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Kesä on mennyt nopeasti yhteisiä asioita hoidettaessa
huhtikuussa oli 11 vienalaisen hätäensiapukurssi Kuhmossa SPR:n tiloissa. Kouluttajina olivat Päivi Pohjola
ja Jussi Tarvo. Alpo Karppisen kanssa yhteistyö on sujunut hyvin. Kurssi on haluttu ja sinne osallistujat
valitsee Uhut-seuran puheenjohtaja Valentina Kovalenko. Ensivuonna kurssi on 25.4.2020 Kuhmon SPR:n
tiloissa. Kurssista tehtiin lehdistötiedote toukokuussa 2019.
Toukokuussa aloitettiin Kalevala Kansanlaulu Ryhmän,Veikko Pällisen perustama ja Valentina Saburovan
sanoittamat ja säveltämät, 12 kuorolaulun äänittäminen BlombergStudion, Petroskoi, kanssa. Levyt
valmistuivat syyskuun puolivälissä ja ne tehtiin Sketis Music firmassa Moskovassa. Arto Rinne avusti levyn
tuottamisessa Uhtua-Seuraa kaikissa vaiheissa. KSS antoi avustusta noin 40% kokonaiskustannuksista ja
Uhtua-Seura rahoitti 60%. Idea levystä syntyi heinäkuussa 2018 Uhtua-Seuran matkan aikana Valentina
Saburovan aloitteesta. Levyä voi tiedustella allekirjoittaneelta.
Kesäkuussa osallistuin Vienankarjalan kieli ja kulttuurikurssille Kalevalassa. Kurssin opettajat olivat
Valentina Karakina Petroskoista ja Olga Karlova Joensuusta. Kurssilaisia oli 28, joista neljä oli Tveristä, kaksi
Pohjois-Viena- seurasta. Kurssi oli erittäin antoisa ja ainutlaatuinen. Kurssin aikana minua haastattelivat
Petroskoin Karjalan medioiden toimittajat Leena Karpova ja Julia Tikkanen. Verkottoitumisen kannalta oli
tärkeä. Nyt minua odotetaan käymään mm. Tveriin.
Kurssin aikana käynnistettiin Siivikontalon pikakorjaukset. Katolta uusittiin muutamia varttilevyjä,
harjalaudat ja piipun ympäriltä pellitykset. Välikaton päällä ollut kastunut muha/savi on poistettu. Myös
naapurin Santeri Leontjevin puolelta oli korjattavaa. Työn teki Nikolai Karhunen. Uhtua-Seura avusti
korjaustöitä. Markku Nieminen lahjoitti 60 m2 ja Uhtua-Seura 150 m2 pressut, jotka ovat käytettävissä
jatkotöissä. Nyt talo pääsee rauhassa kuivumaan ja voidaan suunnitella jatkotoimia, kun talon omistusasiat on
saatu kuntoon asianosaisten ja viranomaisten kanssa. Asiasta on kirjoitettu Kalevalan Sanomat lehdessä.
Kizhin museosaaren johtaja Leena Bogdanova on luvannut auttaa entisenä kulttuuriministerinä meitä jatkossa.
Myös Jari Helmisaari ja Jari Hietaranta ovat mukana projektissa.
Keväällä aloitettiin Uhtuan-Lintu pellavapaita projekti. Näissä Uhtuan-Lintu on käsinkirjoiltu mustalla
langalla sydämen kohdalle tarkasti mallin mukaan. Paitoja on nyt tehty 8 kappaletta. Ongelmana oli aluksi
pellavakankaan saanti. Jatkossa kangas saadaan Tihvinästä. Myös ompelijamme tekee naisten juhla-asuja ja
rätsinäpaitoja. Paidoista voi kysyä minulta tai Jorma Elolta.Asuihin saa vöitä ja päähineitä Kalevalatalosta
Uhtualta. Nyt on tilauksessa 10 päähinettä kokoa 60 ja 62.
Sari Karjalaisen ideaa Kalevala Sugri Piäkaupunki 2021 on viety eteenpäin. Kulttuuritalonjohtaja Olga Kurash
tekee parhaillaan hakemusta. Siihen kuuluu 12 tapahtumaa, joista ainakin yksi olisi Jyskyjärvellä. Kalevalassa
on 500-1000 karjalaista sekä vuonna 2021 on myös Karjalan Tasavallan 101. vuosijuhla. Ehkä teitäkin
kunnostetaan silloin kuten on nyt tehty Petroskoissa 100. vuosijuhlien johdosta.
Terveisiä myös teille kaikille Jyskyjärveltä, Kinnermäestä, Paanajärveltä ja Kevättämäjärveltä. Nämä ovat
perinteisiä hyvin säilyneitä karjalaisia kyliä, joissa pärjää hyvin suomen ta vienankarjalan kielellä.
Vuoden 2020 matkaa on alustavasti suunniteltu 9.-16. heinäkuuta: Jyväskylä-Kajaani-Suoperä/KortessalmiPääjärvi-Paanajärven Kansallispuisto-Röhö-Kalevala/Uhtua-Keski-Kuitti Vanhalla Kotkalla-Venehjärvi-

