Osastokirje 3/2016

Kuopio 22.6.2016

Rentouttavaa kesää!
Tässä teille luettavaksenne tämän kevätkauden viimeinen osastokirje. Kevät on mennyt vauhdilla ohi ja
juhannusjuhlatkin on juhlimista vaille valmiit. Kesällä osastomme järjestävät kivoja tapahtumia ympäri
Suomen, joten menkää rohkeasti mukaan tutustumaan myös naapurienne toimintaan, jospa sieltä
syttyisi vaikka kipinä omankin osaston toimintaan.
Huomaattehan, että tässä kirjeessä on tietoa elokuisista piknik-tapaamisista sekä tietoa uudesta
piirihallituksesta ja sen osastovastuista! Lähetämme tämän kirjeen sähköisenä kaikille osastojen
puheenjohtajille ja sihteereille, joilla on sähköposti. Ne, joilla ei ole sähköpostia, saavat kirjeen
postitse. Tällä kertaa kaikki muutkin sihteerit saavat kirjeen postitse, sillä kirjeen mukana lähetetään
maksuntarkkailulistat. Osastokirje on kaikkien luettavissa nettisivuillamme www.venajaseura.com/itasuomi → Osastot → Osastokirjeet.

Piknik-tapaamiset elokuussa
Kokoamme kesän jälkeen jokaisen neljän maakunnan osastot jälleen piknikeille eri puolille piiriä.
Piknikeille saamme vieraaksemme puhujan Leader ry:stä, jotta saisimme ideoita ja vinkkejä siitä,
millaisia maakunnan kehittämishankkeita meidän osastomme voisivat hakea ja toteuttaa. Parisen
vuotta sittenhän meillä oli piirin ja Outokummun ja Kiihtelysvaaran osastojen kanssa yhteishanke, jolla
järjestettiin suomalais-venäläisiä leirejä. Vastaavanlaiset hankkeet muuallekin piiriin olisivat toivottavia
ja ne vilkastuttavat osastojen omaa toimintaa ja auttavat kassavarojen kerryttämistä muuta toimintaa
varten.
Tässä alla näet oman maakuntasi piknikin ajankohdan. Ilmoittautua tulisi piiritoimistoon viim. jokaisen
tapahtuman kohdalla olevaan päivämäärään mennessä. Piiri kustantaa jokaisesta osastosta kaksi
jäsentä paikalle, muille piknikin hinta on 10 €. Piknikeille kutsutaan myös viime vuonna ja tämän
vuoden alussa liittyneet uudet jäsenet, joiden osallistumisen piiri kustantaa. Mikäli tunnette uusia
jäseniä, niin houkutelkaa heitä lähtemään mukaan.
11.8. Jämsässä Herajärven entisellä koululla (Herajärventie 230) klo 16.30–20 (Keski-Suomi, ilm.
viimeistään 4.8.)
16.8. Savonlinnassa Hirvaslahden leirikeskuksessa (Kesäkodintie 28) klo 16.30–20 (Etelä-Savo, ilm.
viimeistään 9.8.)
18.8. Outokummussa Kolmikannan leirikeskuksessa (Rikkarannantie 51) klo 16.30–20 (Pohjois-Karjala
ja Pohjois-Savo, ilm. viimeistään 11.8.)

