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LEHDET JA KIRJALLISUUS 

Venäjän Aika - lehti 

Vuoden 2021 alusta jäsenetuna neljä 
kertaa vuodessa ilmestyvä, 52-sivui-
nen Venäjän Aika -aikakauslehti, 
joka kertoo Venäjästä ja venäläisistä 
laajemmin ja monipuolisemmin kuin 
mikään muu suomalainen tiedotus-

väline. Lehden lopussa on seuran uutiset, osastojen 
kuulumiset ja tapahtumat. Myös lukuoikeus Venäjän 
Ajan sähköisten näköislehtien arkisto. Mukavia luku-
hetkiä ammattitaidolla tehdyn lehden parissa! 

Kirjakauppa Ruslania 

Jäsenemme saavat 10 % alennuksen kaikista normaali-
hintaisista tuotteista Ruslania verkkokaupassa 
www.ruslania.com. Alennuksen saa myös tilatessa pu-
helimitse 09 2727070 ja sähköpostilla orders@rusla-
nia.com. 

Into Kustannus 

40 % alennus kaikista Inton kirjoista 
verkkokaupassaan intokustannus.fi.  Into on kustanta-
nut mm. Boris Akuninin, Jevgeni Vodolazkinin, Sergei 
Lukjanenkon ja Guzel Jahinan kirjoja suomeksi sekä 
useita Venäjään liittyviä tietokirjoja. 
 

Kirjakauppa Rosebud 

Joko tunnet monipuolisen Kirja-
kauppa Roseabudin? Jäsenemme saavat 11.2. alkaen Ro-
sebudilta 10 % jäsenalennuksen. Voimassa kivijalkakau-
poissa 11.2. alkaen jäsenkorttia näyttämällä ja Rose-
budin verkkokauppassa 15.2. alkaen alennuskoodilla. 

Kirjakauppa Tiedekirja ja SKS:n verk-
kokauppa 

25 % alennus kirjoista esittämällä jäsen-
kortin kirjakauppa Tiedekirjassa (Snellmaninkatu 13, 
Helsinki)  tai käyttämällä alennuskoodia SKS:n verkko-
kaupassa. 

Karjalan Sanomat 
Karjalan tasavallassa ilmestyy kerran viikossa suomen-
kielinen päivälehti Karjalan Sanomat. Jäsenille Karjalan 
Sanomien pdf-versio hintaan 20 €/vuosi (norm. 30 €). 
Tilaukset: pohjois-suomi@venajaseura.com. Kun tilaus-
maksu on suoritettu, ilmestyy lehti antamaasi sähkö-
postiosoitteeseen tiistaisin. 
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Le Monde Diplomatique & Novaja Gazeta 

Lehden vuositilauksen erikoishintaan 
24 € (ovh 34 €). Lehti ilmestyy kuusi 
kertaa vuodessa. Lehti sisältää rans-
kalaisen Le Monde diplomatique -leh-
den kiinnostavimpia artikkeleita ja 
artikkeleita Novaja Gazetasta. Tilauk-
set osoitteesta www.mondedi-

plo.fi tai myynti@mondediplo.fi.  

Viv Groskop: Älä heittäydy junan 
alle 

Brittiläinen toimittaja ja stand up -
koomikko Viv Groskop esittelee sä-
kenöivän hauskasti ja syvällisesti yk-
sitoista venäläistä mestariteosta kir-
jailijoineen ja kertoo, mitä voimme 
niistä oppia. Suomi-Venäjä-seuran 
jäsenet voivat tilata kirjan tarjous-

hintaan 10,43 € (alennus 30 % ovh:sta) Kirjan voi os-
taa osoitteesta:  
https://atena.fi/suomivenajaseura 

