Terveh Arvoisa Uhtua-Seuran jäsen

Elokuu 2012

Seuramme toiminta käynnistyi kaksikymmentä vuotta sitten, vuonna 1991. Seuramme perustettiin
Uhtuan Seudun Perinneseura -nimisenä, joka myöhemmin muutettiin Uhtua-Seura ry:ksi.
Kun kansainvälistäkin avustusta saaneet hankkeet Uhtualla oli saatu päätökseen, katsoi johto
aiheelliseksi purkaa ry-muotoisen yhdistyksen, ja jatkaa aktiivista seuratoimintaa Uhtua-Seura
-nimisenä.
Seuran tarkoituksena on ollut ja on toimia sellaisten henkilöiden keskinäisenä yhdyssiteenä,
joiden juuret ovat Uhtuan seudulla tai jotka kokevat arvokkaaksi pitää yhteyttä Uhtuan seudulla
edelleen asuviin karjalaisiin ja jotka haluavat vaalia vienankarjalaista kulttuuria ja taloudellista
hyvinvointia.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura, tarvittaessa yhteistyössä muiden yhteisöjen kanssa
• vaalii karjalan kielen ja kulttuuriin säilymistä
• toimii aloitteentekijänä ja koordinaattorina sellaisten hankkeiden käynnistämisessä
ja toteuttamisessa, jotka tähtäävät Uhtuan seudun asukkaiden henkisten, yhteiskunnallisten ja taloudellisten olojen kohentamiseen
• edistää Vienan Karjalan historiantutkimusta, karjalaisen perinteen tallentamista ja
vienankarjalaisten sukujen sukututkimusta
• järjestää kulttuuri- ja valistustilaisuuksia sekä kotiseututapaamisia
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen.
Seuramme jäsenrekisterin mukaan sinut on hyväksytty ja merkitty seuramme jäseneksi, siksi
olet saanut tämän kirjeen.

Vuosikokous pidettiin 31.3.2012 Lahdessa
Seuran johtokuntaan valittiin: Jorma Elo (Eura), Markus Elo (Nuutajärvi), Kari Kemppinen
(Helsinki), Erkki Mitro (Espoo), Jarmo Rantanen (Kokemäki), Hannu Raulo (Helsinki), Anna
Salminen (Oulu) ja Salme Syri (Konnevesi). Kokous valitsi seuran uudeksi puheenjohtajaksi
Kari Kemppisen.
Kokous vahvisti toimintasuunnitelman 2012, jonka keskeisiä asioita ovat mm.
Uhtua-Seura (Suomi):
• jäsenrekisteritietojen päivittäminen; siirtyminen sähköiseen jäsenrekisteriin
• seuran www-sivujen päivittäminen ja samalla käyttöjärjestelmän muuttaminen siten,
että muutokset ja päivitykset voidaan jatkossa tehdä johtokunnan jäsenten toimesta
• jäsenmaksun kerääminen: 10 euroa / henkilö / vuosi, jolla ensi sijaisesti katetaan
yhteydenpitokustannuksia jäsenistöön ja Vienan Karjalan alueen asukkaiden,
erityisesti lasten ja nuorten olojen kohentamiskustannuksia
Uhut-seura (Vienan Karjala):
• seuratalon ulkomaalausavustus
• Uhtuan alueen vanhojen valokuvien, paikannimien ja historiatietojen keräystuki
• Vienan alueen koulujen karjalan kielen opetuksen tukeminen, mm. oppilasstipendit
• Uhtuan folklore-ryhmän esiintymisten tukeminen
• matka-avustusten myöntäminen seuran jäsenille

Jäsenrekisteritietojen päivittäminen
Olemme ottaneet käyttöön uuden jäsenrekisterijärjestelmän. Haluamme parantaa ja sujuvoittaa
yhteydenpitoa jäsenistöömme. Siksi päivitämme kaikkien jäsentemme yhteystiedot. Ole
ystävällinen ja täytä oheinen lomake ja palauta se meille ensi tilassa.
Yhteystietosi voit lähettää / päivittää myös osoitteessa:
www.uhtua.info > Uhtua-Seura > Palaute/yhteydenotto
Jäsenrekisterimme tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä niitä käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.
Rekisterin ylläpitäjänä Uhtua-Seura (Johtokunta) vastaa rekisterin tietosisällöstä ja noudattaa
voimassa olevia henkilö- ja tietosuojalakeja ja -määryksiä.
Kaikkien 30.9.2012 mennessä jäsentietoja netissä päivittäneiden ja/tai lomakkeen palauttaneiden
kesken arvotaan viisi (5) kirjapalkintoa - kirja per henkilö.

