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Syksy on taipumassa hyvää vauhtia kohden talvea. Luonto on jo luovuttanut, väririkas puusto
ja maasto ovat jo saaneet monilla paikkakunnilla puhtaan lumivaipan, jota se kannattelee kevääseen
saakka. Päivänvalo lyhenee, siirrymme sisätiloihin, lämpimään. Ja aivan tuotapikaa olemme joulun
ja vuodenvaihteen tunnelmissa. Näin se aika kuluu ja aina entistä nopeammin, sanovat useimmat
meistä. Siltä minustakin tuntuu kun aivan hetki sitten, elokuussa, kirjoitin edellistä jäsentiedotetta.
Tämä jäsentiedote lähetetään kirjeenä vain niille, joille ei seuran jäsenrekisterissä ole toimivaa
sähköpostiosoitetta.

Jäsenrekisteritietojen päivitys
Olemme vastaanottaneet ilahduttavasti lähettämiänne päivitettyjä tietoja - postitse ja/tai sähköisesti,
kiitos. Mutta vielä toivomme “matti ja maija myöhäisten” aktivoituvan. Ja uudetkin jäsenet ovat
tervetulleita ja te olette vaikuttajia: voitte kääntyä sukulaistenne, tuttavienne puoleen ja tiedustella
ovatko he kiinnostuneita Uhtua-Seuran toiminnasta ja hyväksyä seuramme tarkoituksen.
Jos et muista mitä kaikkea teemme ja miten toimimme, katso www.uhtua.info -sivuja ja vinkkaa
nettiosoitteemme kiinnostuneille. Siltä löytyy myös jäseneksi liittymis- ja päivityslomake.
Ongelmia jäsenrekisterin ja maksujen päivityksessä on tuottanut se, että muutamat henkilöt ovat
maksaneet jäsenmaksunsa alla olevien ohjeiden mukaan, mutta heidän ositetietoja ei löydy mistään,
koska he eivät ole lähettäneet/päivittäneet jäsenrekisteritietojaan. Eikä pankki luovuta näiden
henkilöiden osoitetietoja pelkän nimen perusteella. Kirjaamme saadut (= osoitteettomat henkilöt)
jäsenmaksut ns. tukimaksuksi ja kunnes henkilöllisyys selviää, jolloin ne kohdistetaan ao. henkilön
jäsenmaksuksi.

Jäsenmaksun maksaminen
Jäsenkirjeessä 1/2012 kerrottiin vuosikokouksen (31.3.2012) tekemästä jäsenmaksupäätöksestä
10 euroa / henkilö / vuosi ja mille tilille se maksetaan. Asia oli jäänyt monelta hieman epäselväksi,
sillä jäsentiedot oli päivtetty, mutta maksu oli jäänyt suorittamatta. Jos kuuluit heihin, niin saat tai
olet saanut muistutuksen. Hoitanet asian ensi tilassa, kiitos.
Uhtua-Seuran tili: FI38 1228 3000 0208 24 viestikenttään: jäsenmaksu 2012.
Tiedoksi, että seura vastaanottaa vapaaehtoisia tukimaksuja, samalle tilillemme, kiitos tuesta.

Kilpailu ja voittajat
Jäsenkirjeessä 1/2012 oli pieni kipailu: kaikkien 30.9.2012 mennessä jäsentietonsa päivittäneiden ja
palauttaneiden kesken arvotaan viisi (5) kirjapalkintoa. Arvonta suoritettiin 9.10.2012.
Onnettarena toimi Karjalan Sivitysseuran järjestösihteeri Irma Lahti. Kirjapalkintoja voittivat
Juhani Huida, Kokemäki; Lauri Kiviniemi, Oulu; Helka Lanki, Hamina; Eeva Santala, Pohela;
Anneli Vapaavuori, Helsinki. Voittajille on toimitettu Vienan sydän -palkintokirjat. Onnittelut.

www.uhtua.info > Ajankohtaista
osiota päivitetään aktiivisesti. Ota tavaksesi vierailla sivuillamme ja kurkata mitä uutta on
Ajankohtaista -osassa. Jos sinulla ei ole tietokonetta, niin lapsillasi, naapurissa, kirjastossa sellainen
varmasti on. Palautetta voit lähettää nettisivujemme kautta tai posti- ja/tai sähköpostiosoitteilla.

