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Kuopio 9.3.2017

Aurinkoista kevättä!
Piirikokousviikonloppu lähenee hurjaa vauhtia ja odotamme täällä toimistolla ilmoittautumisianne sekä
lauantain seminaariin että sunnuntaiseen piirikokoukseen. Muistattehan, että
piirikokousilmoittautumiset tulee tehdä 3.4. mennessä! Tänä vuonna saamme kuulla seminaarissa
22.4. Suomen ja Venäjän tämänhetkisistä suhteista. Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kivinen sekä
Pohjois-Karjalan rajavartioston eversti Vesa Blomqvist tulevat puhumaan meille. Lisäksi annamme
pikaista viestintäkoulutusta, jotta osastonne pystyisi hyödyntämään kaikki viestintäkanavat
markkinoidessanne toimintaa.
Heinäkuiselle Pihkovan matkalle 20.-24.7.2017 on vielä paikkoja vapaana, joten keräähän kiva porukka
ympärillesi ja ilmoittautukaa mukaan!
Osastojen vuosikokouksia pidetään vielä tässä kuussa aktiivisesti. Muistattehan lähettää meille
vuosikokouksenne jälkeen kaikki asiapaperit, erityisesti kaipaamme osaston johtokuntalistoja ja
toimintaselostuksia tai -kertomuksia, joista näemme uudet toimihenkilöt ja heidän yhteystietonsa.
Ajantasaiset tiedot siirretään sitten jäsenrekisteriin.
Lähetämme tämän kirjeen sähköisenä kaikille osastojen puheenjohtajille ja sihteereille, joilla on
sähköposti. Ne, joilla ei ole sähköpostia, saavat kirjeen postitse. Osastokirje on kaikkien luettavissa
nettisivuillamme www.venajaseura.com/ita-suomi → Osastot → Osastokirjeet.

Piirikokousviikonloppu Kiteen Pajarinhovissa 22.–23.4.2017
Lauantaina ohjelmassa on 100 vuotta itsenäisyyttä Venäjän naapurissa -seminaari. Tämän kirjeen
mukana saatte jo seminaariohjelman. Piirikokousmateriaalien lähetämme kaksi viikkoa ennen
kokousta virallisille kokousedustajille ja valtakirjojen puuttuessa osastojen puheenjohtajille.
Viikonlopun hinnat:
Sunnuntain piirikokous 0 €
Koko viikonloppu majoituksineen 2 hh 135 €/hlö, 1 hh 170 €/hlö
Koko viikonloppu ilman majoituksia 70 €
Viikonloppu ilman majoituksia ja lauantain iltaohjelmaa 50 €
Lauantain seminaari ilman kahveja ja ruokailua 10 €
Maksu- ja peruutusehdot: osastojen edustajien laskutus jälkikäteen, yksityishenkilöiden
osallistumismaksu käteisellä paikan päällä. Peruutukset veloituksetta 7.4. asti, 10.4. tai sen jälkeen
tehdystä peruutuksesta joudumme laskuttamaan 100 % osallistumismaksusta.
Sunnuntaina piirin varsinaisessa vuosikokouksessa valitaan piirihallitus toimikaudelle 2017–2018.
Varsinaiset henkilöesitykset tehdään piirikokousedustajien toimesta piirikokouksessa. Valmistelun ja
vaalivaliokunnan työskentelyn helpottamiseksi on hyvä entiseen tapaan toimittaa esitykset etukäteen
piiritoimistolle viime osastokirjeen mukana lähetetyllä lomakkeella. Esitettävältä henkilöltä on oltava
suostumus tehtävään. Asiaesitykset piirikokoukselle on tullut jättää piirihallitukselle kahta viikkoa
ennen kokousta. Toivomme, että toimitatte meille kaikki piirikokoukseen liittyvät asiakirjat 3.4.
mennessä.
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Piirikokouksessa valitaan myös Itä-Suomen piirijärjestön edustajat Suomi-Venäjä-Seuran valtuustoon
kaudelle 2017-2020. Ehdotuksia ehdokkaista voidaan tehdä ainoastaan osastojen vuosikokouksissa,
joten huomioikaa tämä omissa kokouksissanne. Toimittakaa myös nämä ehdokasasiakirjat meille
piiritoimistolle 3.4. mennessä.

