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Terveh, Arvoisa Uhtua-Seuran jäsen

Maaliskuu 2014

Yhdistyksemme 22. toimintavuosi on käynnistynyt ja kevään merkit, epätavallisen lämpimän talven
myötä ovat aistittavissa. Olemme saaneet runsaasti uusia jäseniä, joille yhdistyksen jäsenkirje tulee
nyt ensimmäisen kerran – hienoa, tervetuloa mukaan.
Monenlaista on tapahtunut ja tehty. Uusia asioita on suunnitteilla – yhdistyksessä on tekemisen
meininki, näin uskon / uskomme – katse on tulevaisuudessa.
Oma Mua -lehti ilmestyy karjalan kielellä – nyt kaksikielisenä
Tämän vuoden alussa yhdistyivät Vienan Karjala ja Oma Mua –lehdet siten, että samassa lehdessä
on noin 50/50-periaatteella sisältö vienan ja livvin murteilla. Lehti ilmestyy kerran viikossa, aina
vähintään 12-sivuisena ja 4-värisenä. Lehtiuudistus, joka oli välttämätön, tuntuu varsin onnistuneelta – murteiden erot eivät käytännössä ole kovinkaan merkittäviä – jutut ovat teräviä ja ajankohtaisia, visuaalinen ilme on raikas.
Toivon, että mahdollisimman moni yhdistyksemme jäsen tilaa (jo kannatuksenkin vuoksi) lehden
itselleen, sukulaisille – sillä hinta ei ole este: 15 euroa / sähköinen (pdf) vuosikerta. Eli saat lehden
sähköpostilla kotiisi, heti sen ilmestymispäivänä. Painettunakin lehteä on mahdollista tilata, mutta
se on melko hintava! Tilaukset välittää ja lehden laskuttaa Karjalan Sivistysseura ry. Tilaus ja lisätietoja: toimisto@karjalansivistysseura.fi tai (09) 171414 (ti-to, klo 10-15).
Karjalan kielen kurssi Helsingissä
Käynnistimme neuvottelut viime syksynä karjalan kielen kurssien järjestämisestä Helsingissä. Ne
edistyivät tuloksekkaasti siten, että pystyimme Kalliolan Kansalaisopiston ja dosentti Olga
Karlovan kanssa tekemämme yhteistyösopimuksen mukaan aloittamaan jo tänä keväänä
ensimmäisen kurssin markkinoinnin. Tässä kurssi-ilmoitus ja ilmoittautumisohje – tervetuloa!

Seuraavat kurssi/t järjestetään syyskaudella 2014 ja kevätkaudella 2015. Tavoitteena kaksi kurssia
molemmilla lukukausilla (alkeet ja jo pidemmälle ehtineille). Niiden ennakkomarkkinointi alkaa
vielä ennen kesää.
Facebookissa Uhtua-Seuran ryhmä kasvaa
Avasimme elokuussa 2013 Facebookissa seurallemme avoimen ryhmän (mukaan hyväksytään
kutsusta), jossa on tätä kirjoitettaessa jo yli sata (100) henkilöä. Läheskään kaikki heistä eivät
(vielä) ole yhdistyksemme jäseniä, mutta heitä kiinnostaa Uhtuan seudun asiat. Ryhmä keskustelee
aktiivisesti, etsii ja selvittelee sukujuuriaan, julkaisee kuvia… Tule rohkeasti mukaan ja klikkaa:
https://www.facebook.com/groups/147520075433893/
Ensiapukurssit vienalaisille
Yhdistyksemme ei saanut avustusta, joten suunnitellut ja jo hyvin valmistellut kurssit jouduttiin
kaikkien harmiksi peruuttamaan. Haemme avustusta uudestaan Karjalan Sivistysseura ry:ltä ja
positiivista ymmärrystä humanitaarisen työn tärkeydelle ja merkitykselle, voidaksemme järjestää
kursseja tänä vuonna.
Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen
Uhtua-Seura ry:n vuosikokous järjestetään
lauantaina 12.4.2014 klo 13.00
Lahden ortodoksisen kirkon seurakuntakeskuksessa
Harjukatu 5, Lahti
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12 § mukaiset asiat.
Tulkua tervehenä!
UHTUA-SEURA ry
Hallitus
Tilaisuudessa kahvi- ja teetarjoilu karjalaispiirakoin.
Oikeus osallistua vuosikokoukseen on yhdistyksen jäsenillä, jotka on merkitty 4.4.2014
FloMembers Oy:n ylläpitämään yhdistyksemme jäsenrekisteriin. Tämä tarkoittaa, että sinun joka
olet saanut tämän jäsenkirjeen, tietosi ovat jäsenrekisterissä = olet yhdistyksemme jäsen.
Jäsenmaksulaskut
Vuosikokouksessa vahvistetaan jäsenmaksut, jonka jälkeen kaikille jäsenille lähetetään erillinen
jäsenmaksulasku. Maksa jäsenmaksusi vasta saatuasi ko. laskun ja käytä siinä olevaa viitenumeroa
maksaessasi jäsenmaksuasi.
www.uhtua.info
Yhdistyksemme nettisivuja päivitetään ahkerasti ja säännöllisesti. Erityisesti sen Ajankohtaista ja
Tapahtumakalenteri –osioita. Jos sinulla ei ole käytössäsi tietotekniikkaa, niin voit käydä lukemassa
sivujamme lähimmässä kirjastossa, mahdollisesti naapurissa tai sukulaisesti apuun turvautuen.
Kutsu vaikka lapsesi/lapsenlapsesi kylään ja pyydä häntä ottamaan mukaansa kannettava tieto- tai
tablettikone – tai mikset voi vierailla heidänkin luonaan.