Piirihallitus käytettävissänne
10.4. Mikkelissä pidetyssä piirikokouksessa valittiin jälleen uusi hallinto meidän piirillemme. Piirihallitus
on osastojen käytettävissä, joten olkaa rohkeasti yhteydessä oman osastonne vastuuhenkilöön, mikäli
tarvitsette tietoa osastotoimintaan liittyen tai haluatte tuoda terveisiä piirihallituksen kokouksiin.
Piirihallituksen jäsenet kuten myös toimiston Maria ja Tiina matkustavat mielellään teidän
tapahtumiinne, mikäli kutsut tulevat hyvissä ajoin perille. Tämän kirjeen liitteenä ovat uuden
piirihallituksen puheenjohtajien ja jäsenten vastuuosastot ja yhteystiedot.
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Solovisa helpottaa viisumin hakemista
Seuran Lappeenrannan viisumitoimiston työntekijä Marina Rantanen jää kesällä eläkkeelle ja seuran
viisumipalvelut ovat hieman kevään aikana muuttuneet. Onneksi muutokset ovat helpottaneet
viisumin hakemista ja nykyisin viisumihakemuksen pystyy täyttämään vaikka käsin entisen hankalan
nettilomakkeen sijaan. Kertaviisumin hinta on myös alentunut 5 eurolla. Kannattaa tutustua
hakemiseen nettisivuiltamme: http://venajaseura.com/matkat-ja-viisumit/viisumipalvelut

Syksyn Kontaktit
Jäsenlehti Kontaktin syksyn ensimmäinen lehti ilmestyy 13.9. Deadline tähän lehteen on 11.8. Vuoden
viimeinen lehti ilmestyy 15.11., materiaalin tulisi olla valmis 13.10. Tuo vuoden viimeisin Kontakt on
Itä-Suomen piirin oma teemanumero, joten juttuja mahtuu tavallista enemmän meidän piiristä!
Osastojen juttuja ja kuvia voi lähettää toimistoomme Tiinalle os. tiina.ynnila@venajaseura.com.
Samaan osoitteeseen voi ilmoittaa osastojen tapahtumista, jotka päätyvät Kontaktin lisäksi myös netin
tapahtumakalenteriin, piirin Facebook-sivulle ja sähköisiin uutiskirjeisiin.

Juttuja seuran blogeihin
Otamme mielellämme vastaan osastojen juttuja Hyvässä seurassa ja Venäjän viemää -blogeihimme.
Piirissämme tapahtuu pitkin vuotta paljon kaikkea mahdollista ja olisi mukavaa, että ympäri Suomen
näistä tilaisuuksista pääsisi nauttimaan vaikka jälkijunassa netistä lukemalla. Jutut jäävät myös
arkistoon, johon mukaviin tunnelmiin on kiva palata myöhemminkin. Kirjoitusten ei tarvitse olla
”kovatasoisia”, joten kenenkään ei tarvitse jännittää omaa kirjoitustaitoaan, vaan kannattaa tarttua
rohkeasti tuumasta toimeen ja kertoa vaikka miten järjestitte kesällä onkikilpailut tai lauloitte yhdessä
venäläisiä kansanlauluja nuotiotulen loimussa. Kuvia kannattaa liittää juttuihin, koska nehän tunnetusti
kertovat enemmän kuin tuhat sanaa! Jutut voi toimittaa Marialle (maria.lepisto@venajaseura.com),
joka julkaisee jutut sitten blogeissa. http://www.venajaseura.com/blogit

Kesälomat
Kesällä on taas toimiston työntekijöillä hetki aikaa viettää lomaa ja hengähtää ennen syksyn kaikkia
tapahtumia. Toimistomme on kiinni koko heinäkuun. Huomioittehan nämä lomat, jos esimerkiksi
suunnittelette viisumin hankintaa.

Uudet jäsenet
Tämän kirjeen mukana sihteerit saavat uusien jäsenten jäsenkaavakkeet. Hyväksykää jäsenet
osastonne jäseniksi johtokuntanne kokouksessa ja miettikää olisiko jotain mukavaa tapaa ilmoittaa
henkilölle, että hänet on liitetty seuraan ja te johtokuntana palvelette myös häntä.

