
        
 

 
 
 
 
JÄSENTIEDOTE 2022   Helsinki, huhtikuu 2022 
 
 
Yhdistyksemme vuosikokous pidettiin lauantaina 19.3.2022 Karjalatalon Wiipuri-salissa. 
Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat.  
Kiltaneuvostoon valittiin 7 jäsentä ja 2 varajäsentä. Kokoonpano tiedotteen lopussa. 
        
Järjestämme vuonna 2022 seuraavat tilaisuudet: 
 
Osallistumme Karjalan Liiton kesäjuhliin Raumalla 17. – 19.6.2022. Kesäjuhlien suku- ja 
pitäjäosasolla Uuras-Killalla on esittelypöytä.  
Uuraalaisten oma tapaaminen juhlien yhteydessä on lauantaina 18.6.2022 kello 16.00-18.00. 
Ravintola Frescossa, Ankkuri, Alfredinkatu 2 Lämpimästi tervetuloa !  
 
9.8. klo 16.00 Uuras-Killan jäsenten ja ystävien tapaaminen Villa Salmelassa Jollaksessa. 
Mahdollisuus myös saunoa.  
 
Retki Kissasaareen 27.8. yhdessä Ravansaariseuran kanssa. 
 
Lähiseutu ja kulttuurimatka lähiseudulle syys - lokakuun vaihteessa. 
 
Joulujuhla lauantaina 17.12.2022 klo 13.00 Karjalatalon Yläsalissa. 
Joulujuhla on yhteinen Ravansaariseuran kanssa ja järjestelyvuorossa on tänä vuonna Uuras-Kilta. 
 
Merikarjala-toimikunta: 2017 perustettu toimikunta on osallisena Karjalan tutkimuslaitoksen 
Merikarjala-tutkimuksessa. Toimikunnan vetäjänä toimii Seppo Huunonen ja jäsenenä Sirkka 
Kaipainen.  
Viestintätoimikunta: Vuonna 2021 perustettuun viestintätoimikuntaan kuuluvat Päivi Airikka, 
Pertti Stade ja Irmeli Kekki. 
      
Jäsenmaksut 
 

Vuosikokous päätti Uuras-Killan jäsenmaksuksi 20,- euroa. 
80 vuotta täyttäneet ovat vapaajäseniä.  
Kannatusjäsenmaksu ja yhteisöjäsenmaksu ovat vapaavalintaisia.  
 
Karjalan Liitto ry:n jäsenmaksu 20,- euroa 
 
Karjalan Liitto perii jäsenmaksunsa yhdessä Killan jäsenmaksun kanssa niiltä Killan jäseniltä, jotka 
ovat ilmoittaneet haluavansa kuulua Karjalan Liittoon. http://www.karjalanliitto.fi/  
Karjalan Liiton jäsenmaksun maksaneelle Karjalan Liitto lähettää neljä kertaa vuodessa ilmestyvän 
Karjalan Kunnaat jäsenlehden ja Karjala Kortin, jolla saa alennuksia kursseista, matkoista sekä 
erilaisista tilaisuuksista ja tapahtumista. 
 



        
Ne Uuras-Killan jäsenet, jotka haluavat olla vain Killan jäseniä, maksavat Killan jäsenmaksun 20,- 
euroa tilille Nordea FI79 1024 3000 3027 49. Eräpäivä 15.5.2022. 
 
 
Uuras ja Uuras-Kilta internetissä   
 
Uuras-Killan kotisivut internetissä löytyvät www.karjalanliitto.fi sivulta/jäsenseurat-pitäjäseurat 
otsikon alta: 
http://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/uuras-kilta-ry.html 
 
Seuralle on vuonna 2017 perustettu Uuras-Kilta ry – Uuras Uuraalaiset - nimiset Facebook sivut, 
joilta löytyy tarinoita, kuvia ja vilkasta keskusteluita. Liity mukaan !  
Ne löydät täältä https://www.facebook.com/groups/293548457826627 
 
Uuraan Monolan sankarihautausmaan tiedot löytyvät 
http://karjalansankarihautausmaat.fi/hautausmaat/monolan-uuras-sankarihautausmaa/ 
Yhdistys on täydentänyt näitä tietoja kuvin ja tekstein. 
 
