Osastokirje 1/2016

Kuopio 1.2.2016

Lumiset terveiset Kuopiosta!
Kiitos kaikille kuluneesta vuodesta! Viime vuosi hurahti ohitse ennätysvauhtia ja kaikkea mukavaa
ehdimmekin touhuamaan. Itselle parhaiten jäivät mieleen osastopiknikit, joissa pääsi olemaan
yhdessä niin monien osastolaisten kanssa, sekä katutaidetyöpajat, jotka olivat ihan uusi
aluevaltaus meille. Jatketaan tänä vuonna hyvää toimintaamme ja keksitään lisää mielenkiintoisia,
innovatiivisia juttuja toteutettaviksi!
Tässä kirjeessä saatte paljon tietoa ajankohtaisista asioista. Kirjeen mukana sihteerit saavat
maksuntarkkailulistat vuoden 2015 lopun tilanteesta. Osittain maksettu suoritus, 18 €, kertoo
jäsenen maksaneen jäsenmaksunsa ja 31 euroon sisältyy sekä jäsenmaksu että VenäjänAikalehtitilaus. Maksuntarkkailulistoissa olevat tiedot löydätte myös Ankkuri-jäsenrekisteristä.
Lähetämme kaikille myös Itä-Suomen piirin jäsentilaston 31.12.2015. Näistä tiedoista voitte mm.
tarkistaa, kuinka monta edustajaa osastonne on oikeutettu lähettämään piirikokoukseen. Kirjeen
liitteenä on myös ilmoittautumislomake piirikokousviikonloppuun, valtakirja ja esitys
piirihallitukseen -lomake. Piirikokouskutsu ja lauantain seminaariohjelma toimitetaan viim.
seuraavassa osastokirjeessä, mutta näin alkuun voin paljastaa, että tulemme käsittelemään
ajankohtaisia Venäjä-aiheita lauantain seminaarissa ja toivomme saavamme paikalle Seuran uuden
puheenjohtaja Katri Kulmunin.

Osastojen vuosikokoukset
Osaston vuosikokoukset on pidettävä helmi-maaliskuun aikana. Edellisen osastokirjeen mukana
lähetimme jo vuosikokouksen asiakirjoja. Ne löytyvät myös nettisivuiltamme
(www.venajaseura.com → Osastopalvelut → Työkaluja osastoille → Materiaalisalkku). Laitattehan
meille heti vuosikokouksen jälkeen johtokuntalistat sekä toimintaraportit ja -suunnitelmat!
Ilmoittakaa meille vuosikokousaikanne mahdollisimman pian, että saamme tiedon välitettyä
muillekin jäsenillemme tapahtumakalenterimme ja uutiskirjeittemme kautta ja pääsisimme Tiinan
kanssa osallistumaan mahdollisimman moniin kokouksiin. Pyrimme tulemaan paikalle ainakin
sellaisiin osastoihin, joissa emme ole muutamaan vuoteen käyneet tai mikäli tarvitsette apua esim.
osaston toiminnan virkistämiseksi.
Seuraavat vuosikokoukset ovat tiedossamme:
- 11.2. Kesälahden osasto klo 18 Myllytuvalla
- 21.2. Iisalmen osasto klo 17 Työväentalolla
- 22.2. Kuopion osasto klo 20 Kompassilla, Hapelähteenkatu 33
- 23.2. Saarijärven osasto
- 25.2. Siilinjärven osasto klo 18.30, Siilinjärven kunnanviraston kokoushuoneessa, Kasurilantie 1
- 1.3. Suolahden osasto klo 18 Hotelli Keiteleessä, Hotellinpolku 1
- 9.3. Vaajakosken osasto klo 18 Vaajakosken Osuuspankin kokoushuoneessa, Huoltopolku 2
- 10.3. Jyväskylän osasto klo 18 Sepänkeskuksen Molekyyli-tilassa, os. Kyllikinkatu 1
- 19.3. Kiihtelys-Venäjä-Seura klo 15 Suojapirtillä, os. Tulrompsuntie 2
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Piirikokousviikonloppu Mikkelissä Anttolanhovissa 9.–10.4.
Piirikokousviikonloppu pidetään tänä vuonna Etelä-Savossa, Mikkelissä. Lauantaina ohjelmassa on
Venäjän nykytilanteeseen pureutuva seminaari. Seuran uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni on
lupautunut tulemaan paikalle. Sunnuntaina piirin varsinaisessa vuosikokouksessa valitaan
piirihallitus toimikaudelle 2016–2017. Piirikokouksen aikaisesta ajankohdasta johtuen sitovat
ilmoittautumiset tulee tehdä jo 23.3.2015 mennessä.
Viikonlopun hinnat Anttolanhovissa:
1) La-su-paketti (Lauantaina: seminaari, aamukahvi, lounas, päivällinen, sauna- ja allasosaston
käyttö, kuntosali, orkesteritanssit ja yöpyminen. Sunnuntaina: aamiainen, lounas ja
piirikokous. H2 = 135 € tai H1 = 165 €.)
2) La-su-paketti ilman majoitusta (Lauantaina: seminaari, aamukahvi, lounas, päivällinen,
orkesteritanssit. Sunnuntaina: aamukahvi, lounas ja piirikokous. 70 €
3) La-su-paketti ilman majoitusta ja iltaohjelmaa (seminaari ja kahvit sekä lounaat
kumpanakin päivänä) 45 €
4) Su (piirikokous, kahvi ja lounas) 0 €