Jaana Virronen: Borssia ja šarlot-
kaa 

Borssia ja šarlotkaa -keittokirjassa 
venäläinen kotiruoka herää eloon äi-
diltä perittyjen reseptien ja perheen 
ruokatarinoiden myötä. Kirjan ohjei-
siin Jaana Virronen on loihtinut ole-

muksen, jonka tuoksun voi miltei aistia. Suomi-Venäjä-
seuran jäsenet voivat tilata uutuuskirjan Borssia ja šar-
lotkaa tarjoushintaan á 20,93 € (alennus 30 % 
ovh:sta) käyttämällä ostoskorissa kampanjakoodia 
SUOMIVENAJA (ilman ääkkösiä). Hintaan lisätään pos-
tikulut alk. 3,90 €. Kirjan voi ostaa osoit-
teesta: https://atena.fi/suomivenajaseura 
 

Anna Ahmatova: Olen äänenne. 
Kootut runot 1904–1966 

Suurenmoisen venäläisen runoilijan 
Anna Ahmatovan kootut runojen 
uusintapainos suomeksi. Olen ää-
nenne – kootut runot 1914–1966 -
teos sisältää lähes kaikki tunnetut 

Ahmatovan runot Anneli Heliön suomennoksina Yli 
600-sivuisen runoteoksen jäsenhinta 30 € (hinta sisäl-
tää 5,90 € postikulut kotimaassa). Jäsenet voivat tehdä 
tilauksen suoraan kustantajalta sähköpostiosoitteeseen: 
jussi.virratvuori@kirjokansi.fi Lisätietoa kirjasta  
https://kirjokansi.omaverkkokauppa.fi/Anna-Ahmatova-
Olen-aeaenenne-Kootut-runot-1904-1966 
 

KULTTUURITAPAHTUMAT 

Konsertit ja kiertueet 

Alennukset Suomi-Venäjä-seuran jär-
jestämistä maksullisista tilaisuuksista 
ja kiertueista. Myös osastojen tilai-
suuksiin jäsenet pääsevät erikoishin-
taan.  
  

Sota ja rauha Lahden kau-
punginteatterissa, siirtyy 
syksyyn 2021 

Tolstoin suurteos, Sota ja 
rauha, kuvaa ihmisiä histo-

rian mahtavien voimien armoilla. Miten pelastaa ystä-
vyys, rakkaus ja usko elämän mielekkyyteen? Sota ja 
rauha, elämä ja kuolema näkyvät toistensa läpi Pasi 
Lampelan kirkkaassa sovituksessa, joka herättää Tols-
toin henkilöt ja heidän tarinansa eloon tunnistettavalla 
ja riipaisevalla tavalla. Suomi-Venäjä-seuran jäsenet 
saavat liput etuhintaan 30 €/hlö (2 lippua per jäsen) 
kaikkiin syksyn 2021 esityksiin (norm. 34 €) pois lu-
kien ensi-ilta (Lipunmyynti alkaa uudelleen, kun päivä-
määrät on saatu täsmennettyä). 
Lisätiedot: https://www.lahdenkaupunginteatteri.fi/tuo-
tannot/sota-ja-rauha/ 

Helsinki Ballet Festival 
6.–8.5.2022 

Karjalan tasavallan musiik-
kiteatterin baletin vierai-
lulla Helsinkiin näemme 

kolmen eri sukupolven venäläisen koreografin uusia 
tanssiteoksia sekä venäläisen klassisen baletin helmiä. 
Esitykset ovat osa Venäjän Karjalan tasavallan 100-juh-
lavuoden ohjelmaa Suomessa. (Lipunmyynti avataan 
uudelleen lähempänä ajankohtaa) 
Lisätiedot: https://www.helsinkiballetfest.com/ 

Lenin-museo 

Uudistetun Lenin-museon mie-
lenkiintoinen ja viihdyttävä näyt-
tely jäsenhintaan 6 €/aik (norm. 
8 €/aik). Esitä jäsenkorttisi kas-
salla. 
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MATKAT, KIELIKURSSIT JA VIISUMIT 

Suomi-Venäjä-seuran viisumipalvelut 

Jäsenenä saat alennuksia Suomi-Venäjä-seuran viisumi-
palveluista. Löydät tarkemmat tiedot viisumisivuil-
tamme.  

Seuran omat matkat ja kieli-
kurssit Venäjälle 

Suomi-Venäjä-seuran tuottamat 
matkat ja kielikurssit - jäsenalen-
nuksia. Tutustu mielenkiintoisiin 
kulttuuri- ja seuramatkoihimme! 

