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VUOSIKOKOUS 19.3.2020 LIITE 4 

 

Suomi-Venäjä-Seuran Suomussalmen osasto ry 
 
Hallituksen hyväksymä  13.2.2020 ALM 
Esitys vuosikokoukselle   

 

TOIMINTASUNNITELMA VUODELLE 2020  
 
 
1. KULTTUURITILAISUUDET/TAPAHTUMAT 
     

Tapahtuma  Aika- ja kuvaus tapahtumasta  Yleisömäärä 

   

Konsertit, bale-
tit, teatteri 

29.2. Järjestetään yhdessä Vmeste-lauluryhmän kanssa musiik-
kipitoinen talvijuhla Teatteri Retikassa. Keittiössä tekee talkoo-
työtä Suomussalmen Kalevalaiset ry.  
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Yleisöluennot, 
temaattiset 
tapahtumat 

Vuosikokouksen yhteydessä osaston puheenjohtaja Ilmari Sche-
pel kertoo Venäjän-matkoistaan.  
 
Kirjailija-toimittaja Arvo Tuominen vierailee syksyllä Suomus-
salmella ja kertoo uudesta kirjastaan, jonka aiheena on  Suomi 
ja Venäjä 1000 vuotta, koko tarina.  

 
 

Näyttelyt 
 

       

Tori-/messu- 
tai vastaavat 
tapahtumat 

   
 

Osastotoimin-
nan kehittä-
mishankkeet  

Etsitään yhteistyökumppaneita muista järjestöistä, jolloin voi-
daan jakaa kustannuksia ja saadaan tilaisuuksiin enemmän 
osanottajia.   

 

Venäjän kielen 
edistäminen 

Jaetaan yläkoulun ja lukion venäjän kielen aloittaville  opiskeli-
joille sanakirjoja. Vaikutetaan koululaisten kielivalintoihin.  Pu-
heenjohtaja ottaa yhteyttä yläkoululle ja kysyy, milloin voitaisiin 
tulla puhumaan oppilaille venäjän kielen hyödyllisyydestä.  
 

 

Palvelutoiminta 
 

Annetaan käytännön neuvoja viisumi- ja tulliasioissa Venäjälle 
matkaaville suomussalmelaisille ja hyrynsalmelaisille. Järjeste-
tään käännösapua venäjänkielisten asiakirjojen sisällön selvit-
tämiseksi esimerkiksi silloin, kun suomalainen on joutunut sako-
tetuksi Venäjällä. Jaetaan viisumitiedotteita jäseniksi liittyville 
henkilöille. Avustetaan tarvittaessa tulliselvityslomakkeitten 
täyttämisessä. 
 

      

Yhteistyö mui-
den osasto-
jen/järjestöjen 
kanssa 

Tehdään yhteistyötä SVS:n kainuulaisten osastojen kanssa.  
Jatketaan yhteistyötä myös Haapaveden osaston kanssa. Järjes-
tetään Hyrynsalmella tilaisuus mahdollisesti yhteistyössä Aunuk-
sen ystävien kanssa ja pyritään yhdistämään osastojen voimat.  
 
Osaston yhteistyökumppaneita Suomussalmella ovat Teatteri 
Retikka, Svetlana Heikkisen johtama venäläinen lauluryhmä 
Vmeste, Suomussalmen kunta ja kunnan nuoriso- kulttuuritoimi, 
lukio ja yläkoulu, Suomussalmen seurakunta sekä Suomussal-
men Kalevalaiset ry. Suomussalmen kunnan kanssa tehdään 
yhteistyötä Kalevalan ystävyyskunnan suuntaan.  
Yksi yhteistyökumppani on Vuokin kyläyhdistys.  
Yhteistyötä kostamuslaisen ystävyysseuran kanssa kehitetään 
edelleen. 
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Osallistutaan SVS:n edustajain kokoukseen, joka järjestetään 
Kuopiossa 16.5.  
 

Illanvietot 
 

Jatketaan jäseniltojen viettoa teemalla Karjala tutuksi.  Osaston 
omat asiantuntijat kertovat toiminnastaan ja kokemuksistaan 
rajantakaisessa Karjalassa. Aiheita ovat esimerkiksi Karjalan 
kirjailijat, karjalainen ja venäläinen ruoka- ja juomakulttuuri. 
Esko Pesonen järjestää kevätkaudella yheistyössä Suomussal-
men kirjaston kanssa kirjallisuusillan otsikkona Karjalan kirjaili-
jat tutuiksi. Rajantakaisesta ruoka- ja juomakulttuurista kertova 
ilta järjestetään syksyllä. 
 

