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Tämä on tämän vuoden ensimmäinen kirje, vaikka vuosi on jo hyvässä vauhdissa ja päivät pitenevät
harppauksin kevään kautta kohden kesää..., niin vielä voi toivottaa; oikein hyvää alkanutta vuotta.
Monenlaista on jo ehtinyt tapahtua ja paljon on uusia asioita tulossa seuramme toiminnassa.
Vienankieliset internet-sivut avautuivat vuoden vaihteessa
Jos et ole vielä ehtinyt vierailla www.uhtua.info -sivuillamme ja klikata sen menuvalikosta vienaksi
-painiketta, niin tee se ensi tilassa. Sivustomme on käännetty kokonaisuudessaan vienaksi palvelemaan vienankielisiä, kieltä harrastavia ja opiskelevia - rajan molemmin puolin asuvia. Seuramme
sai Karjalan Sivistystysseura ry:ltä kohdeavustuksen, josta kiitos. Avustus mahdollisti mittavan
työn toteuttamisen; mm. käännöstyöt tehtiin petroskoilaisten ystäviemme avustuksella. Vienankielistä sivustoa päivitetään jatkossa säännöllisesti.
Ajankohtaista-osio ja Tapahtumakalenteri
ovat aktiivisen päivityksen kohteina ja palvelevat ensisijaisesti nettikäyttäjiä. Jos sinulla ei ole
mahdollisuutta päivittäin käydä ko. sivuillamme, niin ota tavaksesi vierailla kirjastossa tai kääntyä
sukulaisten / naapurien puoleen ja seurata yhdessä heidän kanssa karjalaisasioita, tapahtumia sekä
tilaisuuksia: mitä?, missä?, milloin? -periaatteella ja osallistua niihin.
Uhtuan jääkiekkokaukalo sai uudet valaisimet
Uhtualla toimii urheiluseura Kalevalan Kontiet, jonka vetäjänä ja huoltajana toimii Vladimir
Kovalenko (Uhut-seuran puheenjohtaja Valentina Kovalenkon puoliso). Hän otti yhteyttä UhtuaSeuraan, kysyen voimmeko auttaa lisävalojen hankkimiseksi jääkiekkokaukaloon, joka on heikosti
valaistu.
Jääkiekkokaukalo, pukeutumistilat suihkuineen ja äänentoistolaitteistoineen ovat hyväkuntoisia ja
ahkerassa käytössä, jossa harjoittelee ja pelaa useampikin juniorijoukkue. Pelimatkoja on tehty
myös mm. Vienan Kemiin, hyvin tuloksin.
Uhtua-Seura suunnitteli kaukalon päälle vaijeriripusteisen lisävalaistuksen, sai hankittua valaisimet
Suomesta ja toimitti Uhtualle, jossa ne nyt ovat asennettuina valaisemassa jääkiekkokaukaloa.
Uhtua-Seuran jäsenet ovat aiemmin toimittaneet jääkiekkovarusteita junioreille. Samalla kun
Vladimir Kovalenko kiittää Uhtua-Seuraa tuesta, niin hän toteaa, että nuorten, joita Uhtualla riittää,
urheilutoiminta on tärkeää, koska kulttuuritoimintaa lukuunottamatta, muuta nuorisotoimintaa on
vähemmän. Myös Vladmir Kovalenko on ystävineen tehnyt arvokasta nuorisotyötä urheilun saralla.
Kalevalan Kontiet -seura pelaa myös jalkapalloa ja pelimatkoja on tehty Suomeen, mm. Suomussalmea vastaan on ollut lukuisia ystävyysotteluita.
