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Lyhyesti päättyvästä toimintakaudesta…
On ilo todeta, että tänä vuonna jäsenmäärämme on kasvanut, se vahvistaa toimintaresurssejamme.
Tämän jäsenkirjeen vastaanottajien joukossa on lisäksi muutamia aivan uusia jäseniä, tervetuloa
yhdistyksemme jäseneksi ja mukaan toimintaamme.
Kesämatkat 2018
Upea kesä suosi suunnittelemiamme kahta Petrun päivän pruasniekka -matkaa heinäkuussa
Uhtualle, joista toinen ryhmä jatkoi vielä matkaansa Kemin kautta Solovetskin luostarisaarille.
Saimme nauttia Uhut-seuran Seuratalolla vienalaisesta vieraanvaraisuudesta, korkeatasoisista
karjalaisesityksistä, jälleennäkemisen ilosta... samalla luovutimme Uhtuan yhteiskoululle
avustusstipendin.
Molemmille matkoille osallistuneille lähetetyn tiedustelun palautteen mukaan, matkat olivat
erittäin onnistuneita – kiitos vielä kerran kaikille mukana olleille ja tiedusteluun vastanneille.
Ensiapukurssit vienalaisille
Toimintasuunnitelman mukainen vienalaisille suunnitellut ja järjestettävät SPR:n ensiapukurssit
(perus- ja täydennyskurssit) Kuhmossa siirtyivät aikataulujen yhteensovittamisongelmien vuoksi,
syksyltä vuoden 2019 kevääseen.
Karjalan kielen kurssit
Järjestimme sekä kevätkaudella (16.1.–10.4.) että syyskaudella (11.9.–4.12.), kerran viikossa joka
tiistai, karjalan kielen (viena) kurssin, yhteistyössä Kalliolan kansalaisopiston kanssa Helsingissä.
Opettajan toimi FM Ekaterina Kuzmina. Ilahduttavaa, että oppilasmäärä on hienoisessa nousussa.
Lahjat Uhtuoan koululaisille
Yhdistyksemme hankki kaikille uhtualaisille koululaisille vienan kieliset vuoden 2019 ”muistilehtiö-kalenterit”, joissa on yhdistyksemme logo. Ne luovutetaan lapsille koulujen syyslukukauden
päätösjuhlissa, suomalaisten makeisten kera.
Arvo Tuomisen dokumenttielokuva: Tarunhohtoinen Viena esitetään TV1:ssä
- lauantaina 29.12.2018 klo 10:05 ja uusintana
- Loppiais-sunnuntaina 6.1.2019 klo 13:00
Dokumenttielokuvassa Arvo Tuominen liikkuu jo parhaat päivänsä nähneellä maasturilla Suomen
rajan tuntumassa sijaitsevasta Kostamuksen kaivoskaupungista läpi runokylien ja heimo- sekä
jatkosodan taistelupaikkojen kohti Vienan merta ja Solovetskin saaria, jossa on nähty niin ihmisluonnon hyviä kuin huonoja puolia.
Matkan varrella tulee eteen upeita maisemia, hauskoja anekdootteja, sotien seuraamuksia, konnia ja
sankareita sekä rappiota ja loistoa. Tuomisen mukaan Vienan Karjala on kuin aikakone, jossa voi
sukkuloida menneisyyden ja nykyisyyden välillä.

… ja kurkistus tulevan toimintakauden alkuun
Karjalan kielen kurssi Helsingissä jatkuu – osta lahjaksi itsellesi, lapsillesi tai läheisellesi
Kevään 2019 karjalan kielen jatkokurssi 15.1.–9.4.2019, joka tiistai klo 17:00–18:30. Kurssi on
tarkoitettu karjalan kielen alkeet osaaville, mutta tervetulleita ovat myös kaikki karjalan kielestä ja
kulttuurista kiinnostuneet. Kurssimaksu € 73,-. Kurssipaikka: Kalliolan kansalaisopisto, Sturenkatu
11, Helsinki. Ilmoittautuminen viimeistään 7.1.2019, www.kalliola.fi – tulkua tervehenä!
www.uhtua.info -nettisivujamme päivitetään jatkuvasti. Sivuston sisällön seuratuimpia osia ovat
AJANKOHTAISTA-osio, josta klikkaamalla avautuu myös TAPAHTUMAKALENTERI.
Yhdistyksemme omia asioita käsittelevä osio löytyy valikon 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.
Karjalaisuus 2000-luvulla, muistitietokeruu 1.12.2018–30.6.2019
Ovatko karjalaiset yhä yhteisöllisiä? Millaista on kaupunkikarjalaisuus? Miten siirtolaisuuden ja
pakolaisuuden kokemukset vaikuttavat karjalaisuudessa – vai vaikuttavatko? Kerro vapaasti omasta
sekä perheesi ja yhteisösi karjalaisuudesta.
Lue lisää: https://www.finlit.fi/fi/arkisto/keruut/karjalaisuus-2000 luvulla?
Lisätietoja: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, puh. 0201 131 240
Ennakkotieto:
Uhtua-Seura ry:n 28. vuosikokous pidetään lauantaina 30.03.2019 Helsingissä
(kutsu, jossa aika ja paikka, lähetetään kaikille jäsenille)
Vuosi on taas hiljalleen päättymässä, on aika rauhoittua yhdessä läheistemme kanssa, perinteitä vaalien,
joulun viettoon. Ja suunnata katseet tulevaisuuteen – uuteen vuoteen.
Uhtua-Seura ry:n hallitus kiittää kaikkia jäseniään kuluneesta vuodesta ja toivottaa
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2019
UHTUA-SEURA ry
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