Osastoavustukset
Osastoavustushakemuksia tuli tänä vuonna määräaikaan mennessä 14 kappaletta. Hallitus käsittelee
hakemukset kokouksessaan 15.3. ja avustusten saajat saavat tiedon heti kokouksen jälkeen ja muille
osastoille välitämme tietoa hankkeista seuraavassa osastokirjeessä. Hienoa, että olitte aktiivisia
hankeavustuksen haussa!

Keskusseuralta 5 000 € osastoille
Suomi-Venäjä-Seurakin on päättänyt jakaa myös vuonna 2017 osastoille 5 000 € tapahtumaavustuksina. Tämä avustusmääräraha on tarkoitettu Suomi 100 vuotta Venäjän naapurissa hankkeiden tukemiseen. Avustuksia aletaan jakaa heti vuoden alusta niin kauan kuin rahaa riittää.
Tästä avustuksesta voi lukea lisää osoitteessa: http://venajaseura.com/osastopalvelut/tyoekalujaosastoille/kehittamisavustukset. Lisätiedot: resurssipäällikkö Matti Moilanen,
matti.moilanen@venajaseura.com, puh. (09) 6938617.

Vuoden 2017 kulttuurikiertueet
Tänä vuonna saamme Suomen kiertueelle uskomattoman upean baletti- ja kansantanssiryhmä Gzhelin
Moskovasta. Meidän piirimme konsertti järjestetään Kuopion Musiikkikeskuksella pe 20.10.2017 klo
19. Osastoille on tarjolla alennushintaisia lippuja 30.6.2017 asti. Osastojen alennusliput ovat 30
euroa/kpl ja niitä saa vain meidän toimistostamme. Lippujen normaalihinnat: Aikuinen 40 €, SVS:n
jäsenet 35 €, eläkeläiset ja S-etukorttialennus 38 €, opiskelijat ja lapset 25 €. Tarttukaa tarjoukseen ja
laittakaa konsertti jo ensi vuoden toimintasuunnitelmaanne, tämä esitys ei jätä ketään kylmäksi!

Kontaktia kootaan taas
Jäsenlehti Kontaktin seuraava numero ilmestyy 16.5., aineistoja siihen otetaan vastaan 11.4. asti.
Lähetä siis osastosi terveiset ja kesän tapahtumat osoitteeseen tarja.svensk@venajaseura.com hyvissä
ajoin! Kuviakin otetaan mielellään vastaan.

Johtokunnan tehtävät
Kevättalven aikana osastojen johtokuntiin on jälleen valittu uusia vastuuhenkilöitä. Monet jo tuntevat
järjestömaailman toimintatavat, mutta monille asiat tulevat uutena. Kokosimme käyttöönne tietoa
siitä, miten tehtävät voi johtokunnan sisällä jakaa. Jokainen osastohan päättää tehtävänjaosta itse,
mutta tätä pakettia voi pitää pohjana ja varmistaa, ettei mikään homma jää hoitamatta. Paketissa on
myös tietoa siitä, miten piirijärjestö toimii suhteessa osastoihin. Olkaa rohkeasti yhteydessä meihin, jos
on kysyttävää!