Suomen Punaisen Ristin Kuhmon osasto järjestää
Uhtua-Seuran kanssa ensiapukurssin vienalaisille 30.3.2013 Kuhmossa
Viime vuonna toteutettavaksi suunniteltu kurssi toteutuu ja järjestelyt ovat loppusuoralla. Kurssille
osallistuu, tiettävästi ensimmäistä kertaa, Vienan Karjalasta saapuvia henkilöitä, erityisesti Kalevalasta (Uhtualta), Jyskyjärveltä ja Vuokkiniemeltä - yhteensä toistakymmentä henkilöä. Kurssilaiset
majoittuvat Kuhmon seurakunnan Paloniemen leirikeskuksessa.

Uhtua-Seura on suunnitellut ja neuvotellut tämän ainutlaatuisen kurssin SPR:n Kuhmon osaston
kanssa Vienan Karjalasta saapuville ajatuksella, että kurssi ei ainoastaan tarjoa osallistujille
ensiaputaitojen oppimismahdollisuutta, vaan se palvelee jatkossa heitä sekä opittujen taitojen ja
tietojen osalta laajemmaltikin, esimerkiksi Vienan Karjalassa matkustavia suomalaisia matkailijoita.
Ainahan matkoilla voi sattua jotain yllättävää, jolloin Ea-kurssin tiedot ja taidot ovat avuksi.
Monikaan vienalainen ei tiedä, että suomalaisten matkalijoiden viisumin saaminen edellyttää
voimassa olevaa vakuutusturvaa, joka mahdollistaa jopa lääkäripalvelujen pyytämistä Suomesta,
eikä siitä aiheudu vienalaisille kustannuksia. Kustannusten pelko ja kuka maksaa? -ajattelu,
viivyttävät monasti avunpyyntöjä. Tämänkin tiedon soisi leviävän laajemmalti matkailijoiden,
yhdessä ensiaputaitojen kanssa, erityisesti vienalaisten perhemajoittajien keskuudessa.
Uhtua-Seura tukee kurssille osallistuvia majoitus- ja matkakustannusten osalta. Kurssi on
vienalaisille maksuton.
Kurssipaikka: Kirkkotie 20, Kuhmo (ent. lääkäritalo I), SPR:n Kuhmon osasto
Kurssipäivä ja -aika: lauantai 30.3. klo 13.00 – 19.30. Kurssin opetuskieli on suomi.
Kutsu Uhtua-Seuran vuosikokoukseen
Uhtua-Seuran vuosikokous pidetään lauantaina 13.4.2013 klo 14, Liisankatu 29 A, Helsinki
(Kruununhaka), Helsingin ortodoksisen seurakunnan Kotikirkko-tiloissa, 4. krs.
Kokouksessa käsitellään toimintakertomus ja tilit vuodelta 2012, valitaan johtokunta 2013,
päätetään jäsenmaksut 2013. Asialista jaetaan kokouspaikalla. Johtokunta - Tervetuloa!
Kokouksen päätyttyä Karjalan Sivistysseura ry:n kuuluvat jäsenet voivat siirtyä 13.4.2013 klo 16
alkavaan KSS:n vuosikokoukseen. Paikka: Helsingin ort. srk:n seurakuntasali, Unioninkatu 39
(sama kiinteistö, eri sisäänkäynti). Kokouksen jälkeen klo 19 alkaa samassa paikassa Karjalainen
tee- ja tarinailta. Karjalan Sivistysseura ry:n Heimoviikonlopun tilaisuudet jatkuvat; sunnuntaina
14.4. klo 11.30 Heimomurkina ja klo 13 Heimojuhla - molemmat Hotelli Arthurissa, Vuorikatu 19,
Helsinki.
Ciciliusku-nukketeatteri vierailee Suomessa
Tämän ainutlaatuisen vuonna 2005 perustetun nukketeatterin päätehtävänä on karjalan kielen
säilyttäminen ja tunnetuksi tekeminen, erityisesti Karjalan tasavallassa, siksi “nuket” puhuvat vain
karjalaa (livviä tai vienaa). Melkein kaikki sen näyttelijät ovat Petroskoin yliopiston Itämerensuomenkielen ja kulttuurin tiedekunnan nykyisiä tai entisiä opiskelijoita, jotka ovat opiskelleet
pääaineena karjalankieltä.
