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KIITOS KULUNEESTA VUODESTA!
Tässä teille luettavaksi vuoden viimeinen osastokirje. Vuosi on kulunut nopeasti, ja on ollut mukava
tavata teitä osastolaiset monenmoisissa tilaisuuksissa. Vuoden aikana on ehtinyt tapahtua myös
kaikenlaista valtakunnan tasolla, kun Paula Lehtomäki joutui jättämään puheenjohtajan pestinsä kesän
korvalla ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 28.11. valtuuston kokouksessa nuori keskustalainen
kansanedustaja Katri Kulmuni. Katri on rovaniemeläisen osaston kasvatti ja opiskellut venäjää
yliopistossa Pietarissa. Katri haluaa tuoda seuran toiminnan lähemmäksi nuorempia sukupolvia, koska
melko harvalla hänen ikäisellään on henkilökohtaisia yhteyksiä Venäjälle. Hän toivoo, että seuran
toimintaan tulisi mukaan ihmisiä ympäri Suomen ja kaikista ikäryhmistä. Toivotamme Katrille
menestystä puheenjohtajan tehtävissä!

OSASTOILLE RAHAA HANKKEISIIN 3000 €
Piirihallitus teki päätöksen, että ensi vuonna osastojen hankkeisiin eli ns. osastoavustuksiin
budjetoidaan 3 000 €. Hakuaika hankkeille on 1.1.–28.2.2016. Otamme vastaan kaikenlaista toimintaa
koskevat hakemukset, mutta kannattaa pohtia sitä, miten hankkeet voisivat parhaiten houkutella uusia
jäseniä seuraan ja miten vanhat jäsenet saataisiin aktivoitua osastojen toimintaan. Laitamme tämän
kirjeen liitteeksi hakemuspaperit. Toivottavasti mahdollisimman moni osasto hakee avustusta!
Muistattehan, että vuoden 2015 osastoavustusten käytöstä odotetaan raportteja piiritoimistolle
vuoden loppuun mennessä. Edellisen vuoden raportointi on ehtona uuden avustuksen saamiselle.

KESKUSSEURALTA 5 000 € OSASTOILLE
Suomi-Venäjä-Seura on päättänyt jakaa myös vuonna 2016 osastoille 5 000 € tapahtuma-avustuksina.
Viime vuonna avustuksia jaettiin keskusseuralta ensimmäisen kerran tauon jälkeen ja meidän
piiristämme hakemuksia lähetettiin Helsinkiin vain 2 kappaletta! Toivoisin, että yhä useammat osastot
hakisivat tätä avustusta, koska osastoilla on vähän rahaa omaan toimintaansa ja tätä kautta sitä olisi
mahdollista saada lisää. Tämä avustusmääräraha on tarkoitettu innovatiiviseen, uusia
toimintamuotoja, toimintatapahtumia 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, joten
kannattaa jo nyt loppuvuonna miettiä joku hyvä uudenlainen konsepti, jolle hakea avustusta
Helsingistä. Tästä avustuksesta voi lukea lisää osoitteessa:
http://venajaseura.com/osastopalvelut/tyoekaluja-osastoille/kehittamisavustukset. Laitamme tämän
kirjeen mukana myös tarvittavat avustushakemuspohjat. Lisätiedot: resurssipäällikkö Matti Moilanen,
matti.moilanen@venajaseura.com, puh. (09) 6938617

VUOSIKOKOUKSET 31.3.2016 MENNESSÄ
Osastojen sääntömääräiset vuosikokoukset tulee pitää helmi-maaliskuun aikana. Kokouskutsu jäsenille
on toimitettava osaston sääntöjen mukaisella tavalla huomioiden lisäksi sen mitä edellinen
vuosikokous on osaston vuosikokouksen koollekutsumisesta mahdollisesti päättänyt.
Vuosikokousajankohta on ilmoitettava myös piiritoimistolle hyvissä ajoin etukäteen. Lähetämme
liitteenä osastojen vuosikokouksen malliesityslistan, toimintakertomuspohjan ja uuden johtokunnan
toimihenkilökaavakkeen, jotka löytyvät myös nettisivuiltamme www.venajaseura.com →
Osastopalvelut → Työkaluja osastoille → Materiaalisalkku.