Kalenteriin kuvia
Muistattehan, että järjestämme taas tänä keväänä kalenterikuvakilpailun ja otamme vastaan kuvia
Venäjän eri kolkista. Kuvien tulisi olla vaakatasossa, isokokoisia, tunnelmallisia ja hyvin tiettyä
kuukautta kuvaavia Venäjään liittyviä tai Venäjällä otettuja kuvia. Kalenterissa julkaistujen kuvien
kuvaajille on luvassa kunniaa ja mainetta, sekä muutamia kappaleita valmiita kalentereita omalle tai
ystävien seinille ripustettavaksi. Kuvat voi toimittaa osoitteeseen ita-suomi@venajaseura.com.
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Kesän matkat
Lähetimme edellisen osastokirjeen mukana VenäjänMatkojen kevään ja kesän matkojen esitteen.
Syksyn matkaesite ilmestyy loppukeväästä. Kaikki tiedossa olevat tulevat matkat löytyvät sivulta
http://venajanmatkat.com. Suosittelemme erityisesti seuraavaa:
Tarton kautta Pihkovan kaupunkipäiville 20.-24.7.2017
Heinäkuisella matkallamme pääsee tutustumaan kesäiseen Tarttoon sekä Pihkovan kaupunkipäivän
monipuoliseen ohjelmaan. Tartossa vierailemme A le Coqin olutpanimossa ja maistelemme erityylisiä
oluita. Pihkovassa seuraamme kaupungin kulkuetta, näemme avioliittoon siunattujen parien rituaalit
kaupungin puistossa, nautimme upeasta ilotulituksesta sekä teemme retken Petserin luostariin.
Paluumatkalla pysähdymme Viipurissa päivällisellä ja teemme viimehetken ostoksia kauppahallissa ja
Viipurin torilla. Matkan hinta jäsenille 625 € (norm. 650 €) Lisätietoa Venäjänmatkoilta sekä ItäSuomen piiritoimistolta.

Muistetaan venäjän opiskelijoita!
Seuramme yhtenä tärkeänä tehtävänä on edistää venäjän kielen opiskelua. Osastot voivat edistää
asiaa esimerkiksi palkitsemalla oman paikkakuntansa venäjää opiskelevia nuoria. Hyvin opinnoissaan
menestyneelle ylioppilaalle tai yläkoulun päättävälle voi antaa kevätjuhlassa juhlallisesti
luovutettavaksi joko rahapalkinnon tai esim. kirjalahjan. Meillä on myynnissä esim. Venäläinen
tapakulttuuri -kirjoja. Tämä on hieno lahja valmistuvalle!
Koko maan laajuinen Venäjän kielen tähti -kilpailu järjestetään tänäkin vuonna (haku 17.3. asti). Siinä
venäjää opiskelevia koululaisia kannustetaan tekemään Venäjä-aiheisia lyhyitä videoesityksiä.
Kiinnostuneet voivat kysellä lisätietoa piiritoimistolta tai katsoa seuran verkkosivuilta
http://venajaseura.com/kulttuuri/venajan-kielen-tahti.

Valmistautukaa elokuun piknikeihin!
Olemme parina edellisenä vuotena järjestäneet piknikkejä osastolaisille elokuussa. Tämä perinne
jatkuu tänäkin vuonna ja informoimme teitä näistä tilaisuuksista vielä ennen kesää! Kutsumme näihin
tilaisuuksiin myös uudet jäsenet mukaan, jotta pääsisimme kuulemaan myös heidän toiveistaan
seuratoimintaa kohtaan.

