Huom.! Tämä viesti on lähetetty Suomi-Venäjä-seuran jäsenrekisteristä, älä vastaa
viestiin käyttäen Vastaa/Reply-toimintoa! Lähetä osoitteenmuutokset ja
uutiskirjeperuutukset Suomi-Venäjä-seuran
jäsensihteerille tarja.ahonen@venajaseura.com Tutustu
tietosuojaselosteeseemme tästä.
Osastokirje joulukuu 2021
Jakelu: (sähköisesti) kaikkien osastojen kaikille johtokunnan jäsenille.
Hyvät osastojen johtokuntien jäsenet!
Osastokirjeissä tiedotamme kaikille osastoille yhteistä asiaa, ja loppuosassa on kullekin
alueelle kohdennettua tietoa. Osastokirje lähetetään osastojen johtokunnille 4–6
vuodessa. Lisäksi kaikki seuran jäsenet saavat sähköpostiinsa uutiskirjeen noin kerran
kuukaudessa.
Tässä kirjeessä:
1. Kiitos vuodesta 2021!
2. Puheenjohtajapäivä 15.1.2021 klo 11-14
3. Koulutukset ja juttutuvat keväällä 2022
4. Hae osastojen toiminta-avustusta 31.12.2021
5. Osastojen vuosikokousmateriaalit 2022
6. Moskovan illat – teehetket
7. Alueiden ohjausryhmien kokoonpanot
8. Kulttuurifoorumin partnerihaku auki
9. Venäjän aika-lehden julkaisuaikataulu
1. Kiitos vuodesta 2021!
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2. Puheenjohtajapäivä 15.1.2021 klo 11-14
Virtuaalisilla puheenjohtajapäivillä käydään läpi mm. seuran toimintatilastoa 2021,
vuoden 2022 toimintasuunnitelmaa ja osastojen vuosikokouksia. Nimestä huolimatta
päivään ovat tervetulleita kaikki osastojen johtokuntien jäsenet ja muut seuran
vastuuhenkilöt. Päivän tarkoitus on antaa infoa ja vertaistukea osaston vuoden
suunnitteluun.
Ilmoittautuminen https://forms.office.com/r/ZHj0TNKjyp
3. Koulutukset ja juttutuvat keväällä 2022
Jatkamme keväällä virtuaalista koulutusta ja myös läsnäolotilaisuuksia pyritään
järjestämään koronatilanteen salliessa. Koulutusta on tulossa erityisesti jäsenrekisterin,
viestinnän ja talouden aiheisiin. Vanha jäsenrekisteri lakkaa toimintansa vuoden
vaihteessa, jaamme uusia tunnuksia viimeistään heti vuoden alussa. Koulutusaikataulu
esitellään puheenjohtajapäivässä.
Vuonna 2021 käynnistynyttä osastojen juttutupaa jatketaan joka kuun ensimmäisen
tiistaina klo (pl. tammikuu ja kesäaika). Formaattia päivitetään siten, että jokaisella
kerralla on selkeä teema, jonka kokemuksista yksi osastoista on lyhyesti alustamassa.
Seuraavat aiheet on vahvistettu:
ti 1.2.2022 Jyväskylän Venäjä-seura, Elina Ripatti: Nuoret osastotoiminnassa
ti 1.3.2022 Suomussalmen osasto, Ilmari Schepel: Osasto hanketoimijana
ti 5.4.2022 Joensuun Venäjän Ystävät: Kouluyhteistyön kokemuksia
Ilmoittautuminen: https://forms.office.com/r/U42JYCdFVs
4. Hae osastojen toiminta-avustusta 31.12.2021 mennessä

