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Elämme parhaillaan kiireistä joulunalusaikaa ja tuota pikaa rauhoitumme joulun
viettoon yhdessä läheistemme kanssa, muistaen ja muistellen tuonilmaisiin
siirtyneitä, kukin omalla perinteisellä tavalla.
Olemme iloisia, sillä tämänkin kirjeen lukijoiden joukossa on runsaasti ensikertalaisia
– uusia jäseniä. Tervetuloa mukaan yhdistyksemme toimintaan.
Tämän vuoden aikana on tapahtunut paljon ja monenlaista – aika lentää siivillä.
Maailma muuttuu – me sen mukana. Niin myös yhdistyksemme toiminta, resurssien
puitteissa, painottuen kieleen, kulttuuriin ja tulevaisuuteen.
Karjalan kieli. Yhdistyksemme järjesti, yhteistyössä Kalliolan kansalaisopiston
(Helsinki) kanssa, karjalan kielen (viena) kursseja:
• 15.1.–26.3. alkeiden jatkokurssin (A1.2-taso), opettajana Olga Karlova FL
• 10.9.–26.11. jatkokurssin (A1.3–A2.1-taso), opettajana Daria Markelova FM
Keväällä 2016 kursseja ei valitettavasti pystytä järjestämään, sillä Kalliolan kansalaisopiston kiinteistön saneeraus ja väistötilojen puute estää sen, mutta syyskaudella
2016 on luvassa ja suunnitteilla seuraavat kielikurssit.
Kulttuuria. Yhdistyksemme hallituksen jäsen Salme Syri osallistui 14.3.2015 Uhutseuran 15-vuotisjuhlaan Uhtualla. Yhdistyksemme luovutti tilaisuudessa juuri
valmistuneen pöytästandarimme n:o 1, aktiiviselle sisarseurallemme.
• Yhdistyksemme onnitteli Ciciliusku-nukketeatteria 15.4.2015 sen juhliessa
Petroskoissa 10 vuotista toimintaansa.
• Yhdistyksemme osallistui Sortavalan Laulujuhla –tapahtuman suunnitteluun, jotka
järjestettiin 5.–7.6.2015 Suurena Kalevalaisena Pruasniekka-juhlana: ensimmäisen
Kalevalan julkaisemisesta tuli kuluneeksi 180 vuotta, ja legendaarisen maineen
Sortavalalle luoneesta Kalevalaisen riemuvuoden (1935) Laulujuhlista tuli kuluneeksi
80 vuotta.
• Yhdistyksemme onnitteli 30 vuotiasta Juminkeko-säätiötä 10.10.2015 sen
merkittävästä karjalaisen kulttuurin ja kielen hyväksi tekemästään työstä.
Tulevaisuus. Aiempina vuosina olemme toteuttaneet Kuhmossa, yhteistyössä
Kuhmon SPR:n kanssa, useita ensiapukursseja (EA1-taso) vienalaisille.

Syyskaudella 2014 oli suunnitelmissa toteuttaa kaksi kurssia, mutta toinen niistä
jouduttiin siirtämään tämän vuoden alkuun, tammi-helmikuulle. Edelleen oli jo
valmiiksi suunniteltu järjestää ensimmäinen jatkokurssi (EA2-taso) niille, jotka ovat
käyneet aiemman, perustasoisen kurssin.
Valitettavasti yhdistyksestämme riippumattomista syistä vuodelta 2014 siirtynyttä
peruskurssia ei voitu järjestää (Uhut-seuran 15-vuotisjuhlat, kelirikko-olosuhteet ja
kesän lähestyminen) eikä näin ollen myöskään suunniteltua jatkokurssia kevään
aikana.
Molemmat kurssit jäivät toteuttamatta myös syyskauden aikana siksi, että yhdistyksemme ei onnistunut, raha-anomuksista huolimatta, saamaan rahoitusta.
Myös valmiiksi käännetyn Pakinakirjasen/oppaan painatus jäi toteuttamatta, koska
sillekään emme saaneet avustusta.
Vuosikokous 2015. Yhdistyksemme vuosikokous järjestettiin 11.4.2015 Kajaanissa.
Kokouksen pöytäkirjasta muutama poiminta:
- tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 vahvistettiin ja hallituksen jäsenille ja
muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus
- vuoden 2016 jäsenmaksuksi vahvistettiin 15 €/henkilö/vuosi
- hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Jarmo Rantanen (ilmoitti että ei ole enää
käytettävissä) ja Salme Syri, Salme Syri valittiin uudestaan ja uudeksi jäseneksi
valittiin Risto Pappinen (Jyväskylä), molemmat kaudeksi 2015-2017
- toimintasuunnitelman mukaiset painopisteet: kieli, kulttuuri, tulevaisuus
(sisarseuran [Uhut-seura] ja sen toimialueen nuorisotoiminnan tukeminen, ensiapukurssit vienalaisille), Pakinakirjanen/opas Vienan kävijöille ja vienalaisille), jäsenhankinta
Talous. Yhdistyksemme tulot ovat tänä vuonna olleet vain jäsenmaksuista kertyneitä
varoja eli 10 € / jäsen. Jäsenmäärämme on n.150 henkilöä, toki kasvava. Emme ole
saaneet avustuksia, emmekä muutakaan taloudellista tukea. Lisäksi ahdinkoamme
lisää se, että kaikki jäsenet eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan, osa on jopa jättänyt
viime vuodenkin (2014) jäsenmaksun hoitamatta.
Yhteydenpito jäsenistöön (jäsenkirjeen postitus, kaikilla ei ole s-postiyhteyttä) ja
jäsenrekisterin ylläpito maksavat jo lähes vuotuisen jäsenmaksun verran. Tänä
vuonna (postimaksujen nousut) olemmekin vähentäneet myös jäsenkirjeiden
postitusmäärää.
Siksi pyydämme, että jos saat tämän jäsenkirjeen (tuli se sitten postitse tai s-postilla)
liitteenä on maksumuistuksen hoitamattomasta jäsenmaksusta, niin maksaisit sen
heti. Huom. käytä maksaessasi laskussa olevaa viitenumeroa.
Kiitos, ja kiitos teille kaikille, jotka olette jo hoitaneet maksunne. Yhdistyksemme
ottaa vastaan myös lahjoituksia, pankkitilimme: FI38 1228 3000 0208 24

