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VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2019 
 
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 2019 oli Kouvolan Suomi-Unkari Seuran 8. 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 2019 lopussa yhdistyksellä oli 60 jäsentä, joista 59 oli maksanut jäsenmaksun.  Vuoden aikana erosi 
kolme jäsentä ja liittyi yksi.  
 
Toiminta vuonna 2019 
 

Vuosikokous 14.3.2019 Viiraamolla.  
Vuosikokous pidettiin torstaina 14.3. Viiraamolla. Kokouksen aluksi Regina Büdi kertoi Ferenc Erkelin 
oopperasta Bánk Bán, joka perustuu József Katonan näytelmään. 
Vuosikokous käsitteli sääntöjen määräämät asiat. Osallistujia oli  14. Kokouksen puheenjohtajana toimi 
Matti Pätäri, sihteerinä Merja Rossi ja pöytäkirjan tarkistajina Arja ja Esko Vyyryläinen.  
Vuosikokous valitsi entisen hallituksen kokonaisuudessaan uudelleen. 
 

Kolme keittoa, viisi viiniä -ruokailta 27.2.  
Unkarilainen ruokakulttuuri kiinnostaa seuran jäsenistöä myös niin, että valmistetaan ruokaa omin voimin. 
Niinpä tutustuimme helmikuisen illan aikana kylmään omenakeittoon, lämpimiin hapankaali- ja 
gulassikeittoihin leivän kera sekä valikoimaan unkarilaisia kuohu-, puna- ja valkoviinejä. Välillä kuunneltiin 
Pekka Ainalin ja Arvo Saariston iloista musisointia. Seuran kokkiporukka hääri Étterem Rossin keittiössä jo 
hyvissä ajoin ennen aterian alkua viimeistellen esivalmistetut keitot. Pitkän pöydän ääressä istui 
aterioimassa parikymmentä seuran jäsentä. 
 

Jäsenilta Anjalan Nuorisokeskuksessa 22.5. 
Keskiviikkona 22.5. vietettiin 20 jäsenen voimin kevätiltaa Anjalan Nuorisokeskuksessa.  Kahvikupposen 
äärellä saimme selostuksen Nuorisokeskuksen toiminnasta ja teimme sen jälkeen opastetun kierroksen 
kartanon alueella Kirsi Salin johdolla.  
  
Lángos-ilta  19.8. Rossilla 
Keskiviikkona 22. elokuuta kokoonnuttiin Merja ja Antero Rossin kotiin maistelemaan lángoseja erilaisten 
täytteiden kera. Ydinjoukko, mukaan lukien  pääpaistajat Matti Pätäri ja Antero Rossi,  hääräsi emännän 
kanssa keittiössä leipomassa ja jalostamassa lángosien  täytteitä mm. smetanaa, paprikaa, sipulia ja hunajaa 
Tarjolla oli juotavaksi  mehua ja viiniä. Ilta sai liikkeelle 20 osallistujaa. Mukana joukossa olivat myös Pekka 
ja Päivi Ainalin vieraat István ja Ágnes Budapestista. 
 