Ensi vuoden toimintaan kannattaa hakea seurastakin avustusta jo nyt. Hakemusten
deadline on 31.12.2021, päätökset jaettavista avustuksista tehdään 13.1.2022, jonka
jälkeen niistä tiedotetaan osastoja.
Valtuuston päättämät avustusohjeet vuodelle 2022 löydätte osoitteesta:
https://suomivenajaseura.fi/osastoille/
5. Osastojen vuosikokousmateriaalit 2022
Osastojen vuosikokoukset pidetään sääntöjen mukaan helmi-maaliskuussa. Jotta parin
poikkeusvuoden jälkeen päästään toiminnan normaalirytmiin, myös vuosikokous
kannattaa valmistella heti vuoden alussa. Vuoden 2022 malliesityslista on jo päivitetty
osoitteeseen https://suomivenajaseura.fi/osastoille/ Muita materiaaleja päivitetään
sivulle tammikuussa.
Vuosikokouksessa ei ole vuonna 2022 käsiteltävänä seuran yhteisiä valintoja. Koska
seurassa on uusi jäsenrekisteri, suosittelemme osastoa käsittelemään omana kohtanaan
osaston jäsenrekisterin käyttöön liittyvät periaatteet.
6. Moskovan illat – teehetket
Monet osastot ovat jo tilanneet Seuran uutta Moskovan illat-teetä. Osastohinnat sis.
postituskulut:
4 pakettia, yht. 16 €
*4 €/pkt
10 pakettia, yht. 30 €
*3 €/pkt
20 pakettia, yht. 52 €
*2,60 €/pkt
50 pakettia, yht. 120 €
*2,40 €/pkt
100 pakettia, yht. 230 €
*2,30 €/pkt
Myyntihinta Albatrossissa: 4,50 € jäsenet / 5 € muut
Tilaukset svs@venajaseura.com
Vuoden 2022 aikana toivomme, että seurassa järjestetään Moskovan illat-teehetkiä,
jotka toimivat myös mukavina jäsenhankintatapahtumina. Tästäkin lisää
puheenjohtajapäivässä.
7. Alueiden ohjausryhmien kokoonpanot
Uudenlainen aluetoiminta on käynnistynyt piirien purkautumisen jälkeen eri puolilla
Suomea. Viimeisimpänä Itä-Suomessa pidettiin aluetapaaminen 11.12. ja valittiin
ohjausryhmä vuosille 2022-23. Tarkista ohjausryhmien kokoonpanot osoitteesta:
https://osastot.suomivenajaseura.fi/ohjausryhmat-valittu-ita-pohjois-ja-varsinaissuomeen/
8. Kulttuurifoorumin hankehaku auki
Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin partnerihaku vuodelle 2022 on jälleen auki ja
jatkuu 1.3.2022 asti. Nyt on suomalaisten vuoro tehdä hanke-ehdotuksia venäläisille.
Pandemia-aikana yhteyksien ylläpito ja uuden yhteistyön etsintä korostuu. Hoidattehan
siis osastonne mukaan kulttuurifoorumitoimintaan ja välitättehän lisäksi informaatiota
upeasta mahdollisuudesta kulttuuritoimijoille omalla paikkakunnallanne.
Lisätiedot: https://www.kultforum.org/
9. Venäjän aika-lehden julkaisuaikataulu
Muistattehan osastoissa toimittaa materiaalit seuraavaan Venäjän Aikaan!
Venäjän Ajan 4/2021 aineistojen deadline maanantaina 18.10., lehti ilmestyy 17.11.
Osastot voivat toimittaa omat juttuehdotuksensa joko seuran tiedottajalle Sisko
Ruposelle (sisko.ruponen@venajaseura.com) tai aluejohtajalle. Tapahtumatiedot
kannattaa lähettää helppokäyttöisellä sähköisellä
lomakkeella https://osastot.suomivenajaseura.fi/events/community/lisaa, jonka kautta
ne pääsevät yhdellä kertaa niin kotisivuille, jäsenlehteen kuin uutiskirjeisiin.

Joulun ja uuden vuodentoivotuksin,

seuran työntekijät

Kirjeen lähetti Riku Savonen riku.savonen@venajaseura.com

Sulje

Tämä uutiskirje on lähetty Suomi-Venäjä-seuran jäsenrekisteristä. Tutustu
tietosuojaselosteeseemme tästä.
Voit peruuttaa uutiskirjetilauksen lähettämällä viestin Suomi-Venäjä-seuran
jäsensihteerille Tarja Ahoselle tarja.ahonen@venajaseura.com .
Suomi-Venäjä-Seura suomivenajaseura.fi/
Haapaniemenkatu 7-9 B, PL 194, 00531 Helsinki
puh. (09) 693 831 svs@venajaseura.com
Seuraa meitä myös
Facebookissa
Instagramissa
Youtubessa!
#suomivenajaseura
Suomi-Venäjä-seuran yhteinen tapahtumakalenteri löytyy täältä

