Jäsenkirje

Terveh Uhtua-Seuran jäsen

Helmikuu 2016

Hyvää alkanutta vuotta. Olemme saaneet viime vuoden lopulla uusia jäseniä, joille
yhdistyksen jäsenkirje tulee nyt ensimmäistä kertaa, hienoa – tervetuloa mukaan!
Tänä vuonna yhdistyksemme juhlii neljännesvuosisataista taivaltaan.
Perustamisesta Sakari Vuoristo on Suvulta suvulle II -kirjassaan (KSS:n historia
vv.1906–1996) kirjoittanut mm. seuraavasti:
“Uhtuan Seudun Perinneseura perustettiin 11. pnä joulukuuta 1991 Karjalan Sivistysseuran huoneistossa Helsingissä. Seuran johtokuntaan valittiin ekonomi Paavo Ahava
Helsingistä, luonnnontiet. kand. Heikki Arhippainen Helsingistä, varapääjohtaja Panu
Haapala Espoosta, ekonomi Iivo Ranne Helsingistä, diplomikauppias Reino Rinne
Rovaniemeltä ja fil. maisteri Irja Rämä Helsingistä. Johtokunta valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Paavo Ahavan ja varapuheenjohtajaksi Panu Haapalan. Sihteerin
tehtäviä ryhtyi hoitamaan Heikki Arhippainen. Johtokuntaa päätettiin täydentää
seuran ensimmäisessä vuosikokouksessa siten, että alueellinen edustus saadaan
tasapainoisemmaksi.
Seuran lähtökohtana on, että se toimii ensisijaisesti Suomessa ja Ruotsissa asuvien,
Uhtualta lähtöisin olevien sukujen yhdyssiteenä ja vaalii uhtualaista kansanperinnettä.”
Sittemmin Uhtuan Seudun Perinneseuran nimi muuttui Uhtua-Seuraksi ja seura rekisteröitiin nykyiseen yhdistysmuotoon, samalla sen status Karjalan Sivistysseura ry:n
alaosastosta muuttui yhteistyöyhdistykseksi.
Uhtua-Seura ry toimii edelleen yhdyssiteenä henkilöille, joiden juuret ovat Vienan
Karjalassa Uhtuan seudulla ja jotka arvostavat yhteydenpitoa seudulla asuviin karjalaisiin sekä vaalivat vienankarjalaista kulttuuria ja perinteitä. Keskeistä seuran jäsenille on halu edistää Uhtuan seudun väestön henkistä, yhteiskunnallista ja taloudellista hyvinvointia.
Yhdistyksellämme on Uhtualla vienankarjalainen sisarseura, vuonna 2000 perustettu
Uhut-seura.

Uhtua-Seuran hallitus linjasi viime syksynä kokouksessaan 25-vuotisjuhlavuoden
tapahtumia järjestettäväksi, resurssiensa puitteissa, seuraavasti:
1) Vuosikokous
järjestetään tiistaina 26.4.2016 klo 18.00 Helsingissä. Kokousasioiden jälkeen pitää
KSS:n varapuheenjohtaja Pekka Vaara mielenkiintoisen esitelmän. Kokouskutsu on
tämän kirjeen liitteenä. Tervetuloa!
2) Kesäjuhlamatka Uhutalle
järjestetään Petrun päivän pruasniekka-aikaan heinäkuussa 2016. Tarkemmat matkaajat, -reitit ja -hintatiedot ovat tämän kirjeen liitteenä. Tee lähtöpäätös ensi tilassa,
siten varmistat mukaan pääsyn ja majoituksen. Tervetuloa mukaan!
3) 25-vuotisjuhlatilaisuus
järjestetään lokakuussa 2016 Helsingissä. Tarkempi aika ja paikka vahvistetaan
erikseen. Ennakkotieto; mukana uhtualaisia taiteilijavieraita.
Jäsenmaksu 2016
Vuosikokous 11.4.2015 Kajaanissa vahvisti vuoden 2016 jäsenmaksuksi 15 € / hlö.
Erillinen jäsenmaksulasku lähetetään/postitetaan lähiaikoina. Jäsenmaksu on maksettava eräpäivään mennessä ja maksettaessa on käytettävä ehdottomasti henkilökohtaista viitenumeroa. Jos viitenumeroa ei käytetä, jäsenmaksusuoritus ei kirjaudu
yhdistyksen jäsenrekisteriin, vaan aiheuttaa karhulaskun ja mahdollinen viitenumeroton maksusuoritus kirjataan tukimaksuksi.
Yhdistys vastaanottaa toki muunkinlaisia tukimaksuja ja kiittää niistä jo etukäteen!
Hyvää ja toimeliasta kevättä
UHTUA-SEURA ry
Kari Kemppinen
puheenjohtaja

