Jäsenkirje 3/2014

Terveh, Arvoisa Uhtua-Seuran jäsen

Elokuu 2014

Lämpöennätyksiä on tänä kesänä rikottu niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Kolean
kesäkuun jälkeen kesä vihdoin saapui ja helli – yötä päivää, viikosta viikkoon – yhteensä 38.
peräkkäisenä päivänä helleraja ylittyi maassamme. Hienoa! Toivottavasti kesällä oli voimauttava
vaikutus meihin kaikkiin – ja loppuvuoden koitoksiin.
Taas on ilo kertoa, että tämän jäsenkirjeen saajien joukossa on ensikertalaisia eli tervetuloa kaikki
uudet jäsenet mukaan yhdistyksemme toimintaan.
Kielikurssit
Järjestimme, yhdessä Kalliolan kansalaisopiston kanssa, kevätkaudella 2013 karjalan kielen kurssin
Helsingissä. Tulokset olivat erittäin positiivisia: yhteistyö jatkuu ja syyskaudella järjestämme kaksi
kielikurssia: 1) alkeiskurssin ja 2) jatkokurssin. Katso jäsenkirjeen lopussa olevaa ilmoitusta,
ilmoittaudu ja tule mukaan oppimaan! Kerro lapsillesi, lastenlapsillesi, sukulaisillesi, naapurille,
tutuille…
“Kieli on väylä oppimiseen, kulttuurin ymmärtämiseen ja tapa saada kontakti toisiin ihmisiin”,
sanoo Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksen johtaja Soile Askola-Vehviläinen.
Ensiapukurssit vienalaisille jatkuvat
Yhdistyksemme järjesti ensimmäisen ensiapukurssin vienalaisille 25.-26.5.2012 yhteistyössä
Kuhmon SPR:n kanssa – se oli menestys. Yhdistyksemme anoi samaisena syksynä Karjalan
Sivistysseura ry:ltä avustusta järjestääksemme koulutetuille jatkokurssin ja uuden alkeiskurssin.
Mutta meille ei myönnetty avustusta. Meille kerrottiin, että hakemamme avustus ei sisälly Karjalan
Sivistysseuran strategisen toiminnan alueille, jotka ovat kieli ja kulttuuri, historia ja perinne,
julkaisutoiminta sekä kyykkä. Tämä ilmoitettiin syyksi avustushakemuksen hylkäämiselle.
Yhdistyksemme uudisti avustusanomuksen (1.920 €) tänä keväänä. Nyt avustus myönnettiin.
Saimme kuitenkin monien vaiheiden jälkeen vain murto-osan anomastamme ja senkin vasta
19.6.2014. Lisäksi sille oli merkitty epätavalliset reunaehdot: avustusten saamiseksi molemmat
kurssit tulee toteuttaa vielä tämän vuoden 2014 aikana huolimatta myöhäisestä myöntöajasta.
Yhdistyksemme hallitus teki päätöksen toteuttaa ensiapukurssit vielä tällä syyskaudella (vaikka
olimme jo menettäneet kevätkauden) ja vaikka yhdistyksemme taloudellinen tilanne on tiukka.
Kurssit järjestetään Kuhmossa loka-joulukuun välisenä aikana. Yhdistyksemme maksaa koulutukset (jotka Kuhmon SPR toteuttaa), koulutuspäivien ruokailut, majoitukset (kaksi yöpymistä/kurssi)
ja avustaa (bensaraha) pari-kolme autokuntaa/kurssi. Kummallekin kurssille osallistuu n. 10-12
henkilöä. Sisarseuramme Uhut-seura vastaa käytännön järjestelyistä Vienan Karjalassa. Projekti on
käynnistetty.
Vienalaisten ensiavun opittu tieto-taito, osaaminen hyödyttää heitä heti ja saattaa olla myös meille
siellä matkaaville korvaamaton apu ja tuki, ainahan voi sattua jotain yllättävää!
Talouden vahvistaminen
Tämä asia on varmasti kaikkien yhdistysten yhteinen toive ja ns. kesto-ongelma, vuodesta toiseen.
Onko olemassa toimivia ehdotuksia, ratkaisuja…?