Ensiapukurssi vienalaisille Kuhmossa
siirtyy SPR:n Kuhmon osaston ilmoituksen mukaan ensi vuoden puolelle helmikuussa 2013
toteutettavaksi. Syynä on koko syyskauden kestäneet kouluttajien jatkokoulutukset ja sen myötä
aikatauluongelmat. Olemme varanneet noin 10:lle vienalaiselle osallistumispaikan ensiapukurssille
(Ea1). Kuhmolaiset hoitavat kaksipäiväiselle kurssille osallistuvien vienalaisten majoittamisen
perheissään. Ja Uhtua-Seura maksaa vienalaisille mahdollisuuksien mukaan matka-avustuksia /
kimppakyytejä.

Kiinnostaako sukutieto?
Vienan Karjalaisten sukujen tutkimisryhmä:
Y DNA and MtDNA results of White Sea Karelian families origin. Klikkaa osoite ja lue lisää:

http://www.familytreedna.com/public/White_Sea_Karelian_families/default.aspx
Historiassa on kirjoitettu, että moni suku on tullut Vienaan Suomesta. Projektiin kerätään myös
Suomessa olevia sukuja, jotta pystytään vertailemaan testituloksia Vienassa asuviin saman
sukunimen omaaviin jälkeläisiin. Sitä kautta voidaan saada tietoa mistä päin Suomea eri suvut ovat
mahdollisesti Vienaan tulleet. Vienan DNA projektilla on myös oma blogisivusto, joka on vain
niille, jotka ovat teettäneet testin ja ovat mukana Vienan Karjalan DNA projektissa. Blogi on
osoittessa http://vienandna.blogspot.com/ Tuloksia pääsee lukemaan vain kutsuttuna.
Lisätietoja ja ohjeita: sari.heimonen@lesonen.fi puhelin 044 734 1772, (Sukuseura Lesonen ry)

Vienan Karjala -lehden tilausmaksut - uusi pankkiyhteys
Lehden kustantaja Periodika-kustannus pyytää, että lehden tilausmaksut maksetaan jatkossa vain
Karjalan Sivistysseura ry:n tilille FI23 1800 3600 0519 44, joka tilittää ne edelleen. Tämän lisäksi
tilaajan tulee lähettää lehden toimittamista varten nimi- ja osoitetiedot sähköpostilla:
toimisto@karjalansivistysseura.fi euroa (huom. ilmoita s-postiosoite, johon pdf-versio toimitetaan)
tai postitse: Karjalan Sivistysseura ry, Luotsikatu 9 D, 00160 Helsinki.
Lehden paperiversio (postitse toimitettuna): 12 kk = 35 euroa tai sähköinen lehti: 12 kk = 7 euroa.

Anna joululahjaksi lukemista tai hanki itsellesi
• Vienan Karjala -lehti, josta on iloa koko vuodeksi
Lue tilausohjeet ja vaihtoehdot edellä olevasta kappaleesta (VK-lehden tilausmaksut)

• Auta lasta oppimaan - tee kirjalahjoitus
Anna lapsille mahdollisuus oppia heidän omaa alkuperäistä, asuinalueensa kieltä kuuntelemalla ja
lukemalla mainiota vienankielistä Mauri Kunnaksen KOIRIEN KALEVALA -luku-ja kuvakirjaa
yhdessä opettajien ja vanhempien kanssa. Vienankielinen KOIRIEN KALEVALA on kansalliseepoksen alkukieli ja Mauri Kunnaksen kirjojen 30. kieliversio. Karjalan Sivistysseura ry toimittaa
lahjoituskirjat Karjalan tasavaltaan – kielipesien pienryhmille, kouluille, kirjastoille. Lahjoituksen
arvo 20 euroa / kirja. Katso ohjeet: www.karjalansivistysseura.fi >Toiminta > Toiminnan tukeminen tai soita (09) 171414 (toimisto avoinna ti-to klo 10-15). Kiitos tuesta!

Yhteistyöstä kiittäen
Ennen rauhoittumista joulunaikaan haluamme kiittää kaikkia jäseniämme, jäsenkirjeen lukijoita ja
avustajia, karjalaisen kielen ja perinteen vaalijoita, kyykän ystäviä, sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita miellyttävästä yhteistyöstä ja toivottaa Teille kaikille
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2013
Hyvyä rostuota ta onnie uuvella vuuvella 2013
Passipo hyvästä yhteisruavosta vuuven 2012 aikana
UHTUA-SEURA
Johtokunta
Kari Kemppinen
puheenjohtaja

Osoitetiedot: Uhtua-Seuran jäsenrekisteri 2012

