
 

 

 

 

 

 

Rovaniemen Venäjä-Seura ry 
Toimintasuunnitelma v. 2018 

 
Toimimme yhdessä arjen asioissa, nautimme venäläisestä kulttuurista, iloit-
semme yhteisistä tapahtumista ja kanssakäymisestä naapureidemme kanssa.  

Jatkamme pitkäaikaista yhteistyötä murmanskilaisen Minkinon erityiskoulun 
kanssa. Toimintavuoden keskiössä ovat venäjän kieli ja kulttuuri useissa eri ta-

pahtumissa niin aikuisille kuin lapsillekin. 
 

 
 

     kuva Heli Hiltunen 
 

Kevätkauden toiminnan aloitamme perintei-
seen tapaan Kansainvälisen Naistenpäivän 

kahvikonsertilla Kulttuuritalo Korundin 
kahviossa su 11.3.2018 klo 13.  

 
Mikrokosmos saapuu Tampereelta ja esittää 

venäläistä musiikkia eri vuosikymmeniltä sovi-

tettuna kitaralle ja laululle. Ada Kurikka laulaa 
ja Miika Pietilä soittaa kitaraa.  

 
 
  

 
Yhteistyökumppanimme SAK:n paikallisjärjestö onnittelee naisia punaisilla ruu-

suilla.  
      

Konsertin osallistujilla on mahdollisuus tutustua taidemuseon näyttelyihin eri-

tyishinnalla.  
  

 
Syyskaudella järjestämme venäjän kielen ja kulttuurin merkeissä tapaamisia 

sekä lapsille että aikuisille. 
 

Nukketeatteri Tikapuut, Boris Kudrjavtsev, saapuu Petroskoista ohjelmistos-
saan kaksi suosikkinäytelmää Taikasana sekä Auringon säde, joka perustuu 

Sakari Topeliuksen kertomukseen Sampo Lappalainen. Näistä esityksistä lapset 
ja aikuiset tulevat nauttimaan myös Rovaniemellä. 



 
Jatkamme yhteistyössä koulutoimen kanssa DAVAJ -venäjän kielen pajapäivien 

järjestämistä peruskoulussa venäjää opiskeleville oppilaille. 

 
Syksyllä Korundin kahviossa soi balalaikka. Kahden lahjakkaan nuoren Eino 

Kolppasen ja Otto Kentalan duo tulee valloittamaan meidät musiikillaan. 
 

Venäläisen basaarin järjestämme Sampokeskuksessa 20.10.2018.  
 

Erittäin suosittu kylpyläretki järjestetään Leville 10.11.2018 
 

Johtokunta kokoontuu 5-6 kertaa vuoden aikana.  
Osallistumme piirikokoukseen ja seminaariin 14.-15.4.2018 Kemijärvellä,  

keskusseuran järjestämään Teatteri on elämä -koulutukseen Kajaanissa 5.5.18 
sekä piirijärjestön muihin tapaamisiin ja koulutustilaisuuksiin.  

 
 

Venäjän kielen opiskelun tukeminen 

Kannustamme venäjän kielen opiskelua peruskoulussa ja lukiossa antamalla 
ylioppilaille ja peruskoulun päättäville venäjää opiskelleille oppilaille stipendejä. 

Tuemme Rovaniemen kansalaisopistossa venäjää opiskelevia osaston jäseniä 
20 eurolla kurssi. 

 
 

Neuvostosotilaiden hauta 
Osasto vastaa ja huolehtii neljännen hautausmaan läheisyydessä olevan suu-

ren neuvostosotilaiden joukkohaudan hoidosta ja kunnostamisesta. Voitonpäi-
vän merkeissä käydään haudalla laskemassa kukkia yhdessä Venäjän suurlä-

hetystön edustajien kanssa. Useat murmanskilaiset ryhmät haluavat käydä 
laskemassa kukkia haudalle sodan päättymisen merkeissä. Olemme mukana ja 

avuksi haudalla käynneillä. 
 

Osasto huolehtii venäjänkielisen Spektr –lehden jakelusta Osviittaan ja Mo-

niNetiin, Rovala Opistoon, Lapin yliopistolle, Sampokeskukseen sekä kaupungin 
pääkirjaston lehtisaliin.  

 
Tiedottaminen 

Toiminnasta tiedotetaan paikallisissa lehdissä ja alueradiossa sekä Kontaktissa. 
Osaston tiedottamisesta valtaosa tehdään sähköisesti, osastolla on laaja jäsen-

ten sähköpostiosoitteisto. Osaston omat kotisivut ovat seuran internet sivujen 
yhteydessä  

 
 

www.venajaseura.com 


