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Terveh, Arvoisa Uhtua-Seuran jäsen

Huhtikuu 2014

Olemme menossa kesää kohti. Aurinko ja kevät kirkastavat ajatuksia ja lisäävät uskoa tulevaisuuteen. Olemme saaneet runsaasti uusia jäseniä, sitten edellisen jäsenkirjeen, heille tämä jäsenkirje tulee ensimmäistä kertaa – hienoa, tervetuloa mukaan.
Aiemmat jäsenkirjeet löytyvät yhdistyksen nettisivuilta ( www.uhtua.info > Uhtua-Seura –osiosta).
Toisaalta muutamat henkilöt eivät enää saa yhdistykseltämme postia, sillä yhdistyksen hallitus on
tehnyt päätöksen poistaa jäsenrekisteristämme sellaisten henkilöiden tiedot, jotka eivät ole maksaneet (ja maksumuistutustenkaan jälkeen) jäsenmaksuaan.
Kaikki yhdistykset toimiakseen tarvitsevat jäseniä, jotka arvostavat mukanaoloa, haluavat kehittää
ja sitoutua toimintaan (ainakin jäsenmaksun verran = 10 € / v), viedä eteenpäin positiivista viestiä
yhdistyksen arvoista, toiminnasta ja tavoitteista – nyt ja tulevaisuudessa.
Vuosikokous 12.4.2014
Uhtua-Seura ry:n vuosikokous järjestettiin tänä vuonna Lahdessa. Kokouksessa esitettiin ja hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös sekä luettiin tiedoksi tilintarkastajan lausunto vuodelta 2013.
Vuosikokous myönsi tili- ja vastuuvapaudet hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, vahvisti toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2014.
Toimintasuunnitelman keskeisimmät asiat tässä:
- karjalan kielen elvyttäminen ja tukeminen, mm. kielikurssien järjestäminen yhteistyössä dosentti
Olga Karlovan ja Kalliolan kansalaisopiston (Helsinki) kanssa
- sisarseuran (Uhut-seura) ja nuorisotoiminnan tukeminen Vienan Karjalasssa
- ensiapukurssien järjestäminen vienankarjalaisille Suomessa, yhteistyössä SPR/Kuhmo kanssa
- talouden vahvistaminen, varojen hankinta
- jäsenpohjan laajentaminen
- yhteistyön kehittäminen ja resurssien fokusointi muiden karjalaisseurojen kanssa
Jäsenmaksuksi vahvistettiin vuosille 2014 ja 2015:
- henkilöjäsen 10 €/v, kannatusjäsen 50 €/v, tukijäsen/yhteisö 100 €/v.
Jäsenmaksu laskutetaan vuosittain, erikseen lähetettävällä viitenumerollisella laskulla.
Valittiin hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet:
- hallituksen puheenjohtajaksi 2014: Kari Kemppinen
- hallitukseen vuodeksi 2014: Jarmo Rantanen ja Salme Syri, vuosiksi 2014–2015: Jorma Elo ja
Erkki Mitro, vuosiksi 2014–2016: Anna Salminen ja Taina Tuomi
Tilintarkastajaksi valittiin Pertti Hiltunen KHT ja varatilintarkastajaksi Tomi Rimpinen KHT.

