Jäsenkirje

Maaliskuu 2020

Terveh Uhtua-Seuran jäsen
Hyvää kevään alkua kaikille. Talvea tänne Etelä-Suomeen ei tullut. Luonnossa on näkynyt kevään
merkkejä jo pitkään ja muuttolinnut kohta lentävät tänne.
Tämän jäsenkirjeen saajien joukossa on useita uusia jäseniä – tervetuloa mukaan yhdistyksen
toimintaan. Uusia jäseniä tuli paljon tammikuussa päättyneen jäsenhankinta kampanjan johdosta.
Suosittelijoiden kesken arvottiin kolme Kotitaloni cd-levyä, jotka on postitettu onnekkaille kuukausi
sitten. Yhdistyksemme pitää yhteyttä Uhtuan seudulla asuviin karjalaisiin ja vaalii kieltä,
kulttuuria ja perinteitä sekä edistää ja tukee sisarseuramme, Uhut-seuran, kautta Uhtuan seudun
väestön henkistä, yhteiskunnallista ja taloudellista hyvinvointia.
Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen (katso Helmikuu jäsenkirje 1-2020)
Uhtua-Seura ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään
lauantaina 28.3.2020, klo 12:00
Luotsikatu 9 D (sisäpiha), Helsinki (Katajanokka)
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12§ mukaiset asiat.
Kokouksen jälkeen kunniajäsen Jari Helmisaari pitää esitelmän kirjastaan
Vienan Kulkuri ja varmasti laulaa myös joitakin siinä olevia lauluja.
Kahvi-/ teetarjoilu, pientä makeaa ja suolaista.
Tarjoilun vuoksi pyydämme ennakkoilmoittautumista viimeistään 21.3. mennessä:
info@uhtua.info tai alla olevalla osoitteellamme. Jos olet halukas hankkimaan Vienan
Kulkuri kirjan ja cd:n Jari Helmisaaren omistuskirjoituksin, niin voit sitovasti tehdä sen
ilmoittautumisen yhteydessä edellä olevaan osoitteeseen. Samoin voit ostaa Kotitaloni
cd-levyjä Uhtua-Seuralta ennakkovaraushintaan.
Tervetuloa
Hallitus
Kalevala Kansanlaulu Ryhmän Kotitaloni cd-levy
Kotitaloni cd-levyllä on hyvä kysyntä. Kuoronjohtaja Valentina Saburova on sanoittanut ja säveltänyt
nämä 12 vienankarjalaista laulua, jotka Kalevala Kansanlaulu Ryhmä esittää.
Karjalan kielen jatkokurssi Helsingissä
Vienankarjalan kielikurssin kevätkausi on käynnissä Kalliolan kansalaisopistolla. Opettajana on
FM Ekaterina Kuzmina. Kurssilla on nyt 8 opastujaa. Yhteistyö Kalliolan kansalaisopiston kanssa on
jatkunut keväästä 2014 alkaen.
Kieli elpyy hitaasti, mutta varmasti – opiskelemalla. Yhdistyneet kansakunnat (YK) oli nimennyt
vuoden 2019 kansainväliseksi alkuperäiskielten vuodeksi.