 

Elokuvat Näytetään Teatteri Retikassa sarja Viena-aiheisia elokuvia. Kus-
tannukset jaetaan Suomussalmen Kalevalaiset ry:n kanssa. 

 

Tanssit   

 
           Varainhankinta: Arpajaiset. Saslikkia ei tänä vuonna myydä Puolukka-torilla 5.9.   
            
Tiedotus: Tiedotetaan lehdistölle osaston tärkeimmistä tapahtumista.  Lusäksi käytetään kunnan säh-
kistä infotaulua. Pidetään sähköpostitse ja tarvittaessa puhelimitse yhteyttä jäsenistöön. Jatketaan 
kampanjaa osaston jäsenten sähköpostiosoitteiden saamiseksi, jotta jäsentiedotteet olisi helpompaa ja 
halvempaa toimittaa perille.  Facebook-sivujen käyttöä tehostetaan edelleen.  
 
Jäsenhankintakampanja:  Jatketaan jäsenhankintaa. Tavoitteena on saada 5-10 uutta jäsentä. Vas-
tuuhenkilöinä ovat johtokunnan jäsenet. Jäsenhankintaa johtaa jäsensihteeri.  
 
 
2. MUU TOIMINTA 
 
3.1 Ystävyysosasto / ystävyyskuntatoiminta 
     

Tapahtumat  Yleisömäärä 

Ystävyysosastotapahtu-
mat 
 

Osallistutaan Kainuun ja Oulun alueen osastojen ta-
paamiseen.  

      

Ystävyyskuntatapahtumat 
 

Osallistutaan Kalevalan kesäjuhlille yhteistyössä 
Suomussalmen kunnan kanssa.  
 
Vieraillaan perinteiseen tapaan Kalevalan vanhainko-
dissa ja koulussa sekä lastenkodissa yhteistyössä 
Suomussalmen kunnan kanssa.  Koulun suomen kie-
len opiskelijoita muistetaan stipendein.  
 

      

Muut tapahtumat 
 

 
Kunniakäynnit talvisodan suomalaisella, ukrainalaisel-
la ja venäläisellä muistomerkillä yhdessä Venäjän 
suurlähetystön ja lähialueiden edustajien sekä Suo-
mussalmen kunnan edustajien kanssa. (Liittyy venä-
läisen  Voiton päivän juhlallisuuksiin.)  Kun Talvisodan  
päättymisestä on 80 vuotta, on tapahtumasta mah-
dollista järjestää  tavallista juhlavampi esimerkiksi 
yhteistyössä Suomussalmen kunnan kanssa.  
 
  
 
 
 
 

      

 
4 TOIMINTAPROJEKTIT 
 

Projektin nimi 
 

 

Lyhyt projektikuvaus 
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Toteutusaika 
 

 

Yhteistyökumppanit 
 

 

  

Kulut euroina 
 

 

Ulkopuolinen rahoitus 
 

 

 
 
5. KOULUTUS 
 

Koulutustapahtumat Koulutustapahtuman teema/järjestäjä Osallistujamää-
rä 

Osallistutaan Pohjois-
Suomen alueen mah-
dollisesti järjestämään 
koulutukseen.  

  

Muihin koulutustilai-
suuksiin osallistuminen 

  

 
 
6. MATKAT 
 

Matkakohteet    

Matkoja ulkomaille 
 

Tehdään omatoimiretki Kostamukseen Voiton päivän 
juhlallisuuksia seuraamaan.  
 
Vieraillaan Kalevalan kesäjuhlilla. 
 
Osallistutaan 5.9.  vietettävään Karjalan tasavallaan 
100-vuotisjuhlaan Petroskoissa. 

 

 
7. HALLINTO 
Vuosikokous  pidetään kunnanvirastolla maaliskuussa.  Hallitus pitää tilinpäätöskokouksen helmikuussa, 
järjestäytymiskokouksen keväällä tai kesäkuun alkupuolella ja toisen kokouksen syksyllä sekä muita 
kokouksia tarpeen mukaan. 
 
Työvaliokunta kokoontuu tarvittaessa. Siihen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri.  

   


