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Terveh Uhtua-Seuran jäsen

Joulukuu 2014

Joulun läheisyys on käsinkoskeltavissa, on aika rauhoittua joulun viettoon yhdessä läheisten kanssa,
muistamaan tuonilmaisiin siirtyneitä – jokainen omalla perinteisellä tavallaan.
Olemme iloisia, että tämän jäsenkirjeen saajien joukossa on runsaasti ensikertalaisia – tervetuloa
kaikki uudet jäsenet mukaan yhdistyksemme toimintaan.
Yhdistyksemme toiminta painottuu, resurssiemme puitteissa, kieleen, kulttuuriin ja tulevaisuuteen,
joista lyhyesti seuraavaa:
Kieltä. Kevätkaudella (29.4.–27.5.) järjestimme yhteistyössä Kalliolan kansalaisopiston kanssa
Helsingissä karjalan kielen (viena) kurssin. Hyvät kokemukset kannustivat jatkamaan ja syyskaudella (11.9.–4.12.) järjestimme uuden karjalan kielen kurssin. Molempien kurssien opettajan
toimi FL Olga Karlova ja kursseille osallistui innostunut joukko opin-haluisia. Sen sijaan loppuvuoteen (8.–9.11. ja 23.–23.11. = kaksi viikonloppua) suunniteltu karjalan kielen intensiivi-kurssi
jouduttiin peruuttamaan, koska osallistujamäärä ei sittenkään yltänyt minimäärään saakka.
Seuraava karjalan kielen alkeiden jatkokurssi, yhteistyössä Kalliolan kansalaisopiston ja FL Olga
Karlovan kanssa, järjestetään 15.1.–26.3. Helsingissä – ilmoittautumiset viimeistään 7.1.2015.
Kurssi-ilmoitus ja ilmoittautumisohje jäsenkirjeen lopussa. Tervetuloa mukaan!
Kulttuuria. Yhdistyksemme osallistui Karjalaiset Laulujuhlat –tapahtuman suunnitteluun ja
järjestelyihin, joka kokosi suureen karjalaiseen laulujuhlapruasniekkaan 27.–29.6. Joensuussa
useita satoja laulajia (nais-, mies- ja sekakuoroja) Karjalan tasavallasta, Ruotsista, Virosta ja
Suomesta.
Yhdistyksemme on jo mukana ensi vuoden Sortavalan Laulujuhlat –tapahtuman suunnittelussa,
jotka järjestetään 5.–7.6.2015 Suurena Kalevalaisena Pruasniekkajuhlana, sillä silloin tulee
kuluneeksi 80 vuotta siitä kun legendaarisen maineen Sortavalalle loivat vuonna 1935 pidetyt
Kalevalaisen riemuvuoden Laulujuhlat. Ensi vuosi on myös Kalevalan merkkivuosi – ensimmäisen
Kalevalan julkaisemisesta on kulunut 180 vuotta.
Tulevaisuutta. Yhdistyksemme järjesti 12.10.2014 vienalaisille EA1-ensiapukurssin yhteistyössä
Kuhmon SPR:n kanssa, Kuhmossa. Kurssille osallistui toistakymmentä henkilöä, jotka toimivat
kouluissa, lastentarhoissa opettajina ja/tai ovat niiden henkilökuntaa. Yhdistyksemme hallitukselle
kouluttajat toimittivat loppuraportin, jossa todettiin seuraavaa: “Kokonaisuudessaan kurssille
osallistuvat henkilöt olivat erittäin motivoituneita ja heitä oli ilo opettaa. Kurssilaiset oppivat asiat
hyvin ja täytyy kouluttajan näkökulmasta todeta että opituilla ensiapu taidoillaan varmasti
pelastavat hädän hetkellä ihmisen hengen.”
Syyskaudelle suunniteltu toinen EA1-ensiapukurssi jouduttiin, aikatauluongelmista johtuen, siirtämään tammi-helmikuulle 2015.
Kevätkaudella 2015 jatketaan ensiapukurssien järjestämistä, jolloin on vuorossa ensimmäinen
EA2-tasoinen jatkokoulutuskurssi vienalaisille, jotka ovat käyneet alemman peruskurssin. Näitä
EA1-kursseja yhdistyksemme on silloin järjestänyt yhteensä kolme, joihin on jo osallistunut lähes
neljäkymmentä henkilöä.

