Rovaniemen Venäjä-Seura ry
Toimintasuunnitelma v. 2019
Tuomme tapahtumien avulla Venäjää ja venäläistä kulttuuria esille positiivisessa hengessä, mikä edistää suomalaisten ja venäläisten toistensa tuntemista, keskinäisen ymmärryksen lisääntymistä ja myönteisen ilmapiirin luomista. Tuemme kouluissa ja kansalaisopistossa venäjän kieltä opiskelevia.
Järjestämämme tapahtumat on suunnattu kaikenikäisille.
Kevätkausi on käynnistynyt venäläisen kirjallisuuden lukupiirin tapaamisilla. Lukupiiri kokoontuu Rovaniemen kaupunginkirjastolla noin kerran kuussa torstai-iltaisin
klo 18-19.30. Tapaamiset ja niissä keskusteltavat teokset ovat seuraavat:
o 24.1.2019. Mihail Shishkin: Sinun kirjeesi
o 21.2.2019. Jevgeni Vodolazhkin: Lentäjä
o 21.3.2019. Viktor Jerofeev: Venäläisen sielun ensyklopedia
o 17.4.2019. Lidia Ginsburg: Leningradin piirityksen päiväkirja
o 23.5.2019. Svetlana Aleksievits: Neuvostoihmisen loppu: Kun nykyhetkestä tuli
second handia
Perinteinen Kansainvälisen Naistenpäivän kahvikonsertti järjestetään Kulttuuritalo Korundin kahviossa su 10.3.2019.
o Musiikkitarjonnasta vastaavat Lapin Musiikkiopiston oppilaat ja opettajat.
o Yhteistyökumppanimme SAK:n paikallisjärjestö onnittelee naisia punaisilla ruusuilla.
o Konserttiin osallistuvalla yleisöllä on mahdollisuus tutustua Korundin näyttelyihin erityishinnalla.
Seinäjoen osasto on kutsunut meidän jäsenemme mukaan yhteiselle Murmanskin
matkalle kesä-heinäkuun vaihteessa.
Osallistumme keskusseuran ja piirijärjestön järjestämiin koulutuksiin ja tapaamisiin, mm. Vetävä Venäjä -tapahtumaan Oulussa 2.-3.2.2019 sekä PohjoisSuomen piirikokoukseen ja kevätseminaariin 27.-28.4.2019
Sotkamossa. Osallistumme aktiivisesti Seuran toiminnan uudistamiseen ja sääntömuutokseen liittyvään keskusteluun. Syksyllä osallistumme ylimääräiseen piirikokoukseen, jossa uudet säännöt hyväksytään.
Venäläisen basaarin järjestämme totuttuun tapaan lokakuussa.

Piiri järjestää Rovaniemellä, Lappia-talossa 20.10.2019 Five Star Circus-esityksen
Suositun Levin kylpyläretken teemme loka-marraskuussa.
Näiden tuttujen ja perinteisten tapahtumien lisäksi suunnittelemme syyskaudelle
myös jotakin uutta:
o venäläiseen ruokaan liittyvää tapahtumaa
o lapsille suunnattua 2-kielistä satutuntia
o asiantuntijaluentoa
o taidenäyttelyä yhteistyössä kirjaston kanssa
o elokuvailtoja yhteistyössä elokuvakerho Cineman kanssa
o ”nojatuolimatkailtoja” matkaesittelyjen muodossa
o osastojen välisen yhteistyön kehittämistä
Kannustamme venäjän kielen opiskeluun peruskoulussa ja lukiossa myöntämällä
ylioppilaille ja peruskoulun päättäville venäjää opiskelleille oppilaille stipendejä. Tuemme myös Rovaniemen kansalaisopistossa venäjää opiskelevia osaston jäseniä 20
eurolla/kurssi.
Osasto vastaa ja huolehtii neljännen hautausmaan läheisyydessä olevan suuren
neuvostosotilaiden joukkohaudan hoidosta ja kunnossapidosta. Voitonpäivän
merkeissä käymme haudalla laskemassa kukkia yhdessä jäsentemme sekä Venäjän
suurlähetystön edustajien kanssa. Monet murmanskilaiset ryhmät haluavat Rovaniemellä käydessään vierailla haudalla, olemme mukana ja opastamme ryhmiä tarvittaessa.
Osasto huolehtii venäjänkielisen Spektr-lehden jakelusta Osviittaan ja MoniNetiin, Rovala Opistoon, Lapin yliopistolle, Sampokeskukseen sekä kaupungin pääkirjaston lehtisaliin.
Tiedotamme Rovaniemen Venäjä-Seuran toiminnasta paikallisissa lehdissä, Kontaktissa, osaston Facebook-sivulla (https://www.facebook.com/RovaniemenVen%C3%A4j%C3%A4-Seura-1913663148942997/), osaston jäsenet käsittävän sähköpostilistan välityksellä sekä osaston omilla kotisivuilla, jotka ovat keskusseuran nettisivujen yhteydessä (https://osastot.suomivenajaseura.fi/osastot/rovaniemi/).
Osaston johtokunta kokoontuu vuoden aikana 6-7 kertaa.
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