  

VENÄJÄN KIELEN MUUT KURSSIT JA 
OPETUS 

Venäjän kielen yksityisopetusta 
verkossa 

Natalia Kachelina/Happy to Learn 
Russia, tarjoaa venäjän kielen yk-
sityistunteja verkossa. Mikäli asut 
Pietarissa, voit sopia myös venä-
jän kielen lähiopetuksesta. Tarjous 
Suomi-Venäjä-seuran jäsenille 8 
oppitunnin paketti yht. 160 € (20 

€/oppitunti). Lisätiedot: happytolearnrus-
sian.tb.ru , happytolearnrussian@gmail.com 
 

Promentor Web -palvelun verkkokielikurssit 

Jäsenemme saavat Promentor Web -palve-
lun www.promentor.fi kaikki verkkokielikurssit erikois-
hintaan 12 €/kk/kurssi. Alennuksen saat koodilla 
”svsale”. Kursseihin voi tutustua tilaamalla 3 vuorokau-
den testitunnuksen venaja@promentor.fi – ilmoita ni-
mesi, sähköpostiosoitteesi sekä jäsennumerosi. 

Venäjän tiede- ja kulttuuri-
keskuksen kielikurssit 

Suomi-Venäjä-seuran jäsenet 
saavat 10 % alennuksen Venäjän tiede- ja kulttuurikes-
kuksen kursseista. Tulossa myös etäkursseja. Lisätie-
dot: https://fin.rs.gov.ru/fi/ 
 

 

 

MAJOITUSTA 

Scandic Hotels 
Scandic hotellien majoitukset Suomessa -12 %, Ruot-
sissa -5 %, Norjassa -5 %, Tanskassa -6 % ja Saksassa 
-5 %.  Osastot -10 % alennus myös kokouspaketeista 
(Meeting Package). 

Finlandia Hotels 

Kahden hengen huoneen yh-
den hinnalla. Jäsenedun saat 
varaamalla huoneen puheli-
mella 09-684 1440 

Hotel Arthur, Helsinki 

10 €:n alennus Hotel Arthurin 
standard-huoneiden päivän 
joustavista hinnoista sekä 10 
%:n alennuksen Ravintola Art-
hurin Bistro-menun annok-
sista. Bistro on auki ma-pe klo 

14-21. Etu edellyttää pöytävarausta. Varaukset recep-
tion@hotelarthur.fi tai 09 173441,. https://www.hote-
larthur.fi/ 
 

Huoneistohotelli Moon-
light Levi 

10 % alennus. Varaukset: 
puh. +358 40 184 

6846, heidi.jokela@levi.fi  
 

Holiday Club 

15 % alennus Holiday Clubin loma-asuntojen ja kylpy-
lähotellien päivän hinnoista. Myös kampanjatarjouksia 
loma-asuntojen vuokrista, jopa -40 %. Hotellivarauk-
set Holiday Club online-varausjärjestelmän kautta. 
Loma-asuntovaraukset ja Sokos hotel Caribia varauk-
set Holiday Club 030 68 600.  

Jämsä Gasthaus hotelli 
ja mökit 

Jämsän Gasthaus tarjoaa 10 % alennuksen hotelli- ja 
mökkimajoituksista. Kodikas Jämsä Gasthaus sijaitsee 
Jämsän keskustan tuntumassa, Himokselle 8 km. Laa-
dukkaat hirsimökit tarjoavat unohtumattoman ren-
touttavan loman Toivasjärven rannalla, Himokselle 22 
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km. www.jamsangasthaus.fi/hotelli Varaukset: ro-
bert.savolainen@gmail.com,  +358 400776573. Ilmoita 
jäsennumerosi. 

Kuukiurun lomakylä Kemijärvellä 

Kuukiurun lomakylä Ke-
mijärvellä tarjoaa mökki-
majoitusta luonnonkau-
niissa ympäristössä Py-
hän ja Luoston läheisyy-
dessä. Seuran jäsenet 
saavat 20 % alennuksen 

majoituksesta. Alennuksen saadaksesi tee varaus suo-
raan Kuukiuruun (ei booking.com tai muun palvelun 
kautta.) www.kuukiuru.fi. Varausta tehdessäsi kerro 
olevasi Suomi-Venäjä-seuran jäsen. 
 

