Osastokirje 4/2016
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Sienirikasta syksyä!
Kesä on vietetty ja syksy tuokin taas uusia tuulia meidän piiriimme, kun projektikoordinaattori Tiina
Ynnilä jää äitiyslomalle 14.10.2016. Sopivat hakijat haastatellaan viikon 37 lopussa ja uusi työntekijä
aloittaa työnsä ma 17.10. Syksyn touhut jatkuvat piirissä normaalisti henkilövaihdoksista huolimatta ja
toiminnanjohtaja Maria Lepistö on tuttu kasvo edelleen toimistolla. Toivottavasti mahdollisimman
moni pääsee syksyn tapahtumiimme tutustumaan myös uuteen työntekijäämme.
Syksyllä saamme itäsuomalaisen teatteriryhmän esittämään meille neukku-stand-upia Mikkeliin,
Joensuuhun ja Kuopioon. Lisätietoja Epäonnistunut näytös -esityksistä saatte tarkemmin tässä
kirjeessä. Lisäksi järjestämme ainutlaatuisen teatterimatkan Petroskoihin. Kannattaa tutustua siihen
tarkemmin ja miettiä, ketkä teidän osastosta olisivat sopivia henkilöitä lähtijöiksi matkalle mukaan.
Matka on tarkoitettu myös Suomi-Venäjä-Seuran osastoille!
Lähetämme kirjeen sähköisenä kaikille niille osastojen sihteereille ja puheenjohtajille, joilla on
sähköposti. Ne, joilla ei ole sähköpostia, saavat kirjeen postitse. Osastokirje on kaikkien luettavissa
nettisivuillamme www.venajaseura.com/ita-suomi → Osastot → Osastokirjeet.

Toiminta ensi vuonna
Vuosi on taas niin pitkällä, että olemme aloittaneet piirihallituksessa ensi vuoden suunnittelun.
Haluaisimme kuulla ajatuksianne siitä, millaista toimintaa toivoisitte ensi vuoteen. Minkälaiset
esiintyjäryhmät olisivat mielenkiintoisia? Millaista koulutusta toivoisitte saavanne? Millaisia aiheita
haluaisitte käsiteltävän piirin järjestämissä seminaareissa? Otamme kaikenlaisen palautteen
mielellämme vastaan, seuraava piirihallituksen kokous pidetään lokakuussa.

Epäonnistunut näytös
Syksyllä pääsemme nauttimaan neuvostokomiikasta Mikkelissä, Kuopiossa ja Joensuussa, kun
eteläsavolainen ryhmä esittää meille neukku-stand-upia. Esityksessä kolme kirjallisuustoimikunnan
neuvostovirkamiestä saa kiireellisen toimeksiannon esittää, taltioida ja tuhota ”kirjallisen huligaanin”
Daniil Harmsin tuotantoa. Siitä sukeutuu heille todellinen ”Harmsin paikka”. Lyhyet tekstit ovat
absurdeja, villinhauskoja ja säkenöiviä. Kirjailija oli suuri kokeilija joka jäi sosialistisen realismin
jalkoihin. Esityksen dramatisoinnin on tehnyt Ilkka Korhonen ja musiikista vastaa Markus Pulkkinen.
Esityksen kesto noin 1 h 45 minuuttia, sisältäen väliajan.
Itä-Suomen piiri järjestää esityksiä seuraavasti:
14.10. klo 20 Gastropub Eino, Hallituskatu 3, Mikkeli
Lisätiedot ja varaukset Mikkelin osastosta http://venajaseura.com/node/752
4.11. klo 19 Satamankulma, Tulliportinkatu 1, Kuopio
Lisätiedot ja varaukset: ita-suomi@venajaseura.com, 017-3694460
Liput: 22 €, Suomi-Venäjä-Seuran jäsenet 20 €
9.11. klo 19 Pakkahuone, Rantakatu 2 B, Joensuu
Lisätiedot ja varaukset: ita-suomi@venajaseura.com, 017-3694460

