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Uhtua-Seura ry
Kevään vuosikokouksessa 13.4.2013 tehtiin päätös; Uhtua-Seura päivittää kuluvan vuoden aikana
säännöt, seura rekisteröidään ja merkitään yhdistyksenä yhdistysrekisteriin. Johtokunta on vienyt
asioita eteenpäin. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteri on ilmoittanut päätöksen:
Uhtua-Seura ry on rekisteröity ja merkitty 24.09.2013 yhdistysrekisteriin (rek.n:o 211.108). Eli
seuramme status on muuttunut, emme ole enää Karjalan Sivistysseura ry:n alaosasto, vaan oma
itsenäinen rekisteröity yhdistys, joka mahdollistaa mm. entistä laaja-alaisemmin avustusten hakemisen ja saamisen.
Kaikki nykyiset Uhtua-Seuran jäsenet ovat automaattisesti Uhtua-Seura ry:n jäseniä, eikä se
edellytä teiltä mitään toimenpiteitä. Johtokunta-nimi muuttuu hallitus-nimeksi ja sen vuosikokouksessa valitut (johtokunnan/hallituksen) jäsenet jatkavat seuraavaan (ensi keväänä) pidettävään
yhdistyksen sääntöjen mukaiseen vuosikokoukseen saakka.
Olemme päivittäneet www.uhtua.info -sivujen Uhtua-Seura -osion tekstejä ja lisänneet sinne mm.
hyväksytyt sääntömme (jotka eivät poikkea oleellisilta osin aiemmista).
Jäsenrekisteri
on otettu käyttöön. Jäsenkirjeiden postitus on jo toteutettu rekisteriohjelman avulla, samoin vuoden 2013 jäsenmaksulaskutus. Jäsentietojen päivitys hoidetaan myös ko. ohjelmaa käyttäen.
Mahdolliset virheiden oikaisut, muutokset voi tehdä www.uhtua.info -sivujemme kautta UhtuaSeura -osiosta, alaviitekohdasta: Liity jäseneksi / palaute / yhteydenotto tai sitten alla olevalla
seuran postiosoitteella.
Facebook
Uhtua-Seura -niminen Facebook-ryhmä (tili) on perustettu. Liittyminen ryhmään käy kätevästi
seuramme internet-sivun kautta: mene www.uhtua.info -sivulle ja klikkaa etusivun alaosassa
olevaa Fb-merkkiä... tai jos sinulla on jo Fb-tili, niin kirjoita (Etsi ihmisiä, paikkoja ja asioita
kenttään) Uhtua-Seura ja klikkaa.
Facebook’issa on kuvia, tapahtumia, taustoja ja keskustelua - enemmän ja laajemmin sekä
24/7 päivittyvänä. Facebook on nuorten ja nuorekkaiden aikuisten keskuudessa suosittu media,
jota on hauska seurata ja osallistua - se on tätä päivää ja ennen kaikkea huomista.
Facebookissa oleva Uhtua-Seura -ryhmä ei korvaa jäsenkirjeitä, internet-sivujamme, vaan se
täydentää ja laajentaa tietoa seuramme olemassaolosta ja toiminnasta. Ja toivottavasti herättää
kiinnostusta seuramme toimintaan ja aktivoi jäseneksi liittymistä.
www.uhtua.info -sivut
Vierailkaa ja seuratkaa säännöllisesti seuramme nettisivuja, joita pyrimme päivittämään aktiivisesti sillä ne palvelevat muitakin kuin jäseniämme. Erityisesti Ajankohtaista-osiossa on paljon,
toivottavasti mielenkiintoista ja hyvissä ajoin ennen tapahtumaa olevia tietoja, joista voit vinkata
myös tuttaville, sukulaisille - ja osallistua itsekin.

Internet ja sen toimintaympäristössä olevat laitteet ovat vain päätelaitteita, joihin me, myös sinä,
tuotamme sisältöä. Ja sisältö kannattelee sekä houkuttelee käyttämään niitä. Siksi otan mielelläni
vastaan uutisia / tiedotettavia asioita, joita voi lähettää tämän kirjeeen alareunassa olevilla yhteystiedoilla - kiitos jo etukäteen.
Ensiapukurssit vienalaisille jatkuvat, jos...
Uhtua-Seura on lähettänyt (28.8.2013) avustusanomuksen KSS:lle, voidaksemme järjestää jatkokurssin (keväällä koulutetuille) ja uuden alkeiskurssin yhteistyössä Kuhmon SPR:n kanssa, molemmille ryhmille vielä tänä syksynä. Mutta tätä kirjoittaessa emme ole vielä saaneet KSS:lta päätöstä.
Uhtualla on ollut kouluopetusta jo 155 vuotta
Muutama vuosi sitten Argangelin arkistosta saatiin tietoja, että Uhtualla oli opetustyö aloitettu
1858, siksi Uhtualla (Kalevala) järjestettiin 5.10.2013 kouluopetuksen 155-vuotisjuhla. Alkuksi
opetusta saivat vain pojat. Vuonna 1889 aloitti naisten seurakuntakoulu, jossa aloitti 40 tyttöä.
Vuonnna 1918 Uhtualla toimi jo kaksi koulua.
