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I Yleistä
1.1. Suomi-Venäjä-Seuran toimintastrategia vuosille 2016 – 2020 ja toimintojen kartta
Tahtotilamme 2020
Meidät tunnetaan vireänä ja nykyaikaisena suomalaisena kansalaisjärjestönä. Hyvissä ja
monipuolisissa suomalais-venäläisissä suhteissa olemme merkittävä vaikuttaja, arvostettu
käytännön Venäjä-osaaja ja haluttu yhteistyökumppani.
Tehtävämme
Avaamme aktiivisesti Suomen ja Venäjän rajat ylittäviä kumppanuuksia ja vuoropuhelua
* kehittämällä Seuran osastojen ja piirien suoria yhteyksiä rajan ylitse.
* toimimalla kumppanina ja tukena kansalaisjärjestöille sekä muille toimijoille.
* luomalla yhteyksiä alueiden ja kuntien välille, osallistumalla ystävyyskuntatoimintaan sekä
edistämällä yhteistyötä raja-alueilla.
* osallistumalla aktiivisesti kansalaistoiminnan verkostoihin, kuten suomalais-ugrilaiseen
toimintaan sekä Itämeren ja Barentsin alueiden yhteistyöhön.
* verkostoitumalla liike-elämän Venäjä-yhteistyöhön.
* vahvistamalla Suomi-tuntemusta Venäjällä.
* tarjoamalla foorumeja vuoropuhelua edistävälle keskustelulle.
Vahvistamme Venäjän, sen kielen ja monimuotoisen kulttuurin sekä suomalais-ugrilaisten
kansojen tuntemusta
* tuottamalla eri kohde- ja ikäryhmille monipuolisia kulttuuri- ja teematapahtumia ympäri Suomea.
* toteuttamalla vuosittain kulttuuriyhteyksiä vahvistavan ja uusia hankkeita synnyttävän Suomalaisvenäläisen kulttuurifoorumin.
* tarjoamalla laadukkaita kulttuuripalveluja ja tapakulttuurikoulutusta.
* edistämällä venäjän kielen opiskelua kielikurssien, kouluvierailujen, stipendien, kilpailujen ja
esitemateriaalien avulla.
* kehittämällä projekti- ja yhteistoimintaa Venäjän suomalais-ugrilaisten alueiden kanssa ja
esittelemällä Suomessa sukukansojemme elämää.
Kutsumme Suomen venäjänkielisiä toimintaamme
* tukemalla venäjänkielisten ja suomalaisten kohtaamista.
* tekemällä yhteistyötä venäjänkielisten omien järjestöjen ja verkostojen kanssa.
* kehittämällä maahanmuuttajatyöhön uusia toimintatapoja ja hankkeita.
Tarjoamme elämyksiä ja mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen
* tuottamalla avartavia sekä laadukkaita matkoja ja kielikursseja Venäjällä.
* avaamalla jokaiselle ovia Venäjän tuntemiseen, kansalaisjärjestötoiminnassa oppimiseen ja oman
osaamisensa kehittämiseen.
*edistämällä mukavaa sosiaalista yhdessäoloa ja yhdessä tekemistä.
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Mahdollistamme osallistumisen eri puolilla Suomea
* kehittämällä järjestöä niin, että osastot toimivat yhteistyössä koko maassa kunkin alueen
paikalliset vahvuudet ja tarpeet huomioiden.
* kouluttautumalla ja oppimalla yhdessä.
* kehittämällä sähköisiä palveluja jäsenille ja osastoille.
* tuottamalla monipuolisia sisältöjä niin perinteisiin kuin sosiaalisiin medioihin.
Arvomme
Meitä ohjaavat avoimuus, luotettavuus ja suvaitsevaisuus.
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Seuran toimintojen kartta 2018
KULTTUURITOIMINTA

VENÄJÄN KIELI

•
•
•

Kulttuuriareena
kulttuuriryhmien kiertueet
yhteistyö kulttuuriorganisaatioiden
kanssa
• näyttelyiden tuottaminen, Kino
Lokakuu ja kiertueet
• kulttuurivaihto
• Suomalais-venäläinen
kulttuurifoorumi, partneritoiminnan
organisointi ja siihen osallistuminen
• Suomen Pietarin Instituutin ylläpito
• neuvonta
YSTÄVYYSKUNTATOIMINTA,
ALUEYHTEYDET VENÄJÄLLE
• suorat yhteydet Venäjälle
• piirien ja osastojen yhteistyö kuntien
kanssa
• yhteistyö maakuntaliittojen ja
Kuntaliiton kanssa

•

MATKAPALVELUT
• kielimatkat
• tapahtumamatkat
• kulttuurimatkat
• erikoisturistimatkat, tilausryhmät
• matkamessut

VIISUMIPALVELUT
• piirijärjestöjen toiminto
• viisumien hankinta
• neuvonta

venäjän kielen ja maan tunnetuksi
tekeminen
• Venäjää Venäjällä kielikurssit
• venäjän kielen työryhmä, kannustusstipendit ja Venäjän kielen tähti
• valtakunnallinen venäjän kielen ja
kulttuurin viikko vuosittain
marraskuussa
• paikalliset kielityöryhmät ja
paikalliset kampanjat
• venäjän kieltä ja tapakulttuuria:
intensiivikurssit
NUORISOTOIMINTA
•
•
•

Nuorisotyöryhmä suunnittelee ja
toteuttaa nuorisotoimintaa
nuoret ja kulttuuri
some

SUOMALAIS-UGRILAINEN
TOIMINTA
• Suomalais-ugrilaisten kansojen
konsultaatiokomitea ja koordinaattorit:
• toimii konsultaatiokomitean
päämajana
• verkoston yhteydet ja käytännön asiat
• Suomalais-ugrilaiset projektit
• Sukukansapäivä lokakuun 3. lauantai
• Sukukansatyöryhmä

RUOTSINKIELINEN TOIMINTA
•
•

•
•
•

Ruotsalaisjaosto suunnittelee ja
toteuttaa seuran ruotsinkielistä
toimintaa
tiedottaminen, kotisivut

MAAHANMUUTTAJATOIMINTA
tiedottaminen
toiminta osastoissa ja yhteistyö
venäjänkielisten
maahanmuuttajaryhmien kanssa
projektitoiminta

Tukipalvelut
VIESTINTÄ
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontakt –jäsenlehti
kotisivut ja sähköiset jäsenkirjeet
Facebook, Twitter, blogit
esitetuotanto
Venäjän Aika –lehti
Kysy meiltä! tietopalvelu
seminaari- ja luentotoiminta
sähköinen jäsenhankinta

HENKILÖSTÖHALLINTO
• TES-asiat, ja sopimukset
• palkkahallinto
• vero- ja muut tilitykset
• rekrytointi
• henkilöstökoulutus
• työterveyshuolto, työsuojelu
• uusien Venäjä-osaajien koulutus

JÄSEN-, OSASTO- JA
PIIRIPALVELUT
• jäsenedut
• yhteistyö piirijärjestöjen kanssa
• järjestö- ja toimintakoulutuksen tuki
järjestö- ja jäsenrekisteri, jäsentilastot
jäsenmaksujen perintä ja tilitys
• osoitepalvelut osastoille
• osastojen kotisivupalvelut
• yhdistysrekisteripalvelut
• materiaalipalvelut, merkit, viirit,
lomakkeet/jäsenhankinta
HALLINTO
• valtuusto, hallitus ja jaostot
• tarkastustoimi
• työryhmät
• strategiatyö
• vuosittaiset toimintasuunnitelmat
• vuosittaiset toimintakertomukset

TALOUS JA KIINTEISTÖASIAT
•
•
•
•
•

Seuran budjetti, seuranta, raportointi
Seuran yksiköiden kirjanpito,
piirien viisumipalvelujen ALV
piirijärjestöjen talousasioiden
konsultointi
Merihaan Tilapalvelu Oy:n talous ja
hallinto
IT–palvelut ja toimistopalvelut