Liput: 22 €, Suomi-Venäjä-Seuran jäsenet 20 €

Teatterimatka Petroskoihin 28.–31.10.
Suomi-Venäjä-Seuran Itä-Suomen piiri järjestää ainutlaatuisen teatterimatkan Petroskoihin osana
OKM:n rahoittamaa hanketta nimeltä Karjalan Kansallisen teatterin näyttelijöiden kielitaidon
parantaminen ja teatterin tunnetuksi tekeminen Suomessa. Matkan tarkoituksena on tehdä Petroskoin
teatterikenttää ja erityisesti Karjalan Kansallisen teatterin toimintaa tutuksi suomalaisille teatterialan
ammattilaisille ja harrastelijoille, matkailualan toimijoille sekä ystävyysseurojen aktiivisille
matkanjärjestäjille. Matka sisältää bussimatkat Kuopio-Joensuu-Petroskoi, majoituksen 2hh Hotelli
Pohjolassa***, täyshoidon sekä ohjelmanmukaiset teatterivierailut ja teatteriesitykset- ja työpajat.
Liitteenä tarkempi matkaohjelma. Matkalle mahtuu mukaan 44 matkustajaa. Koska osa matkan
kuluista katetaan hankerahoituksella, on matkan hinta varsin edullinen. Ilmoittautumisen yhteydessä
pyydämme lyhyen kirjallisen perustelun siitä, miten matka hyödyntää sinua ja miten omalta osaltasi
voit tehdä petroskoilaista teatterikenttää tunnetuksi suomalaisille. Hakemukset/ilmoittautumiset 30.9.
mennessä os. ita-suomi@venajaseura.com. Hakemusten perusteella matkaan valituille ilmoitetaan
valinnasta 3.10. mennessä. Lisätietoja antaa Tiina Ynnilä 0400-640 526. Vastuullinen matkanjärjestäjä
on VenäjänMatkat.

Rästikirjeet
Lähetämme lähiaikoina osastojen puolesta ns. rästikirjeen kaikille niille seuran jäsenille, joilla on
jäsenmaksu maksamatta. Kirjeitä on jälleen iso kasa, mutta toivomme, että moni maksaisi vielä
maksun ja haluaisi aktiivisesti tulla toimintaamme mukaan, koska 18 euron jäsenmaksusta suurin osa,
8,80 euroa, kilahtaa osastojen kassaan.

Jäsenhankinta 2016 ja uudet jäsenet
Muistattehan, että tämä vuosi jatkuu jäsenhankintakampanjavuotena ja mielellämme ottaisimme
teidän hankkimianne jäseniä seuratoimintaan mukaan. Piirillä on oma kampanja, jossa palkitaan kolme
parhaiten omaa jäsenmääräänsä suhteellisesti kasvattanutta osastoa kahdessa sarjassa. Laitan tähän
liitteeksi vielä tämän syksyn tilanteen, jonka olen saanut jäsensihteeri Tarja Ahoselta koko Suomen
jäsenhankintatilanteesta tilanteessa 23.8.2016. Olemme hankkineet jo ihan kivasti uusia jäseniä, mutta
vielä on matkaa tuohon tämän vuoden tavoitteeseen.
Uusia jäseniä
Etelä-Suomi
Itä-Suomi
Pohjois-Suomi
Länsi-Suomi
Turku
Yhteensä

Hankittu
137
108
82
74
25
426

Tavoite
392
247
231
203
127
1200

Uusi seinäkalenteri 2017
Piiri on suunnitellut jälleen ensi vuodeksi seinäkalenterin. Kalenterissa on myös venäläiset juhlapyhät
suomennettuina. Haluaisitko sinä tietää esimerkiksi, milloin sihteerien päivää juhlitaan Venäjällä?!
Kalenteriin on käytetty 13 hienoa valokuvauskilpailun voittanutta valokuvaa, onnea kaikille voittajille!
Kalenteria voi tilata Itä-Suomen piiristä seuraavin hinnoin: Normaali hinta 10 €, jäsenhinta 8 €, yli 10
kappaleen tilaukset 7 €/kpl. Toimituskulut lisätään hintoihin.

