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Menneitä asioita / tapahtumia
Ensiapukurssi vienalaisille Kuhmossa
Uhtua-Seuran yhdessä Kuhmon SPR:n kanssa järjestämä ensiapukurssi 30.3. vienalaisille oli
menestys: mukana oli 12 opinhaluista Uhtualta, Jyskyjärveltä ja Vuokkiniemeltä. Seuramme hoiti
majoituskustannukset Kuhmon seurakunnan Paloniemen leirikeskuksessa ja avusti matkakustannuksissa. Johtokunnan jäsen Salme Syri oli mukana ja hänen raporttinsa on luettavissa internetsivuiltamme >Ajankohtaista-osiosta. Ja syyskaudella seuraa jatkoa... uusia kursseja vienalaisille.
Vuosikokous 13.4.2013
Uhtua-Seuran vuosikokous järjestettiin Helsingissä. Kokouksessa esitettiin ja hyväksyttiin
toimintakertomus ja varainkäyttö vuodelta 2012, esitettiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma
vuodelle 2013, josta tässä keskeiset päätökset jäsenistölle tiedoksi ja johtokunnan valmisteltavaksi:
- Uhtua-Seura päivittää kuluvan vuoden aikana säännöt, tavoitteena rekisteröidä Seura yhdistyksenä
yhdistysrekisteriin, joka mahdollistaa laaja-alaisemmin avustusten hakemisen ja saamisen
- yhteistyö jatkuu edelleen tiiviinä Karjalan Sivistysseura ry:n kanssa
- Seura hankkii ensitilassa jäsenrekisteripalvelut ulkopuoliselta palvelutarjoajalta (esim. Flo Apps
Oy / FloMembers-ohjelma - sama, jota KSS käyttää)
- KSS:n digitaalinen valokuva-arkisto on Seuran ja sen sisarseuran Uhut-seuran vanhojen kuvien
tallennepaikkana käytettävissä
- jäenmaksuiksi hyväksyttiin ja päätettiin vuodelle 2013
- henkilöjäsen 10,- / vuosi
- kannatusjäsen 50,- / vuosi
- tukijäsen / yhteisö 100,- / vuosi
- johtokunnan jäsenten määräksi vahvistettiin seitsemän (7) henkilöä ja päätettiin, että heille ei
makseta palkkioita
- Uhtua-Seuran johtokunnan jäseniksi vuodelle 2013 valittiin: Jorma Elo (Eura), Kari Kemppinen
(pj, Helsinki), Erkki Mitro (Espoo), Jarmo Rantanen (Kokemäki), Hannu Raulo (Helsinki), Anna
Salminen (Oulu) ja Salme Syri (Konnevesi)
Jäsenrekisteri / toiminta
Seura on tehnyt vsk:n päätöksen mukaisesti sopimuksen FloMembers-jäsenrekisteriohjelman
käytöstä. Se tarkoittaa, että kaikkien jäsenten tiedot ovat henkilötietolaki (523/1999) 10 §:n
mukaisesti tallennettu ja suojattu. Osoitetiedot päivittyvät kerran vuodessa suoraan Väestörekisteristä. Jatkossa jäsenkirjeet, jäsenmaksut (1x/vuosi) lähetetään ko. ohjelman avulla sähköisesti
niille jäsenille, joilla on sähköpostiosoite (= Uhtua-Seura / Admin -lähettäjätunnus). Muille ne
tulostetaan ja lähetetään paperiversiona postitse. Uusien jäsenten hakemukset ohjautuvat suoraan
rekisteriin, johtokunnan hyväksyttäviksi.
Koeteltu tekniikka vähentää monikertaista tietojen uudelleen kirjoittamista ja siten virheitä, tehostaa
mm. jäsenmaksujen maksamisen seurantaa. Lisäksi saamme rekisteristä monia mielenkiintoisia
tietoja graafeina ja tilastoina - voidaksemme kehittää toimintaamme - kunhan olemme ensin

oppineet käyttämään sen tarjoamia mahdollisuuksia. Ja nyt tiedot eivät ole enää kenenkään henkilökohtaisen tietokoneen muistissa.
Huom. Jäsenmaksulaskut lähetetään kaikille erikseen, maksakaa se laskun saatuanne, viitenumeroa
käyttäen.
Olevia / tulevia asioita ja tapahtumia
Vienankarjalan kielioppi
on ilmestynyt, sen on kirjoittanut Itä-Suomen yliopiston karjalan kielen professori Pekka Zaikov.
Vienankieli on hänen äidinkieli. Kirja on tarkoitettu erityisesti suomalaisille kielenopiskelijoille ja
harrastajille. Tilaukset ja tiedustelut: Karjalan Sivistysseura, toimisto@karjalansivistysseura.fi tai
puh. (09) 171414. Huom. KSS:n toimisto on suljettuna 5.7.–5.8.
www.uhtua.info -nettisivut
Olen monasti kirjoittanut, että vierailkaa ja seuratkaa säännöllisesti Seuramme sivuja, joita pyrimme
päivittämään aktiivisesti, sillä ne palvelevat muitakin kuin jäseniämme. Erityisesti Ajankohtaistaosiosta löytyy paljon - toivottavasti mielenkiintoista - ja hyvissä ajoin ennen tapahtumaa olevia
tietoja, joista voi vinkata myös tuttaville, sukulaisille - ja osallistua.
Otan myös mielelläni vastaan uutisia / tiedotettavia asioita, joita voi lähettää tämän kirjeeen
alareunassa olevilla yhteystiedoilla - kiitos jo etukäteen.
Petroskoin Laulujuhlat 14.–16.6.
Suuri karjalainen laulujuhlaperinne jatkuu tänä kesänä Petroskoissa: juhlilla esiintyy lähes 1.000
laulajaa ja vieraita odotetaan yli 30.000. Suomesta esiintyy neljä kuoroa ja Eigu-tenavaooppera,
kantaesittäen karjalankielisen koko perheen oopperan. Laulujuhlien päätöstilaisuudessa lauantaiiltana 15.6. esiintyy suomalainen kansanmusiikin huippuyhtye ja kansainvälisesti palkittu Värttinä.
KSS tukee tapahtumaa ja Uhtua-Seuran puheenjohtaja antaa oman panoksensa järjestelyissä. Lisätietoja ja matkavaraukset (myös ryhmäviisumit): www.petroskoinlaulujuhlat.net
Kieltä ja kulttuuria Vuokkiniemellä
Perinteinen karjalan kielen (viena) ja kulttuurin kurssi järjestetään tänä vuonna 1.–5.7.2013
Vuokkiniemellä. (Saapuminen 30.6. ja lähtöpäivä 6.7.) Lisätietoja ja ilmoittautumiset pika-pikaa
Karjalan Sivistysseura ry:n toimistoon, toimisto@karjalansivistysseura.fi tai puh. (09) 171414.
Kesä- ja syyskauden matkoja Vienan Karjalaan
järjestävät monet matkatoimistot (KSS ja Uhtua-Seura eivät järjestä matkoja, sillä meillä ei ole
matkatoimisto-oikeuksia). Kannattaa katsoa www.uhtua.info >Ajankohtaista >Toimintakalenteri
osiota.
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