PROJEKTIT
• seuran projektisuunnitelmat ja
budjetointi
• projektien lobbaus
• projektien kirjanpito, hallinnointi,
toteutus ja raportointi
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1.2. Seuran toiminta vuonna 2018
Toimintavuonna panostamme erityisesti perustoiminnan kehittämiseen ja jäsenhankintaan
viestinnän, koulutuksen ja kulttuuritoiminnan kautta.
Seura tarjoaa jäsenistölleen mahdollisuuden oppia uutta tekemällä yhdessä innostavia asioita.
Seuran tarjoama koulutus on valtakunnallista ja avointa kaikille jäsenille. Tilaisuudet hyödyttävät
seuratoimintaa ja jokaisen omaa osaamista. Koulutukseen liitetään myös jäsenhankintatyö ja uusien
näkökulmien hakeminen jäsenhankintaan. Viestintä, järjestön toiminnan kehittäminen, koulutus ja
jäsenhankinta liittyvät tiiviisti yhteen. Suurin osa jäsenistä liittyy jo nyt sähköisesti seuraan.
Sosiaalinen media tarjoaa meille aivan uusia mahdollisuuksia myös jäsenhankintaan. Koulutuksen
kautta voimme kehittää myös toimintaamme niin, että siitä tulee houkuttelevaa ja kiinnostavia
elämyksiä tarjoavaa sekä sisällöllisesti merkityksellistä tekemistä.
Vuonna 2018 pohditaan erityisesti jäsenyyttä ja jäsenhankintaa. Aihetta lähestytään siten, että
monipuolinen toiminta on jäsenhankinnan paras väline. Siksi vuoden 2018 koulutuksessa
panostetaan toiminnan ideointiin ja toteuttamiseen eri puolilla Suomea. Koulutus pyrkii olemaan
käytännöllistä ja tarjoamaan osallistujille myös elämyksiä. Näissä merkeissä Tampereella Varalan
urheiluopistossa järjestetään valtakunnallinen 3.-4.2. Vetävä Venäjä -jäsenviikonloppu.
Onnistunut koulutus on jatkuvaa ja vahvistaa seuran identiteettiä, tuo uusia jäseniä ja motivoituneita
toimijoita, tukee toimintaa eri puolilla Suomea ja lisää eri tavoin Venäjästä kiinnostuneiden
kohtaamista.
Seuralla on vahvoja kulttuuritoiminnan brändejä kuten venäläisen nykyelokuvan viikko Kino
Lokakuu 13.-18.2. Helsingissä ja Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi 27.-30.9.
Savonlinnassa. Savonlinnan kulttuurifoorumissa pääteemana on kulttuurimatkailu.
Uutena kulttuuritoiminnassa olemme kehittämässä suomalais-venäläistä katutaidetoimintaa.
Olemme hakeneet Koneen Säätiöltä projektirahoitusta Стрит-арт! Rakkautta ja välittämistä
katutaiteen keinoin -hankkeelle. Tarkoituksena on katutaiteen keinoin tuottaa ja syventää nuorten
vuoropuhelua yli rajojen ja lisätä nuorten kokemuksia kansainvälisestä yhteistyöstä.
Vastakkainasettelun sijaan hankkeella pyritään lisäämään nuorissa kuuntelutaitoja, toisen kulttuurin
kunnioitusta, tasa-arvoa ja solidaarisuutta. Hankkeen huomio kiinnittyy myös ympäristöön, koska
katutaide muokkaa kaupunkiympäristöä.
Venäjän kielen opiskelun edistäminen on perustehtäviämme. Toimintavuonna toteutammekin
monia toimintoja kuten: Venäjän kielen päivät eri puolilla Suomea, Venäjän kielen tähti 2018 videokilpailun koululaisille ja stipendit koululaisille ja ylioppilaille.
Seura on mukana myös maahanmuuttajatoiminnassa eri projektien kautta ja haluamme saada
joukkoomme lisää venäjänkielisiä maahanmuuttajia.
Suomalais-ugrilaisessa yhteistyössä olemme mukana kansainvälisessä yhteistyössä. Lisäksi
toteutamme myös Sugrifest -tapahtumia eri puolilla Suomea ja osallistumme näin sukukansapäivän
(lokakuun 3. viikonloppu) viettoon.
Uutena rajat ylittävän yhteistyön muotona kehitämme uutta Venäjä -yhteistyön ”palvelukeskus”
kansalaistoimijoille ja järjestöille -toimintoa. Palvelukeskuksen tarkoituksena on edistää
aktiivisesti kansalaisjärjestöjen työtä venäläisten toimijoiden kanssa välittämällä tietoa ja auttamalla
kontaktien luomisessa. Toimintoa tullaan tuotteistamaan vuoden 2018 aikana.
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Suomen Pietarin Instituutti
Suomi-Venäjä-Seura pitää yllä Suomen Pietarin Instituuttia 1.6.2017 alkaen. Resurssit Instituutille
tulevat opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Instituutille luodaan oma johtokunta seuran yhteyteen.
Instituutin tehtävänä on:
• Luoda ja ylläpitää verkostoja Pietarissa ja Venäjällä laajemminkin
• Lisätä suomalaisen kulttuurin, tieteen ja yhteiskunnan tunnettuutta ja näkyvyyttä
Venäjällä
• Edistää kansainvälistä yhteistyötä taide-, kulttuuri-, tutkimus- ja tiedeorganisaatioiden ja
niissä työskentelevien ihmisten välillä
• Tekee yhteistyötä muiden Suomi -toimijoiden kanssa Venäjällä – instituutti toimii Team
Finland -verkostossa
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II Viestinnästä voimaa
Viestinnän tehtävä on tukea Seuran strategian toteuttamista ja kertoa seuran toiminnasta
monipuolisesti ja niin, että yhä useampi liittyisi jäseneksi. Keskeisessä osassa on Venäjään ja
venäläisyyteen liittyvän tiedon levittäminen.
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Kontakt säilyttää asemansa tärkeänä viestinnän
kanavana. Se julkaistaan vuoden 2018 alusta yhteistyössä Venäjän Ajan uuden kustantajan
Omnipress Oy:n kanssa. Omnipress Oy aikoo uudistaa paperista Venäjän Aika -lehteä sekä kehittää
sähköistä. Myös Kontakt-lehden uudistustarpeita ja -mahdollisuuksia tutkitaan. Muita painettuja
markkinointimateriaaleja tuotetaan tarpeen ja taloudellisten resurssien mukaan.
Vuoden 2018 alussa keskitytään uuden kotisivuston tehokkaaseen käyttöönottoon. Osastoille
annetaan koulutusta, tukea ja rohkaisua sivujen päivittämiseen sekä tapahtumakalenterin
hyödyntämiseen. Sähköinen markkinointi otetaan aktiivisesti käyttöön. Mielenkiintoisten blogi-,
kuva- ja videomateriaalien tuottamiseen panostetaan.
Venäjänkielisen viestinnän kehittäminen on tärkeässä roolissa, jotta venäjää puhuvat saadaan
paremmin mukaan seuran toimintaan. Uuden sivuston venäjänkielistä osaa kehitetään yhdessä
henkilökunnan, osastojen ja aktiivisten jäsenten kanssa. Myös somekanavissa pyritään viestimään
enemmän venäjäksi.
Viestintä on mukana jäsenkoulutuksissa myös vuonna 2018. Yhdessä etsitään sopivia keinoja tukea
osastojen tiedottamista. Tarvittaessa tehdään valmiita malleja, pohjia ja ohjeita. Osastojen erilaiset
tarpeet ja valmiudet huomioidaan. Kasvotusten tapahtuvien koulutusten rinnalla kehitetään
etäkoulutusta. Yhä useammasta tilaisuudesta pyritään tekemään suora videolähetys, jotta
mahdollisimman moni voi osallistua niihin.
Uutiskirjeet ovat tärkeä osa seuran sähköistä viestintää ja niitä kehitetään. Sosiaalisen median
kanavista keskeisiä ovat Facebook, Twitter ja YouTube. Venäjänkielinen VKontakte pyritään
ottamaan uudelleen aktiivisesti käyttöön ja Instagram-tilin avaamista harkitaan voimavarojen
mukaan. Seuran viestintää kehitetään niin, että samaa sisältöä voi käyttää eri viestintäkanavissa
mahdollisimman pienellä vaivalla.
Seura on mukana Porissa SuomiAreenassa 19.-20.7.2018 järjestämällä ajankohtaisen suomalaisvenäläisiin suhteisiin liittyvän keskustelun. Keskustelua voi seurata suorana myös MTV:n
toteuttaman lähetyksen kautta tai katsoa sen jälkikäteen nauhoitteena. SuomiAreenan
kansalaistorilla seuran esittelystä vastaa Länsi-Suomen piiri.
Uutta EU:n tietosuoja-asetusta on noudatettava 25.5.2018 alkaen. Tähän on seurassa varauduttu jo
vuoden 2017 aikana. Alkuvuonna 2018 viedään valmistelutyö loppuun niin, että kaikki
keskusseuran, piirien ja osastojen käytössä olevat rekisterit ja niihin liittyvät käytännöt vastaavat
uutta asetusta. Henkilökunnalle ja osastoille annetaan ohjeistukset sekä tarvittaessa erillistä
koulutusta.
Mediaa palvellaan lähettämällä tiedotteita, vastaamalla Seuralle esitettyihin kysymyksiin ja
etsimällä tarpeen mukaan haastateltaviksi sopivia henkilöitä. Myös kansalaisilta tuleviin
kysymyksiin ja palautteisiin pyritään vastaamaan mahdollisimman nopeasti.
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III Vahvistamme venäjän kielen ja monimuotoisen kulttuurin sekä suomalaisugrilaisten kansojen tuntemusta
3.1. Kulttuuripalvelut
Kulttuuriareena kokoontuu kerran kuukaudessa Lync-etäyhteydessä käsittelemään tulevat
kulttuuritapahtumat ja keskustelemaan kulttuuritoimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista sekä
muista suomalais-venäläisessä kulttuuritoiminnassa esille nousevista asioista. Kerran vuodessa
järjestetään yhteinen tapaaminen Kulttuuriareenan kulttuuritoiminnan pidemmän aikavälin
suunnittelun merkeissä. Kulttuuriareenaan osallistuvat kulttuurisihteerin lisäksi piireistä
projektikoordinaattori tai toiminnanjohtaja.
Koko Suomen kattavaa kulttuurikiertuetta ei järjestetä vuonna 2018. Sen sijaan Etelä-Suomen
piirijärjestö ja Pohjois-Suomen piirijärjestö tutkivat mahdollisuutta kutsua huippusuosittu tanssiva
sellokvartetti MoscowBoys Suomeen vuoden 2018 aikana.
Suosittu Venäläisen elokuvan festivaali Kino Lokakuu järjestetään Helsingissä 13.-18.2.2018.
Festivaalilla esitetään 10 nykyvenäläistä elokuvaa. Festivaalin jälkeen elokuvat kiertävät Suomessa
eri paikkakunnilla toimintavuoden ajana.
Kulttuurilaitosten, seuran piirien ja osastojen palvelutoiminta jatkuu mm. elokuvien ja näyttelyiden
lainaustoiminnan myötä. Vuoden 2018 osastokoulutuksen pääteemaa jäsenhankintaa suunnitellaan
mielekkään kulttuuritoiminnan ja mukavan tekemisen lähtökohdista. Seuran keskustoimisto ja
piirijärjestöt kannustavat ja tukevat osastoja uusien hyvien kulttuuritapahtumaideoiden
toteuttamisessa.
Стрит-арт! Rakkautta ja välittämistä katutaiteen keinoin!
Katutaide suomalaisten ja venäläisten nuorten dialogin välineenä on uusi ja rohkea rajat ylittävä
yhteistyön muoto. Hankkeen toteutus ajoittuu 2018-2021 väliselle ajalle. Hankkeelle haetaan
rahoitusta Koneen Säätiöltä.
Katutaide monipuolisesti ymmärrettynä on viime vuosina noussut vahvasti esiin erityisesti nuorten
aktivoimisessa positiiviseen toimintaan omalla asuinalueellaan tai paikkakunnillaan. Suomi-VenäjäSeuran kaksi aiempaa katutaideprojektia ovat osoittaneet, että katutaide toimii loistavana välineenä
myös keskinäisessä kanssakäymisessä ja ymmärryksen kasvattamisessa muita kulttuureja kohtaan.
Perinteisten graffitien lisäksi katutaidetta ovat neulegraffitit, katuliitutyöt, tarrataide, julkisissa
ulkotiloissa toteutettavat performanssit (esim. tanssi tai teatteri), videoinstallaatiot, erilaiset flash
mob –esitykset, katusoitto jne. Venäjällä katutaide on taiteellisesti korkeatasoista ja nuorten
keskuudessa suosittua. Projektiin osallistuvat nuoret käyvät dialogia venäläisten nuorten kanssa
omaan elämäänsä liittyvistä tärkeistä kysymyksistä. Projektin aikana he kehittävät myös omaa
identiteettiään peilaten omia ajatuksiaan toisten nuorten kanssa. Yhteisen tekemisen kautta nuorissa
kasvaa myös luontainen tarve olla osana oman kaupunkinsa ja asuinalueensa ja jopa oman maansa
hyvinvoinnin rakentamista.
Dialogi yli rajojen lisää nuorten kokemuksia kansainvälisestä yhteistyöstä. Nuoret molemmin
puolin rajaa laajentavat näin maailmankatsomustaan ja ymmärtämystään muista kulttuureista.
Vastakkainasettelun sijaan hanke kasvattaa nuorissa kuuntelutaitoja ja toisen kulttuurin
kunnioitusta, tasa-arvoa ja solidaarisuutta. Yhteiskunnallisten teemojen lisäksi hankkeen huomio
kiinnittyy myös ympäristöön. Se on luontevaa, koska katutaide muokkaa kaupunkiympäristöä.
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Tarkoituksena on tuoda lisää viihtyvyyttä ja ihmisystävällisyyttä asutuskeskuksiin.
Katutaidetapahtumat kokoavat asukasyhteisöjä yhteiseen ajanviettoon.
Hankkeen päätavoitteena on saattaa suomalaiset nuoret kanssakäymisiin venäläisten nuorten kanssa.
Myös venäläisille nuorille yhteistyöprojektissa mukana oleminen antaa eväät laajentaa omaa