Canarro-yhtyeen konsertti Taideruukin pato klubilla 16.10. 
Seura järjesti 16.10.2019 yhteistyönä Pato Klubin kanssa konsertin, jossa esiintyi Canarro-yhtye Unkarista.  
Yhtyeen musiikkia on kuvattu mm. gipsy-jazziksi tai swingiksi, mutta muitakin musiikinlajeja ohjelmistoon 
sisältyi. Saimme kuulla mielenkiintoisen, hyväntuulisen konsertin viiden taitavan muusikon esittämänä. 
Kuulijoita oli noin 40. Seuran puolesta konserttijärjestelyjä hoiti Sirkka Uusipaikka. 
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Unkarilaisen ruuan ja viinin ilta perjantaina 25.10. Tuulensuojassa 
Perinteinen illanvietto unkarilaisen viinin ja ruuan parissa vietettiin Tuulensuojassa perjantaina 25.10. 
Pöydät koristeltiin Sirkka Uusipaikan ja Anja Sulun kauniilla unkarilaisliinoilla. Alkumaljoiksi nautittiin 
unkarilaista kuohuviiniä. Ruokana oli hapankaalipataa ja vaaleaa leipää. Jälkiruuaksi saimme leivokset 
kahvin/teen kanssa. Kokkina hääri Pitopalvelu Hekarin Kari Rantanen. Puna- ja valkoviinit toimitti Arvi 
Vaittinen suoraan Unkarista. Illalliskortin hinta oli 25 euroa.  
Illan aikana Regina Mononen kertoi 1956 vallankumouksen muiston kunnioittamisesta ja siihen liittyvistä 
tapahtumista Unkarissa.  Lisäksi nautittiin musiikista, jota muusikot Arvo Saaristo, viulu, ja Pekka Ainali, 
piano, esittivät. Illan osallistujat esittäytyivät ja kertoivat omista yhteyksistään Unkariin.  Totutusti 
järjestettiin myös arpajaiset. Jäsenet olivat jälleen erinomaisesti huolehtineet arpajaisvoitoista, ja niitä oli 
jaettavana runsaasti. Ison pöydän ympärillä istui yhteensä 29 iloista ruoka- ja viini-illanviettäjää. 
 

Muu toiminta 
Seuran hallitus alkoi valmistella syksyn 2020 Unkarin matkaa valitsemalla matkakohteet ja ottamalla 
yhteyksiä unkarilaisiin toimijoihin. Matkasta tiedotettiin jäsenkirjeessä ja siitä lähetettiin myös erillinen  
tiedote, joka tavoitti jäsenistön lisäksi myös aiemmilla matkoilla mukana olleita ja naapuriseuroja. 
 

Sirkka Uusipaikka vieraili 20.11.2019 Kouvolan seniorit ry:n kuukausikokouksessa kertomassa Unkarista 
otsikolla Unkarin kahdet kasvot. Kuulijoita oli noin 30. 
 

Regina Mononen luki unkarinkielisen adventtirauhan julistuksen Museokorttelin jouluajan avauksessa 1.12. 
 

Tiedotus 
Yhdistyksen jäsenille lähetettiin kolme jäsentiedotetta, kaksi keväällä ja yksi syksyllä. Valtaosa tiedotteista 
toimitetaan sähköpostilla ja noin 14 postitse kirjeinä.  Tiedote toimitettiin myös Suomi-Unkari Seuralle, 
naapuriseuroille, kunniajäsenille Unkariin sekä Unkarin tiede- ja kulttuurikeskukseen.   
Tulevasta Unkarin matkasta lähetettiin yksi kirje marraskuussa. 
 

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 erilaisissa tilaisuuksissa. 
 

Tiedotimme myös kansalaisopiston unkarilaisen ruuan kurssista, joka pidettiin Naukion koululla  15.10. 
kotitalousneuvoja Ulla Rantasen johdolla. Kurssille osallistui kolme seuran jäsentä. 
 
Hallitus ja toimihenkilöt 
Yhdistyksen hallitukseen on kuulunut yhdeksän henkilöä: puheenjohtajana Pekka Ainali, 
varapuheenjohtajana Sirkka Uusipaikka, taloudenhoitajana Anja Sulku, sihteerinä Merja Rossi. 
Jäseninä ovat olleet Regina Mononen, Riikka Kaasalainen, Esko Turkka, Hilkka Silander ja Jouko Törmälä. 
Hallitus on kokoontunut 3 kertaa. Lisäksi ryhmä hallituksen jäseniä on kokoontunut suunnittelemaan 
vuoden 2020 Unkarin matkaa. 
Kirjanpitäjänä ja tilinpäätösten laatija on Eila Junnola EMJ-Palvelut ky:stä. Toiminnantarkastajana toimi 
Helena Vaittinen varanaan Seppo Reijasto. 
 
Edustus 
Suomi-Unkari Seuran edustajakokouksessa huhtikuussa Seuraa edusti Sirkka Uusipaikka.  
Suomi-Unkari Seuran neuvottelupäivillä ei tällä kertaa ollut läsnä seuran edustajaa. 
 
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. 


