Jäsenkirje

Huhtikuu 2020

Terveh Uhtua-Seuran jäsen
Kevät etenee nopeasti, vaikka koronavirus rajoittaa meidän kaikkien elämää. Nyt täällä Uudellamaalla
olemme eristyksissä ainakin kolme viikkoa vielä. Kaikki suunnitelmamme menivät uusiksi ja vuosikokous oli
pakko pitää sähköpostikokouksena, koska yli 10 henkilön kokoukset ovat kiellettyjä ja myös
liikkumisrajoitukset astuivat voimaan kokouspäivänä. Onnistuihan se kokoontuminen näinkin ja
sähköpostikokouksessa oli läsnä 16 jäsentä.
Yhdistyksen vuosikokous oli 28. maaliskuuta 2020 sähköpostissa ja sen päätöksiä
 tilinpäätös 2019 vahvistettiin,vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
 toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2021 vahvistettiin
henkilöjäsen 20€/v, kannatusjäsen 100€/v ja tuki-/yhteisöjäsen 200€/v
 hallituksen jäsenmäärä on kuusi/toimintavuosi, heille ei makseta palkkioita, hallitukseen
valittiin: 2018-2020: Tanja Lasaroff (Parola) ja Juhani Riutta (Turku)
2019-2021: Jorma Elo (Eura) ja Sari Karjalainen (Muhos)
2020-2022: Anna Salminen (Oulu) ja Irma Aleksejeva (Kitee)
 puheenjohtajaksi 2020 valittiin: Reijo Sihvonen (Espoo)
 tilintarkastajiksi valittiin: Pertti Hiltunen KHT ja varatilintarkastajaksi Tomi Rimpinen KHT
Vuosikokouksen jälkeen sovittiin muistamisesta...
 Uhtua-Seuran pöytästandaardit luovutetaan huhtikuussa Erkki Mitrolle, hallituksen jäsen
2000-2019, ja Kari Kemppiselle, hallituksen puheenjohtaja 2012-2019.
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 1.4.2020 päätöksiä
 hallitus valitsi keskuudestaan yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Tanja Lasaroffin
 vienalaisille tarkoitettu SPR-ensiapukurssi Kuhmossa siirtyy 9.-11.10.2020 tai myöhemmin
 Vienan matkat 9.-16.7.2020 siirtyvät vuodelle 2021 seuran 30-vuotis juhlamatkaksi
 karjalan kielen kurssit Kalliolan kansalaisopistossa jatkuvat syksyllä
 Uhut-seuran toiminnan tukeminen Kalevalassa jatkuu
 Kalevalan koulun suomenkielen ja vienankielen opiskelijoita muistetaan
 yhdistyksen taloutta pyritään vahvistamaan jäsenhankinnan lisäksi
 jäsenistöön pidetään yhteyttä jäsenkirjein, omien www-nettisivujen ja facebook-sivujen
muodossa ja osallistumalla Heimopäiville
 nettisivujemme Tapahtumakalenterissa pidetään ajan tasalla eri karjalaisjärjestöjen ja
-seurojen sekä -yhteisöjen tietoja
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. Levyjä voi tiedustella osoitteesta
reijo.sihvonen@uhtua.info tai info@uhtua.info. Minulta voi tiedustella myös Paavo Lesosen runokirjaa ja
Jevgeni Karakinin vienankielen alkeiskirjaa.

Karjalan kielen jatkokurssi Helsingissä
Vienankarjalan kielikurssin kevätkausi on keskeytetty Kalliolan kansalaisopistolla. Syksyllä kurssi jatkuu
sovitusti. Opettajana on FM Ekaterina Kuzmina. Kieli elpyy hitaasti, mutta varmasti – opiskelemalla.
Heimopäivät Helsingissä 9.-11.10.2020 hotelli Arthur
Heimopäivillä Uhtua-Seuran tapaaminen on lauantaina 10. lokakuuta kello 14:15-15:30. Esittelemme
seuran toimintaa, kerromme heinäkuun vienan matkasta, perustietoa sukututkimuksesta, Vienan Kulkuri
kirjan esittely, … Tervetuloa tutustumaan meihin!
Ensiapukurssit vienalaisille Kuhmossa
Kurssi siirtyy 9.-11.10.2020 tai myöhäisempään ajan kohtaan, riippuu koronaviruksesta.
Vienalaisten SPR:n ensiapukurssit ovat 24.-26. huhtikuuta SPR:n Kuhmon osaston, jonka johtajana
toimii Alpo Karppinen, tiloissa. Kouluttajana on Päivi Pohjola Oulusta.
Matkat siirtyvät vuodelle 2021 Uhtua-Seuran 30-vuotis juhlamatkaksi
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, joista 3 oli perunut osallistumisen koronaviruksen takia.
Nyt kaikki matkat on peruttu, mutta jos haluat pitää varauksen voimassa 2021 juhlamatkalle, niin voit
ilmoittaa siitä matkat@uhtua.info.
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
Talon omistusjärjestelyä ratkotaan parasta aikaa. Tavoitteena on entisöidä se museoksi, mutta tällä hetkellä
kaikki on auki.
Jäsenmaksu 2020
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.
Jos sinulle tulee tämä jäsenkirje kirjeenä kotiin, niin toivomme, että voisit kertoa meille sähköpostiosoitteesi
info@uhtua.info sp-osoitteeseemme, jolloin säästäisimme postimaksuja.
Uhtua-Seura ry ei maksa puheenjohtajalle eikä hallituksen jäsenille palkkaa tai palkkioita.
Yhdistyksen palveluksessa ei ole yhtään henkilöä
Hyvää, rentouttavaa kesää ja mukavia kotimaan matkoja kaikille!
Espoossa 1. huhtikuuta 2020
UHTUA-SEURA ry
Reijo Sihvonen
pakinanjohtaja
reijo.sihvonen@uhtua.info, info@uhtua.info, matkat@uhtua.info
Osoitetiedot: Uhtua-Seura ry: jäsenrekisteri 2020