maailmankatsomustaan mielekkäällä tavalla ja antaa työkaluja omien ajatusten ilmaisemiseen.
Monipuolinen katutaide antaa tähän erinomaisen mahdollisuuden. Nuorten välinen kanssakäyminen
hälventää stereotypioita ja valheellisia mielikuvia naapurissa asuvista ihmisistä. Hanke myös
kasvattaa nuoria ymmärtämään itseään sekä tulevaisuudessa ylläpitämään tärkeitä ystävyys- ja
naapuruussuhteita.
Kohderyhmänä ovat kasvatusalan nuoret opiskelijat rajan molemmin puolin ja
katutaideharrastuksista vastaavat tahot. Toteuttajana toimii Suomi-Venäjä-Seura yhteistyössä
Pietarin katutaideinstituutin ja paikallisten suomalaisten ja venäläisten katutaideyhdistysten kanssa.
Hankkeeseen osallistuu nuoria neljästä Suomen kaupungista ja neljästä Venäjän kaupungista
yhteensä 120 nuorta (40 suomalaista ja 40 venäläistä nuorta/vuosi). Vuosien 2019 ja 2020 aikana
järjestetään viikon mittaisia katutaideleirejä Venäjällä ja Suomessa, aina neljä leiriä vuodessa, kaksi
Suomessa ja kaksi Venäjällä. Loppuhuipentuma on vuonna 2021. Molemmissa maissa leirien
ohessa järjestettäviin katutaidetapahtumiin osallistujia odotetaan useampia satoja, jopa tuhansia.
Mediatyöpajoissa nuoret koulutetaan projektin eri vaiheissa tallentamiseen ja tiedottamiseen.
Sosiaalisen median välityksellä kommunikoidaan myös leirien välillä. Leirien loppuhuipentumat valmiit katutaideteokset, tanssiesitykset ja performanssit kuvataan ja julkaistaan sosiaalisessa
mediassa.
Leirien yhteydessä järjestetään eri kaupungeissa 8 katutaidetapahtumaa Suomessa ja Venäjällä.
Hankkeesta kirjoitetaan 6 tiedeartikkelia, joista populaarisempia versioita myös laajempaan
tietoisuuteen.
3.2. XIX Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi, 27.-30.9.2018 Savonlinna
Suomi-Venäjä-Seura vastaa kulttuurifoorumin partneritoiminnasta ja foorumien järjestämisestä.
Kulttuurifoorumit jatkuvat vuosittaisina tapahtumina vuorovuosin Suomessa ja Venäjällä.
Suomalainen ja venäläinen foorumityöryhmä vahvistivat yhteiskokouksessaan Pietarissa XIX
foorumin pitopaikaksi Savonlinnan. Tapahtuma järjestetään 27.- 30.9.2018 (foorumipäivät 28-29.9.,
saapuminen 27.9 illalla tai 28.9. aamupäivällä ja kotiinlähtö 29.9. illalla tai 30.9.) Foorumiin
odotetaan n. 350-400 osallistujia Suomesta ja Venäjältä.
Savonlinnan kulttuurifoorumin teemaksi on valittu Kulttuurimatkailu, joka jatkaa Pietarin
foorumissa alkanutta keskustelua.
Vuonna 2018 on suomalaisten toimijoiden vuoro tehdä hanke-ehdotuksia venäläisille toimijoille
20.11.2017- 28.2.2018 välisenä aikana. Myös venäläiset voivat tehdä rajoitetusti ehdotuksia
suomalaisille (noin 10–15 kpl). Hanke-ehdotusten määrä työryhmien yhteispäätöksillä on rajattu
300 ehdotukseen ja jokaisella organisaatiolla on oikeus tehdä lähtökohtaisesti yksi ehdotus yhteen
foorumiin. Myös vastauksien määrä on rajattu niin, että yksi organisaatio voi vastata enintään 3
ehdotukseen. Lisäksi toivotaan mahdollisimman paljon uusia hankkeita ja partnereita, jotka eivät
ole aikaisemmin osallistuneet kulttuurifoorumiin.
Kulttuurifoorumin tiedotuksen pääkanavana toimii vuonna 2015 uudistetut nettisivut
(www.kultforum.org). Yhteistyökumppanihaku tapahtuu kokonaan sähköisen tietokannan kautta.
Tiedotuksessa hyödynnetään entistä enemmän sosiaalisen median erilaisia kanavia.
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Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Venäjän kulttuuriministeriö tekivät yhteispäätöksen
kulttuurifoorumihankkeille suunnattavasta starttirahoituksesta. Vuonna 2018 starttirahaa jaetaan
muutamalle hankkeelle Suomessa yhteensä 50 000 euroa ja Venäjällä yhteensä 3 000 000 ruplaa.
Suomi-Venäjä-Seura hyödyntää kulttuurifoorumin tarjoamat mahdollisuudet omaa
kulttuuritoimintaansa kehittäessään. Seuran osastoja ja piirijärjestöjä kannustetaan osallistumaan
partnerihakuun ja foorumitapahtumiin.
Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa edelleen suomalaisen kulttuurifoorumityöryhmän kokouksista
ja venäläisen työryhmän kanssa järjestettävistä yhteiskokouksista. Kulttuurifoorumitoiminnan
taloudelliset resurssit tulevat opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
3.3. Venäjän kielen tunnetuksi tekeminen ja opiskelun edistäminen
Suomi-Venäjä-Seuralla on suosittu ja hauska Venäjän kielen Tähti -kilpailu peruskouluille ja 2.
asteen oppilaitoksille. Oppilaat ja opiskelijat tekevät erilaisia lyhytfilmejä (kesto enintään 3
minuuttia) venäjän kielellä ja venäläisestä kulttuurista.
Seura hakee syksyllä 2017 avustusta Valtiopäivätoiminnan 150-vuotisjuhlarahastosta venäjän kielen
opiskelun edistämiseen. Hankkeet ovat venäjän kielen stipendit, venäjän kielen esittelymateriaalien
jatkohanke ja Venäjän kielen päivät. Seuran venäjän kielen työryhmä toimi hankkeiden
ohjausryhmänä.
Venäjän kielen työryhmä
Venäjän kielen työryhmä kokoontuu toimintavuonna 3-4 kertaa. Tehtävinä vuonna 2018 ovat
Venäjän kielen päivien suunnittelu, stipendien jako ja venäjän kielen esittelymateriaalien
jatkohankkeen toteutus.
Työryhmän jäseninä ovat vararehtori Marja Jegorenkov SYK, venäjä vieraana kielenä -opetuksen
asiantuntija Galina Misharina, Suomen venäjänopettajat ry:n pj, ja Itä-Suomen koulun venäjän
opettaja Irina Poljanskaja, SVK:n rehtori Tuula Väisänen, venäjän kielen opettaja Arsen Kaader,
Venäjän kaupan killan edustaja, alkuopetusopettaja Maria Westerholm, SVK, emerita opetusneuvos
Anna-Kaisa Mustaparta, kulttuurisihteeri Merja Jokela sekä työryhmän sihteerinä järjestö- ja
kulttuurisihteeri Tuija Mäkinen.
Venäjän kielen päivät
Seura oli toteuttamassa vuosina 2013-15 yhdessä Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen kanssa
Venäjän kielen ja kulttuurin viikkoja, joista kokemus oli hyvin myönteinen. Vuonna 2018
järjestetään 1-2 vastaavanlaista tapahtumia kunkin piirin alueella niiden kiinnostuksen mukaan.
Tapahtumat koostuvat oppitunneista peruskoulun eri oppiasteille, tapahtumista opettajille ja
kirjailijavierailuista. Yhteistyötä tehdään Suomen venäjänopettajat ry:n, Venäjän tiede- ja
kulttuurikeskuksen sekä Ruslania-kirjakaupan kanssa. Tavoitteena on tuoda opettajien lähelle
laadukkaita tapahtumia. Tavoitteena on saada tapahtumiin asiantuntijoita myös Venäjältä
yhteistyössä Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen kanssa, mutta kutsumme tapahtumiin myös
suomalaisia asiantuntijoita.
Venäjän kielen tähti 2018
Seura järjestää Venäjän kielen Tähti -videokilpailun. Sen tavoitteena on saada kilpailutöistä venäjän
kielen esittelymateriaalia opettajien käyttöön mm. vanhempainilloissa. Kilpailussa jaetaan
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pääpalkintona 250 euroa sekä 2. ja 3. palkintona 150 euroa kummallekin. Kilpailua tehdään
tunnetuksi vuoden alussa mm. venäjän kielen opetuksen Setka-listalla, venäjän kielen opettajien
Aspekti-lehdessä ja seuran viestimissä.
Seuran ja Cultura-säätiön yhteiset stipendit
Seura jakaa alakoulun päättäville 6.-luokkalaisille, peruskoulun päättäville 9.-luokkalaisille sekä
lukioikäisille ja ylioppilaille stipendejä seuraavasti: 6. lk. stipendit – venäjä vieraana kielenä, 6. lk.
venäjä äidinkielenä, 9.lk – venäjä vieraana kielenä ja 9.lk – venäjä äidinkielenä sekä lukiostipendit
ja ylioppilasstipendit niin ikään venäjä vieraana tai äidinkielenä. Muut stipendit jaetaan hakemusten
perusteella, paitsi ylioppilasstipendit, jotka jaetaan ylioppilaskirjoitusten menestyksen perusteella.
3.4. Suomalais-ugrilainen yhteistyö
Suomi-Venäjä-Seura jatkaa työtään myös VII Maailmankongressin jälkeen Suomalais-ugrilaisten
kansojen konsultaatiokomitean päämajana. Seuraava VIII Maailmankongressi järjestetään vuonna
2020 Tartossa, Virossa.
Konsultaatiokomitean tehtävänä on pitää yllä suomalais-ugrilaisten kansojen verkostoa, toimia
Maailmankongressin päätösten toteutumiseksi sekä tukea tähän päämäärään tähtäävää toimintaa eri
muodoissa. Konsultaatiokomitea kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa ja sen työtä suunnittelevat Virosta,
Unkarista ja Suomesta kustakin yksi koordinaattori ja Venäjältä 4-5 koordinaattoria.
Konsultaatiokomitean työhön osallistuvat seuraavat kansat:
• unkarilaiset, suomalaiset, virolaiset, mordvalaiset, udmurtit, marilaiset, komit, komipermjakit, saamelaiset, karjalaiset, nenetsit, hantit, mansit, vepsäläiset, inkeriläiset,
setukaiset, inkerikot ja kveenit
Konsultaatiokomitean tehtävänä on vuonna 2018 järjestää Suomalais-ugrilaisten kansojen
Maailmankongressin välikonferenssi, joka kokoaa yhteen osanottajia kaikista suomalais-ugrilaisista
kansoista. Välikonferenssin tarkoituksena on arvioida VII Maailmankongressin jälkeistä kehitystä ja
aloittaa keskustelut vuonna 2020 Virossa, Tartossa järjestettävän VIII Maailmankongressin
teemoista ja järjestelyistä.
Konsultaatiokomitean työ jatkuu haasteellisena tulevallakin toimintakaudella. Työssä on otettava
erityisesti huomioon jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö.
Seura jatkaa yhteistyötä suomalais-ugrilaisessa toiminnassa M. A. Castrénin seuran ja muiden
sukukansayhteistyöstä kiinnostuneiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Seura kutsuu neuvotteluun
sukukansayhteistyötä tekevät järjestöt 1-2 kertaa vuodessa. Tilaisuuksissa voidaan seurata
kansainvälisen suomalais-ugrilaisen toiminnan kehittymistä, pohtia uusia esityksiä toiminnoiksi ja
vaihtaa kokemuksia.
Venäjän puolella seura tulee tekemään laajaa yhteistyötä alueellisten suomalais-ugrilaisten
kansalaisjärjestöjen kanssa. Sen lisäksi toimimme yhteistyössä myös Venäjän suomalais-ugrilaisten
kansojen assosiaation AFUN:in kanssa sekä Syktyvkarissa sijaitsevan Suomalais-ugrilaisen
federaatiotason kulttuurikeskuksen ja Saranskissa toimivan Volgan alueen suomalais-ugrilaisen
kulttuurikeskuksen kanssa. Seura pitää yllä hyviä yhteistyösuhteita aluetason ja paikallishallinnon
viranomaisten sekä Venäjän kulttuuriministeriön kanssa.
Suomi-Venäjä-Seuran suomalais-ugrilaista toimintaa koordinoi seuran sukukansatyöryhmä, jonka
puheenjohtajana toimii seuran hallituksen jäsen Markku Turkia, muina jäseninä ovat seuran
valtuuston varapuheenjohtaja, saamelaisten edustaja Rita Kumpulainen, M. A. Castrénin seuran
toiminnanjohtaja Marja Lappalainen;, Tverinkarjalaisten ystävät ry:n puheenjohtaja Ari Burtsoff, ,
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Kalevalaisten naisten liiton puheenjohtaja Ildikó Lehtinen, erikoistutkija Pekka Kauppala, Suomen
kansallisarkisto; kouluttaja, Suomi-Unkari Seuran puheenjohtaja Irmeli Kniivilä, Svetlana
Khakimova, Kulttuurikeskus Ugrin paikka, Länsi-Suomen piirijärjestön toiminnanjohtaja Riku
Savonen, Etelä-Suomen piirijärjestön projektikoordinaattori Simo Kantele, Suomi-Venäjä-Seuran
kulttuurisihteeri Merja Jokela, projektipäällikkö Olga Kauppinen ja pääsihteeri Merja Hannus.
Suomalais-ugrilaiset projektit:
Sukukansapäivän vietto ja SugriFest -tapahtumat
Sukukansapäiviä on järjestetty vuodesta 1928 lähtien. Tapahtumaa on vietetty säännöllisesti jo 30
vuoden ajan kuitenkin pääosin Helsingissä. Suomalais-ugrilaisten kansojen III Maailmankongressi
vuonna 2000 vetosi, että Suomessa, Virossa Unkarissa ja Venäjällä järjestettäisiin joka vuosi
lokakuun kolmantena viikonloppuna tai sen läheisyydessä sukukansapäivän tapahtumia.
Sukukansapäivillä kehitetään aktiivisesti suomalais-ugrilaisten kansojen yhteistyötä ja -toimintaa.
Seura on osallistunut vuodesta 2014 sukukansapäivän tapahtumien järjestämiseen. Toiminta on
laajentunut eri puolille Suomea ja useilla paikkakunnilla on toteutettu erilaisia
tapahtumakokonaisuuksia yhdessä muiden sukukansatyötä tekevien yhdistysten kanssa.