Jäsenhankintakampanja
Tämä vuosi on jälleen jäsenhankinnan aikaa. Seuran jäsenmäärä on viime vuosina tasaisesti
laskenut, ja nyt tulisi tehdä nykäys ylöspäin! Toivomme, että te osastolaiset voisitte auttaa meitä
tavoittamaan tavoitteemme ja nostamaan koko maan jäsenhankintatavoitetta 1200 uuteen
jäseneen. Tämän kirjeen mukana saatte osastokohtaiset tavoitteet ja samaisesta paperista voitte
myös tarkistaa kumpaan jäsenhankintasarjaan osastonne kuuluu. Piiri palkitsee omaa
jäsenmääräänsä suhteellisesti eniten jäsenmääräänsä nostanutta osastoa ensi vuoden alussa
rahapalkinnoilla. Molemmissa sarjoissa palkitaan kolme parasta. Ensimmäiset saavat 150 €, toiset
100 € ja kolmannet 50 €. Pistäkäähän ranttaliksi! 
Myös seura palkitsee jäsenhankkijoita ja uusia jäseniä. Kaikkien uusien jäsenien kesken arvotaan
500 euron arvoinen Matkatoimisto VenäjänMatkojen lahjakortti. Ja eniten jäseniä hankkinut
henkilö palkitaan Matkatoimisto VenäjänMatkojen 200 euron lahjakortilla ja toiseksi paras 100
euron lahjakortilla. Jäsenhankkijan nimi tulee muistaa merkitä liittymislomakkeeseen.
Jäsenmääräänsä suhteellisesti eniten vuonna 2016 kasvattanut osasto saa seuralta 500 euron
kannustusstipendin.

Nuorisojäsenmaksu 12 €
Tiesittekö, että seuran valtuusto teki syyskokouksessaan päätöksen, että kaikki alle 25-vuotiaat
1.2.–31.7.2016 välisenä aikana liittyneet uudet jäsenet maksavat jäsenmaksua vain 12 €.
Piirijärjestöt eivät kerää omaa osuuttaan jäsenmaksustaan. Tällä tavalla toivomme, että saisimme
myös niitä nuorempia ihmisiä jäseniksemme. Olisiko teillä sopivia sukulaisnuoria, tuttuja
opiskelijoita, naapurin lapsia tms. joita voisitte houkutella halvemmalla jäsenmaksulla ja kivalla
toiminnallamme mukaan?

Kannatusjäsenmaksu oman harkinnan mukaan
Seuran jäsenmaksulla tuemme kaikenikäisten venäjän kielen opiskelua: jaamme keväisin
stipendejä, järjestämme kielikerhoja eri ikäisille, teemme kouluvierailuja ja järjestämme Venäjän
kielen tähti -kilpailun. Mutta vuonna 2016 jäsenmaksun yhteydessä kerätään myös vapaaehtoista
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tukimaksua (5€) venäjän kielen opiskelun edistämiseen Suomessa. Se kohdennetaan venäjän
kielen viikkojen järjestämiseen eri puolilla Suomea syksyllä 2016.

