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OHJELMA
Luonnos 18.1.2019

La 2.2.2019
klo 14 mennessä osallistujien saapuminen Edeniin
Buffetlounas tarjolla klo 12-14
Yhteiskuljetus klo 12.20 Rautatieasema-Eden. Kuljetus odottaa klo 12.18 saapuvaa junaa.
Huoneet saa klo 15 jälkeen. Tavarat voi jättää vastaanoton matkatavarasäilytykseen.
Pohjois-Suomen piirin hallituksen kokous klo 10-13
klo 14-15.45 Viikonlopun yhteinen avaus: Alina Tomnikovin tarina
Näyttelijä Alina Tomnikov kertoo oman tarinansa kautta suhteestaan Venäjään, sen kieleen ja kulttuuriin. Samoin
kuullaan tarinoita näyttelijäntyöstä Suomessa ja Venäjällä.
klo 15.45 Kahvitauko
klo 16.15-18 Kaksi samanaikaista ohjelmaa (oman valinnan mukaan)
1) Miltä SVS näyttää 2020-luvulla?
2) Kevätenergiaa venäläisestä kulttuurista: Venäläisten piiritanssien
Sääntöuudistusinfo
työpaja
Vapaa-aikaa: klo 18-21 kylpylä käytössä majoittujille
Klo 18-19 Seuran sääntötyöryhmän kokous sekä Itä-Suomen piirihallituksen kokous
klo 19-21 buffetillallinen tarjolla Edenin ravintolassa
klo 21-24 yhteistä iltaohjelmaa Edenin ravintolassa mm.
- Helsinkiläis-turkulainen DJ Misha (Mika Kurvinen) tuo jäsenviikonlopun iltaohjelmaan musiikillisen tuulahduksen
1960-80-lukujen Neuvostoliitosta. Vinyyleiltä kuullaan paljon arkistojen aarteita, joita esimerkiksi internetistä ei voi
löytää. Musiikki gruuvaa vahvasti ja sen tahdissa päästään tanssimaankin, kukin tyylillään. DJ Misha höystää
kappaleita tarinoilla venäläisen levymusiikin historiasta ja tekijöistä.
- Kiihkeä ”Znatok”- tietokilpailu, jossa selviää, kenelle kiertopalkinto siirtyy viimevuotisilta mestareilta
- tammikuun parhaiden jäsenhankkijaosastojen palkinta

Su 3.2.2019
Aamiainen klo 7-10
Klo 9-10 Kevyttä aamunkäynnistelyä halukkaille: vaihtoehtoisia toimintoja
Nallikarin aamu-ulkoilu
Ruokareseptit jakoon
Lautapelituokio
Viestintähuoltoa osastoille
10-13 Samanaikaisia työpajoja (Kesto 1 h, ellei toisin ilmoiteta)
klo
Viesti vetävästi
Venäjän kieltä Ilja Repin –
Osastojen
Viestintähuolt Ompelukerho
10draaman
edistämässä
Seuran
talous ja
oa osastoille
11
keinoin (kesto
jäsenkortin
jäsenmaksut
2h)
hahmo 2019
tulevaisuudessa
klo
Pogovorim –
Matkailun uudet Osastojen
Osastot
Uuden musiikin
11venäjän kielen tuulet
yhteistyö
projektien
levyraati
12
keskusteluker
tulevaisuudessa tekijöinä
ho
klo
Turpakäräjät
Baletti kuuluu Venäjän
Kulttuuria
12sääntöuudistuks kaikille maantuntemust seurassa 2019
13
esta
liikuntatyöpaja a visaillen ja
kisaillen
klo 13 Lounas
klo 14-15 Tulevaisuuteen suuntautumista pääsihteeri Niina Sinkon johdolla
Yhteiskuljetus Oulun keskustaan klo 15.15
Tarkemmat tiedot työpajojen sisällöistä löydät erillisenä liitteenä www.suomivenajaseura.fi/vetavavenaja2019
Samassa osoitteessa voit tehdä myös ennakkoilmoittautumisen työpajoihin.
Lopullinen ohjelma jaetaan paikan päällä tapahtumassa. Pienet muutokset erityisesti työpajoihin ovat mahdollisia.