• Yhdistyksemme nykyinen jäsenmäärä alle 150 henkilöä kertaa vuotuinen jäsenmaksu (10€/hlö)
muodostaa talouden perustan, mutta sillä ei kovin merkittäviä asioita valitettavasti kyetä toteuttamaan. Siksi 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!
• Eräänä mahdollisuutena ovat projektikohtaiset avustukset (jos olemme onnekkaita, voimme niitä
saada) ovat “kiven alla”, sillä niitä hakevat muutkin yhdistykset.
Yhdistyksen toimintaa (hallintoa) pyöritämme talkoopohjalla eli kenellekään ei makseta palkkaa,
päinvastoin hallituksen jäsenet ovat tukeneet “omista taskuista” monia hankkeita, mm. viimeksi
keväällä 2014 Nuori Karjala –järjestöä / Ciciliusku-nukketeatteria, sen esiintymiskiertueen toteutumista Kostamuksessa ja Uhtualla Vienan Karjalassa.
• Vapaaehtoinen tukimaksaminen ei tietenkään tuo pysyvää ratkaisua talouden vahvistamiseen,
mutta se on merkittävää lisä ja mahdollistaa monenlaisten asioiden toteuttamisen. Jos haluat, voit
olla tukemassa yhdistystämme maksamalla Uhtua-Seura ry:n FI38 1228 3000 0208 24 tilille
vapaaehtoisen tukimaksusumman, merkitse maksukenttään sanan: Tukimaksu. (huom. älä käytä
viitenumeroa). Monet jäsenet ovatkin näin jo tehneet. Yhdistyksemme kiittää!
• Yhdistyksen talouden tasapainoon liittyy myös se, että jäsenet maksavat jäsenmaksunsa
eräpäivään mennessä. Näin eivät valitettavasti ole tänäkään vuonna kaikki tehneet. Muistutuslasku
on tulossa! Muista käyttää maksessasi laskun viitenumeroa, vain näin maksettu jäsenmaksusuoritus
ohjautuu kirjanpitoon.
Jäsentietojen päivitys
On tärkeää, että päivität / ilmoitat muuttuneet yhteystietosi, koski se sitten osoitetta, puhelinnumeroa tai sähköpostia. Kätevimmin se käy www-sivujemme kautta (sama lomake kuin edellä oleva
jäsenhakemus) tai alla olevalla osoitteellamme.
Karjalaiset Laulujuhlat järjestettiin 27.-29.6.2014 Joensuussa
Suuri karjalainen laulujuhlapruasniekka kokosi useita satoja laulajia (nais-, mies- ja sekakuoroja)
Karjalan tasavallasta, Ruotsista, Virosta ja Suomesta kesäiseen ja aurinkoiseen Pohjois-Karjalan
pääkaupunkiin. Yleisöä oli tuhatmäärin kolmipäiväisessä tapahtumassa, nauttien erilaisista
konserteista, seminaareista ja ennen kaikkea lauantaipäivän Toripäiväjuhlasta, jossa oli ohjelmaa
aamusta iltaan. Laulujuhlat huipentuivat sunnuntaina upeaan ja suureen kaikkien kuorojen pääjuhlaan Joensuun laululavalla. Uhtua-Seura ry oli mukana tapahtuman suunnittelussa ja järjestelyissä. Katso kuvia tapahtumasta: www.joensuunlaulujuhlat.net
www.uhtua.info
Yhdistyksemme sivuilla vieraillaan (tilastojen mukaan) ahkerasti, erityisesti sen jatkuvasti päivittyvästä Ajankohtaista-osiosta haetaan tapahtumatietoja. Milloin sinä kävit viimeksi? Ota tavaksi

vierailla sivuillamme, myös sen muissa osioissa, joita kaikkia päivitämme jatkuvasti.
Uhtua-Seuran Facebook-ryhmä
keskustelee vilkkaasti ja julkaisee aktiivisesti kuvia. Jos sinulla on Fb-tili, niin liity mukaan jo yli
150 muun ryhmäläisen joukkoon.
Hyvää ja toimeliasta syksyä
UHTUA-SEURA ry
Kari Kemppinen
puheenjohtaja

Karjalan kielen kursseja
syyskaudella Helsingissä
122445
KARJALAN KIELI, ALKEET, A1.1
(22 h) 11.9.–4.12. (ei 16.10. eikä 23.10.), to 17.00–18.30,
ilmoittautuminen viimeistään 3.9.
Kurssilla käydään läpi vienankarjalan perusrakenteita,
luetaan tekstejä ja keskustellaan. Samalla tutustutaan
karjalan kielen murteisiin ja karjalaiseen kulttuuriin.
Kurssin pohjana on opettajan monistemateriaali.
Aihepiirit: itsensä esittely ja kuvaileminen, arkipäivään
kuuluvia perustilanteita, elämän kuvia nyky-Karjalasta.
Rakenteet: verbityypit, verbin preesens ja imperfektitaivutus, nominien sijajärjestelmä.
Hinta 67 euroa, opettaja: Olga Karlova, FL
122450
KARJALAN KIELI, INTENSIIVIKURSSI, B1.2
“PAISKA MYÖ KARJALAKSI”
(20 h) 8.–9.11. ja 22.–23.11., la ja su 10.00–15.00,
ilmoittautuminen viimeistään 1.11.
Kurssilla aktivoidaan vienankarjalan puhumistaitoja:
luetaan dialogeja ja tekstejä, keskustellaan karjalaisten
jokapäiväiseen elämään liittyvistä aiheista, seurataan
Karjalan uutisia, vertaillaan suomen kirjakieltä ja karjalan
kielen murteita, keskitytään karjalan kielioppierikoisuuksiin.
Kurssin pohjana on opettajan monistemateriaali.
Aihepiirit: karjalaisten elämää ennen ja nyt. Rakenteet:
verbien taivuttaminen aikamuodoissa ja tapaluokissa.
Hinta 75 euroa, opettaja: Olga Karlova, FL
Ilmoittautuminen alkaa 11.8. ma klo 10
(paikat täytetään järjestyksessä):
www.kalliolankansalaisopisto.fi tai puh. 010 279 5080
Molemmat kurssit pidetään:
Kalliolan kansalaisopisto, Sturenkatu 11, Helsinki
KALLIOLAN KANSALAISOPISTO / Uhtua-Seura ry