Tampereella ja Oulussa vuonna 2015 lanseerattiin sukukansapäivän viettoon SugriFest-tapahtuma,
joka koostuu yleisölle avoimista konserteista, elokuva- ja teatteriesityksistä, luentotapahtumista,
näyttelyistä ja paneelikeskusteluista. Mukana on suuri joukko sukukansatoimijoita ja aiheen parissa
toimivia järjestöjä, minkä ansiosta tapahtumat ovat moni-ilmeisiä ja laajasti yleisöä koskettavia.
Jatkoa näille tapahtumille oli viime vuonna ja SugriFest-formaattia hyödynnetään ensi vuonna niin,
että sukukansapäivän viettoa laajennetaan edelleen useampiin suurempiin kaupunkeihin.
Sukukansapäivistä tiedotettaessa seura tekee yhteistyötä muiden suomalais-ugrilaisten kentässä
toimivien tahojen kanssa.
Toimintavuoden aikana SugriFest -tapahtumia järjestetään seuran eri piirijärjestöjen alueilla ainakin
Oulussa, Kemissä, Oulaisissa, Tampereella ja Kuopiossa. Lisäksi on suunnitteilla laajentua
seuraaville paikkakunnille: Pori, Vaasa, Hämeenlinna, Seinäjoki, Joensuu, Jyväskylä/Vaajakoski,
Iisalmi, Varkaus ja Tohmajärvi. Lisäksi Etelä-Suomen piirissä järjestetään sukukansapäivän
tapahtumia ainakin Helsingissä ja tarjotaan osastoille neuvontaa, miten järjestää tapahtuma omalla
paikkakunnalla. Etelä-Suomessa tehdään yhteistyötä Komi Kino -elokuvafestivaalin ja Kouvolassa
sijaitsevan Ugrin paikka -kulttuurikeskuksen kanssa. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta järjestää
suomalais-ugrilaista työtä tekevien järjestöjen yksi yhteinen tapahtuma Helsingissä.
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IV Avaamme aktiivisesti Suomen ja Venäjän rajat ylittäviä kumppanuuksia ja
vuoropuhelua
4.1. Venäjä -yhteistyön ”palvelukeskus” kansalaistoimijoille ja järjestöille
Tällä hetkellä Suomessa ei ole mitään tahoa, joka aktiivisesti edistäisi kansalaisjärjestöjen
yhteistyötä venäläisten järjestöjen kanssa. Suomi-Venäjä-Seura ja sen piirijärjestöt auttavat
verkottumisessa satunnaisesti, mutta tiedon levittämistä ja neuvontaa olisi hyvä kehittää
pitkäjänteisempään suuntaan. Samalla huolehditaan, että tieto tavoittaa omat piirijärjestömme ja
halukkaat osastot.
Etelä-Suomen piirijärjestö on vuosina 2017 ja 2018 mukana NGOs building bridges
(kansalaisjärjestöt siltoja rakentamassa) -hankkeessa, joka edistää pohjoismaisten ja venäläisten
järjestöjen verkottumista. Hankkeen venäläinen kumppani Garant on sitoutunut pitämään yllä
hankkeen puitteissa luotua verkkosivua ja avointa tietopankkia, johon yhteistyöstä kiinnostuneet
järjestöt Venäjällä, Pohjoismaissa ja Baltian maissa voivat tallentaa tietonsa. Suomi-Venäjä-Seura
jatkaa tietopankin markkinointia Suomessa ja täydentää sivuille ajankohtaisia, järjestöjä hyödyttäviä
tietoja esimerkiksi hankkeiden rahoitusmahdollisuuksista.
NGOs building bridges -hanke päättyy elokuussa 2018 ja sen jälkeen Suomi-Venäjä-Seuran
tavoitteena on luoda palvelukokonaisuus, joka lisää suomalaisten järjestöjen tietoisuutta
venäläisestä kansalaisyhteiskunnasta ja yhteistyömahdollisuuksista sekä edistää
yhteistyöhankkeiden syntyä pitkällä aikavälillä. Siihen kuuluvat osiot, jotka toteutetaan vuonna
2018:
• Tiedottaminen sähköpostilistalla rahoitusmahdollisuuksista ja järjestöjen hyvistä
kokemuksista Venäjä-yhteistyössä. (Voidaan myöhemmin laajentaa uutiskirjeeksi, joka
sisältää aiheeseen liittyviä uutisia, tapahtumia ja nostoja mediasta.)
• Vuosittainen Venäjä-yhteistyöseminaarin järjestäminen
• Mahdolliset lyhyet webinaarit ajankohtaisista teemoista, esim. 2 vuodessa
• Yhteyksien välittäminen venäläisjärjestöihin hyödyntäen Venäjällä toimivia
yhteistyökumppaneitamme ja kansalaisjärjestöjen kehittämiskeskuksia, kuten arkangelilaista
Garant-järjestöä ja pietarilaista ZRNO:ta
• Henkilökohtainen opastus (mahdollisuuksien mukaan)
Toiminta voidaan pääosin toteuttaa tiedottamalla asioista, joissa työntekijöillämme on jo tietoa ja
asiantuntemusta. Siksi se ei tuota suurta määrää lisätyötä. Henkilökohtaisen opastuksen määrää
voidaan lisätä, jos toimintaan saadaan projektirahoitusta. Perustoiminta voidaan kuitenkin toteuttaa
ilman ulkopuolista rahoitusta.
Palvelukokonaisuus nimetään tavalla, joka auttaa yleisöä hahmottamaan ja muistamaan sen.
4.2. Itämerenmaiden kansalaisjärjestöyhteistyö
Kansalaisjärjestöjen Itämeriverkosto (Baltic Sea NGO Network) on toiminut vuodesta 2001, jolloin
järjestettiin ensimmäinen Itämerenmaiden kansalaisjärjestöfoorumi. Suomi-Venäjä-Seura on ollut
mukana alusta asti ja toiminut koko ajan myös Suomen maakoordinaattorina (Focal point) ja pitänyt
yhteyttä suomalaisiin kansalaisjärjestöihin.
Kansalaisjärjestöverkoston tavoite on edistää kansalaisyhteiskunnan kehittymistä kaikissa Itämeren
maissa ja niiden keskinäisen yhteistyön lisäämistä. Vuodelle 2018 valmistellaan suomalaisten
järjestöjen osallistumista XVI Itämerenmaiden kansalaisjärjestöfoorumiin, joka järjestetään
Ruotsissa, todennäköisesti Upsalassa toukokuussa.
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Foorumin teemoja ovat Koulutus ja työllistyminen, Nuoret ja heidän järjestäytymisensä, Kestävä
sosiaalinen kehitys, Rajat ylittävät temaattiset vaihdot ja kapasiteetin luominen sekä Ihmisoikeudet.
Teemojen ympärille muodostetaan työryhmät, joissa on mukana edustaja kustakin Itämeren alueen
maasta. Työryhmät valmistelevat foorumin temaattisen ohjelman. Teemat ovat samoja kuin EU:n
Itämeri-strategiassa ja tavoitteena on kytkeä kansalaisjärjestöfoorumi tiiviimmin strategiaprosessiin
ja tarjota järjestöille kanava vaikuttaa siihen suoraan.
Innovatiivisen ympäristökasvatuksen malli Itämeren alueelle
Turun ja Etelä-Suomen piirijärjestöt saivat vuonna 2016 Itämeristrategian sihteeristön ”seed
money” rahoitusta ympäristökasvatusaiheisen projektin valmistelulle, jonka tavoitteena on
vahvistaa ympäristökasvatusta tekevien Itämeren alueen toimijoiden välistä yhteistyötä sekä nostaa
yleistä tietoisuutta Itämeren puhtauden merkityksestä. Projektissa painotetaan erityisesti Venäjän
pitämistä mukana yhteistyössä EU:n ”Horizontal Action Neighbours” -ohjelman tavoitteiden
mukaisesti. Ohjelma kokoaa yhteen eri osapuolia EU-maista ja Luoteis-Venäjältä ratkomaan
yhteisiä alueellisia haasteita.
Projekti vahvistaa Itämeren alueen ympäristökasvattajien rajat ylittävää osaamista jakamalla hyviä
käytänteitä, vertailemalla niitä sekä luomalla uusia ympäristökasvatuksen ja yleisen tietoisuuden
vahvistamisen menetelmiä. Kehittämistyössä huomioidaan kunkin mukana olevan maan vahvuudet.
Olennaista on luoda uudenlaisia, vuorovaikutuksellisia ja innovatiivisia ympäristökasvatuksen
menetelmiä, joilla puhutellaan eri väestöryhmiä.
Keskeinen kohderyhmä projektissa ovat Itämeren alueella asuvat nuoret, jotka nähdään aktiivisina
rajat ylittävinä toimijoina. Projektin tuloksena syntyy pysyvä yhteistyön verkosto Itämeren alueelle.
Etenkin Suomenlahden alueella hyväksi havaittuja yhteistyön malleja jaetaan muille Itämeren
alueen maille yhteisen portaalin ja sosiaalisen median eri kanavien kautta.
Projektiin osallistuu partnereita Suomesta, Virosta, Venäjältä ja mahdollisesti Puolasta. Projektiin
haetaan rahoitusta Pohjoismaiden ministerineuvoston NGO-ohjelmasta joko loppuvuodesta 2017 tai
keväällä 2018.
4.3. Suunnitellut CBC –hankkeet
Pohjois-Suomen piirijärjestö on lähdössä Murmanskin alueen kulttuuri- ja taidekomitean sekä
Karjalan tasavallan kulttuuriministeriön hankkeen Cultural Code Keys of Barents Economy
partneriksi. Hankkeen tavoite on kehittää bisnesorientoitunutta rajat ylittävää kulttuuriyhteistyötä,
luoda luovien alojen yhteistyöverkostoa ja kasvattaa mm. nuorten, alkuperäisväestön ja
käsityöläisten yrittäjyystaitoja Barentsin euroarktisella alueella. Hankkeen rahoitus on CBC
Kolarctic -ohjelmasta.
Pohjois-Suomen piirijärjestö on mukana myös Oulun ammattikorkeakoulun vetämässä
valmisteluhankkeessa, joka liittyy verkkokaupankäyntiin. Valmisteluhanke sai mikrorahoitusta
Karelia CBC-ohjelmasta.
Pohjois-Suomen piirin muita hankeideoita kehitetään ja rahoitusvaihtoehtoja tutkitaan vuoden 2018
aikana.
Kalevala yli rajojen / Kalevala without Borders
Karjalan Kansallinen Teatteri on päähakijana Kalevala yli rajojen hankkeessa CBC Karelia ohjelmassa. Suomen puolella pääpartnerina toimii Itä-Suomen piirijärjestö. Muut hankekumppanit
ovat Karjalan tasavallan kulttuuriministeriö, Karjalan tasavallan nukketeatteri, Karjalan tasavallan
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Teatteritoimijoiden liitto, Karjalan kulttuuri- ja taideopisto, Kižin museo, Pohjois-Karjalan
ammattiopisto Outokummussa ja Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys/Joensuun kaupunginteatteri.
Hankkeen tavoitteet:
• edistää Karjalan ja Suomen kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja luoda uusia teatteriinnovaatioita
• kehittää helposti siirrettävää teatteriteknologiaa, esitysten esittäminen rajan molemmilla
puolella eri-ikäisille katsojaryhmille
• nostaa kulttuuriympäristön houkuttelevuutta raja-alueilla
• yhdistää aineeton kulttuuriperintö sosiaali- ja talouskehitykseen sekä kulttuuri-, tapahtumaja ekologiseen matkailuun
• Kannustaa Venäjän ja Suomen raja-alueiden teatterialan nuorten toimijoiden luovaa
toimintaa ja uusien muotojen etsintää (teatterin, performanssin, graafisen suunnittelun,
installaation, musiikin, eri näyttämökeinojen yhdistäminen).
• Käyttää kaikki mahdolliset keinot vuoropuheluun katsojan kanssa, vetää katsojan mukaan
luovaan prosessiin.
• Kehittää kaikkien saatavissa olevien ja helposti siirrettävien teatteriesitysten malli, luoda eri
ikäryhmille tarkoitettuja kulttuuritapahtumia
• Houkutella raja-alueiden väestöä ja ennen kaikkea nuorisoa sosiaaliseen kulttuuriprosessiin.
• Luoda perusta erilaisille kansainvälisille luoville projekteille, yhteisymmärryksen etsimiseen
nykyteatteritaiteessa, Suomen ja Venäjän väliseen luovan kokemuksen vaihtoon.
• Luoda ja esittää helposti siirrettäviä esityksiä 1-3-vuotiaisille lapsille, järjestää mestariluokat
Baby-teatterin ohjaajille, näyttelijöille ja opettajille, joissa käsitellään alle 3-vuotisten lasten
ominaisuuksia.
• Teatterileirien järjestäminen Suomessa ja Karjalassa. Leirien ohjelmaan sisältyy seminaareja
näyttelijöille, ohjaajille, valo- ja äänimestarille, siirrettävää teatterilaitteistoa hoitaville
teknisille asiantuntijoille, seminaari teatteriohjelmien laatimisesta 1-7-vuotiaille lapsille.
• Teatterilaboratorioiden järjestäminen ja niiden aikana tehtyjen esitysten analysointi.
Laboratorioihin osallistuu suomalaisia ja venäläisiä näytelmäkirjailijoita, ohjaajia,
teatterikriitikkoja ja -opettajia.
• Kalevala-eepokseen pohjautuvien esitysten luominen, jotka on suunnattu erilaisille
ikäryhmille ja tehty eri tiloihin (mm. ulkoilmaesitys).
Esitykset tehdään teatterileirien aikana, ne esitetään Suomen ja Karjalan Tasavallan raja-alueilla
suomen, karjalan ja venäjän kielillä. Katsojien ikäryhmät: 1-7-vuotiaat lapset, teini-ikäiset, nuoriso,
perheet sekä aikuiskatsojat. Esitysten tekemiseen osallistuu suomalaisia ja venäläisiä ohjaajia,
näyttelijöitä, teatterialan asiantuntijoita, teatteriopettajia, lavastajia, muusikoita ja muita luovien
ammattien edustajia.
Karjalan Kansallisen teatterin näyttämölle luodaan kokeileva teatteritila, joka toimii pysyvänä
teatterilaboratoriona ja teatterialan asiantuntijoiden, kriitikkojen, teatteriliittojen edustajien ja
yleisön keskustelutilana. Tässä kokeilevassa tilassa tapahtuu uusien mahdollisuuksien ja muotojen
etsintä ja uusien taiteellisten keinojen kokeilu. Teatterin pienestä näyttämöstä tulee festivaalien
