Jäsenkirje

Terveh Uhtua-Seuran jäsen

Maaliskuu 2017

Hyvää alkanutta vuotta. Tätä kirjoittaessani kevään saapuminen vaikuttaa jo monella tavalla, päivät
ovat pidentyneet, aurinko lämmittää ja varhaisimmat reviiritietoiset linnut sirkuttavat jo kuuluvasti.
Osa tämän jäsenkirjeen saajista, on uusia jäseniä – tervetuloa mukaan yhdistyksen toimintaan;
joka pitää yhteyttä Uhtuan seudulla edelleen asuviin karjalaisiin ja vaalii kieltä, kulttuuria ja perinteitä
sekä edistää Uhtuan seudun väestön henkistä, yhteiskunnallista ja taloudellista hyvinvointia.
Jäsenhankintakampanja
Joulukuussa käynnistynyt jäsenhankintakampanjamme päättyi tammikuun lopussa. Kampanjan tavoitteena oli, että jokainen jäsen hankkii yhden uuden jäsenen, Siihen emme valitettavasti yltäneet. Mutta
saimme koko joukon uusia jäseniä. Kampanjasääntöjen mukaan aktiivisten jäsenhankkijoiden kesken
arvotaan kirjapalkinto. Arvontaa ei suoritettu, sillä vain yhden jäsenen nimi oli mainittu lukuisten uusien
jäsenten hakemuksissa suosittelijana: Tapio Kytömaa. Hänet palkitaan kiitoksin kirjapalkinnolla, joka
luovutetaan vuosikokouksessamme. Onneksi olkoon Tapio! Ja kiitos kaikille osaallistuneille!
Jäsenhankintaa voi ja kannattaa tehdä koko ajan, ympäri vuoden, ilman palkintohoukuttimia, sillä niin
meidän kuin muidenkin yhdistysten toiminta tarvitsee resursseja, aktiivisia jäseniä.
Jäsenmaksu 2017
Vuosikokous 26.4.2016 vahvisti vuoden 2017 jäsenmaksuksi 20 € / hlö. Erillinen jäsenmaksulasku
on lähetetty sähköpostitse tai postitetaan niille joiden jäsenrekisteritietoihin ei ole ilmoitettu sähköpostiosoitetta. Jäsenmaksu on maksettava eräpäivään mennessä ja maksettaessa on käytettävä
ehdottomasti laskussa olevaa viitenumeroa. Jos viitenumeroa ei käytetä, maksusuoritus kirjautuu
tukimaksuksi ja jäsenmaksu näkyy kirjapidossa edelleen erääntyneenä/maksamattomana. Yhdistys
vastaanottaa toki tukimaksuja ja kiittää niistä jo etukäteen!
Maksamaton / erääntynyt jäsenmaksu – jäsenyys
Yhdistyksemme toiminnan resurssin muodostaa jäsenmaksutulot. Hallitus on tehnyt päätöksen, että
maksamaton ja muistutuskirjeen jälkeenkin edelleen avoinna olevan jäsenmaksun puuttuminen
johtaa siihen, että henkilön tiedot poistetaan jäsenrekisteristä – jäsenyys päättyy.
Henkilö, joka on hakenut jäsenyyttä ja hyväksytty jäseneksi, niin hän hyväksyy yhdistyksen säännöt, myös jäsenmaksun maksamisen.
Ensiapukurssit vienalaisille keväällä 2017
Ennakkotieto vuoden 2017 toimintasuunnitelmasta: olemme toteuttamassa, yhteistyössä SPR:n
kanssa ensiapukursseja (EA1 ja EA2 –tasot) vienalaisille – aiempien vuosien tapaan. Kerromme
asiasta vuosikokouksessa ja seuraavassa jäsenkirjeessä lisää.
Karjalan kielen kurssit jatkuvat
Yhdistyksemme, yhteistyössä Kalliolan kansalaisopiston kanssa järjestämä, karjalan kielen (vienan)
jatkokurssi jatkuu kevätkaudella Helsingissä 19.1.–20.4.2017.
Syyskauden kurssiin ja sen ohjelmaan palaamme erikseen tuonnempana jäsenkirjeessä.