Tapahtumakalenteri on ajankohtainen esimerkiksi juuri nyt, jos/kun suunnittelet / suunnittelette
vaikka ensi kesän matkaa Vienan Karjalaan, sillä se kertoo mitä, missä ja milloin tapahtuu ja mistä
saa lisää tietoja. Kätevää eikö totta!
Uhtua-Seura ry ei järjestä matkoja, emme harjoita luvanvaraista valmismatka-liiketoimintaa.
Nuori Karjala –järjestö / Ciciliusku-nukketeatteri
Vuonna 2012 teatteri valmisti karjalankielisen Koirien Kalevala esityksen Mauri Kunnaksen saman
nimisen teoksen pohjalta. Teatteri on esittänyt Koirien Kalevalan jo monissa Suomen kaupungeissa,
mutta Venäjällä vain Petroskoissa ja Prääsässä. Maaliskuun 21.–23. teatteri matkustaa Vienan
Karjalaan ja esiintyy Kostamuksessa ja Uhtualla. Samalla teatterilaiset tapaavat Kepassa asuvia
lapsia ja tutustuttavat heidät teatterin toimintaan. Tämän esiintymiskiertueen mahdollisti UhtuaSeuran myöntämä avustus Nuori Karjala -järjestölle.
Karjalaiset Laulujuhlat 2014
Suuri karjalainen pruasniekka järjestetään Joensuussa 27.–29.6. Laulujuhlat ovat kansainväliset,
sillä esiintyjävieraita saapuu Karjalan tasavallasta, Ruotsista ja Virosta – suomalaisryhmien lisäksi.
Karjalaiset Laulujuhlat on jatkoa aiemmin uusimuotoisena järjestetyille laulujuhlille; vuonna 2012
esiinnyttiin ja laulettiin monisataisin kuoroesiintyjien voimin Sortavalan Laulujuhlilla ja vuonna
2013 Petroskoin Laulujuhlilla samoin. Tänä vuonna laulujuhlat järjestetään vieläkin lähempänä
meitä.
Monipuoliseen ohjelmatarjontaan voi tutustua www.joensuunlaulujuhlat.net -osoitteessa ja sitä
kautta on myös varattavissa edullisesti hotellimajoitusta ja vaikka ruokailutkin. Tulkua tervehenä!
Jäsenhankinta
Jäsenhankinnan merkitystä ei korosteta koskaan, liiaksi. Emme mekään,
Tutkaile sukukuntaasi, lapsiasi / lastenlapsiasi, naapureita, kavereita, josko he ovat kiinnostuneita?
Rohkaise heitä vierailemaan nettisivuillamme. Kerro omista kokemuksistasi. Innosta mukaan.
Pyydä lähettämään jäsenhakemus: http://www.uhtua.info/index.php/palaute-yhteydenotto tai alla
olevalla osoitteella postitse, jolloin tarvitsemme: etu- ja sukunimi, syntymävuosi, osoitetiedot.
Koemme tärkeänä, että jäsenemme arvostavat mukanaoloa, haluavat kehittää ja sitoutua toimintaan,
viedä positiivista viestiä yhdistyksen olemassa olosta, sen toiminnasta ja tavoitteista – nyt ja
tulevaisuudessa. Kieli, kulttuuri, tulevaisuus –viitoittavat viestiämme ja toimintaamme!
Tervetuloa Lahteen, heimohenkisin terveisin
UHTUA-SEURA ry
Kari Kemppinen
puheenjohtaja

Osoitetiedot: Uhtua-Seura ry:n jäsenrekisteri 2014