AUTOILIJOILLE 

Teboil 

kaikilta yli 300 Teboil-huolto- 
ja automaattiasemalta ympäri maan alennuksia seuraa-
vasti: bensiini 2,1 senttiä/litra, dieselöljy 2,1 senttiä/litra, 
voiteluaineet -10 % (alle 10 l astiat), autokemikaalit -5 
%, pesut -5 %, nestekaasu -5 % (täyttö). Jäsenkortti 
kassalla tai syötä se automaattiin ennen maksuväli-
nettä. Etua ei saa yksityisten ylläpitämiltä Teboilin kyl-
mäasemilta (Teboil Express- ja D-automaattiasemia). 
Lisätiedot: https://www.teboil.fi/liitto/edut-ja-kampan-
jat/ 

Hetirenkaat.fi  

Tarjolla sekä käytettyjä että uusia renkaita ja vanteita 
joka sesongille.  Myös autotarvikkeita, autojen korjaus-
töitä ja rengashotellipalvelu! Nopea toimitus ympäri 
Suomea. Renkaiden asennus Helsingissä, Lahdessa, 
Tampereella, Kotkassa ja Oulussa. 10 euron alennus 
talvirenkaiden asennuksesta (voimassa 01.03.2021 asti).  
 

Kalastus-TV  

Uusi suomalainen videopalvelu. Se tarjoaa tilaajilleen 
ohjelmia kalastuksesta, kokkauksesta, ulkoilusta ja kai-
kesta luontoon liittyvästä. Osaa Kalastus TV:n jaksoista 
tähdittää Ville Haapasalo. Suomi-Venäjä-Seuran jäse-
net saavat Kalastus-TV:n ilmaiseen 30 päivän tutustu-
misjaksoon yhden lisäviikon. https://www.kalastus-tv.fi/ 
 
 
 

Valokuvaamo Luova Tampereella 

Valokuvaamo Luova tarjoaa seuran jäsenille normaali-
hintaisista passi- ja viisumivalokuvista -15 % alennuk-
sen. Lisätiedot: Valokuvaamo Luova, Mustanlahden-
katu 20, Tampere 33210. Ajanvaraus puh. 044 735 
7744, email: irina@valokuvaamoluova.com, www.valo-
kuvaamoluova.com. 

Lahjatavarat, kirjat ja kalenterit 

Alennuksia toimistoissamme myyn-
nissä olevista lahjatavaroista, kalente-
reista, kirjoista, heijastimista yms. Va-
likoima vaihtelee toimistoittain. Osa 

tuotteista on tilattavissa kotisivuiltamme. Tervetuloa 
ostoksille! 
 

RUOKAILIJOILLE 

Ravintola Katjusa, Lahti 

Jäsenemme saavat tämän mainon 
lahtelaisen venäläisen ravintolan A 

la Carte ruuista 10 % alennuksen jäsenkorttia näyttä-
mällä. Pöytävaraukset ja menut www.katjusa.fi, 
info@katjusa.fi +358 44 711 7133. 
 

Cafe Patria, Lahti 

Venäläinen kahvila Cafe Patria, Lahdessa 
(Vesijärvenkatu 3) tarjoaa Suomi-Venäjä-seuran jäse-
nille 10 % alennuksen kaikista tuotteista. Tarjolla on 
erityisen hyviä pelmenejä, borssia ja makeita leivonnai-
sia yms. Palvellaan suomeksi, venäjäksi ja englanniksi. 
Facebook: https://www.facebook.com/CafePatria-
Lahti/ Etu jäsenkortilla! 

Herkku Lettu, Tampere 

Kauppakeskus Tullin-
torilla sijait-
seva Herkku Lettu -
kahvila tarjoaa Suomi-

Venäjä-seuran jäsenille 7 % alennuksen letuistaan, 
joita on myynnissä suolaisilla ja makeilla täytteillä. Fa-
cebook: @herkkulettu. Etu jäsenkortilla. 
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