Uhtua-Seura lähetti onnitteluadressin ja toimitti opetustyön sekä karjalan kielen ja kulttuurin
jatkuvuuden innoittajaksi ja turvaajaksi Kalevalan keskikoululle kirjoja, jossa tänään on 47
opettajaa ja 580 oppilasta.
Saimme Uhut-seuran puheenjohtaja Valentina Kovalenkolta oheisen viestin: “Juhlat on ohi,
koulun johtokunta on kiitollinen Uhtua-Seuralle lahjasta ja lämpimästä juhlatervehdyksestä, jonka
Riitta Peussa lausui. Kiitos myös karjalan kielen opettajilta oppikirjoista”.
Karjalan kielen kurssi jatkuu Uhtualla
Uhut-seuralta saimme oheisen viestin: “Lokakuussa jatkaamme karjalan kielen kurssia. Tulee uusi
opettaja Alja Rugojeva, ammatiltaan suomen ja karjalan kielen opettaja. Ehkä pystymme jonkun
verran maksamaan hänelle palkkaa, mutta ihan pientä”.
Uhtua-Seuran hallitus selvittää mahdollisuuksiamme tukea opetustyötä. Toki, jos haluat antaa oman
“korvamerkityn tukesi”, niin voit tehdä sen seuramme pankkitilin kautta - kiitos jo etukäteen.
ELDIA-projektin osahankkeen tiivistelmä ilmestynyt
Kansainvälisen ELDIA-hankkeen karjalan kieltä Suomessa koskevan osahankkeen tiivistelmä
suomeksi ja kaikilla kolmella Suomessa puhuttavalla karjalan kielen murteella on ilmestynyt ja
luettavissa (ko. kielillä) KSS:n toimistossa.
ELDIAn työ ei ole vielä kokonaan ohi, sillä lähiviikkojen aikana julkaistaan ELDIAn kotisivuilla
( www.eldia-project.org ) englanninkieliset tapaustutkimusraportit ja niiden tiivistelmät kussakin
osahankkeessa tutkitulla vähemmistö- ja enemmistökielellä. Samoin lähiaikoina ELDIAn kotisivuilla julkaistaan koko projektin loppuraportit.
Uusia kirjoja
Tänä vuonna on pitkästä aikaa KSS:n kustantamana ilmestynyt muutama mielenkiintoinen kirja:
- Salme Syri: Missä koti, muamoseni? (24€)
- Pekka Zaikov: Vienankarjalan kielioppi (sopii kielen harrastajalle, itseopiskelijalle, lukupiireille,
25€)
- Ivan (Jukka) Akimov: Karjalan Sivistysseuru - 100 vuottu karjalaizen rahvahan puolistajannu
(KSS:n historia kirjoitettuna karjalan livvin murteella, 20€)
- A.V. Ervasti: Ahma - kertomus unohtuneitten maasta (yli 100 vuotta sitten kirjoitetusta romaani-

käsikirjoituksesta on syntynyt kirja, se julkistetaan 19.10. Sukukansapäivä 2013 -yhteydessä, 28€)
Ja aina ajankohtaisia kirjoja ovat:
- Mauri Kunnas: Koirien Kalevala vienankarjalaksi (20€)
- Pekka Vaara: Uhtuan Andronoffit (ao. suvun lisäksi kirjassa sivutaan monien muiden vienalaisten
kauppiassukujen vaiheita, 24€, kustantaja; Sumtsa Oy) - (> kirjojen hintoihin lisätään postikulut)
Vienan Karjala ja Oma Mua -lehdet yhdistyvät 2014
Periodika-kustantamo on ilmoittanut, että Vienan Karjala ja Oma Mua -lehdet yhdistyvät. Uusi
Oma Mua -niminen lehti ilmestyy jatkossa joka viikko 12-sivuisena värikkäänä sanomalehtenä.
Vienankarjalaksi ja livvin murteella kirjoiteut jutut julkaistaan rinta rinnan. Lehti ilmestyy painettuna paperiversiona sekä sähköisenä pdf-versiona. Suomessa lehtitilauksia välittää KSS.
Tilausohje
Kun ostat kirjoja ja/tai teet lehtitilauksen itsellesi tai lahjaksi läheisillesi, niin voit tehdä tilaukset
soittamalla KSS:n toimistoon: (09) 171 414 (ti-to) tai s-postilla: toimisto@karjalansivistysseura.fi
Jäsenhankintakampanja
Nyt on aika hankkia uusia jäseniä. Uudelle jäsenelle tarjoamme maksuvapaan loppuvuoden. Kaikki
30.11.2013 mennessä uusia jäseniä hankkineet osallistuvat kirjapalkinnon arvontaan.
Tavoite: JOKAINEN JÄSEN REKRYTOI (ainakin) YHDEN UUDEN JÄSENEN !!
Jäsenhakemukset voi toimittaa kätevästi www.uhtua.info -sivujemme kautta Uhtua-Seura -osiosta,
alaviitekohdasta: Liity jäseneksi / palaute / yhteydenotto tai sitten alla olevalla seuran postiosoitteella ja pyytää erillisen yhteystieto-/liittymislomakkeen lähettämistä. Huom. merkitse mukaan oma
nimesi + yhteystietosi, jos haluat osallistua kirjapalkinnon arvontaan.
Sääntöjemme mukaan hallitus käsittelee ja hyväksyy jäsenhakemukset.
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