Osastojen tapahtumia ja matkoja
Olettehan ystävälliset ja ilmoittaisitte meille osastossanne tapahtuvista tapahtumista. Yritämme
parhaalla mahdollisella tavalla markkinoida ja tiedottaa niistä omia kanaviamme pitkin: joka toisen
viikon tiistaina lähtevässä uutiskirjeessä, nettisivuillamme, Facebookissa jne.
Osaston ja piirin tapahtumista ja matkoista löytää tiedot osoitteesta:
www.venajaseura.com/node/1137, koko Suomen kattava tapahtumakalenteri löytyy osoitteesta
www.venajaseura.com/seurassa-tapahtuu. Tässä osastojen maaliskuun tapahtumia:
- Osastojen tulevat vuosikokoukset:
- 12.3. klo 16 Lieksan seudun osasto Teknisen viraston kahviossa (Pielisentie 3, käynti takapihan ovesta)
- 12.3. klo 14 Tohmajärven osasto Kaivolla (Talluksentie 5)
- 15.3. klo 18 Siilinjärven Venäjä-seura Siilinjärven kunnanviraston valtuustosalissa
- 16.3. klo 17 Äänekosken Venäjä-seura, Hiskin mökillä (Mannilantie 1)
- 16.3. klo 18 Vaajakosken Venäjä-seura, Osuuspankin kokoushuone
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- 16.3. klo 18 Juvan osasto, Järjestötalo Rinnetuvalla (Hannukantie 4)
- 19.3. klo 17 Savonlinnan osasto Järjestötalo Kolomosen kokoushuoneessa
- 22.3. klo 18 Jyväskylän Venäjä-seura Sepänkeskuksella Koeputki-salissa (Kyllikinkatu 1)
- 23.3. klo 18 Kontiolahti-Venäjä-seura Kontiolahden kotiseutukeskuksessa
- 26.3. klo 14 Enon Venäjä-seura osoitteessa Kunnantie 2, Eno
- 26.3. klo 15 Iisalmen osasto työväentalolla (Pohjolankatu 11 A)
- 29.3. klo 17 Mikkelin osasto Monikulttuurikeskus Mimosan uusissa tiloissa (Otavankatu 4, 2.krs,
käynti Anni Swaninkadun puolelta)
- 30.3. klo 14 Lapinlahden Venäjä-seura kahvila Emiliassa (Juhani Ahontie 2)
- Joensuun Venäjän Ystävät ry järjestää 100 vuotta Itärajan tuntumassa luentosarjan kevään aikana:
 13.3. maanantaina klo 18 Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen Aurora-talon salissa AU
206 muistelee emerita professori Kaija Heikkinen Kahden Karjalan korkeakouluyhteistyön
alkuvaiheita ja arkea; esitystä kommentoi kirjailija-toimittaja Pentti Stranius.
 24.4. maanantaina klo 18 seutukirjaston Muikku-salissa Joensuun normaalikoulun venäjän
kielen lehtori (eläkkeellä) Kaija Perho alustaa aiheesta: Mitä eväiksi
Karjalaan? Koululaisyhteistyötä rajan yli. Muistoja matkoilta kertoo Kalle Kangaspunta.
 17.5. keskiviikkona klo 17 seutukirjaston Muikku-salissa terveyskeskuslääkäri Tapio
Hämäläinen kertoo suomalaisten sosiaali- ja terveyshankkeista Venäjän Karjalassa
- Jyväskylän Venäjä-seura järjestää elokuvaillan 15.3. kello 18. Vakiopaineessa, Kauppakatu 6. Elokuva:
Paratiisin lintukoto - Earthly Eden.
- Vehmersalmen Venäjä-seura järjestää venäläisen elokuvanillan 16.3.2017 Vehmertuvalla klo 18.00.
- Joensuussa tehdään lasihelmistä ikoni 17.-18.3. ortodoksisen seurakunnan kokoushuoneella, osoite
Kirkkokatu 32. Perjantaina 17.3. kokoonnumme klo 17-21 ja lauantaina 18.3. klo 10-16. Ryhmän vetäjä
tuo tarvittavat materiaalit. Ryhmään mahtuu 10 henkeä, joten ilmoittaudu sähköpostitse
leena.jaask@gmail.com tai puh.040-8471085. Kurssi- ja materiaalimaksu on 10 euroa, JVY:n jäseniltä 7
euroa.
- 23.3. klo 17 alkaen Savonlinnan osasto järjestää luennon, jossa professori Timo Vihavainen puhuu
aiheesta "Suomen itsenäistyminen ja Venäjä". Paikka on Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston
auditorio Pohjolankadulla.
- Konevitsan luostarin kvartetin vierailu Äänekosken kirkossa to 23.3. klo 19.
- Lauantaina 25.3.2017 klo 10-15 Iisalmen Kulttuurikeskuksella juhlitaan Kulttuurien karnevaaleja.
- Venäläisen kirjallisuuden lukupiiri kokoontuu joka kuukauden viimeisenä sunnuntaina klo 16
Joensuussa ravintola Sointulan alakerrassa, os. Kirkkokatu 22. Seuraavan kokoontumisen aihe: 26.3.
Anna Kortelainen: Siemen.
Kevätterveisin,
Maria Lepistö
toiminnanjohtaja

Tarja Svensk
projektikoordinaattori
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