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Toukokuu 2016

Olemme jo alkuvuonna ehtineet saada muutaman uuden jäsenen, joille tällainen
yhdistyksen jäsenkirje tulee nyt ensimmäistä kertaa, hienoa – tervetuloa mukaan!
Vuosikokous
pidettiin 26.4.2016 Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat:
esiteltiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto ja päätettiin
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille; vahvistettiin toimintasuunnitelma, talousarvio sekä todettiin 11.4.2015 Kajaanin vsk:ssa päätetyn vuoden 2016 jäsenmaksun suuruus (henkilöjäsen € 15,-/vuosi), valittiin sekä vahvistettiin yhdistyksen hallitukseen seuraavat
henkilöt, jaksotuksen mukaisiksi toimikausiksi:
2014–2016: Anna Salminen, Taina Tuomi
2015–2017: Salme Syri, Juhani Riutta (alkaen 2016)
2016–2018: Jorma Elo, Erkki Mitro
varapuheenjohtajaksi valittiin Taina Tuomi ja puheenjohtajaksi Kari Kemppinen,
tilintarkastajaksi Pertti Hiltunen (KHT), varatilintarkastajaksi Tomi Rimpinen
(KHT).
Kokouksen jälkeen Karjalan Sivistysseura ry:n varapuheenjohtaja Pekka Vaara piti
mielenkiintoisen esitelmän aiheesta; pakolaisuus Venäjältä vv 1917-1922.
Kesän bussimatkat Petrun päivän pruasniekkaan Uhtualle
5-päivää (9.-13.7.) ja 4-päivää (11.-14.7.) tullaan toteuttamaan suunnitellusti.
Ilmoittautumisaika aika päättyy 1.6. Lisätietoja ja tarkemmat matkareitit ja -ajat sekä
hintatiedot: www.uhtua.info >Ajankohtaista -osiosta. Tee lähtöpäätös ensi tilassa,
siten varmistat mukaan pääsyn ja majoituksen. Tulkua tervehenä!
Yhdistyksen 25-vuotisjuhlatilaisuus
järjestetään lokakuussa Helsingissä. Tarkemmin aikaan, paikkaan ja muihin suunnitteltuihin yksityiskohtiin palaamme hyvissä ajoin, seuraavassa jäsenkirjeessä.
Vienalainen pakina – keskustelusanakirja on ilmestynyt
Uhtua-Seura ry on, jäsenensä Jarmo Rantasen toimesta, toteuttanut helppokäyttöisen,
erityisesti Vienaan matkaaville tarkoitetun alkeisopastasoisen keskustelusanakirjan.
Se on tehty yhteistyössä Uhtualla toimivan, Uhtua-Seuran sisarseuran, Uhut-seuran
jäsenten Valentina Kovalenkon ja Galina Gerasimova kanssa, jotka vastaavat kielikäännöksistä.

Sanakirja sisältää arkipäivän puhefraaseja ja keskustelutilanteita suomeksi, vienankarjalaksi ja venäjäksi. Miksi nämä kolme kieltä, siksi, että Vienassa asuu paljon ihmisiä, jotka tuntevat ainoastaan kyriiliset kirjaimet ja puhuvat vain venäjää. Ja vienaa
puhuvat etupäässä iäkkäämmät ihmiset, mutta he harvemmin lukevat tai kirjoittavat
sitä. Keskustelusanakirjanen auttaa arjessa kaikkia. Se ei sisällä kielioppia. Siinä on
viiteosoitteita mm. Uhtua-Seuran nettisivuilla olevaan vienankarjalan alkeiskurssiin.

Keskustelusanakirjan koko on kätevä B6 (125x175 mm) ja laajuus 24-sivua. Sanakirjan hinta on 10 € / kpl + postituskulut, huom. viitenumeroinen lasku lähetetään
postituksen mukana.
Keskustelusanakirjan tilaukset: uhtua@uhtua.info -osoitteeseen (tilaajan nimi, toimitusosoite ja -postinumero sekä kpl-määrä).
Karjalan Sivistysseura ry 110-vuotta
KSS vietti 8.–10.4. 110-vuotisjuhlaa, Heimopäiviensä yhteydessä, Vaasassa, jossa
25.4.1906 perustettiin Vienan Karjalaisten Liitto. Liiton nimi muutettiin vuonna 1917
Karjalan Sivistysseuraksi, jatkamaan sen toimintaa itäkarjalaisen kulttuurin, kielen ja
perinteen vaalimiseksi Suomessa ja Venäjän puolellla.

Uhtua-Seura ry:n hallituksen jäsen Salme Syri ja puheenjohtaja Kari Kemppinen
onnittelivat juhlassa Karjalan Sivistysseuraa Uhtua-Seuran pöytästandaarilla, jota
koristaa yhdistyksen merkki. Vastaanottajina KSS:n puheenjohtaja Eeva-Kaisa Linna
ja varapuheenjohtaja Pekka Vaara.
Hyvää, aurinkoista ja lämmintä kesää
UHTUA-SEURA ry
Kari Kemppinen
puheenjohtaja
Osoitetiedot: Uhtua-Seura ry:n jäsenrekisteri 2016