Osastojen tapahtumia ja matkoja
Osastot järjestävät myös kesällä tapahtumia, joihin kaikki jäsenemme ovat tervetulleita. Kun liikutte
ympäri Suomen, niin liittykää rohkeasti mukaan! Lisätietoa meidän piirimme ja osastojemme
tapahtumista: www.venajaseura.com/node/1137, ja koko Suomen kattava tapahtumakalenteri löytyy
osoitteesta www.venajaseura.com/seurassa-tapahtuu.
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Vehmersalmen osasto esillä Vehmersalmi-päivässä 2.7. Vehmersalmen Venäjäseura osallistuu Vehmersalmipäivään omalla esittelypöydällään ja teltallaan 2.7. klo 9-13. Uusien jäsenten kesken arvotaan mm. lippu
kesäteatterimatkalle ja tapakulttuurikirjoja. Tervetuloa!
Pietarilainen taiteilijaryhmä MITKAT Heinävedellä 10.–19.7. Varkauden Seudun osasto on kutsunut
pietarilaisen monitaiteellisen MITKA-ryhmän luomaan taidetta Heinävedelle, josta kootaan näyttely Varjentiinin
tiloihin Vanhojen laivojen regatta -tapahtuman yhteyteen. Heinäveden jälkeen koottu näyttely kiertää
osastomme toimialueen muissa kunnissa eli Joroisissa, Leppävirralla ja Varkaudessa. Vierailuun liittyy
Heinävedellä myös taidetyöpajan pitäminen kiinnostuneille nuorille ja lapsille. Siitä ilmoitetaan myöhemmin
erikseen mutta siitä kannattaa välittää tietoa myös muissa kunnissa sillä osallistuminen pajaan on avointa ja
maksutonta. Joukossa ovat viime vuonna näyttelyyn osallistuneita Mikhail ja Anna Siimes, Olga Kopeina, Olesia
Mospan, Elena Kunets, Eugenia Sapelkina, Elena Gromyko ja paljon muita lahjakkaita taiteilijoita. Uusia nimiä
ovat mm. Viipurin ja Pietarin nimekkäitä Inna Demidova, Luca Basyrov, Ksenia Koshkina, Irina Makejeva ja Maria
Pagolskaja.
Suomen venäläisten taiteilijoiden näyttely Savonlinnassa 20.6.–19.8. Savonlinnan osasto ja Savonlinnan
kaupungin kulttuuritoimi järjestävät Suomen venäläisten taiteilijoiden liiton (TRIAD) kanssa taidenäyttelyn
Savonlinnan Savonrannalla Piippuhallissa (os. Sahakuja 8). Näyttely "Taidetta matkan varrelta" on auki ti-pe klo
11–16. Näyttelyssä nähdään erilaisia taidetyylejä ja suuntauksia. Taiteilijoihin kuuluu sekä ammattilaisia että
harrastelijoita Suomesta, Viipurista ja Pietarista.
Kruuga – karjalaiset lauluhäät -musiikkinäytelmä Liperissä, Pielavedellä ja Helsingissä Etnografinen
musiikkinäytelmä kertoo tarinaa rakkaudesta ja sukupolvien siteistä. Ainutlaatuinen esityskokonaisuus yhdistää
teatterin keinoin karjalaista musiikki-, tapa- ja pukuperinnettä. Kaikki tekijät ja esiintyjät ovat pohjoiskarjalaisia
kansanmusiikin, teatterin ja tanssin ammattilaisia. Karjalaisia lauluhäitä on viimeksi koottu yhtenäiseksi
esitykseksi 1980-luvulla. Esitykset:
Liperi, Taipaleen Valistustalo, Viinijärvi: 22.7. klo 18, 24.7. klo 14, 25.7. klo 18, 28.7. klo 18 ja 31.7. klo 18.
Pielavesi, Suojala: 23.7. klo 15 ja 18. Helsinki, Karjalatalo: 11.9. klo 15.
Liput 25/20 €. Esityksen kesto 2h väliajalla. Lisätietoa www.viinijarvi.fi. Varaukset ja tiedustelut: Timoi Munne
045 102 9900.