päänäyttämö.
Projektin puitteissa tehdään teatterikokonaisuus, johon sisältyy: nopeasti koottava ja purettava
näyttämö, äänilaitteisto, kokoonpantavat istuimet, siirrettävät lavasteet, ulkovessat, mainostelineet,
heijastuslaitteet. Yksikköä käytetään sellaisissa tiloissa, joita alun perin ei ole tarkoitettu
teatteriesityksiin, esim. koulujen ja kulttuuritalojen aulat ja juhlasalit, museot, ulkoilmanäyttämöt.
Siirrettävällä näyttämöllä esitetään nukketeatterin esityksiä sekä interaktiivisia ohjelmia pienille
lapsille ja niiden vanhemmille (Perheteatterikerho, Hellä äiti ja Baby-teatteri -ohjelmat). Siirrettävä
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teatteri toimii myös kaikille avoimena teatterina, koulutuskeskuksena, turistikohteena,
mainospisteenä teatterien toiminnasta, uusista esityksistä ja yhteiskunnallisista tapahtumista.
Etelä-Suomen piirijärjestön hanke Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 –ohjelmaan
Etelä-Suomen piirijärjestö selvittää mahdollisuutta toteuttaa pienimuotoisen hankkeen KaakkoisSuomi -Venäjä CBC -ohjelmassa. Hankeen sisältö tulee liittymään nuorten rajat ylittävään
kohtaamiseen.
4.4. Muut projektit
Teatteriyhteistyö Åbo Svenska Teater (Turku) ja Fontankan Nuori Teatteri (Pietari) 20172018
Projektin tarkoituksena on käynnistää suomalais-venäläinen teatteritaiteen yhteistyö pietarilaisen
Fontankan Teatterin ja Åbo Svenska Teaterin välillä. Projektista neuvoteltiin ensimmäisen kerran
Suomalais-venäläisessä kulttuurifoorumissa Oulussa 2014. Projektin tavoitteena on myös
kontaktoida kahden kulttuuriltaan erilaisen näyttämötaiteen ammattilaisia keskenään. Projektia
rahoittavat teatterien lisäksi Turun ja Pietarin kaupungit. Turun piirijärjestö toimii projektin
koordinaattorina ja kumppanina.
Projekti toteutetaan molemmissa kaupungeissa vierailunäytösten ja teatteritaiteen seminaarien
muodossa. Neuvotteluissa on sovittu, että Fontankan Nuori Teatteri vierailee Åbo Svenska
Teaterissa keväällä 2017, jonka jälkeen turkulainen partneri tekee vastavierailun Pietariin joko
loppuvuodesta 2017 tai keväällä 2018.
Teatterivierailujen yhteydessä järjestetään myös suomalaista ja venäläistä teatteritaidetta vertaileva
seminaari ja mestarikurssi, joita vetävät suomalaiset ja venäläiset ammattilaiset sekä projektissa
mukana olevien teatterien taiteelliset johtajat. Koulutusten tarkoitus on tuoda molempien teatterien
toimintatapoihin uutta kansainvälistä näkökulmaa ja luoda yhteisiä muotoja kahden eri maan
teatteritaiteeseen. Koulutukset järjestetään yksipäiväisinä sekä Pietarissa että Turussa.
Molempien teatterien taiteellisille johtajille järjestetään myös tilaisuus esiintyä yleisölle avoimessa
luentotilaisuudessa Pietarissa ja Turussa, jolloin teatterikävijät saavat mahdollisuuden tutustua
suomalaiseen ja venäläiseen teatteritaiteeseen. Luennot järjestetään yhteistyössä Turun ja Pietarin
kaupunkien kanssa.
4.5. Eduskunnan kanssa tehtävä yhteistyö
Suomi-Venäjä-Seura on tehnyt pitkään yhteistyötä eduskunnan Venäjä-ystävyysryhmän kanssa ja
haluaa jatkaa tätä hyödylliseksi osoittautunutta toimintaa. Tavoitteemme on järjestää yhdessä
Venäjä ystävyysryhmän kanssa vuoden 2018 aikana 1-2 keskustelutilaisuutta ajankohtaisista
Suomen ja Venäjän välisiin suhteisiin ja yhteistyöhön liittyvistä aiheista. Kutsumme myös
kansanedustajia osallistumaan mm. Suomalais-venäläiseen kulttuurifoorumiin 27.-30.9.
Savonlinnassa.
Seuran piirijärjestöt pitävät myös aktiivisesti yhteyttä Venäjä-yhteistyöhön liittyvissä asioissa
alueensa kansanedustajiin.
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V Edesautamme venäjänkielisten maahanmuuttajien ja suomalaisten
kohtaamista
5.1. Suomen venäjänkieliset mukaan Suomi-Venäjä-Seuran toimintaan
Suomi-Venäjä-Seuran strategiassa vuosille 2016–2020 painotetaan Suomen venäjänkielisten
mukaan saamista seuran toimintaan. Tarkoitus on tukea venäjänkielisten ja suomalaisten
kohtaamisia, tehdä yhteistyötä venäjänkielisten omien järjestöjen ja verkostojen kanssa sekä
kehittää maahanmuuttajatyöhön uusia toimintatapoja ja hankkeita.
Suomessa on eri laskutavoista riippuen 30 000-70 000 venäjänkielistä maahanmuuttajaa. SuomiVenäjä-Seuran jäsenrekisterin mukaan jäsenistämme 459 (tieto 08/2016) on ilmoittanut venäjän
äidinkielekseen. Seuralla on vielä paljon työtä tehtävänä, jotta saamme monenkirjavasta
venäjänkielisestä ryhmästä jäseniksemme lisää venäjänkielisiä maahanmuuttajia. Venäjänkielisillä
on kaikki se venäjän kieleen ja kulttuuriin liittyvä tieto ja taito, joita haluamme seuratyössä viedä
eteenpäin kaikkien suomalaisten keskuuteen ja siksi heidän saamisensa seuran toimintaan on
ensiarvoisen tärkeää. Tärkeää on myös se, että maahanmuuttajat otetaan seuran toimintaan
tasavertaisina jäseninä eikä vain ”avuntarvitsijoina”.
5.2. Projektitoiminta
Suomi-Venäjä-Seura on toteuttanut aiemmin ja koordinoi tälläkin hetkellä useita maahanmuuttajiin
liittyviä hankkeita niin piiri- kuin osastotasollakin.
Itä-Suomen piirijärjestö hallinnoi Mosaiikki ry:n ja Kuopion kaupungin rahoittamaa Mosaiikki
Savo -lehden toimittamista. Lehden kaikki jutut julkaistaan sekä suomeksi että venäjäksi. Jutut
käsittelevät suomalaista yhteiskuntaa ja niissä tutustutaan lisäksi paikallisiin tapahtumiin, historiaan
sekä ihmisiin. Mosaiikki-lehden paikallisversio ilmestyy Savon lisäksi Helsingissä, Jyväskylässä,
Vaasassa, Tampereella ja Etelä-Karjalassa. Tulevina vuosina Suomi-Venäjä-Seuran tapahtumien
markkinointia tehostetaan myös Mosaiikki-lehtien kautta, koska ne tavoittavat suuren määrän
venäjänkielisiä maahanmuuttajia. Vuonna 2018 viestinnässä otetaan Mosaiikki-lehtien lisäksi
venäjänkieliset maahanmuuttajat kokonaisvaltaisemmin huomioon ja esim. Facebookiin tuotetaan
enemmän venäjänkielistä materiaalia, jolla tavoitetaan laajemmin venäjänkielinen kohdeyleisö.
Vuoden 2017 lopussa on usealla paikkakunnalla tavattu venäjänkielisiä maahanmuuttajia matalan
kynnyksen teetapahtumissa ja keskusteltu venäjänkielisten maahanmuuttajien toiveista ja tarpeista
seuratoiminnassa. Vuoden alussa järjestetään venäjänkielisten maahanmuuttajien toiveiden
mukaisia tilaisuuksia ja markkinointia kohdennetaan heille esim. uusien nettisivujen kautta.
Maahanmuuttaja-asioista vastaava työryhmä kokoontuu säännöllisesti läpi vuoden ja jo vuoden
2017 lopussa mietitään ensi vuoden konkreettisia toimia tarkemmin.
Action! Harrastustoimintaa Kuopiossa asuville kantasuomalaisille ja
maahanmuuttajanuorille
Itä-Suomen piirijärjestö on saanut hankerahoituksen Etelä-Savon ELY-keskukselta ja Kuopion
kaupungilta Action! -nuorisohankkeen toteutukseen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020, Suomen
rakennerahasto-ohjelmasta. Hankkeen tarkoituksena on tutustuttaa Kuopiossa asuvia 14-20vuotiaita kantasuomalaisia ja maahanmuuttajanuoria kuopiolaiseen opiskelu-, kulttuuri- ja
harrastusmahdollisuuksiin konkreettisin keinoin tarjoamalla heille aktiivista ohjattua toimintaa niin,
että nuoret puhuvat nuorille ja toimivat keskenään. Mentoreina hankkeen nuorille toimivat mm.
VALMA-koulutettavat sekä paikallisten nuorisojärjestöjen jäsenet.
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Hankkeessa on kaksi toimintoa: kattavan esitteen tekeminen neljällä kielellä jaettavaksi mm.
kouluihin, nuorisotaloihin, monikulttuurikeskus Kompassiin ja sosiaalitoimiston
lastensuojeluyksikköön sekä konkreettisten harrastus- ja koulutusmahdollisuuksien tutuksi
tekeminen toiminnan ja ohjauksen avulla.
Ensimmäisessä toiminnossa heti hankkeen alettua Kuopiossa olevista harrastus- ja
koulutusmahdollisuuksista kootaan nelikielinen nelisivuinen esite selkosuomeksi, arabiaksi,
venäjäksi ja englanniksi. Siinä esitellään laajasti eri palvelut, harrastusjärjestöt ja nuorisoasteen
oppilaitokset sekä niiden yhteyshenkilöt. Esitteestä tulee A4-kokoinen tiivis ja värikäs tietopaketti,
jota jaetaan mm. 10 kouluun Kuopion alueella. Esitteeseen tulee perustietojen lisäksi myös eri
toimijoiden yhteystiedot sekä maininta asianomaisten tahojen kielitaidosta. Esite tulee sähköisessä
muodossa myös Suomi-Venäjä-Seuran nettisivuille ja sieltä sitä voivat jakaa sähköisesti muutkin
tahot.
Toisessa toiminnossa jalkaudutaan syksyn aikana kouluihin, nuorten tapaamispaikkoihin,
monikulttuurikeskus Kompassiin ja Tyttöjen Taloon kertomaan hankkeen toiminnasta. Pyrimme
löytämään nuoret aktiivisesti heitä etsimällä ja toiminnastamme informoimalla myös
perusopetuksen monikulttuurisilla luokilla (pakolaisopetuksessa), Savon ammatti- ja
aikuiskoulutuskeskuksen maahanmuuttajaopetuksen ryhmissä ja pakolaisyksikössä.
Yhteistyökumppaneina ovat eri harrastusjärjestöt (mm. Kuopion 4H yhdistys ry, Kuopion
parkourakatemia, Järvisissit) ja oppilaitokset (Sakky, Savonia). Viranomaisten ja nykyisten
hankkeiden lisäksi hyödynnämme Facebookia ja Whatsapp -ryhmiä. Wilma-viestien avulla
vanhemmat saavat hankkeesta tiedon ja pystyvät välittämään tiedon lapsilleen.
Hankkeessa järjestetään mm. keilausiltoja, ruuanlaittotapahtumia ja retkiä yhdessä mentorinuorten
kanssa. Hankkeen pedagogisena pohjana on konstruktiivinen yhdessä oppimisen teoria ja
ryhmäytymiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Tavoitteena on löytää nuorille mielekästä
tekemistä, madaltaa kynnystä eri oppilaitoksiin tutustumisessa ja ehkäistä syrjäytymisestä
aiheutuvia yhteiskunnallisia haittoja. Hankkeessa pidetään tärkeänä myös rasisminvastaista työtä.
Hankkeen kokemukset kirjataan ylös paitsi hankeraportin myös pienimuotoisen hankejulkaisun
muodossa. Julkaisu on jatkossa hyödynnettävissä eri organisaatioiden, nuorten ja maahanmuuton
parissa työskentelevien tahojen käytössä.
Etelä-Suomen piirijärjestö lisää tunnettuuttaan venäjänkielisten maahanmuuttajien parissa
tekemällä tiedotusyhteistyötä suurimpien maahanmuuttajajärjestöjen sekä mm. kirjakauppa
Ruslanian kanssa. Piirijärjestö tekee yhteistyötä Cultura-säätiön kanssa hankkeissa, joissa tarjotaan
maahanmuuttajille ja kantasuomalaisille mahdollisuuksia kohdata kulttuurin parissa.
Pohjois-Suomen piirijärjestön Valjakko-toiminta
Suomi-Venäjä-Seuran Oulun osasto hakee STEAlta kohdennettua toiminta-avustusta Valjakkotoimintaan vuodesta 2018 alkaen. Rahoituksen turvin osasto vakiinnuttaa Valjakko-projektin aikana
v. 2015 - 2017 kehitetyn kotouttamisen toimintamallin osaksi toimintaansa. Valjakko-toiminta
tukee venäjänkielisten maahanmuuttajien kotoutumista ja ehkäisee heidän syrjäytymistään, lisää
suomalaisten yksityishenkilöiden, järjestöjen ja työyhteisöjen tietoa Venäjän kulttuurista ja tavoista,
vahvistaa molemminpuolista hyötyä, ymmärrystä, yhteistoimintaa, kanssakäymistä ja
vuorovaikutusta ja vähentää ennakkoluuloja. Toimintamuotoja ovat luovan toiminnan ryhmät,
parityöskentely, työpajat, retket ja yleisötilaisuudet. Yhteistyöhön ovat sitoutuneet Oulun kaupunki,
BusinessOulu ja Suomi-Venäjä-Seuran Pohjois-Suomen piirijärjestö.
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Turun piirijärjestön Matalan kynnyksen terveyspisteet: Liikkuvia sote-palveluja eläkeläisille
Turun piirijärjestö on yhdessä Itämeren Terveet Kaupungit ry:n kanssa suunnittelemassa sosiaali- ja
terveysalan projektia Suomessa asuville venäjänkielisille maahanmuuttajille. Projektin tavoitteena
on tarjota liikkuvia sote-palveluja erityisesti Turun alueella asuville venäjänkielisille eläkeläisille ja
sitä kautta tuoda suomalainen terveydenhoito lähemmäksi venäjänkielisiä maahanmuuttajia, joilla
on esimerkiksi vaikeuksia fyysisen toimintakyvyn kanssa.