Uusi-ilmeiset netti-sivut
Seuramme avasi 21.4.2008 omat nettisivut osoitteessa: www.uhtua.info. Maailma ympärillämme
muuttuu ja internetistä on tullut entistä tärkeämpi tiedonvälittäjä, ei ainoastaan omalle jäsenistölle
vaan suurelle yleisölle, siksi on tullut aika uusia ilmettä, joka jatkossa mahdollistaa myös entistä
taloudellisemman ja omatoimisen päivitysmahdollisuuden. Käy katsomassa uutta ilmettä, kerro
sukulaisillesi, tuttavillesi... vieraile sivuilla säännöllisesti: saat tietoa ajankohtaisista asioista /
tapahtumista. Jos sinulla ei ole tietokonetta, niin lapsillasi, naapurissa, kirjastossa sellainen
varmasti on. Ja osoitetietojen päivityksen jälkeen lupaamme lähettää myös kirjepostia aika-ajoin.

Jäsenmaksu
Uhtua-Seuran vuosikokouksessa (31.3.2012) tehtiin päätös jäsenmaksusta 2012: kymmenen (10)
euroa / henkilö / vuosi. Edellä on kerrottu mihin ja miten jäsenmaksutuloja vuosittain käytetään.
Jäsenmaksut 15.9.2012 mennessä Uhtua-Seuran tilille (Nordea):
tili:
FI38 1228 3000 0208 24
viite:
jäsenmaksu 2012
Tämän lisäksi voit, niin halutessasi, maksaa vapaaehtoisen tukimaksun samalle Uhtua-Seuran tilille
- kiitos tuesta.

Koirien Kalevala -kirjoja Uhtuan alueen ekaluokkalaisille
Olemme pyytäneet Uhut-seuralta osoite- ja oppilasmäärätiedot syksyllä 2012 karjalan kielen
opiskelun aloittavista oppilaista ja kouluista - heitä oli kolmessa koulussa yhteensä n. 40 tyttöä ja
poikaa. Olemme kesäkuussa toimittaneet, Jarmo Rantasen avustuksella, Uhut-seuran puheenjohtaja
Valentina Kovalenkolle (= opettaja) Koirien Kalevala -kirjat odottamaan uusia oppilaita.
Samanlaista tietoa olemme pyytäneet muista Karjalan tasavallan piirin karjalais-kouluista ja
oppilasmääristä. Kirjastojen osoitetiedot olemme saaneet ja toimittaneet ne Karjalan Sivitysseuralle,
joka hoitaa kirjojen toimitukset kirjastoille.
Uhtua-Seuran tavoitteena jatkossakin on toimittaa, joka syksy kouluvuotensa aloittaville uusille
oppilaille omat henkilökohtaiset Koirien Kalevala -kirjat.

Tavoite on mahdollista toteuttaa vain Auta lasta oppimaan -lahjoitusvaroin, joita vastaanottaa
KSS: www.karjalansivistysseura.fi tai (09) 171414. Myös seuramme kautta voit tilata Koirien
Kalevala -kirjoja (hinta 20 euroa/kirja tai esim. 5 x 20 = 100 euroa). Merkitse maksusuoritukseen:
Koirien Kalevala. Kiitos tuesta!
Muistenet, että vuonna 2010 Mauri Kunnaksen Koirien Kalevala -kirjan käänsi vienankielelle
uhtualainen Nadja Lutohina. Hän toimi mm. vuosikymmenet Uhtuan kielipesän opetttajana.

Koirien Kalevala -nukketeatterikiertue tulee Suomeen
Nuori Karjala -järjestön Ciciliusku (= sisilisko) -nukketeatteri tulee esiintymiskiertueelle Suomeen.
Kari Kemppinen neuvotteli Nuori Karjala -järjestölle oikeuden editoida vienankielisestä Koirien
Kalevala -kirjasta nukketeatteriversiot vienaksi ja livviksi - esitettäväksi ensi sijaisesti Karjalassa.
Ensi-ilta oli 1.4.2012 Petroskoissa ja se sai erittäin hyvät arvostelut ja yleisön vastaanoton.
Nyt Suomi-Venäjä-Seuran Länsi-Suomen Piirin tuella 12-hengen teatteriryhmä tulee Suomeen 9.–
18.11.2012. Esityspaikkakuntina ovat (alustavasti): 10.11. Sastamala (esityspaikkana Pukstaavi tai
Sylvään koulu), 11.11. Tampere (esityspaikkana Teatteri Hällä tai Vanha Kirjasto-talo), 12.11.
Tampere (Hervannan Cinola / vapaa-aikakeskus), 13.11. Vaasa (Miratalo), 14.11. Kauhava ja
Seinäjoki (Kauhavan Koulu-keskus [ilmaisnäytös], Seinäjoen Nuorisokeskus), 15.11. Pori
(Harjavallan koulu-keskus [ilmaisnäytös], Nakkilan päiväkodit, 16.11. Turku (Turun venäjänkielinen päiväkoti Miska-talo, Nuorisokeskus Vimma (useampi esitys), 17.11. Espoo (esitys-paikat
avoinna, kaksi esitystä), 18.11. Helsinki (esityspaikat avoinna, kolme esitystä).
Koirien Kalevala -esityksen lisäksi Ciciliusku esittää ”Kun susi vasikalle emona oli” -näytelmän
erityisesti päiväkotien nuorimmille lapsille. Osa esityksistä on ilmaisnäytöksiä, muuten lippujen
hinnat ovat erittäin edulliset: aikuiset 8 euroa ja lapset 5 euroa.
Yleiskulut 12 hengen pyörittämisessä ovat huomattavat. Toivottavasti erilaiset yhdistykset lähtevät
innokkaasti markkinoimaan esityksiä, jotta saadaan yleisöä runsaasti teatteriesitystilaisuuksiin ja
näin kulut katettua ja Ciciliusku-nukketeatterille vielä stipendikin matkaan uusien näytelmien
valmistamiseksi.
Tulemme kertomaan ainakin seuramme www-sivuilla lopullisen ohjelma-aikataulun. Myös
Karjalan Heimo -lehti jukaisee ne, mutta jo nyt kannattaa laittaa asia allakkaan.