Yhdistyksen hallituksen jäsenille eikä puheenjohtajalle ei makseta palkkioita tai
muitakaan korvauksia – kaikki tekevät työtä suurella sydänmellä.
Yhdistyksellä ei ole henkilökuntaa eikä toimitiloja (osoitteemme toimii vain postin
yms. vastaanotto-osoitteena).
Kaikki yhdistyksen tulot käytetään vuosikokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaan ja kohteisiin.
Sampo-tietokanta. Karjalan Sivistysseura ry julkisti Kuulutko-sukuuni –tapahtumassa 10.10. 2015 Sampo-tietokantapalvelun. Tietokantaan on koottu KSS:n hallussa
olevaa tietoa ja asiakirjoja. Aineisto keskittyy KSS:n perinteisille toiminta-alueille
Vienan Karjalaan, Raja-Karjalaan ja Aunukseen. Tietokannan aineisto koostuu
Karjalan Heimo -lehdessä ja sitä edeltäneissä lehdissä yli sadan vuoden aikana
julkaistuista artikkeleista, juuriltaan karjalaisten tutkijoiden sukututkimuksista, karttaaineistoista sekä Karjalan ortodoksisten seurakuntien kirkonkirjoista.
Sampoon koottu aineisto on sukututkijoiden ja muiden kiinnostuneiden vapaasti
käytettävissä. Aineistoon voi tehdä hakuja mm. asiasanojen, paikkakuntien,
henkilöiden ja sukujen perusteella: http://www.karjalansivistysseura.fi/sampo/fi/
Kehitä tai ylläpidä karjalan kielen kielitaitoa. Tilaa itsellesi tai läheisillesi:
• Oma Mua –lehti, ilmestyy kerran viikossa (livvi/viena) nettilehtenä (pdf): 20 € /
vuosi 2016, lehti toimitetaan sähköpostiosoitteeseen.
• Karjalan Sanomat –lehti, ilmestyy kerrran viikossa (suomenkielinen) nettilehtenä
(pdf): 30 € / vuosi 2016 (entisille tilaajille 31.12.2015 saakka 25 €), lehti toimitetaan sähköpostiosoitteeseen.
Molempien lehtien tilaukset ja maksut laskuttaa/välittää Karjalan Sivistysseura ry,
puh. (09) 171 414 tai s-posti: toimisto@karjalansivistysseura.fi tai maksu suoraan
KSS:n lehtimaksutilille: FI23 1800 3600 0519 44
Suomenkielistä Carelia-aikakauslehteä (ilmestyy 2x/vuosi) on mahdollista tilata.
Lisätietoja: Ruslania Books Oy, uh. (09) 272 7070, http://ruslania.com
Facebook-ryhmä. Yhdistyksen ylläpitämä Fb-ryhmä on kasvanut vuoden 2015
aikana yli 100:lla mukaan hyväksytyllä henkilöllä. Sen sivustolla käydään vilkasta
keskustelua niin kuvin kuin sanoin.
www.uhtua.info -nettisivujamme päivitetään jatkuvasti. Asiasivujen ja sisällön
lisäksi seuratuimpia ovat Ajankohtaista ja Tapahtumakalenteri –osiot.

Yhdistyksemme omia asioita käsittelevä osio löytyy kohdasta Uhtua-Seura tai
suoraan osoitteesta: http://www.uhtua.info/index.php./uhtua-seura
Osaa sivuston sisällöstä voi lukea myös myös vienankielisenä ( > vienaksi )
Uhtua-Seura ry:n hallitus kiittää kaikkia jäseniään kuluneesta vuodesta ja toivottaa
kaikille

UHTUA-SEURA ry
Kari Kemppinen
puheenjohtaja

Osoitetiedot: Uhtua-Seura ry:n jäsenrekisteri 2015

