Jäsenkirje

Syyskuu 2020

Terveh Hyvä Uhtua-Seuran jäsen!
Kesä vilahti koronaa vältellen
Toukokuussa kunniapuheenjohtajamme Paavo Ahava täytti upeat 90 vuotta. Onnittelemme Paavoa ja
kutsumme hänet läskisoossille Suomalaiselle Klubille, kun elämme vakaampia ja turvallisempia aikoja.
Kalevalassa eli Uhtuolla oli 9. syyskuuta Oiva Mäkelän muistotilaisuus, hän olisi täyttänyt 60 vuotta. Oiva oli
Kalevalan piirin ja Uhut-seuran johtaja, joka siirtyi tuonilmaisiin vuonna 2004 aivan liian nuorena. Hänen
kanssa kunniajäsenemme Jari Helmisaari teki menestyksellisesti yhteistyötä monissa rakennushankkeissa
Kalevalassa noin 15 vuoden ajan. Jarilta ilmestyi marraskuussa kirja 'Vienan Kulkuri', jossa kertoo näistä
ajoista. Jari on kirjoittanut Oivalle muistosanat ja sisar-seuramme pakinanjohtaja Valentina Kovalenko on
järjestänyt muistomurkinat Uhut-seuran talolla Keski-Kuitin rannalla. Syyskuun 25. päivänä on Kalevalassa
seminaari, jossa muistellaan Oivaa ja hän saavutuksiaan. Valitettavasti Uhtua-Seura ei pääse paikan päälle.
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.
Kontiolahdella 2.-3.lokakuuta 2020 Pajotissa julkaistaan karaokelevy, jossa on mukana Kylyni ja Elämän
Kokemuksie kappaleet. Levyn tuottaa Jussi Sinkkonen. Se menee maailman jakeluun!!!
Uhtua-Seurasta voi ostaa seuraavia tuotteita
Minulta voi tiedustella Paavo Lesosen runokirjaa, Jevgeni Karakinin vienankielen alkeiskirjaa, Karjalan
Heimo kortteja, punottuja vöitä, miesten päähineitä. Myös voidaan tilata lisää miesten pellavapaitoja
kirjoiltuna Uhtuan-linnulla, Sunset-T-paitoja tai naisten rätsinäpaitoja ja muinaispukuja taiteilijan tekemin
koruin.
Salme Syri on tehnyt 'Äidin Korvike' kirja. Sitä voi ostaa suoraan häneltä itseltään. Myös Jari Helmisaarelta
voi tiedustella hänen 'Vienan Kulkuri' kirjaa.
Karjalan kielen jatkokurssi Helsingissä
Vienankarjalan kielikurssin syyskausi on alkanut 8.9.2020 Kalliolan kansalaisopistolla Helsingissä. Se kestää
joulukuu alkuun asti ja kokoontumisia on 16 kertaa. Opettajana on FM Ekaterina Kuzmina.
Kieli elpyy hitaasti, mutta varmasti – opiskelemalla.
Heimopäivät Helsingissä 9.-11.10.2020 hotelli Arthur
Heimopäivillä Uhtua-Seuran tapaaminen lauantaina 10.10. kello 14:15-15:30 on peruutettu koronan takia.
Ensiapukurssit vienalaisille Kuhmossa
Kurssi siirtyy maaliskuun lopulle 2021 tai myöhäisempään ajan kohtaan, riippuu koronaviruksesta.
Vienalaisten SPR:n ensiapukurssit järjestetään SPR:n Kuhmon osaston, jonka johtajana
toimii Alpo Karppinen, tiloissa Kuhmossa. Kouluttajana on Päivi Pohjola Oulusta ja apukouluttaja on
Kuhmosta. Osallistujat majoittuvat Matkustajakoti Kieppi Vienantie 3.

Matkat siirtyvät vuodelle 2021 Uhtua-Seuran 30-vuotis juhlamatkaksi
Petrunpäivän pruasniekka matkat Turusta 8.-17.7.2021 ja Muuramesta 9.-16.7.2021 Vienaan
Pääjärvi(2 yötä)-Uhtua(3 yötä)-Venehjärvi(1 yö)-Vuokkiniemi(1 yö)
Nyt kaikki matkat on peruttu vuodelle 2020, mutta jos haluat pitää varauksen voimassa 2021 juhlamatkalle,
niin voit ilmoittaa siitä matkat@uhtua.info. Matkojen suunnittelu on aloitettu, mutta ei ole varmaa, että
ensivuonna rajat aukeavat Venäjälle. Nyt siellä on tuplaten tartuntoja verrattuna 25/100000 rajaan.
Jäsenmaksu 2020
Kiitämme kaikkia jäseniämme jäsenmaksujen ajallaan maksamisesta.
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

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 palkintojen
arvontaan. Palkinnot ovat Seuran tuotteita:cd-levy, kirja, vyö,...
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 31.1.2021. 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 2020. Jäsenmaksu vuodelta 2021 on 20€.

Hyvää ja värikästä syksyn aikaa sekä onnea ja menestystä aktiiviseen jäsenhankintaan.
Espoossa 11. syyskuuta 2020
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