21

VI Tuotamme elämyksiä - VenäjänMatkat
Matkailutoiminta koostuu laadukkaista ja ohjelmallisista teema-, kulttuuri- ja tapahtumamatkoista.
Matkatuotanto
Vuoden 2018 alkupuoliskon matkasuunnitelma vahvistetaan loka-marraskuussa 2017.
Loppuvuoden 2018 matkatuotanto laaditaan huhti-toukokuussa. Tuotantoon valitaan yhteensä 15-20
erikoiskulttuurimatkaa koostuen omasta tuotannosta, piirien tuottamista sekä alihankintana
tuotetuista matkoista.
Tuotetaan resurssien puitteissa 10-15 matkaa tarjouksiksi saatujen tarjouspyyntöjen pohjalta ja
toteutetaan niistä 5-10 ryhmämatkaa pitkin vuotta. Mm. Hiihtomatka Rybinskiin/Deminoon helmimaaliskuussa, Pohjois-Suomen piiri tuottaa mahdollisesti laskettelumatkan Kirovskiin kevättalvelle
2018 ja Pietariin järjestetään tilausmatkana useita limittäisiä räätälöityjä matkapaketteja syksyllä
(1.-3.10.) isolle eläkeläisryhmälle (250-500 henkeä).
•
•
•
•

Laajennetaan matkojen määrää ja -kirjoa muiden Venäjän matkoja järjestävien
matkatoimistojen tuotteiden välitysmyynnillä (varausjärjestelmä!).
Annetaan vastaavasti omia erikoimatkoja provisiomyyntiin muille
yhteistyömatkatoimistoille (Matka Prima, Lähialuematkat ym.).
Toimitaan piirien tuottamien matkojen koordinoijana, markkinoijana, myyjänä sekä
vastuullisena matkanjärjestäjänä.
Toimitaan sellaisten osastojen matkojen - jotka haluavat ja jotka täyttävät ennalta määrätyt
kriteerit - tuottamien matkojen koordinoijana, markkinoijana, myyjänä sekä vastuullisena
matkanjärjestäjänä.

Sisäinen markkinointi
•
•

•

Lähetetään 5-6 kertaa vuodessa matkatarjonnasta kertova uutiskirje Ankkuri-jäsenrekisterin
kautta.
Laaditaan flaijeri (typistetty) matkaesite matkamessuilla ja alkuvuonna jaettavaksi.
Mahdollisista loppuvuoden matkoista tehdään matkakohtaiset flaijerit. Flaijeria postitetaan
pyynnöstä kotiin ja jaetaan Suomi-Venäjä-seuran tapahtumissa ympäri Suomen. Flaijerit
mahdollistavat matkojen tuotannon ja niiden markkinoinnin jakautumisen tasaisemmin
ympäri vuoden.
Kontakt-jäsenlehdessä (4 krt/vuosi) ilmoitetaan matkatarjonta ja matkailuun liittyvät uutiset.

Ulkoinen markkinointi
•

•
•
•

VenäjänMatkojen nettisivut uudistuivat seuran sivu-uudistuksen yhteydessä loppuvuonna
2017 (www.venajanmatkat.com). Nostetaan myyntituotteet näkyviksi ja helposti
ostettaviksi! Nettisivu pidetään asiakasystävällisenä ja selkeänä. Uudet tuotetut matkat
tulevat aina ensin myyntiin nettiin.
Lähetetään matkatarjonnasta kertova uutiskirje varausjärjestelmä-Winresin CRMasiakashallintatoiminnon avulla asiakkaille ja sidosryhmille.
Ylläpidetään säännöllisesti sosiaalisen median tilejä markkinoinnissa: Facebook
fb.com/venajanmatkat ja Instagram @venajanmatkat (#venäjänmatkat) ja luodaan niihin
hyviä sisältöjä.
VenäjänMatkat osallistuu Matkamessuille osastollaan 18.-21.1.2018.
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•

Kielikursseja suoramarkkinoidaan lähettämällä kurssiesitettä venäjän kielen opettajille,
keskiasteen oppilaitoksiin, yliopistoihin, työväen- ja kansalaisopistoihin (noin 200 eri
oppilaitosta), kirjastoihin, tullille, rajavartiolaitokselle ja Venäjän-kauppaa käyville
yrityksille.