Palautattehan meille nämä asiakirjat täytettyinä piiritoimistolle heti osastonne vuosikokouksen jälkeen
ja viimeistään 1.4.2016. TOIVOISIMME, ETTÄ PIIRIKOKOUSVARAUKSET LAITETTAISIIN MEILLE VIIM.
23.3. KOSKA ANTTOLANHOVI VAATII MAJOITUSLISTAA JO KAKSI VIIKKOA ENNEN PIIRIKOKOUSTA.
Piirikokousvarauspaperit tulevat ensi vuoden ensimmäisessä kirjeessä. Ottakaa tämä aikataulu
huomioon, kun suunnittelette vuosikokouksen ajankohtaa!
Lähettäkää myös osastonne toimintasuunnitelma. Ilmoitattehan myös järjestämistänne tapahtumista
meille niin voimme tiedottaa niitä nettisivujemme ja uutiskirjeemme kautta sekä jäsenlehti
Kontaktissa. Erityisesti johtokunnan toimihenkilökaavake on meille tärkeä, jotta verkkosivujen ja
postituslistojemme yhteystiedot pysyisivät ajan tasalla. Mikäli miehityksessä tapahtuu muutoksia, niin
välitäthän lomakepohjat myös seuraajallesi ja ohjeistat täyttämään ja toimittamaan ne ajoissa
eteenpäin.
Muistattehan myös, että Patentti- ja rekisterihallitus kaipaa tietoja, jos osaston nimenkirjoittajissa
tapahtuu muutoksia. Seuran sääntöjen mukaan osastojen nimet saavat olla muotoa N:n Venäjä-Seura
tai Suomi-Venäjä-Seuran N:n osasto. Näistä poikkeavat nimiehdotelmat pitää viedä seuran hallitukselle
hyväksyttäviksi.

JÄSENHANKINTAKAMPANJA 2016
Ensi vuosi on jälleen jäsenhankinnan teemavuosi. Piiri palkitsee tuttuun tapaan kahdessa sarjassa
parhaiten uusia jäseniä hankkineita osastoja. Jaamme osastot vuoden 2015 lopun tilanteen mukaan
kahteen sarjaan, pieniin (1-70 jäsentä) ja suuriin (71 ja enemmän jäseniä) osastoihin. Molemmissa
sarjoissa eniten jäseniä hankkinut osasto saa 150 euron palkinnon, toiseksi tullut 100 euroa ja
kolmanneksi 50 euroa. Onnea jäsenhankintaan! Mikäli tarvitsette meiltä esitteitä, lehtiä tai muuta
seuran materiaalia, niin olkaa aktiivisesti yhteydessä toimistoomme! Sarjat julkistamme ensi vuoden
ensimmäisessä osastokirjeessä, kun saamme jäsensihteeriltämme tämän vuoden jäsenmäärän selville,
mutta jäsenhankinta kannattaa aloittaa heti vuoden alusta.

UUSIEN JÄSENTEN ILLAT
Piiri kutsuu ensi vuonna alueellisiin uusien jäsenten iltoihin vuoden 2015 aikana liittyneet uudet
jäsenet sekä osastojen väkeä. Tilaisuuksissa nautimme jotain hyvää naposteltavaa, keskustelemme
seuran asioista, kuulemme uusien jäsenten ehdotuksia toiminnastamme ja tutustumme toisiimme.
Keski-Suomen ja Pohjois-Savon uusien jäsenten illat ovat seuraavasti:
-

Ke 3.2. klo 17–18 Jyväskylän kansalaistoiminnankeskus Mataran Saunio-salissa uusien jäsenten
ilta ja sen jälkeen kaikille avoin Venäläinen tapakulttuuri-ilta Mataran aulassa klo 18 alkaen.

-

To 18.2. klo 18 uusien jäsenten ilta Itä-Suomen piiritoimistolla.

Joensuuhun ja Mikkeliin on suunnitteilla vastaavat illat, joista tiedotamme myöhemmin lisää.

