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I Yleistä 
 Osasto toteuttaa toiminnassaan säännöissä mainittuja tehtäviä. 

 

 Vuoden 2020 toimintasuunnitelma on kirjoitettu seuran toimintasuunnitelman  

 rungon mukaisesti. Näin koko seuraorganisaatio seuraa samaa mallia. Seuran  

 arvot; avoimuus, luotettavuus ja suvaitsevaisuus ohjaavat toimintaamme. 

 

 Taloudellisesta ja kansainvälisestä tilanteesta huolimatta jäsenten määrää pyritään 

 kasvattamaan vuoden 2019 tasosta mielenkiintoisilla tapahtumilla ja toiminnalla. 

 

II Viestintä 
- Osasto ylläpitää www-sivujaan pääseuran tarjoamassa sivustossa. Sivuston 

kautta tiedotetaan tulevasta tarjonnasta, sekä kerrotaan toteutuneista 

tapahtumista 

- Osastolla on omat Facebook-sivut osoitteessa https://fi-fi.facebook.com/svs.pori 

- Seuran tarjoamaa Ankkuri-jäsenrekisteriä käytetään jäsentiedotteiden 

lähettämisessä, samoin normaalia sähköpostia 

- Erillinen jäsenkirje lähetetään jäsenille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta 

 

III Vahvistamme venäjän kielen ja monimuotoisen kulttuurin sekä  

 suomalais-ugrilaisten kansojen tuntemusta 

- Järjestetään Kino Maaliskuu ja Kino Syys-/Lokakuu elokuvaviikot yhteistyössä 

Porin kaupungin pääkirjaston kanssa 

- Järjestetään mahdollisuuksien mukaan seuran tarjoamia näyttelyitä yhteistyössä 

Porin kaupungin pääkirjaston kanssa 

- Kannustetaan Porilaisia kulttuuripiirejä eri tavoin osallistumaan XXI 

Suomalais-venäläiseen kulttuurifoorumiin Lahteen Suomessa 

- Jaetaan stipendejä venäjän kielen opiskelijoille 

- Järjestetään resiinaretki elokuussa 2020 

- Järjestetään yleisöluentoja kiinnostavista aiheista 

- Jatkamme yhteistyötä Länsi-Porin seurakunnan kanssa 

 

IV Avaamme aktiivisesti Suomen ja Venäjän rajat ylittäviä  

 kumppanuuksia ja vuoropuhelua 

- Tuemme mahdollisuuksiemme mukaan eri tahoja yhteistyössä Suomen ja 

Venäjän välillä 

  

V Edesautamme venäjänkielisten maahanmuuttajien ja suomalaisten  

 kohtaamista 

-  Järjestämme ja osallistumme tapahtumiin, joissa venäjänkieliset ja suomalaiset 

kohtaavat 

https://fi-fi.facebook.com/svs.pori
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VI Tuotamme elämyksiä – matkat Venäjälle 

- Emme toimi vastaavana matkanjärjestäjänä, mutta osallistumme seuran ja eri 

osastojen järjestämiin matkoihin 

- Järjestämme tapahtumia, joissa osanottaja saa elämyksiä 

 

VII Mahdollistamme osallistumisen ja mahdollisuuden jatkuvaan  

 oppimiseen eri puolilla Suomea 

- Olemme mukana kehittämässä alueellista järjestötoimintaa 
- Kehitämme luottamushenkilöitämme ja jäseniämme 
- Kehitämme yhteistoimintaa lähialueen osastojen kanssa 

- Kehitämme yhteistoimintaa muiden alueiden osastojen välillä 

- Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa (esim. Porin Interseura, Länsi-Porin 

seurakunta) 

 

VIII Hallinto- ja talouspalvelut 

- Osallistumme seuran edustajakokoukseen sekä alueiden osastojen 

yhteiskokouksiin mahdollisuuksien mukaan 