Kehittämistoimenpiteet
•

•
•
•

Jatketaan varaus-, kirjanpito- ja asiakashallintajärjestelmä Winresin käyttöön- ja
haltuunottoa. Winresin avulla systematisoidaan ja automatisoidaan varauksenhallinnan,
laskutuksen, kirjanpidon sekä markkinoinnin, työvaiheita. Piirit laajentavat omaa
osaamistaan ja järjestelmän käyttöään tapahtumailmoittautumisissa, muussa toimissa – ja
erityisesti viisuminhankintaprosessissa.
VenäjänMatkojen strategiatyötä jatketaan. Tavoitteena on saada työ loppuun v. 2018 aikana.
Laaditaan uusi yhteistyösopimus VenäjänMatkojen ja piirijärjestöjen välille huomioiden
muuttunut toimintaympäristö ja digitalisaation vaikutus matkamyyntiin ja -markkinointiin.
Toimitaan matkatyöryhmän kokoonkutsujana sekä asioiden esittelijänä. Työryhmä koostuu
keskusseuran ja piirien edustajista sekä matkatoimistopäälliköstä, ja se kokoontuu 2-4 kertaa
vuodessa ideoimaan VenäjänMatkojen tuotantoa ja keskustelemaan matkatarjonnan
strategisista valinnoista.

Venäjän kielen kurssit Venäjällä
Venäjän kielen opiskelijoiden lukumäärä Suomen kouluissa ja yliopistoissa on edelleen pieni, mutta
kielen suosio on hienoisessa nousussa. Jatketaan yhteistyötä Pietarin yliopiston venäjän kielen ja
kulttuurin keskuksen kanssa. Toteutetaan kaksi Pietarin yliopiston kesäkielikurssia (3.-16.6. ja 1.14.7.). Tilauksesta kielikurssipaketteja järjestetään myös kurssiaikojen ulkopuolella ympäri vuoden.
Järjestetään infotilaisuuksia kielikursseista esim. venäjän kielen viikkojen yhteydessä. Kielikursseja
mainostetaan lehti-ilmoituksilla esim. Aspekt- ja Rajavartija-lehdissä.
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VII Mahdollistamme osallistumisen ja mahdollisuuden jatkuvaan oppimiseen
eri puolilla Suomea
7.1 Jäsenhankintaa ja koulutusta jäsenille
Seura tarjoaa jäsenistölleen mahdollisuuden oppia uutta tekemällä yhdessä mukavia asioita.
Koulutus on valtakunnallista ja avointa kaikille jäsenille. Tilaisuudet hyödyttävät seuratoimintaa ja
jokaisen omaa osaamista. Koulutukseen liitetään myös jäsenhankintatyö ja uusien näkökulmien
hakeminen jäsenhankintaan. Viestintä, järjestön toiminnan kehittäminen, koulutus ja jäsenhankinta
liittyvät tiivisti yhteen. Suurin osa jäsenistä liittyy jo nyt sähköisesti seuraan. Sosiaalinen media
tarjoaa meille aivan uusia mahdollisuuksia myös jäsenhankintatyöhön. Koulutuksen kautta voimme
kehittää myös toimintaamme niin, että siitä tulee houkuttelevaa ja kiinnostavia elämyksiä tarjoavaa
ja sisällöllisesti merkityksellistä tekemistä.
Vuonna 2018 pohditaan erityisesti jäsenyyttä ja jäsenhankintaa. Aihetta lähestytään siten, että
monipuolinen toiminta on jäsenhankinnan paras väline. Siksi vuoden 2018 koulutuksessa
panostetaan toiminnan ideointiin ja toteuttamiseen eri puolilla Suomea. Koulutus pyrkii olemaan
käytännöllistä ja tarjoamaan osallistujille myös elämyksiä.
Onnistunut koulutus on jatkuvaa ja vahvistaa seuran identiteettiä, tuo uusia jäseniä ja motivoituneita
toimijoita, tukee toimintaa eri puolilla Suomea ja lisää eri tavoin Venäjästä kiinnostuneiden
kohtaamista.
Koulutukseen on budjetoitu 10 000 euroa vuodelle 2018. Koulutusohjelman luonnos:
Vetävä Venäjä - jäsenviikonloppu
kutsuu Seuran jäsenet Varalan urheiluopistoon Tampereelle 3.–4.2.2018. Sporttinen Varala sijaitsee
Tampereen keskustan tuntumassa luonnonkauniissa paikassa Pyhäjärven, Pispalan ja Pyynikin
syleilyssä. Ohjelmassa on venäläisen kulttuurin värinää, ajankohtaista Venäjä-tietoa, jäsenasioiden
pohdintaa, yhteistä puuhaa ja kisailua sekä mukavia tuttavuuksia. Viikonloppuun sisältyy Ylen
Moskovan kirjeenvaihtajan Kerstin Kronvallin mielenkiintoinen esitys venäläisten arjesta. Venäjäja jäsenaiheita käsitellään mm. rastityöskentelyssä. Kulttuuria ohjelmaan tuovat mm. trubaduuri
Mihail Yonin ja tanssiva klovni Tero Lehtimetsä. Lauantai-iltana kilpaillaan myös, kenestä tulee
Seuran ensimmäinen Tietoviisas, Znatok.
Elämystentekijän koulu
Vuonna 2017 järjestetty koko vuoden mittainen Pojehali–matkailukoulutus osoitti, että
pidempikestoiselle ja tavoitteelliselle koulutukselle on kysyntää. Elämystentekijän koulussa
pohditaan, mitä kivaa ja samalla hyödyllistä Venäjä-aiheista voidaan saada aikaan.
Tapahtumanjärjestämisen taitoja tarvitaan kaikkialla, joten tällainen kokonaisuus saattaa seuran
osastojen lisäksi kiinnostaa myös tavallista jäsentä ja sidosryhmiä. Koulutus alkaa keväällä 2018 ja
päättyy konkreettisen tapahtuman toteuttamiseen vuonna 2018 tai 2019. Tavoitteina on, että
koulutus tukee osastojen toimintaa ja että sen kautta löytyy myös tekijöitä mahdollisesti aivan
uusilta paikkakunniltakin. Koulutus sisältää seuraavat osiot:
Ideoita ilmaan!
Tilaisuudet järjestetään helmi-maaliskuussa seuran henkilökunnan vetäminä esimerkiksi Oulussa,
Turussa, Kuopiossa, Helsingissä. Tilaisuuksissa toteutetaan yksi konkreettinen Venäjä-toiminta
(konsertti, ruokakurssi, tietokilpailu, elokuva tms.), jonka kautta tapahtumanjärjestämistä pohditaan.
Oman tapahtumaidean työstäminen alkaa.
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Tapahtumanjärjestäjän muistilista
Kun idea on kristallisoitunut, mitä kaikkea pitää muistaa? Asioista sopiminen ja aikataulutuksen
laatiminen valmistelulle ja markkinoinnille? Webinaarissa työstetään tapahtuma-aihioita eteenpäin.
Yksin vai yhdessä? Omalla vai vieraalla kukkarolla?
Webinaarina toteutettavassa koulutusosiossa pohditaan tapahtumavastuita, yhteistyökumppaneita ja
rahoitusta.
Kun nyt edes joku tulis!
Hieno tapahtuma on valmiina, mutta miten sinne saadaan yleisöä? Koulutusosiossa mietitään
tapahtuman markkinointia verkossa ja kadulla. Markkinoinnin aikataulutus ja tavoitteet. Osio
toteutetaan webinaarina.
Tapahtuman järjestäminen
Tapahtuma on ovella. Miten iso työ viimeistellään niin, että kaikille jää hyvä mieli? Miten
osallistujilta saadaan samalla kiinnitettyä muuhunkin toimintaan, jäsenyyteen tai tuleviin
tapahtumiin. Miten palautetta otetaan vastaan ja miten sitä siedetään? Vuoden aikana suunniteltu
tapahtuma toteutetaan henkilökunnan ja lähiosaston tukemana.
Osennaja – Syysretki
Vuonna 2017 toteutettiin mukava Viestintäpäivä venäläisessä Helsingissä. Vastaava
valtakunnallinen retki uuteen venäläiskohteeseen toteutetaan alkusyksystä 2018.
Koulutusta kotidivaanilta
Seura järjestää webinaareja vuoden mittaan esimerkiksi seuraavista aiheista. Osa koulutuksista on
suunnattu seuran osastoille, osa taas on yleistä Venäjä-tiedon lisäämistä. Webinaarit järjestetään
pääosin ilta-aikaan ja kouluttajina toimii seuran henkilökunta ja luottamushenkilöt. Aiheina
esimerkiksi seuraavia:
• Seuran uudet nettisivut osastoille - useampi kerta
• Kulttuurifoorumin ohjeet osastoille
• Kino Lokakuu – uudet elokuvat osastojen käyttöön
• Seuran kiertonäyttelyt
• Seuran stipendihaku
• Venäjän kielen päiviä järjestämässä
• Venäläistä tapakulttuuria
• Kurkistus venäläiseen someen
• Sugrifest – suomalais-ugrilainen sukukansapäivä
Lisäksi piireissä ja osastoissa on alueellisen tason tapaamisia, erityisesti huhtikuisten piirikokousten
yhteydessä. Seuran henkilökunta tuottaa koulutusta omien vastuualueidensa mukaisesti.
7.2. Kehittämisavustukset
Seuran budjetissa vuodelle 2018 on 5 000 euron varaus osastojen toiminnan kehittämiseen.
Vuonna 2018 osastojen kehittämisavustukset kohdistetaan ensisijaisesti elämyksentuottajan
koulussa syntyviin tapahtumiin pieninä starttirahoina. Tarkemmin hakumenettelystä seuran budjetin
hyväksymisen jälkeen tiedotetaan seuran kotisivuilla joulukuussa 2017 ja piirijärjestöjen kautta.
Keskusjärjestö esittää, että piirijärjestöt oman taloutensa puitteissa varaavat oman avustussumman
osastojen kehittämishankkeiden tukemiseen.