www.uhtua.info -nettisivut
Aika ja toimintatavat muuttuvat, niin mekin yhdistyksessä yritämme olla kehityksessä mukana,
vaikka tiedämme, että emme uusimmilla kommunikointivälineillä tavoita kaikkia jäseniämme.
Mutta nettisivujen lukemiseen naapuriapu toimii ja kirjastot palvelevat kaikkialla. Ja jäsenkirjeet
toimitetaan aina ei-nettikäyttäjäjäsenille (= ei sähköpostiosoitetta) postitse.
Yllä olevasta nettiosoitteesta löytyy jatkuvasti päivittyvää tietoa jäsenillemme:
- Ajankohtaista -osio kertoo lyhyesti ja tuoreesti (ennakoiden) suomalais-ugrilaisessa kieli- ja
kulttuurikentässä toimivien yhdistysten ja seurojen välittämää tietoa
- Tapahtumakalenteri ( http://www.uhtua.info/index.php/ajankohtaistatapahtumakalenteri )
avautuu samasta (Ajankohtaista -osion) näkymästä. Kannattaa klikata ja katsoa mitä, missä ja
milloin tapahtuu ja mistä saa lisää tietoa – yhdistyksemme hoitaa päivitystä ja ottaa vastaan uusia
tietoja. Tapahtumakalenterissa on runsaasti kesätapahtumia: kannattaa tutustua esimerkiksi ennen
Vienan matkaa!
- Historia -osio kertoo Vienan ja erityisesti Uhtuan (Kalevala) alueen historiasta…
- Kulttuuri -osio paneutuu erityisesti karjalan kieleen, murteisiin, kielen elvytykseen…
- Uhtua-Seura -osiosta löytyy yhdistyksemme toimintaan liittyvää tietoa monipuolisesti ja laajasti:
toiminta ja tavoitteet, jäsenkirjeet, yhdistyksemme tunnuksen (logo) taustatarina, toimintamme
historiaa (tukikohteita, kielipesät…), yhteystiedot, jäseneksi liittyminen + palautteen lähettäminen
- Uhut-seura -osiossa tiiviisti perustietoja sisarseuramme toiminnasta Uhtualla / Vienan Karjalassa
- Matkailu -osiossa on Uhtuan alueen majoitusvinkkejä ja ohjeita matkalaisille niin tullauksesta
kuin viisumin hakemisestakin
- Kuvia -osiossa on mielenkiintoinen ja kasvava kuvapotpouri eri vuosilta ja vuosikymmeniltä
- Linkit -osiossa on laajasti eri karjalaisjärjestöjen nettiosoitteita klikkausvalmiina
- Vienaksi -osiosta klikkaamalla sivustomme muuttuu karjalankieliseksi – se palvelee kielen
harrastajia ja opiskelijoita sekä tietysti karjalan kieltä (viena) puhuvia
Facebook-ryhmä
toimii internetissä: https://www.facebook.com/groups/147520075433893/ -osoitteessa. Ryhmässä
keskustellaan vilkkaasti kuvin ja sanoin Uhtuan suunnan asioista; historiasta, suvuista, eilisestä ja
huomisesta. Mukana on myös Karjalan tasavallassa asuvia henkilöitä. Ajatuksenvaihtoa käydään
sekä suomen että karjalan kielellä. Mukaan pääsee kutsusta. Uhtua-Seuran puheenjohtajalla on
admin-oikeudet.
Karjalaiset Laulujuhlat 2014 – Joensuussa 27. – 29.6.
Suuri karjalainen laulujuhlaperinne jatkuu tänä kesänä Joensuussa: juhlilla esiintyy lähes 1.000
laulajaa (nais-, mies- ja sekakuoroja) Karjalan tasavallasta, Ruotsista, Virosta ja Suomesta.
Perjantaina (27.6.): Juhlaseminaari Carelia-auditoriossa, Avajaisjuhla Carelia-salissa ja Karjalain’i
Folk Ilosaaren lavalla. Lauantaina (28.6.): Toripäiväjuhla Joensuun torilla, Juhlakonsertti Taidemuseon juhlasalissa, Kirkkokonsertti ja sunnuntaina (29.6.): Suuri kuorojen pääjuhla Joensuun
laulurinteellä. Tulkua tervehenä!
Lisätietoja: ( www.joensuunlaulujuhlat.net ) ja majoitusvaraukset: ( www.sokoshotels.fi ).
Hyvää, aurinkoista kevättä ja kesää
UHTUA-SEURA ry
Kari Kemppinen

