Jäsenkirje

Joulukuu 2019

Toimintakausi on päättymässä...
Jäsenmäärä on hienoisesti kasvanut ja resurssimme ovat hieman vahvistuneet, vaikka poistumaakin
oli jonkin verran. Tämän jäsenkirjeen vastaanottajien joukossa on myös useampi uusi jäsen, tervetuloa
yhdistyksemme jäseneksi ja mukaan toimintaamme.
Karjalan kielen kurssit
Karjalan kielen jatkokurssi jatkuu Kalliolan Kansalaisopistolla keväällä 14.1-7.4.2020 tiistaisin kello
17:00-18:30 osoitteessa: Kalliola luokka 7 Sturenkatu 11 00510 Helsinki. Opettajana jatkaa
Katja (Ekaterina) Kuzmina, FM. Katja on myös syksyn aikana tehnyt nettikurssia ja jossain vaiheessa
oppiminen/osallistuminen ei ole paikasta kiinni. Palataan tähän aikanaan.
Ilmoittautuminen päättyy 6.1.2020 illalla eli innokkaasti ilmoittautumaan Kalliolan nettisivujen kautta.
Kurssin hinta on 75€.
Ensiapukurssi vienalaisille
Toimintasuunnitelman mukainen vienalaisille suunniteltu ja järjestettävä SPR:n ensiapukurssit, perus- ja
täydennyskursssit, pidetään 25.4.2020 Kuhmossa. Asiasta on sovittu Päivi Pohjolan ja Alpo Karppasen
kanssa. Valentina Kovalenko Uhut seurasta ilmoittaa osallistujat.
Keväällä huhtikuussa oli Kuhmossa 11 vienalaista hätäensiapukurssilla, josta he saivat todistuksen.
Kurssi on erittäin suosittu vienalaisten keskuudessa jo hyödyllisyytensä vuoksi.
Kunniajäsenemme Jari Helmisaaren Vienan Kulkuri kirja ja äänite myynnissä
Jari Helmisaaren Vienan Kulkuri kirjan voi ostaa osoitteesta
https://www.bod.fi/kirjakauppa/vienan-kulkuri-jari-helmisaari-9989528018117
Kirjaan liittyy äänite, jonka voi tilata Jarilta. Levyllä on seuraavat laulut: Äänisen Aallot, Yökuvia,
Mustalainen, Moskovan Ikkunat, Vienalainen tuuvituslaulu, Lintunen ja Elämän laulut. Löydät
lisätietoa myös verkkosivuiltamme www.uhtua.info.
KOTITALONI Kalevala Kansanlaulu Ryhmän CD-levy
Kuoron levyllä on 12 Valentina Saburovan sanoittamaa ja säveltämää laulua Kalevala Kansanlaulu
Ryhmän laulamana.Levyjä on muutama allekirjoittaneella. Minulta voi tiedustella, jos kiinnostaa.
Seuran matka 9.-16.7.2020 Pääjärvi-Kiestinki-Röhö-Kalevala-Venehjärvi-Vuokkiniemi
Uhtua-Seuran Petrunpäivän pruasniekkamatka on alustavasti 9.-16.7.2020. Tarkempi ohjelma ei ihan
vielä valmis. Kiestinkiin tehdään päivän retki ja Röhössä pysähdytään lammasfarmarin luona, jos se
onnistuu. Kalevalassa on 12.7 Petrunpäivän pruasniekka, museokäyntejä, konsertti,Uhut-talolla vierailu
jne. Vanha Kotka on 13.7 meidän käytössä ja sillä tehdään risteilyitä Keski-Kuitilla. Jyvöälahdessakin
pyritään käymään. Sitten 14. päivä osa menee Venehjärvellä ja osa Vuokkiniemeen sekä 15. päivä
vaihdetaan. Kostamuksen kautta Kuhmoon siirrytään 16. päivä. Matkan varrella käydään Vuonnisessa
ja KisKis kukkulalla, munamäellä ja Pistojoella. Hion tätä lähipäivinä ja informoimme matkasta
erikseen. Matkasta voi kysyä matkat@uhtua.info.

www.uhtua.info – nettisivujamme päivitetään jatkuvasti. Sivustolta löytyy
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 yksilöllisiä? Millaista on kaupunkikarjalaisuus? Käykää katsomassa projektin
etenemistä sivuilta: https://www.finlit.fi/fi/arkisto/keruut/karjalaisuus-2000 luvulla?
Lisätietoja: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, puh 0201 131 240
Jäsenhankintakampanja Uhtua-Seuran jäsenille:
(Julkistettu syyskuun jäsenkirjeessä, tässä muistutetaan!)
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 jäsenhakemuksen
http://www.uhtua.info/index.php/palaute-yhteydenotto
ja ennen sen lähettämistä lisäämään sinun nimen hakemuksen viesti-osioon, näin osallistut
KOTITALONI cd-levyn arvontaan. (vaihtoehtoisesti voit pyytää kirjapalkintoa)
4) Kun saamme ohjeen mukaisesti täytetyn hakemuksen, niin se osallistuu arvontaan, jossa voittaja
voi olla vain viesti-osiossa nimetty Seuran jäsen, ehkä juuri Sinä.
5) Kampanja on käynnissä 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€.
Ennakkotieto:
Uhtua-Seura ry:n 29. vuosikokous pidetään lauantaina 28.3.2020 Helsingissä.
(kutsu, jossa aika ja paikka, lähetetään kaikille jäsenille)
Vuosi on hiljalleen päättymässä, on aika rauhoittua yhdessä läheistemme kanssa, perinteitä vaalien,
joulun viettoon. Suunnataan katseet tulevaisuuteen ja uuteen vuoteen.
Uhtua-Seura ry:n hallitus kiittää kaikkia jäseniä kuluneesta vuodesta ja toivottaa
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2020
Rauhallista Rostuota ta Onnie Uuvvella Vuuvvella 2020
UHTUA-SEURA RY
Reijo Sihvonen
Puheenjohtaja
reijo.sihvonen@uhtua.info tai matkat@uhtua.info