Ciciliuskun Koirien Kalevala -näytelmää esitetään 9.–12.4. Oulussa, KSS:n Heimopäivillä 14.4.
Helsingissä sekä Hämeenlinnassa 15.4. klo 13 "Inspiring World of Kalevala" -näyttelyn avajaissa
Hämeenlinnan kirjastossa.
Viisasten kerhotoiminta Vienan Viisaat ja Aunuksen Ajattelijat
Karjalan Sivistysseuran vuoden 2013 toimintasuunnitelmaan on kirjattu Viisastien kerhotoiminta
”Vienaan Viisaat ja Aunuksen Ajattelijat”. Viisasten kerhot ovat tapa toimia eikä edellytä ”kerhon”
perustamista. Pääkaupunkiseudulla asuvat seuran seniorijäsenet ryhtyvät tapaamaan muutaman
kerran vuodessa muistelutilaisuuksissa, joissa on ennalta määritelty teema (esimerkiksi johonkin
kylään liittyviä muisteloita). Keskustelut tallennetaan esimerkiksi nauhoittaen ja kirjoitetaan
tarinoiksi, jotka julkaistaan tulosteina sekä seuran nettisivuilla sähköisinä kirjasina.

Viisasten kerhotoiminta käynnistyy mahdollisuuksien mukaan myös osana alueellisten alaosastojen
toimintaa sekä Karjalassa, jossa toiminnan organisointi on Karjalan Rahvahan Liiton tehtävä.
Karjalaisten mukaan tulolla saataisiin kootuksi myös karjalankielisiä tarinoita.
Pääkaupunkiseudulla toiminta käynnistetään toukokuun alkupuolella tapaamisessa, jossa toiminnan
muodoista sovitaan. Varsinainen kerhotoiminta käynnistyy alkusyksystä.
Karjalan Sivistysseura toimii koolle kutsujana.
Vienankieltä ja kulttuuria Vuokkiniemellä
Perinteinen karjalan kielen (viena) ja kulttuurin kurssi järjestetään tänä vuonna 1.-5.7.2013
Vuokkiniemellä. Kurssin järjestää Karjalan Sivistysseura ry. Lisätietoja saa soittamalla KSS:n
toimistoon: (09) 171 414 (ti-to) tai s-postilla: toimisto@karjalansivistysseura.fi
Matkojen järjestäminen Vienan Karjalaan
Taas on se aika vuodesta, jolloin allekirjoittanut saa lähes viikoittain kyselyjä, järjestääkö tai
tekeekö Uhtua-Seura matkoja Vienan Karjalaan ja/tai Karjalan tasavaltaan?
Vastaus: emme järjestä / tee, sillä seuramme ei harjoita valmismatkaliikettä, jolloin siitä on tehtävä
kuluttajavirastolle ilmoitus rekisteriin merkitsemistä varten. Rekisteri-ilmoituksen sisällöstä säädetään asetuksella.
Lisäksi tällöin meidän, matkanjärjestäjänä, olisi asetettava mahdollisen maksukyvyttömyyden
varalta kuluttajavirastolle sen hyväksymä vakuus, joka turvaa: matkustajien paluukuljetuksen, jos
sopimukseen on sisältynyt kuljetus; matkustajien majoituksen matkakohteessa paluukuljetukseen
asti, jos sopimukseen on sisältynyt majoitus; sekä matkan peruuntuessa ennakkomaksun tai matkan
keskeytyessä keskeytynyttä matkan osaa vastaavan hinnan korvaamisen kuluttajalle.
Kuka tai ketkä sitten järjestävät matkoja? Seuramme nettisivuilla >Linkit-osassa on muutamien
matkanjärjestäjien internet-osoite. Voitte kääntyä näiden yritysten puoleen, saatte niiden valmismatkoista lisää tietoja tai voitte pyytää tarjousta “omalle porukalle” räätälöidystä matkasta.
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