Heimopäivät Helsingissä 17.-19.4.2020 hotelli Arthur
Heimopäivillä Uhtua-Seuran tapaaminen on lauantaina 18. huhtikuuta kello 14:15-15:30. Esittelemme
seuran toimintaa, kerromme heinäkuun vienan matkasta, perustietoa sukututkimuksesta, Vienan Kulkuri
kirjan esittely, … Tervetuloa tutustumaan meihin!
Ensiapukurssit vienalaisille keväällä Kuhmossa
Vienalaisten SPR:n ensiapukurssit ovat 24.-26. huhtikuuta SPR:n Kuhmon osaston, jonka johtajana
toimii Alpo Karppinen, tiloissa. Kouluttajana on Päivi Pohjola Oulusta.
Uhut-seuran puheenjohtaja Valentina Kovalenko on ilmoittanut kuusi henkilöä alkeiskurssille ja kuusi
henkilöä jatkokurssille, vuoden 2019 alkeiskurssilaiset. Uhtua-Seura maksaa SPR:n kouluttajien
korvaukset, koulutettavien majoitukset Kuhmossa Matkakoti Kiepissä, koulutuspäivän ruokailut ja
kahvitukset kaikille, kurssitodistukset sekä koulutukseen saapuville vienalaisille pienen matkaavustuksen per autokunta. Kurssista uutisoidaan mm. Oma Mua ja Karjalan Sanomat lehdissä. Kurssi on
saanut jäseneltämme kannatusmaksun, josta suuret kiitokset hänelle.
Uhtuan lintu pellavapaidat, rätsinäpaidat, punotut vyöt ja päähineet
Minulta voi tiedustella pellavapaitoja, rätsinäpaitoja, punottuja vöitä ja päähineitä.Yhteistyö ompelijan
kanssa toimii hyvin.Pellavapaitoja, joissa on vasemmalla puolella käsin kirjoiltu Uhtuan lintu, on tehty 10
kappaletta ja rätsinäpaitoja on tehty kaksi kappaletta. Päähineitä yritetään hankkia suoraan Petroskoista.
Siivikon talon pelastaminen
Siivikon talo Kalevalassa saatiin pikakorjattua vuotavan katon osalta viime syyskuussa. Naapuri
Nikolai Karhunen vaihtoi rikkinäiset kattolevyt ja pellitti piipun juuren. Märät muhat myös poistettiin.
Talon omistusjärjestelyä ratkotaan. Voi olla selvillä loppuvuodesta. Tavoitteena on entisöidä se
museoksi, mutta tällä hetkellä kaikki on auki.
Petrunpäivän pruasniekka matkat Turusta 8.-17.7.2020 ja Muuramesta 9.-16.7.2020 Vienaan
Pääjärvi(2 yötä)-Uhtua(3 yötä)-Venehjärvi(1 yö)-Vuokkiniemi(1 yö)
Matkalle on ilmoittautunut 48 henkilöä. Vielä on tilaa max. 12 henkilölle. Hinta on noin 750€.
Majoitukset Suomen puolella eivät kuulu hintaan.
Matka Nro 1: TURUSTA:
Kuusi täyttä päivää Vienassa ja Uhtualla 10.-15.7.2020
Reitti:

Turku-Tampere-Jyväskylä-Kuopio-Kajaani-Kontiomäki-Kuusamo-SuoperäPääjärvi-Kiestinki-Röhö-Uhtua-Vuokkiniemi-Venehjärvi-Kostamus-VartiusKontiomäki-Kajaani-Kuopio-Jyväskylä-Tampere-Turku
Tälle matkalle voi vielä ilmoittautua mukaan: matkat@uhtua.info
Lisätietoja ja ohjelmakuvaus: http://www.uhtua.info/index.php/ajankohtaista

Matka Nro 2: MUURAMESTA: Kuusi täyttä päivää Vienassa ja Uhtualla 10.-15.7.2020
Reitti:

Muurame-Jyväskylä-Kuopio-Kajaani-Kontiomäki- SuoperäPääjärvi-Kiestinki-Röhö-Uhtua-Venehjärvi-Vuokkiniemi-Kostamus-VartiusKontiomäki- Kajaani-Kuopio-Jyväskylä- Muurame
Tälle matkalle voi vielä ilmoittautua mukaan: matkat@uhtua.info
Lisätietoja ja ohjelmakuvaus: http://www.uhtua.info/index.php/ajankohtaista

Jäsenmaksu 2020
Vuosikokous 30.3.2019 vahvisti vuoden 2020 jäsenmaksuksi 20€/vuosi/henkilö. Jäsenmaksuja on jonkin
verran vielä maksamatta karhuista huolimatta. Toivomme pikaisia toimia karhuttujen osalta. Muista
käyttää laskussa olevaa viitenumeroa. Yhdistys vastaanottaa myös tukimaksuja ja kiittää
niistä jo etukäteen. Yhdistyksemme toiminnan resurssin muodostaa jäsenmaksutulot.
Uhtua-Seura ry ei maksa puheenjohtajalle eikä hallituksen jäsenille palkkaa tai palkkioita.
Yhdistyksen palveluksessa ei ole yhtään henkilöä.

Hyvää ja toimeliasta alkanutta kevättä kaikille!
Espoossa 10. maaliskuuta 2020
UHTUA-SEURA ry
Reijo Sihvonen
pakinanjohtaja
reijo.sihvonen@uhtua.info
info@uhtua.info
matkat@uhtua.info
Osoitetiedot: Uhtua-Seura ry: jäsenrekisteri 2020