JÄSENMAKSUT 2016 JA YHTEISÖJÄSENMAKSUJEN PERINTÄ
Seuravaltuusto päätti 28.11, että henkilöjäsenmaksu on ensi vuonna 18 €. Tulevana vuonna
jäsenmaksun keräyskulut ovat 3,40 € jäsen/yhteisö. Jäsenmaksusta osastolle palautetaan 8,60 €/jäsen.
Ensi vuonna käytössä on myös ”nuorisojäsenmaksu” 12 euroa alle 25-vuotiaille tiettynä kohdennettuna
kampanja-aikana, josta ilmoitamme myöhemmin. Piiri ei peri tuosta nuorisojäsenmaksusta omaa
osuuttaan. Liitteenä ovat lomakkeet yhteisöjäsenmaksuperusteista, jotta osastot osaisivat laskuttaa
yhteisö- ja kuntajäseniään oikean perusteen mukaisesti. Keskusseurahan perii niiltä vain perusmaksun,
johon kuuluu mm. jäsenlehti, osaston on huolehdittava itse varsinaisesta jäsenmaksusta.

PIIRIKOKOUSVIIKONLOPPU ANTTOLANHOVISSA, MIKKELISSÄ 9.–10.4.2016
Piirikokous järjestetään ensi keväänä Mikkelissä Anttolanhovissa sunnuntaina 10.4. Lauantaina 9.4.
samassa paikassa pidetään seminaari, jonka teemana ovat alustavasti Venäjään liittyvät ajankohtaiset
asiat. Seuran uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni on kutsuttu seminaariin puhumaan. Lauantai-illaksi on
tuttuun tapaan luvassa mukavaa yhdessäoloa.

VUODEN 2016 KULTTUURIKIERTUEET
Ensi vuodeksi on suunnitteilla monenlaista kulttuuriohjelmaa, josta tiedotamme tarkemmin asioiden

vahvistuttua. Se, millä paikkakunnilla näitä tapahtumia järjestetään, on vielä auki. Sen takia esitämme
alustavat ideat teille, sillä jos innostutte kiertueen ottamisesta omalle paikkakunnalle, niin nyt on vielä
paljon aikaa valmistella tapahtumia. Suunnitteilla siis on:
-

Suomalais-ugrilainen rap-kiertue, SUGRI-RAP
Seura järjesti vuonna 2010 suuren SUGRI-ROCK-kiertueen, jossa kilpailun kautta haettiin
suomalais-ugrilaisia rockbändejä, jonka voittajat pääsivät yli 30 paikkakuntaa kattavalle Suomen
kiertueelle. Nyt samalla idealla on järjestetty Venäjän suomalais-ugrilaisille nuorille suunnattu
SUGRI-RAP-kilpailu, joka päättyy 31.1.2016. Kilpailun parhaat räppärit pääsevät toukokuussa
2016 parin viikon pituiselle Suomen kiertueelle, jossa esiintymisiä on kouluilla ja klubeilla.

-

A. Mukienkon kasakkashow
Seura suunnittelee kutsuvansa loppuvuonna 2016 pietarilaisen 20-henkisen Aleksandr
Mukienkon kasakkojen tanssi- ja lauluryhmän kiertueelle. Luvassa on yhtä räiskyvä ja hieno
show kuin vuonna 2011 esiintyneellä upealla Bagatitsa-kasakkaryhmällä. Lisätietoja ryhmästä
http://mukienko.ru/ru/ansambl-pesni-i-tancza-kazakov-a.mukienko.

-

Harmsin paikka – stand up teatteria
Onko tämä Neukkustand-uppia? Tähän kysymykseen saataneen vastaus kolmen näyttelijän ja
muusikon estradi-showssa. Kolme kirjallisuustoimikunnan neuvostovirkamiestä saa kiireellisen
toimeksiannon esittää, taltioida ja tuhota ”kirjallinen hulikaani” Daniil Harmssin tuotantoa. Siitä
sukeutuu heille todellinen ”Harmsin paikka”. Lyhyet tekstit ovat absurdeja, villinhauskoja ja
säkenöiviä. Kirjailija oli suuri kokeilija joka jäi sosialistisen realismin jalkoihin. Teos pohjautuu
Daniil Harmsin teokseen Sattumia.

VUODEN 2016 RAVINTOLAPÄIVÄT
Ravintolapäivä on oiva tilaisuus esitellä venäläistä ruokakulttuuria suomalaisille. Ravintolapäivään voi
osallistua kuka vain, mutta osallistujilta vaaditaan ilmoittautumista sivulla www.restaurantday.org/fi,
jotta ruokailijat löytäisivät ravintolanne. Vuoden 2016 ensimmäinen Ravintolapäivät järjestetään 21.2.
Muut päivät ovat perinteisesti olleet touko-, elo- ja marraskuussa. Pistäkäähän piirakat paistumaan ja
borssi porisemaan!

