
 

 
 
 

Venäläisen partnerin yhteistyöehdotus 
Täyttäkää lomake sähköisesti ja palauttakaa se sähköpostin liitetiedostona.  

Lomake julkaistaan kulttuurifoorumin Internet-sivuilla: www.kultforum.org 
  
Hankenumero: 075/2011 (vastaanottaja täyttää) 
 
1. Partnerin yhteystiedot 
a) Yhteisö, jota venäläinen partneri  edustaa:  
Virallinen nimi Lasten teatterikeskus 
Postiosoite Suvorovin katu 2, 185007 Petroskoi, Karjalan tasavalta (Российская  

Федерация,  185007, Республика Карелия  г.Петрозаводск,   ул. 
Суворова, д.2) 

Puhelin +7 8142 72 21 83; +7 8142 72 08 46      
Faksi       
Sähköposti admin@dtc.net.ru 
www-sivut www.dtc.net.ru  
b) Yhteyshenkilö partneriasiassa:  
Tehtävänimike/ammatti johtaja 
Sukunimi, etunimi Solntseva Elena (Солнцева Елена  Павловна) 
Yhteystiedot, jos eri 
kuin yllä 

+7 8142 72 21 83       

 
2. Venäjän hallinnollinen alue  
  

  Arkangelin alue    Nenetsian autonominen piirikunta 
  Vologdan alue   Novgorodin alue 
  Kaliningradin alue   Pihkovan alue 
  Karjalan tasavalta   Pietarin kaupunki 
  Komin tasavalta   Tverin alue 
  Leningradin alue   Moskovan kaupunki 
  Murmanskin alue   Moskovan alue 

   Muu, mikä?       
 
3. Venäläisen partnerin toimiala (lyhyesti)  
Lasten teatterikeskus on kaupungin julkinen perusopetusta täydentävää esteettistä koulutusta 
antava oppilaitos, jonka ilmainen opetus on tarkoitettu kaikille 5–18-vuotiaille. Teatterikeskuksen 
pääsuuntauksena on teatteri, johon kuuluu monta ryhmää. Viimeisten kymmenen vuoden aikana 
teatterikeskuksen toiminta on tullut tutuksi koulutus- ja kulttuuriprojektien toteuttamisesta sekä 
kotimaassa että ulkomailla. Lasten teatterikeskus on yksi Karjalan ja Petroskoin vaikuttavimpia 
opetuslaitoksia. Teatterikeskuksen tärkeimpiä tavoitteita on opettaa lapsia ja nuoria arvostamaan 
ja vaalimaan venäjän kieltä kirjallisuuden ja teatterin kautta, koska tämähän on kansan henkisen 
perinteen pohja ja nykyihmisen tärkein ominaisuus.  
 
 
4. Ehdotetun hankkeen toimiala/toimialat (yksi tai useampi vaihtoehto) 
 
 



 

  Kuvataide   Käsityöt, taidekäsityö 
  Elokuvataide, mediataide   Perinnekulttuuri, kansanperinne  
  Virtuaali-, Internet-, multimediahankkeet   Museoala, museotoimi 
  Musiikki   Sotahistoria 
  Tanssi   Koulutusyhteistyö, lapset  
  Äänitaide   Koulutusyhteistyö, nuoret  
  Teatteri   Koulutusyhteistyö, aikuiset 
  Nukketeatteri   Koulutusyhteistyö, erityisryhmät  
  Sirkus   Ammatillinen koulutus 
  Performanssi   Nuorisoyhteistyö 
  Muu näyttämötaide   Kulttuurivaihto 
  Kirjallisuus, kirjoittaminen   Taiteilija-, esiintyjäryhmien vaihto 
  Kirjastotoimi   Näyttelyvaihto, näyttelytuotanto 
  Kulttuurihallinto   Asiantuntijayhteistyö 
  Kulttuurimatkailu   Tutkimus 
  Arkkitehtuuri, muotoilu, ympäristötaide   Kulttuuritapahtumat, festivaalit 
  Lasten kulttuuri    Muu/Mikä?       

 
5. Kuvaus hanke-ehdotuksesta (ks. ohjeet) 
Maailman kiinnostus venäjän kieleen ja kielen ajank ohtaisuus on kasvamassa vuosi 
vuodelta ja tämä vaatii muutoksia Euroopan kielipol itiikassa. Näin Pohjois-Karjalassa 
harkitaan venäjän kielen opettamista B-kielenä ruot sin kielen ohella ottaen huomioon 
alueen hyviä mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä venä läisten kanssa.  
Hankkeen tarkoituksena on kansainvälisen nuorten fe stivaalin ja puhe-esitysten kilpailun 
"Glagol" järjestäminen. Festivaalin tavoitteena on sekä venäjän kielen popularisointi 
Venäjän ja Euroopan nuorten keskuudessa venäläisen klassisen kirjallisuuden avulla että 
kansainvälisen luovan vuorovaikutuksen vahvistamine n. Kohderyhmänä ovat 16–25-
vuotiaat venäläiset ja eurooppalaiset sekä opettaja t, kieliasiantuntijat, kansalaisjärjestöjen 
ja luovien ammattien liittojen edustajat. Festivaal in päätavoite on vakiinnuttaa venäjän 
kielen ja lukutaidon vaalimista nuorten keskuudessa  käyttämällä A. Puškinin kirjallisuutta. 
Festivaalin aikana (1.–7. lokakuuta 2012) järjestet ään puhe-esitysten kilpailu, 
kielikulttuuriharjoituksia sekä opastettuja retkiä Pietariin ja Puškiniin (esim. käynti Puškinin 
museossa Pietarissa, Tsarskoe Selon lyseossa Puškin issa). Festivaalin osallistujat 
tutustuvat Venäjän Pohjoisen kulttuuriin Kiži-saare lla ja Petroskoissa. Kilpailijat lausuvat 
lukuja Puškinin teoksesta Jevgeni Onegin ryhmissä j a yksitellen. Festivaalin päättäjäiset 
pidetään venäläisten 1800-luvun tanssiaisten tapaan  Karjalan Taidemuseossa. Lisätietoja: 
(http://cms.dtc.net.ru/projects/Mezdunarodnie_proek ti_). 
 
  

  Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle 
yhteistyölle/neuvotteluille   

 
6. Ehdotus mahdollisesta suomalaisesta partnerista (ks. ohjeet) 
Kutsutaan suomalaisia kouluja ja muita oppilaitoksia, joiden opiskelijat ovat 16-25-vuotiaita ja 
opiskelevat venäjän kieltä; sekä kulttuurialan työntekijöitä, luovien ammattien liittojen edustajia Itä- 
ja Keski-Suomesta (esim. Lappeenrannasta, Imatralta, Savonlinnasta,Mikkelistä, Pieksämäeltä ja 
Tohmajärveltä) osallistumaan kansainväliseen nuorten festivaaliin ja puhe-esitysten kilpailuun 
"Glagol". 
 
 
7. Aiempi yhteistyö suomalaisten kulttuuritoimijoid en kanssa (lyhyesti) 
      
 
 
 


