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Huhtikuu 2019

Kevät etenee nopeasti vaikka hieman keikkuen kuten aina. Jäsenmäärä on kasvanut hieman ja
toiminta on vakaalla pohjalla.
Yhdistyksen vuosikokous oli 30. maaliskuuta Helsingissä ja sen päätöksiä
• tilinpäätös 2018 vahvistettiin, vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
• toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2020 vahvistettiin:
henkilöjäsen 20€/v, kannatusjäsen 100€/v ja tukijäsen/yhteisö 200€/v
• hallituksen jäsenmäärä on kuusi/toimintavuosi, heille ei makseta palkkioita, hallitukseen
valittiin:
2017 – 2019: Anna Salminen (Oulu) ja Irma Aleksejeva (Kitee)
2018 – 2020: Tanja Lasaroff (Parola) ja Juhani Riutta (Turku)
2019 – 2021: Jorma Elo (Eura) ja Sari Karjalainen (Muhos)
• puheenjohtajaksi 2019 valittiin: Reijo Sihvonen (Espoo)
• tilintarkastajaksi valittiin: Pertti Hiltunen KHT ja varatilintarkastajaksi Tomi Rimpinen KHT
Vuosikokouksen jälkeen sovittiin muistamisesta…
• hallituksesta erosi Erkki Mitro, joka toimi ansiokkaasti 3.2000 – 3.2019 hallituksessa.
Tästä hänelle äijän passipot ja myöhemmin hänelle luovutetaan Uhtua-Seuran pöytästandaari.
• Kari Kemppiselle äijän passipot seitsemän vuotta kestäneestä ansiokkaasta puheenjohtajuudesta,
jonka hän nyt jätti jo vuosi sitten ilmoittamallaan tavalla. Kari on johtanut Uhtua-Seuran
esimerkilliseen kuntoon.
… sekä kuultiin esitelmä
• jonka piti Karjalan Sivistysseura ry:n varapuheenjohtaja Pekka Vaara aiheesta:
'Karjalaisten suhtautuminen suomalaisiin heimosotureihin 1918'.
Sota tuli keväällä 1918 Vienaan monesta suunnasta. Miksi Vienan kylien asukkaat suhtautuivat
kovin varautuneesti rajan yli tulleisiin suomalaisiin 'vapauttajiin'?
Hallituksen järjestäytymiskokouksen 30.3.2019 päätöksiä
• hallitus valitsi keskuudestaan yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Tanja Lasaroffin
• vienalaisille tarkoitettu SPR-ensiapukurssi järjestetään 27.4 Kuhmossa
• karjalan kielen kurssit Helsingissä yhteistyössä Kalliolan kansalaisopiston kanssa jatkuvat
syksyllä 2019. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
• Kalevala-Kuoron laulujen äänittäminen tapahtuu keväällä 2019 Kalevalassa.
Kuoronjohtaja Valentina Saburova jättää kuoron kesällä 2019 ja nyt äänitetään 12 hänen
sanoittamaansa ja säveltämäänsä laulua. On haettu KSS:lta avustusta Kalevala-Kuoron laulujen
äänittämistä varten.
• Uhut-seuran ja sen toimialueen nuorisotoiminnan tukeminen jatkuu Kalevalassa

• yhdistyksen taloutta pyritään vahvistamaan jäsenhankinnan lisäksi
• jäsenistöön pidetään yhteyttä jäsenkirjein, omien www-nettisivujen ja Facebook-sivujen muodossa
• nettisivujemme Tapahtumakalenteria koskien eri karjalaisjärjestöjen ja -seurojen sekä -yhteisöjen
tietoja pidetään ajan tasalla
Hyvää, rentouttavaa kesää ja hauskoja kesämatkoja niin kotimaassa kuin lähialueilla.
UHTUA-SEURA ry
Reijo Sihvonen
puheenjohtaja
------------Kiitos Ystävät
”Tunnen tällä hetkellä haikeutta, helpottuneisuutta ja kiitollisuutta”, näin on joku toinenkin joskus
lausunut luopuessaan puheenjohtajan tehtävästä.
Puheenjohtajavuoteni 2012–2019 ovat olleet erittäin mielenkiintoisia, hetkittäin jopa työntäyteisiä,
mutta aina mieluisia. Kiitos tuestanne.
Ennen viime vuoden 2018 vuosikokousta kerroin hallitukselle; on tullut aika tehdä tilaa uusille ajatuksille,
toiminnan edelleen kehittämiselle, miettiä seuraajaa, valita hallitukseen henkilö, jolle tehtäviä voidaan
ryhtyä siirtämään - ennen siirtymistäni eturivistä, tänä keväänä 2019.
Vaikka en enää istukaan eturivissä, en katoa: vienankarjalaisuus on sydämessäni, geeniperimässäni
ja Ystävät arjessa - molemmin puolin rajaa.
Onnea ja menestystä uudelle puheenjohtajalle ja hallitukselle
Kari Kemppinen