Venäläinen tapakulttuuriluento
Itä-Suomen piiri oli aktiivisesti mukana päivittämässä viime vuoden lopussa seuran tuottamaa
Venäläinen tapakulttuuri-kirjaa. Tämän ansiosta piirin työntekijät ovat tehneet tapakulttuuriluennon,
jota tulemme mielellämme pitämään osastojen tapahtumiin. Luento on ilmainen, mutta osaston
vastuulle jää paikan varaaminen. Tilassa olisi hyvä olla myös tietokone ja valkokangas, mutta luento
onnistuu myös ilman Powerpoint-esitystä. Ottakaa yhteyttä toimistolle, jos haluatte meidät kertomaan
teille venäläisen tapakulttuurin kiemuroista.

Seuran toiminta-avustus osastoille
Muistattehan, että keskusseuralla on avustusta jaettavana osastoille. Kaikkiaan rahaa oli 5000 euroa,
mutta sitä on vielä jakamatta n. 600 €! Nyt kipin kapin suunnitelmia pystyyn ja hakemusta tekemään,
etteivät rahat jää jakamatta! Lisätietoja hakemisesta ja myöntöperusteista löytyy sivulta
http://www.venajaseura.com/osastopalvelut/tyoekaluja-osastoille/kehittamisavustukset

Ladna-palkinto 2016
Vuoden 2016 Ladna-palkinnon hakuaika päättyy 31.10. Kannattaa hakea, sillä voittaja-osastoa odottaa
1000 euron palkinto. Tänä vuonnahan palkinto tuli meidän piiriimme Kiihtelys-Venäjä-seuralle. Meillä
on monia muitakin hyviä osastoja ja uskon, että jokaisen kannattaisi hakea tuota palkintoa. Lisätietoa:
http://www.venajaseura.com/osastopalvelut/tyokaluja-osastoille/ladna-palkinto.

Solovisa helpottaa viisumin hakemista
Seuran Lappeenrannan viisumitoimiston työntekijä Marina Rantanen on jäänyt kesällä eläkkeelle ja
seuran viisumipalvelut ovat hieman kesän 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. 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 Marialle os. maria.lepisto@venajaseura.com. Samaan osoitteeseen voi
ilmoittaa osastojen tapahtumista, jotka päätyvät Kontaktin lisäksi myös netin tapahtumakalenteriin,
piirin Facebook-sivulle ja sähköisiin uutiskirjeisiin.

Osastojen tapahtumia ja matkoja
Venäjänkielinen terveysilta Kuopiossa 14.9.
Suomi-Venäjä-Seuran Itä-Suomen piiri järjestää venäjänkielisen terveysillan Kuopion Klubitalolla, os.
Kasarmikatu 2. Teemana on mielenterveys ja tilaisuudessa esittäytyy erilaisia mielenterveystyötä tekeviä
kuopiolaisia kansalaisjärjestöjä. Tilaisuudessa on tulkkaus venäjäksi ja kahvitarjoilu. Tilaisuus on osa hanketta,
jossa esitellään kuopiolaisten sote-järjestöjen toimintaa venäläisille. Tervetuloa!
Kuopion osasto mukana ikäihmisten liikuntapäivässä 16.9.
Suomi-Venäjä-Seuran Kuopion osasto on mukana Ikäihmisten liikuntapäivä -tapahtumassa, joka järjestetään
16.9. klo 12–15 Kuopio-hallissa (os. Opistotie 4). Tapahtumaan on vapaa pääsy. Siellä voi kokeilla erilaisia
liikuntalajeja. Ohjelmassa on myös mm. venäläistä tanssia ja Kalinka-ryhmän esitys.