Vuokkiniemi-Kostamus-Kajaani-Jyväskylä. Petrunpäivän pruasniekka on 12. heinäkuuta ja silloin ollaan
Uhtualla koko päivä. Heinäkuun 13. voidaan käydä Keski-Kuitilla veneilemässä vaikka Luusalmella.
Karjalan kielen kurssi alkoi Helsingissä
syyskuun alussa, ja jatkuu joulukuun puoliväliin, joka viikko 1,5 tuntia, FM Ekaterina Kuzminan
johdolla, yhteistyössä Kalliolan kansalaisopiston kanssa. Vuoden loppuun mennessä hän laatii Kalliolan
kansalaisopistolle karjalan kielen verkkokurssia eli ensivuonna on mahdollista osallistua kurssille
asuinpaikasta riippumatta. Oppiminen kannattaa aina. Kieli elpyy hitaasti, mutta varmasti – opiskelemalla.
Yhdistyneet kansakunnat (YK) on nimennyt vuoden 2019, kansainväliseksi alkuperäiskielten
vuodeksi.
Jäsenmaksujen ajallaan maksaminen
on edellytys sille, että yhdistyksemme on ja pysyy toimintakykyisenä – nyt ja tulevaisuudessakin.
Kiitos teille kaikille uudet jäsenet ja tervetuloa mukaan. Olette nähneet ja tiedätte mitä ja miten pienilläkin
avustussummilla saadaan aikaan ja kuinka voidaan tukea vienalaisia.
Jos olet unohtanut maksaa jäsenmaksun, niin saat vielä yhden muistutuslaskun - kiitos jo etukäteen pikaisesta
maksusuorituksesta - muista käyttää laskussa olevaa viitenumeroa, jotta maksu ohjautuu oikein.

Jäsenhankintakampanja Uhtua-Seuran jäsenille:
1) Hyvä jäsen, tavoitteena on, että jokainen jäsen hankkii yhden (1) uuden jäsenen.
2) Katso ympärillesi, sukulaisiasi, naapureitasi, tuttaviasi… josko joku heistä olisi kiinnostunut Seuramme
toiminnasta sekä liittymään jäseneksi.
3) Pyydä jäsenyydestä kiinnostunutta henkilöä täyttämään (sääntöjemme mukaisesti) jäsenhakemus
http://www.uhtua.info/index.php/palaute-yhteydenotto
ja ennen sen lähettämistä lisäämään sinun nimesi hakemuksen viesti-osaan, näin osallistut kirjapalkinnon
arvontaan.
4) Kun saamme ohjeen mukaisesi täytetyn hakemuksen (jäseneksi pääsee jokainen hyvämaineinen
kansalainen), niin se osallistuu arvotaan, jossa voittaja voi olla vain viesti-osassa oleva nimetty Seuran jäsen,
vaikkapa sinä!
5) Kampanja-aika alkaa heti ja päättyy 31.1.2020. Arvonta tapahtuu helmikuussa ja siitä ilmoitetaan voittajalle
henkilökohtaisesti sekä jäsenkirjeessä jäsenistölle.
6)Uhtua-Seura ry ei luovuta jäsenten nimi- ja yhteystietoja ulkopuolisille.
7)Uusi jäsen ei maksa jäsenmaksua vuodelta 2019. Jäsenmaksu vuodelta 2020 on 20€.

Hyvää ja värikästä syksyn aikaa sekä onnea ja menestystä aktiiviseen jäsenhankintaan.
UHTUA-SEURA ry
Reijo Sihvonen
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reijo.sihvonen@uhtua.info

