Jäsenkirje

Terveh Uhtua-Seuran jäsen

Joulukuu 2016

Vuoden kierto kääntyy kohden talvea. Ensimmäiset kunnon pakkaset ja lumet on jo nähty
ja koettu – sekä niiden sulamiset. Samoin kuin kestävämmän ja neljään vuodenaikaamme
kuuluvan lumipeitteen saapumisen pohjoisimpaan ja itäisimpään osaan maatamme. On aika
rauhoittua lähestyvän joulun viettoon yhdessä läheistemme ja sukulaistemme kanssa.
Päättyvä toimintavuosi oli myös juhlavuosi, sillä yhdistyksemme perustettiin 25-vuotta
sitten Uhtuan Seudun Perinneseurana. Paljon ja monenlaista on näiden vuosikymmenien
ja vuosien aikana tapahtunut, monessa olemme olleet mukana.
Kiitos teille kaikille, jotka olette olleet tekemässä talkootyötä, kekseliäisyyttä käyttäen
edesauttaneet ongelmatilanteissa ja omalla panoksellanne, sitoutuneesti toimien edistäneet
kielen, kulttuurin ja tulevaisuuden hyväksi tehtyä heimohenkistä työtä – erityisesti Vienan
Karjalassa.
Tämä työ jatkuu – siihen tarvitaan meitä kaikkia – eikä ainoastaan nykyisiä jäseniämme,
vaan myös uusia, joille voimme ojentaa “viestikapulamme” kun sen aika koittaa.
Jäsenhankintakampanja Uhtua-Seuran jäsenille
Tarvitsemme lisää jäseniä, jotta meillä on/olisi resursseja toimia – nyt ja tulevaisuudessa.
Olemme saaneet vuosittain uusia jäseniä, onneksi, mutta vuosittain poistuu myös jäseniä
esimerkiksi iän, terveyden tai muiden luonnollisten syiden vuoksi.
Toimintamme taloudellisen resurssiperustan muodostaa jäsenmaksutulo, toisin sanoen:
mitä enemmän meillä on jäsenmaksua maksavia jäseniä, sen paremmat mahdollisuudet on
suunnitella ja toteuttaa sääntöjemme tarkoittamaa toimintaa.
Siksi järjestämme kampanjan, jossa tavoitteena on, että jokainen jäsen hankkkii vähintään
yhden (1) uuden jäsenen. Katso ympärillesi, sukulaisiasi, tuttaviasi – josko joku heistä olisi
kiinnostunut Seuramme toiminnasta sekä liittymään jäseneksi.
Kerro hänelle/heille yhdistyksemme neljännesvuosisadan aikana alullepanemista ja tukemista kohteista, mitä olemme tehneet, missä kaikessa olemme jo olleet mukana. Klikkaa ja
lue, niin osaat kertoa: http://www.uhtua.info/index.php/tukikohteita

Jäsenhankintakampanjan toimintamalli:
1) Pyydä jäsenyydestä kiinnostunutta henkilöä täyttämään (sääntöjemme mukaisesti)
jäsenhakemus http://www.uhtua.info/index.php/palaute-yhteydenotto
ja ennen sen lähettämistä lisäämään sinun nimesi hakemuksen viesti-osaan, näin osallistut kirjapalkinnon arvontaan.
2) Kun saamme ohjeen mukaisesti täytetyn hakemuksen (jäseneksi pääsee jokainen
hyvämaineinen kansalainen), niin se hakemus osallistuu arvotaan, jossa voittaja voi
olla vain viesti-osassa oleva nimetty Seuran jäsen, vaikkapa sinä!
3) Kampanja-aika alkaa heti ja päättyy 31.1.2017. Arvonta tapahtuu helmikuussa ja
siitä ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti sekä jäsenkirjeessä jäsenistölle.
4) Uhtua-Seura ry ei luovuta jäsenten nimi- ja yhteystietoja ulkopuolisille.
Onnea ja menestystä aktiiviseen jäsenhankintaan!

Kehitä tai ylläpidä karjalan kielen kielitaitoa. Tilaa itsellesi / läheisillesi lahjaksi:
• Oma Mua –lehti, ilmestyy kerran viikossa (karjalan kielinen: livvi/viena)
nettilehtenä (pdf): 20 € / vuosi 2017, lehti toimitetaan sähköpostiosoitteeseesi.
• Karjalan Sanomat –lehti, ilmestyy kerrran viikossa (suomenkielinen) nettilehtenä
(pdf): 30 € / vuosi 2017 (entisille tilaajille 31.12.2016 saakka 25 €), lehti toimi-tetaan
sähköpostiosoitteeseesi.
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 painettua Carelia-aikakauslehteä on myös mahdollista tilata.
Lisätietoja: Ruslania Books Oy, puh. (09) 272 7070, http://ruslania.com
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 )
Ennakkotieto: Vuosikokous 2017
järjestetään lauantaina 8.4.2017 Helsingissä. Kutsu ja tarkemmat tiedot lähetetään jäsenille
hyvissä ajoin ensi vuoden puolella. Laita aika jo nyt allakkaasi.
PS. Samana viikonloppuna Karjalan Sivistysseura ry järjestää oman vuosikokouksensa ja
heimojuhlansa Helsingissä.

Karjalan kielen kurssit jatkuvat.
Yhdistyksemme järjesti yhteistyössä Kalliolan kansalaisopiston kanssa, karjalan
kielen (viena) jatkokurssin syyskaudella, joka päättyi 1.12.2016.
Tervetuloa kevään jatkokurssille 19.1.–20.4. Mukaan voi tulla vaikkei olisikaan
osallistunut syyskauden kurssille; riittää kun on innostunut, omaa oikean asenteen ja
hallitsee kielen alkeet. Ilmoitus kurssista ja sen sisällöstä liitteenä.

Uhtua-Seura ry:n hallitus kiittää kaikkia jäseniään kuluneesta vuodesta ja toivottaa
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