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Tänä vuonna on varmaankin monessa perheessä kerrattu sekä pohdittu omien sukujemme historiaa
ja isovanhempiemme elämänvaiheita Suomen itsenäisyyden 100 vuotisjuhlavuoden aktivoimina.
Ja keskustelut jatkuvat, siitä kertovat muun muassa sosiaalisessa mediassa monien karjalaisryhmien
sisällä käydyt sukututkimustietojen vaihdot ja keskustelut sekä lisääntynyt kiinnostus osallistua sukututkimuskursseille. Avoimen ja oikean historiatiedon jakaminen palvelee meitä kaikkia – hyvä!
Tämän jäsenkirjeen saajien joukossa on iloksemme taasen uusia jäseniä, tervetuloa mukaan yhdistykseemme jäseneksi. Mutta valitettavasti tämä kirje on muutamille henkilöille viimeinen, sillä he
ovat jättäneet sääntöjen mukaiset jäsenmaksunsa maksamatta.
Jäsenkirjeet
Kaikki aiemmat jäsenkirjeemme löytyvät: www.uhtua.info/index.php/jasenkirjeet –osoitteesta.
Muutama toimintaamme liittyvä asia loppuvuodelta
• Järjestimme syyskuun 30. päivänä yhdessä Kuhmon SPR:n kanssa ensiapukurssin Vienasta saapuneelle aikuisryhmälle. Kursseille osallistui 12 henkilöä, naisia ja miehiä, jotka edustivat Kalevalan
piirin alueen kunnan virkailijoita, koulujen ja päiväkotien opettajia, urheilukoulun valmentajia sekä
niissä toimivia henkilöitä. Koulutettavat muodostivat kaksi yhtä suurta ryhmää, joista toisessa oli
ensikertalaisia ja toisessa jo aiemmin peruskoulutettuja, jotka saivat nyt täydennyskoulutusta. Ryhmien kokoamisesta vastasi Uhtua-Seuran Kalevalassa toimiva sisarseura, vuonna 2000 perustettu,
Uhut-seura. Kurssin jälkeen Uhut-seuran puheenjohtaja Valentina Kovalenko totesi:
”En tiedä onko tämä saamani kurssitodistus Venäjällä voimassa, mutta itse olen varma, että nyt rohkenen ja pystyn auttamaan hätätilanteessa.”
Uhtua-Seura ry maksoi ryhmien koulutuksen, ruokailut, majoitukset (kaksi yöpymistä) ja tuki Kuhmoon saapuneita kurssilaisia pienellä matka-avustuksella.
• Karjalan kielen kurssi järjestettiin syyskaudella (29.9.–28.11.) kerran viikossa, joka tiistai, yhteistyössä Kalliolan kansalaisopiston kanssa Helsingissä. Opettajan toimi FM Daria Markelova.
• Yhdistyksemme hankki kaikille uhtualaisille koululaisille vienan kieliset vuoden 2018 ”taskukalenterit” ja yhdistyksemme logo-heijastimet, jotka luovutetaan heille koulujen syyslukukauden
päätösjuhlissa, suomalaisten makeisten kera.
Kesämatkat 2018 Petrun päivän pruasniekkaan Uhtualle
Tiedotus matkoista ja niiden markkinointi on käynnistetty:
• Kolme upeaa ja täyttä päivää Uhtualla, 11.–15.7. (5 päivän matka)
• Kuusi täyttä päivää Uhtualla ja Vienassa, 11.–18.7. (8 päivän matka)
• Solovetskin lumoavat luostarisaaret ja unohtumaton Uhtua, 11.–18.7. (8 päivän matka)
Tätä kirjoittaessani voin/mme todeta, että ennakkoilmoittautuneita on jo ilahduttavasti, mutta vielä
ehtii mukaan, sillä kaikkien matkojen paikkoja täytetään varausjärjestyksessä. Lisätietoja, matkaohjelmat, varausohjeet: www.uhtua.info >Ajankohtaista-osiosta tai lähetä aineistopyyntö postitse yhdistyksen
osoitteella.
Tulkua tervehenä!

Kevätkauden karjalan kielen kurssi Helsingissä
järjestetään (16.1.–10.4.2018) joka tiistai klo 17.00–18.30 yhteistyössä Kalliolan kansalaisopiston
kanssa. Uutena opettajana FM Ekaterina Kuzmina (syyskauden kurssin opettaja Daria Markelova
jäi äitiyslomalle). Ilmoittautumiset (9.1. mennessä) ja lisätiedot: www.kalliolankansalaisopisto.fi
Lehtitilaukset vuodelle 2018
Karjalan kielisen Oma Mua -lehden pdf-versio 20€/vuosi ja suomen kielisen Karjalan Sanomat
-lehden pdf-versio 25€/vuosi (uusille tilaajille 30€/vuosi. Molemmat lehdet ilmestyvät 1x/viikossa.
Tilaukset: 050 505 5531 tai toimisto@karjalansivistysseura.fi
www.uhtua.info -nettisivujamme päivitetään jatkuvasti. Sivuston sisällön seuratuimpia osia ovat
AJANKOHTAISTA-osio, josta klikkaamalla avautuu myös Tapahtumakalenteri. 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 vienankarjalan kielisenä VIENAKSI-osiosta klikkaamalla.
Toimelias kalenterivuosi on taas hiljalleen päättymässä, on aika rauhoittua yhdessä läheistemme ja
sukulaistemme kanssa, perinteitä vaalien, joulun viettoon. Ja katsoa valoisaan tulevaisuuteen – uuteen
vuoteen.
Uhtua-Seura ry:n hallitus kiittää kaikkia jäseniään kuluneesta vuodesta ja toivottaa

UHTUA-SEURA ry
Kari Kemppinen
puheenjohtaja
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