
Vetävä Venäjä Oulussa 2.-3.2.2019  
OHJELMA 

La 2.2.2019 

klo 12-14 osallistujien saapuminen Edeniin ja lounas 

klo 14-15.45 Viikonlopun yhteinen avaus  

Alina Tomnikovin tarina 
Näyttelijä Alina Tomnikov esiintyy Suomi-Venäjä-Seuran Vetävä Venäjä -viikonlopussa Oulussa la 
2.2.2019 klo 14. Hän kertoo oman tarinansa kautta suhteestaan Venäjään, sen kieleen ja kulttuuriin. 
Samoin kuullaan tarinoita näyttelijäntyöstä Suomessa ja Venäjällä.  
  
Alina Tomnikov (s. 1988) on suomea ja venäjää äidinkielinään 
puhuva näyttelijä, joka tunnetaan Suomessa monista elokuva-, tv- 
ja teatteriesiintymisistä. Tomnikov on nähty mm. tv-sarjoissa 
Donna, Syke, Alina idässä, Putous ja Downshiftaajat. Elokuvarooleja 
hänellä on ollut esimerkiksi elokuvissa Veljeni Vartija, Love Records, 
Tuntematon sotilas, Mielensäpahoittaja sekä Rölli-elokuvat. 
Venäjällä Tomnikov tunnetaan erityisesti roolistaan saksalaisena 
prinsessa Wilhelminana suositussa historiallisessa draamasarjassa 
Ekaterina, johon Alina kuvaa parhaillaan jatko-osaa.  

klo 15.45 Kahvitauko 

klo 16-18 Kaksi samanaikaista ohjelmaa (oman valinnan mukaan)  

1) Puheenjohtajien päivät Osa I 2) Kevätenergiaa venäläisestä kulttuurista 

Miltä Suomi-Venäjä-Seura näyttää 2020-luvulla? 
Kaikille Seuran osastojen puheenjohtajille ja 
luottamushenkilöille tarkoitettu keskustelufoorumi 
alkaa Seuran sääntö- ja organisaatiouudistuksen 
ajankohtaisen vaiheen esittelyllä. Mukana 
esittelemässä ja keskustelemassa Seuran 
sääntötyöryhmän, hallituksen ja henkilökunnan 
edustajia. Tilaisuuteen toivotaan osanottoa kaikista 
Seuran osastoista mukaan vaikuttamaan! 

Viikonlopun aikana tutustutaan venäläisen 
kulttuurin eri puoliin yhdessä tekemällä ja 
oppimalla. Molempina päivinä on kaksi tunnin 
mittaista työpajaa, joissa Seuran paikalliset 
asiantuntijat opettavat kaikille sopivia ja helppoja 
venäläisen kulttuurin taitoja. Luvassa niin 
musiikkiin, kirjallisuuteen, tanssiin ja 
kädentaitoihin liittyviä mukavia ja 
käytännönläheisiä työpajoja. 

klo 18 illallinen 

klo 19-21 kylpylä käytössä majoittujille 

klo 21 yhteistä iltaohjelmaa  
mm. kiihkeä ”Znatok”-Venäjä-tietokilpailu, jossa selviää, joutuvatko viimevuotiset mestari Jukka Kim, 
Jarmo Niemenkari ja Niilo Suojama luopumaan kiertopalkinnostaan. 
 

Su 3.2.2019 

Aamiainen 

9-10 Yhteistä aamukäynnistelyä 

10-12:30 Kaksi samanaikaista ohjelmavaihtoehtoa 

1) Puheenjohtajien päivät, osa 2 
Sääntö- ja organisaatiomuutoksen käsittely jatkuu 
ryhmätyöskentelyssä, jossa osallistujat pääsevät 
yhdessä miettimään, miten muutoksiin liittyviä 
kysymyksiä käytännössä ratkaistaan. 

2) Kevätenergiaa venäläisestä kulttuurista 
Työpajat jatkuvat kahdella uudella 
kulttuuriaiheella. 

 

klo 12:30-13:30 Lounas 

klo 13:30-15 Viikonlopun yhteenveto ja tunteelliset jäähyväiset 

 
Päivitetty 8.10.2018. Pidätämme oikeuden muutoksiin. 
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