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Aikaisin saapunut kevät muuttui aurinkoiseksi, ennätyslämpimäksi kesäksi, josta olemme saaneet
nauttia koko maassa, ihan näihin päiviin saakka. Mutta toisaalta sen myötä, kuivuudesta johtuen,
satonäkymät erityisesti Etelä- ja Varsinais-Suomen alueilla ovat jäämässä niukoiksi ja vaatimattomaksi.
Oman osansa kuivuudesta ovat saaneet myös maito- ja karjatilat. Ilmastomme lämpenee, tuulet voimistuvat ja sateet ovat entistä rajumpia.
Petrun päivän prusaniekka -matkoilla
kesällä Uhtualle ja Solovetskin luostarisaarille, matkalaisten käyttämättömiksi matkatavaroiksi jäivät
sadeasut ja -varusteet sekä mukaan pakatut lämpimät vaatteet. Matkalaisia suosi Vienassa aurinkoiset
ja lämpimät säät – myös aurinkoisella ja peilityynellä Vienan merellä.
Matkat toteutettiin heinäkuussa kahtena eri pituisena bussiryhmänä, joissa oli yhteensä 35 seuramme
jäsentä, lisäksi oppaat, tulkit ja bussien kuljettajat – ja matkakohteissa tietysti sopimamme paikalliset
oppaat. Molempien matkaryhmien kahden ensimmäisen päivän ohjelmat Uhtualla olivat lähes samat,
huipentuen Petrun päivän iltana sisarseuramme Uhut-seuran järjestämään upeaan iltajuhlaan, heidän
Seuratalollaan Uhtualla. Seuraavana aamuna toinen, viiden päivän ryhmä jäi Uhtualle, tutustuen siihen
ja sen ympäristöön ja toinen, kahdeksan päivän ryhmä lähti kohden Kemiä ja sieltä edelleen Solovetskin
luostarisaaria, palaten paluumatkalla vielä Uhtualle pariksi yöksi.
Matkat toteutettiin siten, että Uhtua-Seura suunnitteli ohjelmat, kilpailutti kuljetukset, neuvotteli perheja hotellimajoitukset Uhtualla, hoiti Kemin ja Solovetskin osalta majoitusten ja laivamatkojen ennakkovaraukset – jokainen matkalainen hoiti maksut, suoraan ao. kohteisiin tai muutamat ennakkomaksut
yhdistyksen kautta edelleen tilitettäviksi. Valuuttakurssimuutoksista ja tilausvahvistusten ja todellisten
kulujen välisistä eroista syntyi loppulaskennassa eroja, pieni ylijäämää, per henkilö tilitettäväksi Uhutseuralle käytännön järjestelyiden ja paikallisten asioiden hoidosta.
Kiitos kaikille mukana olleille upeasta matkaseurasta ja oppaille, tulkeille asiantuntemuksesta!
Kiitos kaikille talkootyötä tehneille matkojen suunnittelusta ja käytännön järjestelyistä: Irma Aleksejeva,
Sari Karjalainen, Tapio Kytömaa, Juhani Riutta. Matkaprojektien suunnittelu käynnistyi allekirjoittaneen
aloitteesta / toimesta ja sen toteutus (mm. hotelli- ja laivapaikkojen neuvottelut / ennakkovaraukset) lähes
vuosi ennen matkaa, vaikkemme vielä silloin tienneet kuinka moni on / olisi kiinnostunut.
Matkalaisten ottamia kuvia ja juttuja löytyy yhdistyksemme Facebook-ryhmän sivuilta. Kuvia tullaan
laittamaan syksyn kuluessa myös www.uhtua.fi -nettisivuille Kuvia-osioon.
Matkoilla mukana olleille lähetimme matkaan jälkeen siihen liittyvän palautekyselyn. Saimme runsaasti
positiivista ja upeaa palautetta, joista kiitokset kaikille. Kaikkien kyselyn palauttaneiden kesken arvottiin
kirjapalkinto, jonka voitti: Marja-Terttu Salminen, Sotkamosta. Onneksi olkoon!
Kirjapalkinto on lähetty hänelle.

Karjalan kielen kurssi alkoi Helsingissä
syyskuun alussa, ja jatkuu joulukuun puoliväliin, joka viikko 1,5 tuntia, FM Ekaterina Kuzminan
johdolla, yhteistyössä Kalliolan kansalaisopiston kanssa. Ilahduttavaa on, että opiskelijamäärä on
hienoisessa kasvussa: oppiminen kannattaa aina. Kieli elpyy hitaasti, mutta varmasti – opiskelemalla.
Yhdistyneet kansakunnat (YK) on nimennyt ensi vuoden 2019, kansainväliseksi alkuperäiskielten
vuodeksi.
Ensiapukurssit vienalaisille syksyllä Kuhmossa
pyritään toteuttamaan toimintasuunnitelman mukaisesti: yksi SPR:n alkeiskurssi ja yksi SPR:n jatkoja täydennyskurssi aiemmin peruskoulutuksen saanneille – yhteensä noin 12 henkilölle. Uhtua-Seura
maksaa SPR:n kouluttajien korvaukset, koulutuspäivän ruokailut kaikille, koulutettavien majoitukset
Kuhmossa sekä koulutukseen saapuville vienalaisille pienen matka-avustuksen per autokunta.
Jäsenmaksujen ajallaan maksaminen
on edellytys sille, että yhdistyksemme on ja pysyy toimintakykyisenä – nyt ja tulevaisuudessakin.
Saimme kesämatkoille osallistujista uusia jäseniä, he kaikki ovat hoitaneet jäsenmaksunsa, sillä se oli
matkoille osallistumisen edellytys. Kiitos teille kaikille uudet jäsenet ja tervetuloa mukaan.
Toki toivomme, että jäsenyys säilyy tulevinakin vuosina, sillä olette nähneet ja tiedätte mitä ja miten
pienilläkin avustussummilla saadaan aikaan ja kuinka voidaan tukea vienalaisia.
Sen sijaan (liian) moni pidempään jäsenenä ollut on unohtanut jäsenmaksun suorittamisen? He saavat
muistutuslaskun - kiitos jo etukäteen pikaisesta maksusuorituksesta - muista käyttää laskussa olevaa
viitenumeroa, jotta maksu ohjautuu oikein.
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