Osoitetiedot: Uhtua-Seura ry:n jäsenrekisteri 2016

Kutsu yhdistyksenjäsenille vuosikokoukseen
Uhtua-Seura ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään
tiistaina 26.4.2016, klo 18.00
Luotsikatu 9 D, Helsinki (Katajanokka *),
Karjalan Sivistysseura ry:n (KSS) tiloissa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12 § mukaiset asiat.
Kokouksen jälkeen, KSS:n varapuheenjohtaja Pekka Vaara,
pitää mielenkiintoisen esitelmän aiheesta; pakolaisuus Venäjältä
vv. 1917–1922.
Kahvi-/teetarjoilu, pientä makeaa ja suolaista.
Tarjoilun vuoksi pyydämme ennakkoilmoittautumista
22.4. mennessä: info@uhtua.info
Helsinki 15.2.2016
Tulkua tervehenä!
UHTUA-SEURA ry
Hallitus

*)
Raitiovaunut n:o 4 ja 4T keskustasta (poistumispysäkki Kauppiaankatu)

Uhtua-Seura ry on suunnitellut jäsenilleen kesän juhlamatkoja Uhtualle 2016:

11.–14.7.2016 (4 päivän bussimatka, sis. matkapäivät) Reitti:
Jyväskylä – Kajaani tai Kuopio – Vartius – Kostamus –Tollonjoki – Vuokkiniemi –
Venehjärvi – Vuonninen – Uhtua. Bussi lähtee Muuramesta 11.7. klo
4.30 ja Jyväskylästä klo 5.00. Paluumatkalle lähdetään 14.7. klo 9.00 Uhtualta, samaa
reittiä takaisin.
Hinta: 50-henkilön bussi € 3.000,-, (max. 35-40 henkilöä), joka jaetaan matkustajien määrän mukaan. Bussinkäyttö mahdollisiin paikallisiin retkiin sisältyy hintaan.
Majoitus: Venehjärvellä (1 yöpyminen) täyshoidolla (ruokailut, yöpyminen, sauna)
€ 60,-/hlö/vrk, Uhtualla (2 yötä) € 40,-/hlö/vrk
Passi: passin voimassaoloaikaa pitää olla 6 kk, vielä matkan päättyttyä
Viisumi: ryhmäviisumi € 70,-/hlö, (jos ei ole omaa viisumia)
Vakuutus: voimassa oleva matkavakuutus
Vastuullinen toteutus: AA Travels, bussin kuljettajana moninkertainen Vienan
kävijä Ari Karhunen
Lisätietoja: Risto Pappinen 0400 563228 tai risto.pappinen@saunalahti.fi
----9.–13.7.2016 (5 päivän bussimatka, sis. matkapäivät) Reitti:
Kajaani – Kuhmo – Vartius – Kostamus – Tollonjoki – Vuokkiniemi –
Vuonninen – Uhtua – Jyskyjärvi – Kostamus – Kuhmo – Kajaani. Bussi lähtee
Kajaanista 9.7. klo 6.00. Paluumatkalle lähdetään 13.7. n. klo 9.00 Uhtualta.
Hinta: 50-henkilön bussi € 3.250,- (minimi 25 henkilöä, max 35 henkilöä), joka
jaetaan matkustajien määrän mukaan. Mahdolliset retket (esim. Uhtua-kierros,
Lamminpohjan kesäjuhla 9.7., Haikolan kirjallisuusfestivaali 10.7., Röhö-retki 11.7.,
Petrun päivän pruasniekka / Uhtuan kesäjuhla 12.7.) sisältyvät bussin hintaan.
Paluumatkan ruokailu Jyskyjärvellä n. € 15,-/hlö.
Majoitus: Uhtualla perhemajoitus (ruokailut, yöpyminen, sauna) n. € 40,-/hlö/vrk,
mahdollisuus (?) Hotelli Welt (puolihoito) 2 hh € 45,-/hlö/yö, 3 hh € 40,-/hlö/yö
Passi: passin voimassaoloaikaa pitää olla 6 kk, vielä matkan päättyttyä
Viisumi: ryhmäviisumi € 80,-/hlö, (jos ei ole omaa viisumia), tai henk. koht.
kertaviisumi € 85,- (viisumianomukset viimeistään 20.6. mennessä)
Vakuutus: voimassa oleva matkavakuutus
Vastuullinen toteutus: Matka-Kyllönen Oy, bussin kuljettajana moninkertainen
Vienan kävijä Eero Kinnunen tai Risto Pääkkönen
Sitovat ilmoittautumiset: viimeistään 1.6. mennessä: (0)8 6520771 / Kyllönen
Lisätietoja: kari.kemppinen@uhtua.info
Tee lähtöpäätös ja ilmoittautuminen ensi tilassa, siten varmistat mukaan pääsyn ja
majoituksen. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tervetuloa mukaan!