TOIMISTO KIINNI JOULULOMAN AJAN
Vietämme joululomaa 24.12.–28.12. jolloin toimisto on kokonaan kiinni. Lisäksi toimisto on kiinni 14.–
15.12. henkilökunnan pikkujoulujen vuoksi. Venäjän konsulaatit ja niiden viisumiosastot ovat kiinni 1.–
10.1., mikä hidastaa viisumihakemusten käsittelyä. Otathan nämä seikat huomioon, jos tarvitset
viisumia alkuvuodeksi.

OSTAKAA NYT PUKINKONTTIIN SEINÄKALENTEREITA JA HUULIRASVOJA!
Piirissä on vielä myynnissä jonkin verran vuoden 2016 kalentereita. Osta nyt pukinkonttiin kiva
erilainen lahja! Kalenterin jäsenhinta on 8 € + postikulut. (Norm. 10 €). Yli 10 kappaleen tilaukset
jäsenille hintaan 7 €/kpl. Piirillä on vielä myös ihania punaisia ja sinisiä maatuska-huulirasvoja. Nämä
ovat oivia pikkujoululahjoja ja sopivat niin miehille kuin naisillekin. Yhden huulirasvan hinta on 4 € ja 3
kpl/10 €. Muita tuotteitamme voi selata sivulta www.venajaseura.com/node/1107.

PIIRIN ENSI VUODEN MATKAT
Itä-Suomen piiri / VenäjänMatkat on suunnitellut ensi vuodeksi kolme turistimatkaa seuraavasti:
Sauna- ja avantomatka Pietariin 16.–19.1.2016
Tällä matkalla lähdetään seuraamaan ortodoksien loppiaisrituaaleja ja ehkä kastautumaan itsekin
jääkylmään Nevaan uudelleensyntymisen merkeissä. Matkalla saunotaan perinteisten banjojen
kosteankuumissa löylyissä ja rentoudutaan modernien saunojen luksusosastolla. Hinta 395€, jäsenale
370 € sisältäen mm. junamatkat, majoituksen, banjat ja saunahatun.
Kauneusmatka Viipuriin 17.–19.6.2016.
Matkan teemana on kauneus ja kulttuuri. Tutustumme Eremitaasin Viipurin filiaaliin sekä
hemmottelemme itseämme paikallisessa kauneussalongissa. Matkan hintaan kuuluu myös luksusillallinen ja kiertoajelu Viipurissa. Hinnat 320–340 € ja seuran jäsenille 25 euron jäsenalennus.
Ryhmäviisumi 80 €.
Vaellusmatka Kirgisiaan 4.-12.6.2016
Tämä kaukomatka tarjoaa raikasta vuoristoilmaa, lämpimiä vuoristokylpyjä, kotkametsästäjiä,
jurtantekijöitä, hieroglyfejä, hiekkarantoja ja itämaisia basaareita. Ainutlaatuisella matkalla nähdään
Kirgisian monenkirjavat kasvot. Kierrämme suuren Issyk-Köl-järven ympäri minibussilla, teemme
kaksipäiväisen vaelluksen Tian Shanin vuoristoon ja tutustumme Bishkekin moderniin elämänmenoon.
Jäsenhinta 1820 €.

KONTAKT-JÄSENLEHDEN AIKATAULU
Ensi vuonna Kontakt-jäsenlehti ilmestyy tuttuun tapaan taas 4 kertaa. Toivoisimme, että miettisitte,
mitä juttuja omasta osastostanne voisitte julkaista koko jäsenmäärälle. Ottaisimme mielellämme
juttuja vastaan myös Hyvässä seurassa -blogiin julkaistavaksi. Meillä on todella hyviä osastoja ja hyviä
tapahtumia teillä, ja niistä varmaan moni muukin mielellään lukisi!
Kontaktin aikataulu:
Nro 1
dead line
Nro 2
Nro 3
Nro 4

to 14.1.
to 14.4.
to 11.8.
to 13.10.

lehti jäsenille ti 16.2.
ti 17.5.
ti 13.9.
ti 15.11.

Hyvää joulua toivottaen,

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

