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Hyvää alkanutta vuotta, joka on yhdistyksemme 23. toimintavuosi. Päättymässä oleva talvikausi oli
ainakin täällä Etelä-Suomessa ja Pääkaupunkiseudulla poikkeuksellinen: lumivaippa oli hentoinen,
kunnon pakkaspäiviäkään ei ollut kovinkaan montaa, meri ei ehtinyt jäätyä ja osa perinteisistä
muuttolinnuistakin jäi päivystämään – lähteäkö vaiko jäädä, monet lajit jäivät iloksemme. Nyt jo
aurinko lämmittää, katuja pestään, pensaat punertavat ja seinien vierustot vihertävät, Kevät tulee
vauhdilla.
Olemme taas saaneet runsaasti uusia jäseniä, joille yhdistyksen jäsenkirje tulee ensimmäistä kertaa,
hienoa – tervetuloa mukaan.
Viime vuosi
oli monella tapaa toiminnan vuosi, josta on hyvä jatkaa ja ponnistaa tulevaan…
Karjalan kielen kursseja järjestimme yhteistyössä Kalliolan kansalaisopiston ja opettajan toimineen
FL Olga Karlovan kanssa, Pääkaupunkiseudulla asuville. Kiinnostusta oli ja on, sillä kielikurssit
jatkuvat tänäkin vuonna.
Vienankarjalaisille järjestimme yhden ensiapukurssin (EA1) syyskauden lopulla, yhteistyössä
Kuhmon SPR:n kanssa Kuhmossa. Toinen kurssi oli jo sovittu, mutta sitten aikataulujen yhteensovittaminen pakotti siirtämään sen tämän vuoden alkupuoliskolle, Uhut-seuran 15-vuotisjuhlien
jälkeen järjestettäväksi. Vienalaisten kanssa on jo sovittu, että tänä vuonna toteuttaisimme vielä
kaksi kurssia, joista toinen on, ensimmäinen jatkokurssi (EA2), aiemmin peruskurssin käynneille.
Vienan Karjalassa, Uhtuan alueella asuvia nuoriakaan emme ole unohtaneet, toimitimme heille
jääkiekkovarusteita, sillä peli-innostus on aktiivista.
Uusia suunnitelmiakin on, ja niistä tehdään päätöksiä vuosikokouksessa.
Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen
Uhtua-Seura ry:n vuosikokous järjestetään
lauantaina 11.4.2015, klo 12.00
Hotelli Scandic Kajanus, Koskikatu 3, Kajaani
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12 § mukaiset asiat.
Tulkua tervehenä!
UHTUA-SEURA ry
Hallitus

Oikeus osallistua vuosikokoukseen on yhdistyksen jäsenillä, jotka on merkitty yhdistyksemme
jäsenrekisteriin. Tämä tarkoittaa, että sinä joka olet nimelläsi saanut tämän jäsenkirjeen, olet
yhdistyksemme jäsen ja tietosi ovat jäsenrekisterissämme. Jos yhteystiedoissasi (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) on muutoksia, ilmoita siitä ensi tilassa.
Kajaanissa järjestetään samaan aikaan, 11.–12.4.2015, Karjalan Sivistysseura ry:n Heimopäivät.
Ks. www.karjalansivistysseura.fi Majoitustilaa on varattu Heimojuhlaan osallistuville Hotelli
Scandic Kajanukseen.
Jos/kun olet tulossa Kajaaniin, niin huonevaraukset näistä kiintiöistä on syytä tehdä ensi tilassa
suoraan hotelliin puhelimiste (08) 61641 tai sähköpostilla kajanus@scandichotels.com varaustunnus: Heimopäivät.
Jäsenmaksulaskut
Vuoden 2015 jäsenmaksulaskut on lähetetty jäsenille, eräpäivä oli 28.2.2015. Jos et ole vielä
maksanut maksuasi, tee se heti ja käytä laskussa olevaa viitenumeroa, vain siten maksu ohjautuu
jäsenmaksuna reskontraan, muutoin se kirjautuu yhdistyksen tukimaksuksi ja jäsenmaksusi on
edelleen erääntyneenä suorittamatta.
www.uhtua.info
nettisivujen kävijämäärät / klikkaukset ovat kasvaneet viime vuonna edellisvuodesta. Hienoa.
Näemme että panostuksemme Ajankohtaista ja Tapahtumakalenteri –osioihin on kannattanut, niistä
on tullut erittäin suosittuja – toki muissakin, jatkuvasti päivitetyissä sivusto-osissa kävijämäärät
ovat kasavaneet.
Yhdistyksemme Facebook-ryhmä kasvaa
ja vilkas keskustelu, ajatuksenvaihto, kuvien julkaiseminen, sukutietojen selvittelyt kiinnostavat.
Uusia jäseniä pyrkii ja osin hyväksytään mukaan. Jos sinulla on Facebook-tili, olet tervetullut
mukaan:, klikkaa ja katso: https://www.facebook.com/groups/147520075433893/
Tervetuloa Kajaaniin
UHTUA-SEURA ry
Kari Kemppinen
puheenjohtaja
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