Unkariin sekä Unkarin tiede- ja 
kulttuurikeskukseen.   
 

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 toimitettu mm. kirjastoon. 
 

 
3.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.  
Vuonna 2021 toiminnantarkastajana toimi Helena Vaittinen varanaan Seppo Reijasto. 
 
4.Edustus 
Suomi-Unkari Seuran uusi toiminnanjohtaja Botond Vereb-Dér järjesti jäsenyhdistysten edustajille 
vapaamuotoisia ryhmäkeskusteluja verkossa. Kouvolan seurasta keskusteluissa 13.10. oli mukana         
Sirkka Uusipaikka. 
 
Suomi-Unkari Seuran neuvottelupäivä pidettiin etäyhteyksin 27.11. Tapahtuma keskittyi uusien 
yhteistyömahdollisuuksien kartoittamiseen ja uusien toimintaideoiden hakemiseen. Lisäksi pohdittiin 
viestinnän kehittämistä. Kouvolan Suomi-Unkari Seuraa edusti Sirkka Uusipaikka. 
 
5.Talous 
Yhdistyksen talous on kunnossa. Kouvolan kaupunki myönsi yhdistykselle toiminta-avustusta 200 euroa.  
Ruoka- ja viini-illassa saatiin myös arpajaistuottoja. Muita tuottoja ovat jäsenmaksut ja jäsentilaisuuksien 
osallistumismaksut. Kustannuksista suurimman erän muodostavat jäsentilaisuuksien kulut. 

https://www.facebook.com/kouvolansuomiunkariseura/?ref=br_rs&hc_ref=ARTlpbn6WEJdLsj1Cp-y8iEX5KuEdq8efAkTloOb4j1kW-695D2n3V8DXoapQvHu5m8
https://www.facebook.com/kouvolansuomiunkariseura/?ref=br_rs&hc_ref=ARTlpbn6WEJdLsj1Cp-y8iEX5KuEdq8efAkTloOb4j1kW-695D2n3V8DXoapQvHu5m8

