Jäsenkirje

Terveh Uhtua-Seuran jäsen

Maaliskuu 2018

Hyvää alkanutta vuotta 2018. Valon määrä lisääntyy, päivät pidentyvät, pakkaset ovat paukkuneet.
Kylmyyden tunnetta sekä vaikutusta ovat lisänneet kovat tuulet ja paksut lumikerrokset Etelä-Suomea
myöten. Reviiritietoisia varhaisimpia lintulajeja ei ole vielä näkynyt, mutta muutaman viikon kuluttua
aurinko alkaa lämmittää ja nekin sirkuttavat jo kutsuvasti ja kuuluvasti. Tulee kevät!
Tämän jäsenkirjeen saajien joukossa on runsaasti uusia jäseniä – tervetuloa mukaan yhdistyksen
toimintaan. Yhdistyksemme pitää yhteyttä Uhtuan seudulla edelleen asuviin karjalaisiin ja vaalii
kieltä, kulttuuria ja perinteitä sekä edistää ja tukee Uhtuan seudun väestön henkistä, yhteiskunnallista
ja taloudellista hyvinvointia.
Petrun päivän pruasniekka -matkat Uhtualle kesällä 2018
Matka nro 1: Kolme upeaa ja täyttä päivää Uhtualla, viiden päivän matka 11.–15.7.
• Tälle matkalle on vielä mahdollisuus ilmoittautua mukaan: matkat@uhtua.info
• Lisätietoja ja ohjelmakuvaus: www.uhtua.info Ajankohtaista-osiosta
Matka nro 2: Kuusi täyttä päivää Uhtualla ja Vienassa, kahdeksan päivän matka
11.–18.7.
• Tätä matkaa emme toteuta, sillä kiinnostus oli suunniteltua vähäisempää.
Matka nro 3: Solovetskin lumoavat luostarisaaret ja unohtumaton Uhtua, kahdeksan
päivän matka 11.–18.7.
• Tämä matka varattiin täyteen jo viime vuoden lopulla.
• Osallistujat ovat vahvistaneet osallistumisen hotellien ja laivakuljetusten osalta
ennakkovarausmaksuin.
• Jos olet todella kiinnostunut ja haluat mukaan, pystyt tekemään nopean osallistumispäätöksen, voit tehdä mahdollisen peruutuspaikkavarauksen heti: matkat@uhtua.info
Jäsenmaksu 2018
Vuosikokous 8.4.2017 vahvisti vuoden 2018 jäsenmaksuksi 20 € / hlö. Erillinen jäsenmaksulasku
lähetetään sähköpostitse tai postitetaan niille joiden jäsenrekisteritietoihin ei ole ilmoitettu sähköpostiosoitetta. Jäsenmaksu on maksettava eräpäivään mennessä ja maksettaessa on aina
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!
Yhdistyksemme toiminnan resurssin muodostaa jäsenmaksutulot. Henkilö, joka on hakenut
jäsenyyttä ja hyväksytty jäseneksi: hyväksyy yhdistyksen säännöt, myös jäsenmaksun maksamisen.

Kutsu yhdistyksen jäsenille vuosikokoukseen
Uhtua-Seura ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään
lauantaina 7.4.2018, klo 13.00
Luotsikatu 9 D (sisäpiha), Helsinki (Katajanokka)
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12 § mukaiset asiat.
Kokouksen jälkeen,
• kunniapuheenjohtaja Paavo Ahavalle ja
kunniajäsen Jari Helmisaarelle luovutetaan
yhdistyksen pöytästandaarit
• Karjalan Sivistysseura ry:n varapuheenjohtaja
Pekka Vaara pitää esitelmän aiheesta:
Vienan vuoden 1918 tapahtumia; mitä Vienan
Karjalassa tapahtui samaan aikaan, kun Suomi
otti ensimmäisiä askeleitaan itsenäisenä kansakuntana?
Kahvi- / teetarjoilu, pientä makeaa ja suolaista.
Tarjoilun vuoksi pyydämme ennakkoilmoittautumista viimeistään
31.3. mennessä: info@uhtua.info tai alla olevalla osoitteellamme.
Helsinki 7.3.2018
Tulkua tervehenä!
UHTUA-SEURA ry
Hallitus
–– ––––
Hyvää ja toimeliasta kevättä
UHTUA-SEURA ry
Kari Kemppinen
puheenjohtaja
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