Vetävä Venäjä Oulussa 2.-3.2.2019
Työpajojen sisältö

Luonnos 18.1.2019

Suomi-Venäjä-Seuran Vetävässä Venäjässä osa ohjelmasta on yhteistä ja osassa ohjelmasta valitset itse, mikä sinua kiinnostaa eniten. Työpajat kestävät
siirtymisineen 1 tai 2 tuntia: Kesto on ilmoitettu aikataulussa. Alla on esiteltynä tarkemmin ohjelmassa olevat työpajat. Voit käydä ennakkoon
ilmoittautumassa pajoihin, jolloin varmistat pääsysi työpajaan (osassa pajoista tilan koko rajoittaa osallistujamäärää)
www.suomivenajaseura.fi/vetavavenaja2019
Ennakkoilmoittautumisten perusteella tuomme paikan päälle lopullisen ohjelman: pienet muutokset sisältöihin ja aikatauluihin on vielä mahdollisia.
Toivottavasti löydät itsellesi mieluista sisältöä koko ajaksi! Valitettavasti sama henkilö ei voi olla kahdessa paikassa yhtä aikaa: mikäli osastostanne on tulossa
useampi henkilö, kannattaa jakautua useampaan pajaan ja jakaa sitten perästä yhdessä kokemuksia.

La 2.2.2019
klo 16.15-18 Kaksi samanaikaista ohjelmaa (oman valinnan mukaan)
1) Miltä SVS näyttää 2020-luvulla? Sääntöuudistusinfo
Kaikille Seuran osastojen puheenjohtajille ja luottamushenkilöille tarkoitettu
keskustelufoorumi alkaa infolla Seuran sääntö- ja organisaatiouudistuksen
vaiheesta. Mukana esittelemässä ja keskustelemassa seuran johtoa,
sääntötyöryhmän jäseniä ja henkilökuntaa.

2) Kevätenergiaa kulttuurista: Venäläisten piiritanssien työpaja
Venäläisen kansantanssin työpaja. Oululainen venäläisen kulttuurin moniosaaja Anita
Tadinen opettaa, miten venäläisiä piiritansseja tanssitaan. Työpaja sopii kaikille
taitoihin katsomatta.

Su 3.2.2019
Klo 9-10 Kevyttä aamunkäynnistelyä halukkaille
Nallikarin aamu
Ruokareseptit jakoon
Aamureippailu merimaisemissa
Oulun osasto paljastaa
Nallikarin majakalle Oulun osaston
blinireseptinsä ja kertoo, miten
paikallistuntijoiden johdolla.
menestyksekäs blinikioski pistetään
Kokoontuminen hotellin aulassa klo
pystyyn. Tuo oma suosikkireseptisi
9:00. Säähän sopivat vaatteet
esittelyyn ja kerro, miten venäläistä
mukaan! (säävaraus)
ruokaa voi hyödyntää toiminnassa.

Lautapelituokio
Pelaillaan ja tutustutaan
venäjänkielisiin
lautapeleihin.

Viestintähuolto
Henkilökohtaista konsultaatiota osaston
a) nettisivuihin tai
b) jäsenrekisteriin tai
c) sosiaaliseen mediaan.
Neuvomassa piirien toiminnanjohtajat. Ota tarvittavat
salasanat mukaan (tai tilaa ne ennakkoon piiristä)

Su 3.2.2019 Työpajat jatkuvat
Klo 10 – 13 Työpajoja
Klo 10-11 Viesti vetävästi draaman keinoin
Improvisaatioharjoituk
sia, leikitään ja
pöljäillään, mutta
huumorilla
kurinalaisesti. Vetäjinä
Oulun teatterin
näyttelijät Tuula
Väänänen ja Merja
Pietilä.
klo 11-12 (Huom! 2 tuntia 1012)
Suosittelemme
lämpimästi!!!

klo 12-13

Turpakäräjät
Mitä mieltä olet
seuran
sääntöuudistuksesta?
Missä on onnistuttu,
missä ei?
Turpakäräjillä
annetaan palautetta
sääntötyöryhmälle ja
kysy mieltä vaivaavat
kysymykset

Venäjän kieltä
edistämässä
Kerrotaan Seuran osastoille
tehdyn kielikyselyn
tuloksista. Mitä
mahdollisuuksia
lähiaikojen uudistukset
koulujen kielenopetuksessa
voivat osastoille tarjota.
Vinkkejä Venäjän kielen
tukemiseen.
Pogovorim –venäjän
kielen keskustelukerho.
Oulun osasto esittelee,
miten Pogovorimkeskustelukerho toimii.
Jaetaan yhdessä
kokemuksia kielen
aikuisopiskelusta.
Baletti kuuluu kaikille
Oulun äijäbaletin ”En ala”
vetämä liikunnallinen
työpaja. Sopii myös jäykille
ja rytmitajuttomille, sekä
naisille.

Ilja Repin
Tietoisku Ilja Repinistä,
seuran jäsenkortin
2019-20 päähenkilöstä.
Keskustellaan
yleisemminkin jäsenten
ja jäsenetujen
hankinnasta.

Osastojen talous ja
jäsenmaksut
Miten sääntöuudistus
vaikuttaa osaston
talouden suunnitteluun ja
jäsenmaksujen saantiin?
Tule keskustelemaan ja
vaikuttamaan!

Ompelukerho
Kudotaan yhdessä ja
jutustellaan mukavia.
Samalla mietitään,
miten Venäjä-aihetta
voi hyödyntää
käsitöissä.
Omat puikot ja langat
mukaan!

Viestintähuolto
Henkilökohtaista
konsultaatiota
osaston
viestintään,
erityisesti
sosiaaliseen
mediaan.

Matkailun uudet tuulet
Käydään läpi osaston
vastuita
matkanjärjestäjänä.
Miten matkailutoiminta
jatkuu Seurassa
VenäjänMatkojen
lopettamisen jälkeen?
Venäjän
maantuntemusta
visaillen ja kisaillen
Päivitetään Venäjän
maantuntemusta
esimerkiksi Kahootvisailujen avulla

Osastojen yhteistyö
tulevaisuudessa
Miten osastojen
yhteistyötä
tulevaisuudessa tehdään?
Tule keskustelemaan ja
vaikuttamaan!

Osastot projektien
tekijöinä
Millaisia projekteja
osastot ovat
toteuttaneet? Millaisia
rahoituskanavia
osastoille on?

Uuden musiikin
levyraati
Kuunnellaan ja
arvostellaan
tämän hetken
venäläistä
hittimusiikkia

Kulttuuria seurassa 2019
Mitä kulttuurin tarjontaa
(elokuvia, näyttelyjä,
tapahtumia) seuralla ja
osastoilla on vuonna
2019?

