Jäsenkirje

Terveh, hyvä Uhtua-Seuran jäsen

Kesäkuu 2017

Perinteisen, aurinkoisen ja lämpimän kesän saapuminen on tänä vuonna ollut melko takkuista lähes
koko maassa. Kevät vuodenaikana sivuutettiin lähes huomaamatta, vaikka lyhyitä lupauksia oli sitäkin
enemmän. Ja nyt allakan mukaan on jo kesäkuu; lomakausi ja -suunnitelmat lähestyvät – toivottavasti
säät suosivat.
Ja samalla on ilo toivottaa kaikki uudet jäsenet tervetulleeksi mukaan yhdistyksemme toimintaa!
Vuosikokouspäätöksiä 8.4.2017
- tilinpäätös (2016) vahvistettiin, vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
- toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruudet (vuodelle 2018) vahvistettiin: henkilöjäsen 20 €/v (sama kuin tänä vuonna), kannatusjäsen 100 €/v ja tukijäsen/yhteisö 200 €/v
- hallituksen jäsenten määrä kuusi (6) / toimintavuosi, heille ei makseta palkkioita, hallitukseen valittiin:
2015-2017: Salme Syri (Konnevesi) ja Juhani Riutta (Turku)
2016-2018: Jorma Elo (Eura) ja Erkki Mitro (Espoo)
2017-2019: Anna Salminen (Oulu) ja Reijo Sihvonen (Espoo)
- puheenjohtajaksi (2017) valittiin: Kari Kemppinen (Helsinki)
- tilitarkastajaksi valittiin: Pertti Hiltunen, KHT ja varatilitarkastajaksi Tomi Rimpinen, KHT
- hallituksen esityksestä (sääntöjen 5§) päätettiin kutsua:
Paavo Ahava kunniapuheenjohtajaksi ja
Jari Helmisaari kunniajäseneksi
Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä 8.4.2017
- hallitus valitsi keskuudestaan yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Anna Salmisen
- hyväksytyn toimintasuunnitelman mukainen, vienalaisille tarkoitettu, SPR-ensiapukurssi Kuhmossa,
peruutetaan ja siirretään järjestettäväksi alkusyksystä, koska Vienan Karjalan keväiset tiekeliolosuhteet
eivät mahdollistaneet ilmoittautuneiden matkustamista Suomeen
- karjalan kielen kurssit Helsingissä, yhteistyössä Kalliolan kansalaisopiston kanssa jatkuvat: syyslukukausi 12.9.–28.11. (joka tiistai klo 17-18.30)
- Uhut-seuran (sisarseura Uhtualla) ja sen toimialueen nuorisotoiminnan tukeminen jatkuu
- yhdistyksen taloutta pyritään, jäsenhankinnan lisäksi, vahvistamaan ja varojen hankinnassa lähestytään
mm. Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakuntaa
- jäsenistöön pidetään yhteyttä jäsenkirjein, omien www-nettisivujen ja Facebook-sivujen muodossa
- hallitus selvittää mahdollisuutta osallistua Sukukansapäivät 2017 –tapahtumiin
- yhdistys jatkaa suositun, maamme sekä lähialueiden laajimman ja kattavimman eri karjalaisjärjestöjen ja
-seurojen sekä -yhteisöjen, nettisivuillamme julkaistavan Tapahtumakalenterin tietojen päivittämistä
Poimintoja muutamista karjalaistapahtumista
- 28.6. – 2.7. Sommelo-festivaalit Kuhmo / Vuokkiniemi / Haikola
- 1. – 2.7. Suomalais-ugrilainen musiikkifestivaali Vuokkiniemessä
- 12.7. Petrun päivän pruasniekka –juhlat Uhtualla
- 28. – 30.7. Karjalainen Heimojuhla / Pruasniekka Nurmeksen Bombassa

- 2. – 5.8. Aunuksen Musiikkifestivaali 2017 Aunuksessa
- 2. – 6.8. Vuokkiniemen suomalais-ugrilaisen kulttuurikylän 2017 pääjuhla Vuokkiniemessä
- 13.8. Maria Makovei pruasniekka –juhla Vuonnisissa
- 21.8. Jyskyjärven kesäjuhla Jyskyjärvellä
- 26.8. Venehjärven pruasniekka ja Pokkojuhla Venehjärvellä
- 31.8. Anneli Sahrimaan Vaietut ja vaiennetut – karjalan kieliset Suomessa -kirjan julkistus (SKS)
- 4.9. karjalan kielen kurssin syyskauden ilmoittautumisaika päättyy
Katso lisää tapahtumatietoja: http://www.uhtua.info/index.php/ajankohtaistatapahtumakalenteri
Milloin viimeksi kävit nettisivuillamme: www.uhtua.info
Hyvää, rentouttavaa kesää ja hauskoja kesämatkoja niin kotimaassa kuin lähialueilla
UHTUA-SEURA ry
Kari Kemppinen
Puheenjohtaja
-----Karjalan kielen kurssi syyskaudella Helsingissä
122445
Karjalan kieli, jatkokurssi A2.2-B1.1
(24 t syksy) 12.9. – 28.11., tiistai 17.00 – 18.30
Kurssi on tarkoitettu karjalan kielen alkeet osaaville, mutta tervetulleita ovat myös kaikki
karjalan kielestä ja kulttuurista kiinnostuneet. Jatketaan vienankarjalan opiskelua ja
karjalaiseen kulttuuriin tutustumista. Kurssilla luetaan tekstejä, tehdään harjoituksia,
keskustellaan. Samalla aktivoidaan ja laajennetaan sanavarastoa. Mukana myös kuvia
Karjalasta ja karjalaista musiikkia. Oppikirja: Zaikov Pekka: Karjalan kielen kielioppi.
Aihepiirit: karjalaiset juhlat ja perinteet, kasvit ja eläimet, tuoreita karjalankielisiä uutisia ja
ohjelmia
Rakenteet: verbit, infinitiivit, definiittipronominit, refleksiivipronominit,
resiprookkipronominit, konditionaali ja potentiaali
Hinta 71 euroa, opettaja: Daria Markelova, FM
Ilmoittautuminen viim. 4.9., lisätietoja:
www.kalliolankansalaisopisto.fi tai puh. 010 279 5080
Kurssipaikka: Kalliolan kansalaisopisto, Sturenkatu 11
KALLIOLAN KANSALAISOPISTO / Uhtua-Seura ry