Osastojen kehittämisavustukset 2016
Vuodeksi 2016 piiri on budjetoinut osastojen kehittämisavustuksiin 3 000 euroa. Piirihallitus
toivoo, että avustusta haettaisiin sellaiseen toimintaan, joka houkuttelisi uusia ihmisiä
jäseniksemme ja saisi pidettyä vanhat ystävämme mukana seurassa. Ohjeet ja lomakkeet ensi
vuoden kehittämisavustusten hakemiseen saitte edellisen kirjeen mukana, ne löytyvät
nettisivuiltamme kohdasta www.venajaseura.com → Osastopalvelut → Työkaluja osastoille →
Kehittämisavustukset. Hakuaika päättyy 29.2.2016. Osastojen osuus on 40 %, josta talkootyötä saa
olla puolet ja puolet joko muualta saatua avustusta tai osaston rahaa.

Keskusseuralta 5 000 € osastoille
Suomi-Venäjä-Seurakin on päättänyt jakaa myös vuonna 2016 osastoille 5 000 € tapahtumaavustuksina. Viime vuonna tätä avustusta haki vain 15 osastoa koko Suomesta. Suosittelisin
hakemaan rohkeasti avustusta osastonne toimintaan, koska kovaa kilpailua noista rahoista ei
ainakaan viime vuonna ollut! Tämä avustusmääräraha on tarkoitettu innovatiiviseen, uusia
toimintamuotoja tai hankkeita tukevaan toimintaan. Avustuksien kautta tuetaan osastojen uutta
luovaa toimintaa ja toimintakulttuuria, joka on monennettavissa myös muiden osastojen käyttöön.
Avustuksia aletaan jakaa heti vuoden alusta niin kauan kuin rahaa riittää. Tästä avustuksesta voi
lukea lisää osoitteessa: http://venajaseura.com/osastopalvelut/tyoekalujaosastoille/kehittamisavustukset. Edellisen kirjeen mukana saitte tarvittavat
avustushakemuspohjat. Lisätiedot: resurssipäällikkö Matti Moilanen,
matti.moilanen@venajaseura.com, puh. (09) 6938617.

Vuoden 2016 matkat
Lähetämme teille tämän kirjeen mukana Venäjänmatkojen matkaesitteen 2016 ja se löytyy myös
VenäjänMatkojen uusilta nettisivuilta http://venajanmatkat.com/. Lähetämme esitteitä
pyydettäessä kaikille kiinnostuneille ja niitä saa myös toimistostamme. Tässä tietoja piirin
järjestämästä matkasta, jossa on vielä vapaita paikkoja jäljellä:
Hemmottelumatka Viipuriin 17.-19.6.2016
Viipurista löytyy paljon pientä luksusta ja edullisia elämyksiä, mm. monipuolisia kauneussalonkeja,
joihin tällä matkalla suunnataan, kulttuuriohjelmaa unohtamatta. Matka tehdään bussilla
Kuopiosta. Hinta Kuopiosta 365 €, Mikkelistä 355 € ja Lappeenrannasta 345 €. Seuran jäsenalennus
on 25 €. Lisätietoja matkaesitteestä, www.venajanmatkat.com tai piiritoimistolta.

Sote-järjestöjen palvelut tutuiksi venäläisille maahanmuuttajille
Piiri on saanut 21 600 euron rahoituksen ELY-keskuksen ja Kuopion kaupungin hallinnoimasta ESRhankekokonaisuudesta. Tämän hankkeen tavoitteena on tuoda kuopiolaisten sosiaali- ja
terveysalan kansalaisjärjestöjen toimintaa ja palveluja tutuksi Kuopiossa asuville venäjänkielisille
aikuisille maahanmuuttajille. Hankkeessa on kaksi samanaikaisesti toteutettavaa toimintoa: sotejärjestöjä esittelevän esitteen teko sekä terveysiltojen järjestäminen. Kuopiossa toimivista sotealan järjestöistä kootaan venäjänkielinen esite, jossa kerrotaan niiden tarjoamista palveluista.
Esitteestä tulee A4-kokoinen nelisivuinen tiivis ja värikäs tietopaketti, jota jaetaan venäjänkielisille
maahanmuuttajille suunnatun kaksikielisen Mosaiikki-Savo-lehden vuoden 2016 jokaisen neljän
numeron välissä. Lisäksi Kuopiossa asuville venäjänkielisille maahanmuuttajille järjestetään
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vuoden aikana kuusi venäjänkielistä terveysiltaa. Iltojen teemoja ovat esim. syöpäsairaudet,
mielenterveys, allergiat, selkävaivat jne. Niissä on puhujana eri sote-alojen ammattilaisia sekä eri
yhdistyksiä esittäytymässä.