Tapahtumakalenteri
Yhdistyksemme ylläpitää ja päivittää maamme laajinta ja kattavinta eri karjalaisjärjestöjen, -seurojen ja -yhteisöjen, sekä muiden lähialueillamme järjestävien tapahtumista ja tilaisuuksista
kertovaa tietoa: http://www.uhtua.info/index.php/ajankohtaistatapahtumakalenteri
Facebook
www.facebook.com / osoitteessa Uhtua-Seura on yhdistyksemme avoin ryhmä, jossa käydään
vilkasta keskustelua, julkaistaan kuvia, etsitään tietoja suvuista. Jos sinulla on Fb-tili, liity mukaan.

Kutsu yhdistyksen jäsenille vuosikokoukseen
Uhtua-Seura ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään
lauantaina 8.4.2017, klo 13.00
Hotel Arthur, Hjeltin Sali, Vuorikatu 19, Helsinki
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12 § mukaiset asiat sekä
hallituksen esitys kutsua Paavo Ahava kunniapuheenjohtajaksi
ja Jari Helmisaari kunniajäseneksi, sääntöjen 5 § mukaisesti.
Kokouksen jälkeen, KSS:n varapuheenjohtaja Pekka Vaara
esittelee Sampo-tietokantaa, sen sisältöä ja toimintaa.
Kahvi-/teetarjoilu, pientä makeaa ja suolaista.
Tarjoilun vuoksi pyydämme ennakkoilmoittautumista
31.3. mennessä: info@uhtua.info tai alla olevalla osoitteellamme.
Helsinki 9.3.2017
Tulkua tervehenä!
UHTUA-SEURA ry
Hallitus
–– ––––
Hyvää ja toimeliasta kevättä
UHTUA-SEURA ry
Kari Kemppinen
puheenjohtaja

Osoitetiedot: Uhtua-Seura ry:n jäsenrekisteri 2017

Jarmo Rantanen 1949-2016

Saimme yllättäen murheellisen viestin perjantaina 9. joulukuuta, Jarmo Rantanen on
siirtynyt tuonilmaisiin. Hän menehtyi hiihtoladulla Rukalla Kuusamossa, missä hän
oli mökkeilemässä.
Jarmo oli syntynyt vuonna 1949. Jarmon sukujuuret on lähtöisin Vienan Karjalasta
Uhtualta. Hänen isoisänsä, äidin puolelta, oli lähtöisin Uhtualta. Isoisä saapui
Suomeen 1920-luvun alussa. Suurimman osan elämästään Jarmo asui perheineen
Kokemäellä, osan aikaa myös Harjavallassa.
Jarmo valmistui 70-luvun alkupuolella Porin Teknillisessä oppilaitoksessa
sähköteknikoksi. Samoihin aikoihin hän avioitui vaimonsa Hannelen kanssa ja he
saivat pojan.
Hän teki pitkän päivätyön eri sähköyhtiöiden palveluksessa mm. Kokemäen Sähkö
Oy:ssä, Vattenfall Oy:ssä ja Pohjolan Voima Oy:ssä. Viimeksi hän toimi Harjavallan
voimalaitoksen laitospäällikkönä, josta hän siirtyi eläkkeelle muutamia vuosia sitten.
Jarmo toimi myös aikoinaan Kokemäenjoen-Loimijoen kalastusalueen hallituksessa.
Ehti hän töiden lomassa rakentamaan myös itselleen pari omakotitaloa.
Kun aikaa oli Jarmo harrasti matkustamista Hannelen kanssa, erilaiset kulttuurit ja
kielet kiinnostivat häntä. Mökkeily Kokemäen Pitkäjärvellä, mökin rakentaminen ja
laajentaminen oli hänelle mieluisaa. Siellä hän vietti paljon aikaa. Kielten opiskelu oli
myös hänelle yksi harrastus. Tärkein asia ja lähellä sydäntä olivat hänelle aina
kuitenkin lastenlapset, joista hänellä oli aina tavatessamme uutta kerrottavaa.
Hannele sairastui ja Jarmo jäi leskeksi 2015.