Matkoja:
Seuran matkatoimisto VenäjänMatkojen syksyn matkojen esite on ilmestynyt ja sen voi tilata tai hakea
toimistoltamme. Kaikkien matkojen tiedot löytyvät myös osoitteesta
http://venajanmatkat.com/node/4257. Jäsenet saavat kaikista VenäjänMatkojen matkoista vähintään
25 euron alennuksen. Suomi-Venäjä-Seura ei ota vastuuta muiden matkanjärjestäjien matkoista,
vastuun kantaa vastuullinen matkanjärjestäjä. Osastojen matkoista, joista on ilmoitettu piiritoimistolle,
löydät tiedot aina tapahtumakalenteristamme.
Rengiksi tai piiaksi Udmurtiaan 5.-14.8.2016
Tällä reissulla ei lorvita: Elät arkea Ural-vuoriston liepeillä Udmurtiassa, keskellä Venäjän maaseutua ja teet
yhdessä kyläläisten kanssa monenlaisia töitä. Matka antaa tuntumaa touhukkaaseen, mutta hermoja
lepuuttavaan maaseudun arkeen. Samalla olet osa yhteisöä tekemällä ja oppimalla yhdessä paikallisten kanssa.
Tietysti saat myös ainutlaatuisia elämyksiä kaikille aisteille: vihertäviä maisemia ja sadonkorjuun rikkaita makuja
ja tuoksuja. Kontrastiksi maalaistunnelmalle tutustutaan myös tunnelmalliseen junamatkailuun ja matkan
varrella pysähdytään mennen tullen myös Venäjän suurkaupunkivilinään. Hinta 990 €, seuran jäsenten
jäsenalennus 25 €. Varaa oma extreme-matkasi pian Länsi-Suomen piirin toimistolta: lansisuomi@venajaseura.com, puh. 010 396 2800. Nettisivuilta lisätietoja matkasta:
http://venajanmatkat.com/matka/rengiksi-tai-piiaksi-udmurtiaan-extreme
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Kulttuurimatka Tarttoon 9.-12.8.
Siilinjärven Venäjä-Seura järjestää matkan viehättävään Tarttoon. Hinta 235–275€, tarkentuu kun tiedetään
osallistujien määrä. Sis. kuljetukset, majoitukset, hotelliaamiaiset, opastetut kaupunki- ja ostoskierrokset.
Ateriat matkan aikana omakustanteisesti. Ilmoittautuminen viimeistään su 19.6. Ilmoittautuminen ja tarkemmat
tiedot matkasta. Kulttuurin lisäksi matkan aikana on tarkoitus viedä humanitaariavustusta Siilinjärven
seurakunnan ystävyysseurakunnalle Paavalin seurakuntaan. Lisätietoja iltaisin ja viikonloppuisin
matkanjohtajalta Päivi Heikkinen 040 565 7546, 040 565 7546, paivi.heikkinen@siilinjarvi.fi. Vastuullinen
matkanjärjestäjä on TE-matkat ky.
Matka Pietariin 6.-9.10. Lieksan osasto on mukana järjestämässä matkaa Pietariin. Majoitus hotelli Moskovassa
kaupungin keskustassa. Hinta 220 €/hlö kahden hengen huoneessa. Ryhmäviisumilisä 70€/hlö. Hinta sisältää
majoituksen (3 yötä), runsaan buffetaamiaisen ja kiertoajelun. Lisämaksusta mahdollisuus käydä Iisakin kirkossa,
Eremitaasissa, Katariinan palatsissa tai jokiristeilyllä. Kuljetus Enosta, Uimaharjusta, Lieksasta sekä matkan
varrelta. Lisätietoja: Kalle Kinnunen, puh. 040 512 6349. Vastuullinen matkanjärjestäjä Liikenne Kinnunen Oy.

Aurinkoisin terveisin,

Maria Lepistö
toiminnanjohtaja

Tiina Ynnilä
projektikoordinaattori
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