Retki Vaajakoskelta Kuopioon 24.9.
Vaajakosken Venäjä-Seura tekee matkan Kuopioon. Vierailemme Ortodoksimuseossa ja torilla sekä
ruokailemme kiinalaisessa ravintolassa. Lähtö vanhan Vaajalan parkkipaikalta klo 9.30. Matkan hintaan 45€
sisältyy matkat, opastettu kierros museossa pääsylippuineen sekä ruokailu buffetpöydästä. Ilmoittautuminen
Kaijalle 040 7177676 tai ka.hanninen@gmail.com 18.9. mennessä.
Teetä ja Tarinaa -tapahtuma Savonlinnassa 29.9.
Savonlinnan osaston Teetä ja tarinaa -tapaamisen aiheena 29.9. klo 17 on "Valta ja talous Venäjällä". Paikkana
on Järjestötalo Kolomonen Savonlinnan Pappilankadulla. Alustaja toimii KTM Seppo Väisänen, joka on tehnyt
pitkän uran esimerkiksi Venäjällä toimivien länsimaisten yritysten tilintarkastajana.
Venäjän kielen alkeet -kurssi Vaajakoskella
Vaajakosken Venäjä-Seuran venäjän kielen alkeiskurssi jatkuu taas keskiviikkoisin 5.10., 12.10. ja 19.10.
Kokoonnumme Vaajakosken Osuuspankin kerhohuoneessa klo 17–19, ennen tunnin alkua perinteiset kahvit.
Kertaamme aluksi aakkoset ja sen jälkeen jatkamme pienten ja tarpeellisten lauseiden ja sanojen opiskelua.
Kurssin hinta 5€/kerta. Ilmoittautuminen Kaijalle (040 7177676 tai ka.hanninen@gmail.com).
Venäläisen ruuan ilta Iisalmessa 11.10.
Iisalmen osasto järjestää venäläisen ruoan illan tiistaina 11.10. klo 17 Iisalmen työväentalolla. Valmistamme
kaalipiirakoita ja jotain venäläistä keittoa.
Kirjallisuuden lukupiiri Savonlinnassa 13.10.
Savonlinnan osaston pitää 13.10. klo 17 Venäläisen kirjallisuuden lukupiirin Savonlinnan pääkirjaston Miitissä,
aiheena "Tohtori Zivago". Alustajat ovat Anna Karhu ja Irina Lukkarinen.
Vaatekeräys Vaajakoskella 15.10.
Vaajakosken Venäjä-Seura järjestää keräyksen Venäjän Karjalan lastenkoteihin ja sairaaloihin 15.10. klo 12–16.
Keräyspaikka entinen, Vaajakosken Teollisuustalo, Konttisentiellä. Otamme vastaan puhtaita ja ehjiä lasten ja
aikuisten vaatteita ja kenkiä, liinavaatteita ja vaahtomuovipatjoja. Muista tarvikkeista lisätietoja Erkiltä 040
7050346.
Matka Pietariin syyslomaviikolla 20.–23.10.
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 Lieksasta, Uimaharjusta, Enosta, Joensuusta sekä matkan varrelta.
Lisätietoja: Kalle Kinnunen, puh. 040 512 6349. Vastuullinen matkanjärjestäjä Liikenne Kinnunen Oy.
Teatterimatka Vaajakoskelta Varkauteen 19.11.
Vaajakosken Venäjä-Seura tekee teatterimatkan Varkauteen katsomaan Poikamiesboxi-esitystä, joka oli
aikanaan viiden Oscarin elokuva! Lähtö ravintola Rosetin edestä klo 10.30. Pysähdymme kahville Moilasen
leipomokahvilaan Pieksämäellä. Matkalla pidetään myös pikkujouluarpajaiset! Matkan hinta 52€ / jäsenet 50€.
Ilmoittautuminen 6.11. mennessä Leenalle (050 3660904).
Pikkujoulut Vehmersalmella 26.11.
Vehmersalmen Venäjä-Seura järjestää 26.11. klo 16 pikkujoulun omalla kylällään Ravintola Mainingissa! Siellä
arpajaiset taas kummilapsen hyväksi.

Syysterveisin,

Maria Lepistö & Tiina Ynnilä
Suomi-Venäjä-Seuran Itä-Suomen piiri, Puijonkatu 9 B 20, 70100 Kuopio
ita-suomi@venajaseura.com, (017) 396 44 60