Uusien jäsenten illat ja tapakulttuuri-luennot
Tänä vuonna järjestämme ensimmäistä kertaa uusien jäsenten iltoja, joihin on kutsuttu kaikki
vuoden 2015 aikana liittyneet henkilöt. Olemme suunnitelleet ja järjestäneet jo kolme iltaa, mutta
Etelä-Savoon ajattelimme järjestää illan vähän myöhemmin keväällä. Olette tervetulleita iltoihin
mukaan, joissa kuulemme uusien jäsenten toiveista seuratoimintaa kohtaan ja kuulemme heiltä
konkreettisia ideoita, mitä jäseniä tänä päivänä kiinnostaa. Tarjoilun järjestämiksi pyydämme että
ilmoitatte meille osallistumisestanne. Uusien jäsenten illat järjestetään seuraavasti:
Ke 3.2. klo 17–18 Kansalaistoiminnankeskus Matara, Matarankatu 6, Jyväskylä
To 18.2. klo 18-19 Itä-Suomen piiritoimisto, Puijonkatu 9 B 20, Kuopio
To 17.3. klo 17-18 Kulttuurikahvila Laituri, Itäranta 10, Joensuu
Jyväskylässä ja Joensuussa järjestetään uusien jäsenten iltojen jälkeen klo 18 alkaen venäläistä
tapakulttuuria koskettava luento, jonka me Tiinan kanssa vedämme. Kuopiossa tapakulttuuriluento on osa Venäläisen kulttuurin viikkoa ma 22.2. klo 18 Kompassilla. Tapakulttuuri-iltoihin ei
tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Jäsenlehti Kontaktin aikataulu vuonna 2016
Otamme taas vastaan juttuja ja tapahtumailmoituksia jäsenlehteemme. Jos teillä on hyviä
juttuideoita, niin pistäkäähän näppäimistö laulamaan! Aikataulu on seuraava:
Nro 1 ilmestyy 17.2.
Nro 2 deadline 14.4. ilmestyy 17.5.
Nro 3 deadline 11.8. ilmestyy 13.9.
Nro 4 deadline 13.10. ilmestyy 15.11.

Vuoden 2017 kalenterin valokuvauskilpailu
Olemme painattaneet nyt neljänä vuotena, 2012, 2014, 2015 ja 2016, suomalais-venäläisen
seinäkalenterin, johon on merkitty venäläiset ja suomalaiset juhlapyhät. Päätimme painattaa
kalenterin taas ensi vuodeksi, koska aiempien vuosien kalenterit ovat olleet suosittuja, ja
välivuonna 2013 sen perään oikein kyseltiin. Järjestämme siis taas kaikille avoimen
valokuvakilpailun, johon keräämme hyviä, isokokoisia (tiedoston koko vähintään 1 Mt),
tunnelmallisia ja hyvin tiettyä kuukautta kuvaavia Venäjään liittyviä tai Venäjällä otettuja
vaakatasoisia kuvia. Merkitse kuvan yhteyteen kuvaajan nimi, kuvausaika ja kuvauspaikka ja lähetä
ne 31.5.2016 mennessä osoitteeseen ita-suomi@venajaseura.com. Voittajille on luvassa mainetta
ja kunniaa sekä tietenkin muutamia kalentereita!

Piiritoimistolta lainattavia tuotteita
Hankimme hiljattain piiritoimiston käyttöön venäläisen pakkasukon ja lumitytön asusteet, jotka
sopivat erityisesti ulkokäyttöön. Lainaamme niitä tarvittaessa osastoille. Meillä on myös kolme
itsetehtyä sarafaania, 2x2 metrin kokoinen valkoinen järjestöteltta, Venäjän lippu, samovaareja ja
kaikenlaista pienempää tavaraa, jota lainaamme tarvittaessa osastoille.
Aurinkoisin pakkasterveisin,
Maria ,Tiina ja Zinaida
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