Jarmo oli suuri Uhtuan (Kalevala) ystävä. Ensimmäiset matkat Uhtualle teimme,
serkkuni Jarmon kanssa 1990, jolloin lähdimme tutkimaan sukujuuriamme.
Bussimatka oli pitkä, silloisen Leningradin kautta, mutta se kannatti ja matka tuotti
tuloksen; sukulaisia mm. pikkuserkkuja löytyi Uhtualta, jossa he olivat jo bussia
vastassa, tietämättä silloin keitä on tulossa. Tämän jälkeen ikimuistettavia matkoja
tehtiin vuosittain, joinakin vuosina useita. Viimeinen matka oli lokakuussa 2016.
Tiet Kostamuksesta Uhtualle ovat olleet aina huonot, mutta se ei haitannut, niihin
tottui. Nämä matkat ja ystävien tapaamiset olivat Jarmolle mieluisia ja tärkeitä. Ja
häntä aina odotettiin, takaisin Uhtualle.
Hän liittyi Uhtua-Seuraan heti seuran alkuaikoina. Hän toimi myös Uhtua-Seuran
hallituksessa sekä sen puheenjohtajana vuosina 2006-2010.
Hän oli omalta osaltaan vaikuttamassa yhdistyksen alullepanemissa ja tukemissa
koulutus- ja muissa kohteissa sekä monissa hankkeissa kuten mm. vuonna 1998
ortodoksikirkon rakentamisessa Uhtualle, jonne Jarmo teki sähkötyöt. Ja myöhemmin
kirkon uudelleen maalauksessa, jonne Jarmo järjesti myös maalit. Muita hankkeita
olivat lastenneuvola, kielipesätoiminta, Kalevalan piirin synnytyssairaalan ja Uhutseuran Seuratalon rakennuskohteet.
Vuonna 2009 hän ehdotti Mauri Kunnaksen Koirien Kalevala -kirjan kääntämistä
vienaksi, mikä sitten myöhemmin toteutuikin Karjalan Sivistysseuran toimesta.
Uhtuan (Kalevala) nuorten harrastustoiminta oli Jarmon sydäntä lähellä. Kalevalan
Kontie -jääkiekkoseuralle toimitimme pelivälineitä ja -varusteita. Jääkiekkoseuralle
toimitettiin Jarmon toimesta jääkiekkokaukalon ulkovalaisimet vuona 2012, joka
mahdollisti harrastamisen ja pelaamisen pimeimpään talviaikaan.
Uhtua-Seura toteutti Jarmon ideoiman ja suunnitteleman helppokäyttöisen, erityisesti
Vienaan matkaaville tarkoitetun alkeisopastasoisen keskustelusanakirjan,
yhteistyössä Uhtualla toimivan Uhut-seuran kanssa.
Jarmolla oli matkoillaan aina jotain vietävää. Lisäksi hänellä oli hyviä uusia ajatuksia
ja ideoita, joita hän ei valitettavasti ehtinyt toteuttamaan.
Jarmo oli myös vuosia mukana Karjalan Sivistysseuran toiminnassa, myös
hallituksessa, josta, sekä sen jäsenyydestä, erosi vuonna 2011.
Jarmo oli pidetty ihminen, seurallinen, muut huomioon ottava, kuitenkin vaatimaton,
ei koskaan kehunut saavutuksiaan, vaikka sai paljon hyvää aikaan. Hän jätti
keskuuteemme suuren aukon, hänen muistonsa elää.
Jorma Elo
kirjoittaja on Jarmon serkku