Kielitaitoa voit ylläpitää tai kohentaa tilaamalla itselle, läheisille karjalan kielisen (livvi/viena)
Oma Mua -lehden, kerran viikossa ilmestyvänä nettilehtenä (pdf): 20 € / vuosi 2015. Lehti
toimitetaan sähköpostiosoitteeseen.
Jos olet kiinnostunut Karjalan tasavallan asioista ja tapahtumista, voit tilata suomenkielisen
Karjalan Sanomat -lehden, kerran viikossa ilmestyvänä nettilehtenä (pdf): 30 € / vuosi 2015.
Lehti toimitetaan sähköpostiosoitteeseen.
Tilaukset hoitaa ja maksut välittää: Karjalan Sivistysseura ry, puh. (09) 171 414 tai s-posti:
toimisto@karjalansivistysseura.fi KSS:n pankkiyhteys: FI23 1800 3600 0519 44
Suomenkielistä Carelia-aikakauslehteä (ilmestyy 2 x/ vuosi) on myös mahdollista tilata Suomesta.
Lisätietoja: Ruslania Books Oy, puh. (09) 272 7070, http://ruslania.com
Facebook-ryhmämme kasvaa, mukana nyt jo 190 henkilöä, jotka käyvät vilkasta keskustelua,
julkaisevat kuvia Vienan Karjalasta, etsivät/vaihtavat tietoja suvuistaan… Jos olet kiinnostunut
klikkaa ja katso: https://www.facebook.com/groups/147520075433893/ Tule mukaan!
www.uhtua.info -nettisivujamme päivitetään jatkuvasti. Sen seuratuimpia osioita ovat
Ajankohtaista ja Tapahtumakalenteri –palstat. Yhdistystämme käsitteleviin tietoihin pääse suoraan
klikkaamalla tästä: http://www.uhtua.info/index.php/uhtua-seura
Vuosikokous 2015. Tervetuloa Kajaaniin 11.4.2015 yhdistyksemme vuosikokoukseen. Samalla
voit osallistua KSS:n Heimoviikonloppuun. Jäsenille lähetämme tarkemman kutsun hyvissä ajoin
ensi vuoden alkupuolella.
Uhtua-Seura ry:n hallitus kiittää kaikkia jäseniään kuluneesta vuodesta ja toivottaa kaikille

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015
Hyvyä rostuota ta onnie uuvella vuuvella 2015
Passipo hyvästä yhteisruavosta vuuven 2014 aikana

Kuva: Jarmo Rantanen

UHTUA-SEURA ry
Kari Kemppinen, puheenjohtaja

Karjalan kielen kurssi
kevätkaudella Helsingissä
122445K
KARJALAN KIELI, ALKEIDEN JATKO, A1.2
(24 t) 15.1.–26.3.(ei 19.2., 5.3. eikä 12.3.), to 17.00–19.15
Kurssilla täydennetään vienankarjalan taitoja ja pyritään
selviämään sillä arkielämän tilanteissa. Jatketaan karjalaiseen
kulttuuriin tutustumista ja kielen perusrakenteiden opiskelua.
Kurssilla vertaillaan karjalan eri murteita, siksi se sopii niin
varsinaiskarjalan kuin livvinkarjalankin harrastajille.
Kurssin pohjana on opettajan monistemateriaali.
Hinta 67 euroa, opettaja: Olga Karlova, FL
Ilmoittautuminen viim. 7.1. (paikat täytetään järjestyksessä):
www.kalliolankansalaisopisto.fi tai puh. 010 279 5080
Kurssipaikka: Kalliolan kansalaisopisto, Sturenkatu 11, Helsinki
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