
 

 
 
 

Venäläisen partnerin yhteistyöehdotus 
Lomake julkaistaan kulttuurifoorumin Internet-sivuilla: www.kultforum.org 

 
Tutustukaa Internet-sivuilla julkaistuihin ohjeisiin ennen lomakkeen täyttämistä. 

  

Hankenumero: 140/2013 (venäläinen koordinaattori täyttää) 
 

1. Partnerin yhteystiedot 
a) Yhteisö, jota venäläinen partneri edustaa:  

Virallinen nimi Voronezhin alueen valtiollinen kotiseutumuseo 
Postiosoite 394018, g. Voronezh, ul. Plehanovskaja, d. 29 
Puhelin +7 (473) 252-38-92 
Faksi +7 (473) 235-55-96 
Sähköposti kraeved4@yandex.ru 
www-sivut http://museum-vrn.ru 

b) Yhteyshenkilö partneriasiassa: 
Tehtävänimike/ammatti yleisötyön osaston johtaja 
Sukunimi, etunimi Prokopenko, Iraida Veniaminovna 
Yhteystiedot, jos eri 
kuin yllä 

puh. +7 (473) 252-04-56, faksi:+7 (473) 252-04-56 

b) Varahenkilö partneriasiassa: 
Tehtävänimike/ammatti nuorempi tutkija 
Sukunimi, etunimi Polishtshuk, Jana Andrejevna 
Yhteystiedot, jos eri 
kuin yllä 

      

 

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? Voronezhin alue 
 

3. Venäläisen partnerin toimiala (lyhyesti) 

Näyttelytyö, tieteellinen ja tutkimustoiminta, kokoelmatoiminta ja yleisötyö 
 

4. Ehdotetun hankkeen toimiala/toimialat (yksi tai useampi vaihtoehto) 
 

 
  Kuvataide   Käsityöt, taidekäsityö 
  Elokuvataide, mediataide   Perinnekulttuuri, kansanperinne  
  Virtuaali-, Internet-, multimediahankkeet   Museoala, museotoimi 
  Musiikki   Sotahistoria 

http://www.kultforum.org/


 

  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) 

Koululaisille suunnattu interaktiivinen yleissivistävä ohjelma "Oppitunti 
muinaisvenäläisessä koulussa" esittelee venäläisen koulutuksen kehittymisen historiaa. 
Oppitunnit ovat leikinomaisia. Ohjelman vetäjät kertovat mm. siitä, miltä muinaisvenäläinen 
koulu näytti ja mitä siellä opiskeltiin. Osallistujat saavat ainutkertaisen mahdollisuuden 
kirjoittaa sulkakynällä. He voivat kokeilla myös yhtä tuon ajan kouluissa kaikkein 
laajimmalle levinneistä rangaistuksista - herneiden päällä seisomista.  
Ohjelman tavoitteena on saada lapset kiinnostumaan kotimaan kulttuurista ja 
historiallisesta perinnöstä sekä kehittää ja vahvistaa Suomen ja Venäjän ystävyys- ja 
kulttuurisuhteita. 
Museo ehdottaa suomalaiselle partnerille suomalaislasten osallistumista ohjelmaan ja sitä 
seuraavaa suomalais-venäläistä yhteistyötä koulutuksen alalla.   
  

  Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle 
yhteistyölle/neuvotteluille 

 

 

6. Ehdotus mahdollisesta suomalaisesta partnerista (ks. ohjeet) 

mikä tahansa organisaatio, joka harjoittaa vastaavantyyppistä toimintaa 
 

7. Aiempi yhteistyö suomalaisten kulttuuritoimijoiden kanssa (lyhyesti) 

      
 

 
 