Ensiapukurssi vienalaisille Kuhmossa
Uhtua-Seura ja SPR:n Kuhmon osasto järjestävät syksyllä ensiapukurssin (Ea1), joka on tarkoitettu
ensisijaisesti vienalaisille (Uhtua, Vuokkiniemi...). Kuhmolaiset hoitavat myös kurssillle
osallistuvien vienalaisten majoittamisen perheissään. Ja Uhtua-Seura maksaa mahdollisuuksiensa
mukaan matka-avustuksia / kimppakyytejä.
Uhtua-Seura on neuvotellut tämän ainutlaatuisen mahdollisuuden SPR:n Kuhmon osaston kanssa
Vienan Karjalasta saapuville ajatuksella, että kurssi ei ainoastaan tarjoa osallistujille ensiaputaitojen
oppimismahdollisuutta, vaan se palvelee jatkossa heidän tietojen ja taitojen osalta laajemmaltikin,

esimerkiksi suomalaisia matkailijoita. Ainahan matkoilla voi sattua jotain yllättävää, jolloin Ea1kurssin tiedot ja taidot ovat avuksi.
Monikaan vienalainen ei tiedä, että suomalaisten matkalijoiden viisumin saamiseksi tarvitaan
voimassa oleva vakuutusturva, joka mahdollistaa lääkäripalvelujen pyytämistä Suomesta, eikä siitä
aiheudu vienalaisille kustannuksia. Tämän tiedon soisi leviävän, yhdessä ensiaputaitojen kanssa
laajemmaltikin, erityisesti vienalaisten perhemajoittajien keskuudessa.
Kurssille osallistuvat myös suomalaiset rajaviranomaiset, kertoen kuinka tulee toimia, jos on
tarvetta rajan ylittävään lääkäri- ja/tai ambulanssikuljetuksiin.
Tiedotamme kurssin ajankohdasta erikseen. Sinne voidaan ottaa myös jokunen seuramme jäsen, jos
kiinnostusta on. Suomalaiset maksavat omat matka- ja majoituskulunsa. Kaksipäiväinen kurssi on
muuten ilmainen, opetuskieli suomi.

Tilaa itsellesi. lapsellesi, sukulaisellesi Vienan Karjala -lehti
Lehti on vienankielinen, se seuraa ajankohtaisia Vienan Karjalan alueen asioita ja tapahtumia, se on
pirteästi taitettu ja toimitettu - sen avulla voit kehittää tai ylläpitää kielitaitoasi. Ja samalla tukea
arvokasta kielen elvytystyötä.
Lehden vuositilaus (2012) maksaa 35 euroa. Se ilmestyy joka toinen viikko tabloid- kokoisena,
4-värisenä ja vähintään 8-sivuisena sanomalehtenä.
Lehden voi tilata myös pdf-versiona sähköpostiosoitteeseen, vuositilaus (2012) maksaa 7 euroa.
Tilausmaksun voi maksaa Suomesta, Nordea 147435-162895 / Alina Tshuburova, jota kautta
maksu ohjautuu Periodika-kustantamolle Petroskoihin.
Maksun lisäksi lehdelle täytyy ilmoittaa nimi- ja osoitetiedot tai sähköpostiosoite, johon lehti
lähetetään, osoitteella: vienankarjala@mail.ru

Heimohenkisin terveisin ja toimeliasta syksyä toivottaen
UHTUA-SEURA

Kari Kemppinen
puheenjohtaja

Osoitetiedot: Uhtua-Seuran jäsenrekisteri 2011