25

7.3. Järjestötoiminnan kehittäminen ja jäsenpalvelut 2018
Suomi-Venäjä-Seuran haaste on olla valtakunnallinen toimija, jolla on laaja ja toimiva koko maata
kattava piirijärjestö- ja osastoverkko sekä aktiivinen jäsenistö, joka toteuttaa seuran strategiaa ja
sääntöjen mukaista toimintaa. Seuralla on myös hyvät suorat yhteydet Venäjälle paikallisiin
Suomen ystävyysseuroihin, muihin kansalaisjärjestöihin ja eri viranomaistahoihin niin
keskusjärjestö-, piirijärjestö- kuin osastotasollakin.
Seuran uusi strategia vaatii jatkuvaa järjestöllistä kehittämistä ja uusien innovatiivisten toimintojen
ja toimintamuotojen kokeilua ja hyvien käytänteiden siirtämistä organisaatiossa kaikilla tasoilla.
Järjestötoiminnan tavoitteet ja toiminnot vuonna 2018
• Jatketaan vuonna 2017 toteutettua kotisivu-uudistusta kohdentuen jäsenhankintaan somen
kautta ja jäsenhuoltoon.
• Viestinnän sähköinen kehittäminen järjestön kaikilla tasoilla jäsenistöön ja yhteistyötahoille
ja some-viestintä: Ankkuri-jäsenrekisterin uutiskirjeet, osastotiedotteet, kotisivut, seuran
Facebook, blogit, seuran työntekijöiden kanssakäymispalvelut.
• Ankkuri-jäsenrekisterin palvelujen kehittäminen. Ankkuri jäsenrekisterin käyttöoikeuksia
laajennettiin vuonna 2016 piirijärjestö- ja osastotasolla. Ankkuri-jäsenrekisterin
erilliskoulutus osastojen jäsenrekisterikäyttäjille piirijärjestöjen toimesta.
• Seuran strategian mukaisesti henkilöstön työnjaon ja strategiatiimien työn kehittäminen ja
erikoistuminen eri toiminta-alueille piirijärjestöjen kanssa sovitun työnjaon mukaisesti.
• Seuran sääntöuudistustyö ja sääntöjen kenttäkäsittely piirijärjestö- ja osastotasolla.
Osana myös järjestötoiminnan kehittämistä Suomi-Venäjä-Seurassa toimii seuraavat seuran
hallituksen nimeämät jaostot ja työryhmät valtuustokauden 2017-2020 hallituksen alaisuudessa.
• Kulttuuriareena
• Ruotsinkielinen jaosto
• Venäjän kielen työryhmä
• Suomalais-ugrilainen työryhmä
7.4. Henkilöstö, henkilöstökoulutus ja työhyvinvointi
Suomi-Venäjä-Seuran henkilöstön jatkuva kouluttautuminen on osa tulevaisuuteen tähtäävää
monialaista osaamista, jossa tärkeällä sijalla ovat henkilöstön voimavarojen ja osaamisen
kehittäminen. Tämä on tärkeä tulevaisuuden haaste.
• Seuran toimintaympäristön muutoksesta johtuen henkilöstön täydennyskoulutustarve on
jatkuvaa. Projektimuotoisen toiminnan lisääntyminen ja siihen liittyvä rahoittajien vaatima
hanketoiminnan suunnittelu, hakemuksien valmistelu, raportoinnit ja tilitykset vaativat laajaalaista osaamista sekä hankkeita toteuttavan henkilöstön, että taloushenkilöstön osalta.
• Henkilöstökoulutuksessa otetaan huomioon myös uuden IT-tekniikan mukanaan tuoma
koulutustarve.
• Seuran uuden strategian mukaisesti luodaan ja kehitetään henkilökunnan erikoistumista
strategian osa-alueiden toteuttamisessa.
• Toteutetaan tiimikoulutus seuran henkilöstölle.
• Henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen muuttuvassa
toimintaympäristössä on osa henkilöstöön panostamista. Vuonna 2018 jatketaan
henkilökunnan työhyvinvointia edistäviä koulutustilaisuuksia yhteistyössä
työterveydenhuollon kanssa. Työsuojelutoimikunnalla on tärkeä rooli henkilöstön
hyvinvoinnin edistämisessä. Työsuojelussa kiinnitetään erityistä huomiota toimenpiteisiin
henkilökunnan psykososiaalisen kuormituksen vähentämiseen.
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Kiinnostus henkilöstökoulutukseen ja sen tarve kartoitetaan vuosittain seuran työntekijöiden kanssa
käytävissä kehittämiskeskusteluissa. Lisäksi kohdennettua koulutusta arvioidaan ja katsotaan
henkilökohtaisesti työntekijöiden kanssa vuoden kuluessa. Henkilöstökoulutukseen on
toimintavuodelle 2018 budjetoitu 8.000 euroa.
7.5. Jäsenrekisteri, jäsenmaksujen perintäpalvelut ja jäsenkortti
Jäsenrekisteripalvelut hankitaan Avoine Oy:ltä, jonka tarjoama Ankkuri -jäsenrekisteriohjelmaan on
käyttöoikeus pääkäyttäjällä, piirikäyttäjillä ja osastojen jäsenrekisterin hoitajilla.
Jäsenrekisterin ylläpitoon liittyvät atk-palvelut hankitaan myös Avoine Oy:stä ja rekisterin
osoitetietojen päivitys ostetaan Avoine Oy:n toimesta Posti Oy:ltä. Jäsenrekisterin päivitykset,
jäsenmaksujen perinnän ja tilityksiin liittyvät käytännön toimenpiteet tekee keskustoimiston
jäsensihteeri. Jäsenmaksujen palautukset osastoille ja piireille tekee keskitetysti jäsensihteeri.
Vuoden 2018 jäsenmaksut jäsenille lähetetään helmikuussa varsinainen jäsenmaksulasku ja
huhtikuussa ensimmäinen maksumuistutus keskitetysti Card Plus Oy:n toimesta. Syyskuussa
lähetetään rästiläisille toinen maksumuistutus piirijärjestöistä ja osastoista.
Keskustoimistosta toimitetaan osastoille korvauksetta osastokirjeiden postituksessa tarvittavat tarrat
sekä osastojen perusjäsenlistat ja maksuntarkkailulistat. Nämä palvelut voi hoitaa myös
käyttöoikeudet omaava piirijärjestön tai osaston jäsenrekisterinhoitaja.
Käyttöoikeuksien laajentamisen kautta keskusjärjestö ei enää yksin voi vastata Ankkurijäsenrekisterin tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.
Seuravaltuuston syyskokous 2017 käsittelee ja päättää seuraavista jäsenmaksuja koskevista asioista
vuodelle 2018.
• tekee päätöksen henkilöjäsenten seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksusta, jäsenmaksujen
jako-osuuksista seuralle, piirijärjestöille ja osastoille sekä jäsenmaksujen perintäkulujen
kohdentamisesta
• tekee päätöksen seuran, piirijärjestöjen ja osastojen yhteisöjäsenten jäsenmaksuperusteista
seuraavalle kalenterivuodelle sekä yhteisöjäsenmaksujen perintäkulujen kohdentamisesta.
Jäsenkortin valmistus ja jäsenkorttipalvelut hankitaan CardPlus Oy:ltä. Seuralla on kaksi vuotta
voimassa oleva jäsenkortti, nykyinen jäsenkortti on voimassa 2017-2018.
Jäsenkorttihenkilönä nykyisessä jäsenkortissa on Maksim Gorki (1868-1936) Jäsenkorttiin on
painettu seuran omat jäsenedut. Kortin näyttämällä jäsen saa vuosittain voimassa olevat alennukset
Venäjän Aika -lehden tilaushinnasta, viisumeista, VenäjänMatkojen tuottamista matkoista sekä
seuran ja piirien tilaisuuksien pääsylipuista.
Vuosille 2017-2018 ulkopuolisten tahojen myöntämät jäsenedut ovat seuran kotisivuilla ja
jäsenlehti Kontaktissa. Jäsenetujen määrää lisätään ulkopuolisten tahojen antamilla jäseneduilla,
jotka voivat olla myös alueellisia, paikallisia tai tapahtumakohtaisia.
7.6. Seuran ICT-tekniikan kehittäminen
Seuran ja piirijärjestöjen ICT- tekniikka on ulkoistettu Nebula Oy:n IT-ympäristöön, jonka kautta
saadaan etätuki kaikille seuran ja piirijärjestöjen yhteisessä verkossa oleville päätelaitteille. Turun
piirijärjestö ei käytä kyseistä palvelua.
Seuran keskusjärjestön ja piirijärjestöjen henkilökunnalla on käytössä Windows 365 -palvelut.
ICT-ympäristö mahdollistaa sisäisen kanssakäymisen Lync-neuvottelut, SharePoint-yhteistiedostot,
yhteisen työpöytätoiminnon, tiedon siirron, välittämisen ja tiedon hyödyntämisen mm.
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henkilökunnan matkatyössä. Tavoitteena on hyödyntää ICT-tekniikan kehittymisen tuomia
mahdollisuuksia.
ICT-tekniikan hyödyntäminen vaatii myös henkilökunnan jatkuvaa koulutusta, jotta uudesta
järjestelmästä saadaan maksimaalinen hyöty. Koulutusta toteutetaan henkilökunnan
koulutusmäärärahan puitteissa.
7.7. Seuran sääntöuudistus
Suomi-Venäjä-Seura aloittaa seuran kaikkien organisaatiotasojen, keskusjärjestön, piirijärjestöjen ja
osastojen sääntöuudistuksen vuoden 2017 lopulla. Vuoden 2018 aikana sääntötyöryhmä valmistelee
seuran eri organisaatiotasojen uusia sääntöjä, johon liittyy alkuvuodesta 2018 sääntötyöryhmän ja
piirijärjestöjen johdon yhteisneuvottelut ja syksyllä uusien sääntöluonnosten kenttäkäsittely
piirijärjestöissä ja osastoissa.
Tavoitteena on, että seuran eri organisaatiotason uudet säännöt hyväksytään kevään 2019
seuravaltuuston kokouksessa ja hallinto valitaan seuran uusien sääntöjen mukaisesti keväällä 2020,
jolloin päättyy nykyisen seuravaltuuston toimikausi.
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VIII Talous ja hallinto
8.1 Talous- ja henkilöstöhallinto
Keskusjärjestö tuottaa toimintaan liittyvät taloushallinnon palvelut ja vastaa keskusjärjestön ja
piirijärjestöjen kirjanpidosta. Seura tuottaa taloushallinnon palvelut myös matkatoimisto
VenäjänMatkoille, Suomalais-ugrilaisten kansojen konsultaatiokomitealle, Merihaan Tilapalvelu
Oy:lle, osittain Suomen Pietarin Instituutille sekä niille seuran ja piirijärjestöjen hallinnoimille
projekteille, joissa seura toimii tilitys- ja raportointijärjestönä.
Vuonna 2018 uutena seuran talousyksikkönä aloittaa Suomen Pietarin instituutti, josta tehdään
erillinen tuloslaskelma ja tase, joka liitetään seuran yhdistelmätilinpäätökseen.
Palvelut käsittävät mm. projektikohtaisten talousarvioiden laadinnan, käytännön rahaliikenteen
hoidon, seuran ja piirien palkkahallinnon, työnantaja- ja viranomaismaksut, viranomaisraportoinnin,
erilaiset projektitilitykset, kirjanpidon henkilöstöhallintoon kuuluvat palvelut sekä em. palveluihin
liittyvän konsultoinnin.
Suuremmissa seuran, piirijärjestöjen ja osastojen hankkeissa keskusjärjestö toimii hakijana ja
tilitysjärjestönä. Seura valmistelee ja valvoo näihin projekteihin liittyvät avustushakemukset sekä
hoitaa avustusten maksatuksen, toteutuksen seurannan ja vastaa avustusten myöntäjille tehtävistä
tilityksistä yhteistyössä toteuttavan piirijärjestön kanssa.
Seuran eläkekassan hoito
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen lopetti vuoden 2015 lopussa kaikkien hallinnassaan olevien
eläkekassojen hoidon. Suomi-Venäjä-Seura vastaa 1.1.2016 alkaen Suomi-Venäjä-Seuran vanhan
eläkekassan ja siihen kuuluvien keskusjärjestön ja piirijärjestöjen (Etelä-Suomi, Itä-Suomi ja LänsiSuomi) eläkeläisten eläkemaksuista ja niihin liittyvistä vero- ja viranomaissuorituksista ja
-ilmoituksista.
Työterveyssopimus
Henkilöstön työterveyshuoltosopimus on tehty keskitetysti lääkärikeskus Mehiläisen kanssa kaikilla
toimistopaikkakunnilla, kohdistuen Suomi-Venäjä-Seura ry:n ja Akavan Erityisalat AE ry:n
työehtosopimuksen piirissä oleviin työntekijöihin. Nykyinen työterveyssopimus on voimassa
vuoden 2018 loppuun saakka.
Työehtosopimus
Suomi-Venäjä-Seura neuvotteli ja allekirjoitti työehtosopimuksen uuden yhteistyökumppanin
Akavan Erityisalat AE ry:n kanssa. Nykyinen Suomi-Venäjä-Seura ry. – Akavan Erityisalat AE ry.
työehtosopimus on voimassa 1.6.2017 – 31.5.2018.
Työnantajan ja työntekijöiden yhteistyö
Seuran ja henkilöstön yhteistyön edelleen kehittämiseksi seurassa toimii nimetyt TES-toimikunta ja
työsuojelutoimikunta, joissa on työntekijöiden ja työnantajan edustus.
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8.2. Hallintopalvelut
Valtuusto kokoontuu vuoden aikana kaksi kertaa sääntömääräisiin kokouksiin, keväällä 26.5. ja
syksyllä 24.11. Kokouksiin kutsutaan ulkopuolisia alustajia eri teemojen mukaisesti.
Hallitus kokoontuu 8-9 kertaa vuoden aikana. Osa hallituksen kokouksista teemoitetaan. Seuran
tulevaa toimintaa suunnitteleva hallinnon ja työntekijöiden seminaari järjestetään 24.8.
Hallitukselle ja valtuustolle tuotetaan päätöksenteon tueksi tarvittavat taustaselvitykset ja esitykset.

