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Raikkaat kesäsäät ovat taittumassa entistäkin koleampaan syksyyn, mutta toivottavasti ehdit nauttia
auringosta ja hetkittäisistä lämpöjaksoista - monestihan kysymys on kuitenkin asenteesta ja oikeasta
pukeutumisesta. Ja nyt sitten nautitaan syysajan värikkäästä luonnosta ja kerätään talteen puutarhan
satoa sekä metsän marjat ja sienet talven keittoihin, puuroihin ja ruokiin.
Tai aktivoidutaan opiskelun, lukemisen ja muiden harrastusten parissa, vaikkapa omien sukujuurten
tutkimiseen, joista olemme saaneet ja saamme jatkuvasti uutta tietoa: arkistot ovat avautuneet, monet
ovat osallistuneet sukututkimuskursseille tai tilanneet DNA-näyttein geneettisen sukututkimuksen
kautta tietoja omista sukujuuristaan.
Ja näitä tietoja/tuloksia jaetaan ja vaihdetaan jo aktiivisesti muun muassa aluksi eri karjalaisyhteisöjen
Facebook-sivustoilla, joista ne siirtyvät kahdenkeskisten tai sukujen väliseksi sisältöjenvaihdoksi.
Matkakuvia nettisivujemme arkistoon
Oletko käynyt tänä kesänä / vuonna Uhtualla, otitko kuvia? Lähetä niitä (jpg-muodossa) meille,
osoitteella: info@uhtua.info kirjoita lyhyesti missä, milloin, keitä kuvassa on jne, niin julkaisemme
laadukkaimmat kuvat yhdistyksemme nettisivuilla: www.uhtua.info >Kuvia-osiossa. Kuvista emme
maksa palkkioita. Kiitos jo etukäteen!
Kyykän MM-kilpailut järjestettiin 1.–6.8. Karlsruhessa Saksassa
Suomen Kyykkäliitto teki pelaajavalinnat karsintakilpailujen jälkeen ja lähetti seitsemän henkilön
joukkueen, naisia ja miehiä Saksaan. Suomen joukkueen mukana matkusti Zhanna Tikkanen
Uhtualta, Vienan Karjalasta. Hänen matkansa, osallistumisensa ja liittymisensä Venäjän
joukkueeseen Saksassa, mahdollistui Uhtua-Seura ry:n myöntämän matka-avustuksen turvin.
Suomalaiset pelasivat voitokkaasti: voittaen naisten henkilökohtaisten pelien 1. ja 2. sijat. Naisten
parikilpailun 2. sija. Miesten henkilökohtaisten pelien 1., 2. ja 4. sijat sekä miesten joukkuepelin
1. sijan.
Zhanna Tikkanen voitti naisten henkilökohtaisen pelin 3. sijan ja oli mukana naisten parikilpailun
1. sijan voittaneessa Venäjän joukkueessa.
Onnea kaikille voittajille. Tarkempia tuloksia voit katsoa: www.uhtua.info >Ajankohtaista-osiosta.
Zhanna kertou mataštah Karjalan TV:šša: https://www.youtube.com/watch?v=_C5kOFuhxaw
Ensiapukurssit vienalaisille syksyllä 2017
Maaliskuun jäsenkirjeessä kerroimme, että ensiapukurssit toteutetaan yhteistyössä SPR:n kanssa,
kevään aikana – aiempien vuosien tapaan. Mutta asiat eivät menneet siten kuin olimme puolin ja
toisin sopineet ja suunnitellet, vaan jouduimme siirtämään koulutuksen syksyyn 2017.
Tällä hetkellä Uhut-seura kartoittaa, pyynnöstämme, heille sopivaa ajankohtaa ja nimeää koulutettavat,
jonka jälkeen yhdistyksemme rekrytoi SPR:n kouluttajat, varaa majoitukset ja käynnistää muiden
asioiden järjestelyt. Toivottavasti saamme suunnitellut alkeis- ja jatkokurssit toteutettua Kuhmossa.
Karjalan kielen kurssi syyskaudella Helsingissä
12.9.–28.11., kerran viikossa, joka tiistai klo 17:00–18:30 – vaikka ilmoittautumisaika päättyi, niin
aina / vielä ehtii mukaan. Lisätietoja: www.uhtua.info >Ajankohtaista-osiosta tai ilmoittaudu heti:
www.kalliolankansalaisopisto.fi tai puh. 010 279 5080 – tulkua tervehenä opastumah!

Kesämatkoja kesällä 2018 Uhtualle ja Solovetskiin
Yhdistyksemme toteutti kesällä 2016 Petrunpäivän pruasniekkamatkoja Uhtualle, joista saimme
positiivista palautetta mukana olleilta – kiitos siitä. Monet heistä ja monet, jotka eivät olleet mukana,
ovat tiedustelleet, milloin järjestämme seuraavan kerran matkan/matkoja?
Olemme alustavasti suunnitelleet ensi kesäksi 2018 seuraavia bussimatkoja;
1) Petrunpäivån pruasniekkamatka Uhtualle, 11.–15.7. (5 päivää)
2) Petrunpäivän pruasniekkamatka Uhtualle ja omatoimiset lisäpäivät Vienassa, 11.–18.7. (8 päivää)
3) Petrunpäivän pruasniekkamatka Uhtualle ja upeisiin Solovetskin saariin, 11.–18.7. (8 päivää)
Ohessa liite, josta selviää alustavat yksityiskohdat. Jos olet kiinnostunut, lähetä palaute ohjeiden
mukaan. Voit myös edelleen lähettää kyseisen liitteen sukulaisillesi, tuttavillesi – ja lähteä yhdessä
heidän kanssaan matkalle.
Muistathan, että yhdistyksemme nettisivuja päivitetään jatkuvasti
Klikkaa www.uhtua.info -sivustoon, kurkkaa >Ajankohtaista ja Tapahtumakalenteri –osioita.
Jos sinulla on Facebook-tili, voit liittyä mukaan yhdistyksemme Fb-ryhmään.
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