Kuvia Uuraasta on myös osoitteessa https://wiipuri.fi/kuvat/uuras-ravansaari/  
 
 
Digiloikka-projektit 
 
Jatkamme kotisivuille julkaisua, viime vuonna julkaistiin Yrjö Lohkon maalauksia kuvin. 
 
Kuva-aarteita kotialbumeista toivotaan myös Facebook-sivuille julkaistavaksi. Julkaise rohkeasti ! 
Jos sinulla on isompi määrä, tee oma ”albumisi”. Ota tarvittaessa yhteyttä uuraskilta@gmail.com tai 
viestintätoimikunnan jäseniin, jos tarvitset neuvoja tai opastusta. 
 
Uuraan kirjallisuuslista löytyy kotisivuilta, lähetä meille täydennykset 
https://www.karjalanliitto.fi/media/jasenyhteisot/uuras-kilta-ry/uuras-aiheisia-kirjoja-bibliofilia-v1-
2.6.2021.docx 
 
Osallistumme myös Karjalan Liiton ”Karjalainen kulttuuriperintö verkkoon” -projekteihin ja 
tutkimme mahdollisuutta aloittaa oma tallennustyö Topoteekki-alustalle.  
 
Jatkamme Uuraan talokarttaprojektiamme. Alkuperäinen löytyy kotisivuilta ja Facebookista Ylervi 
Airikan tekemänä. https://www.karjalanliitto.fi/media/jasenyhteisot/uuras-kilta-ry/uuraalaiset-1939-
talokartta-ylervi-airikka-uuras-kilta-ry.pdf 
Tätä on tarkoitus täydentää Monolan alueen talokartalla, jonka on tehnyt Aki Kaalikoski. 
 
Tarkoituksenamme on kohdistaa kuvia: vanhoja ja uusia oikeille paikoilleen kartalle. Tätä 
tarkoitusta varten kuvia voi julkaista ensin Facebookissa talon sijainti- ja henkilötiedoin tai muuten 
toimittaa uuraskilta@gmail.com osoitteeseen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
Myynnissä olevat Uuras-tuotteet: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Tiedottaminen 
 
Uuras-Killan uusi sähköpostiosoite on: uuraskilta(at)gmail.com. 
 
Tilaisuuksista ilmoitamme sähköpostitse, Facebookissa, kotisivuilla, Karjala-lehden seurapalstalla, 
Johannekselaisessa ja mahdollisuuksien mukaan myös Lyhtpaalussa. 
 
HUOMIO - HUOMIO!  Pyydämme jäseniä ilmoittamaan oman sähköpostiosoitteensa tai 
lähiomaisensa sähköpostiosoitteen, mielellään myös puhelinnumeron. Pyydämme myös 
ilmoittamaan osoitteenmuutokset. 
 
Kiltaneuvosto 2022 
 
Vuosikokouksessa valitun kiltaneuvoston (hallituksen) kokoonpano on: 
 

Puheenjohtaja        Merja Hanski   
ja rahastonhoitaja  
             
Sihteeri            Sirkka Kaipainen   

 
Muut hallituksen 
jäsenet             

            Päivi Airikka       
            Sari Aulu   
                  Irmeli Kekki    
            Taru Kosonen   
            Pertti Stade   
 
 Varajäsenet            Martti Kokko 

           Kaarina Raatikainen  
 
 

 
-  ”Uuras – Viipurin portti maailman merille” juhlakirja 40 € 
-  ”Uuras – Viipurinportti maailman merille”  DVD-video 20 € 
-  ”Kuinka olisi, jos oltaisiin..?” muistojen kirja Uuraasta   8 € 
-   "Uuras sillo ja siihe aikaa" CD-äänilevy: UTY-120 v, 
     Uuraan sataman balladi, Eki Liikanen laulaa   10 €  
-   Uuras-adressi välilehdin ja kultanauhalla   10 € 
-   Monikuvakortti Uuraasta A5 kokoa, toimitus vain muiden  
    ostojen  yhteydessä 5 kpl yhteensä      2 €     
    
Vielä on saatavilla pieni määrä Uuraan Saariston Säätiön julkaisemia: 
 -  ”Luotsikylästä suursatamaksi” tietokirja                        10 € 
 -  ”Uuraansalmi II” LP-äänilevy    20 € 
  Postituskulut lisätään lähetyksiin.   
 
 Tilaukset: Sirkka Kaipainen puh. 040-7178570 tai sähköposti         

    uuraskilta(at)gmail.com 
     


