
Harjoitteluja ja vapaaehtoistyön suorituksia
Suomi-Venäjä-seurassa

Suomi-Venäjä-Seura

Tuija Mäkinen & Riku Savonen

29.1.2020



Harjoittelupaikkoja Suomi-Venäjä-seurassa?

• Helsingin toimistossa vuosittain tarjolla korkeakouluharjoittelupaikkoja 
Suomalais-venäläisessä kulttuurifoorumissa. 

Avoin hakuilmoitus alkukeväästä (Aarressaari ym.), lisätiedot Olga Kauppinen 
(olga.kauppinen@venajaseura.com).

• Kaikista seuran toimistoista (Helsinki, Tampere, Turku, Oulu, Kuopio) voi 
kysellä erityyppisiin opintoihin liittyviä harjoittelupaikkoja. 

Mahdollisuus tarjota paikkaa riippuu esim. työntekijätilanteesta, työtehtävistä ja 
harjoittelun kustannuksista.
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Opintopisteitä vapaaehtoistyöstä I 
Tampereen yliopistossa koodi TAUM06, 1-3 op)

Seuran osaston vapaaehtoistehtävä
• puheenjohtaja: vastaa osaston toiminnas-ta, johtaa 

kokouksia ja edustaa osastoa

• varapuheenjohtaja: auttaa ja sijaistaa puheenjohtajaa

• sihteeri: vastaa osaston asiakirjojen, kuten kokousten 
pöytäkirjojen laadinnasta

• taloudenhoitaja: vastaa osaston talouden-pidosta, 
pankkitilistä, laskuista, kirjanpi-dosta ja 
tilinpäätöksestä

• jäsenrekisterinhoitaja: vastaa osaston jä-senrekisterin
seurannasta

• tiedotusvastaava: tiedotus voi sisältää 
lehdistötiedotteiden laadintaa, nettisivujen ylläpitoa 
tai sosiaalisen median viestintää

• johtokunnan jäsen: osallistuu toimintaan, voi 
halutessaan ottaa vastuuta jos-takin toiminnan osa-
alueesta.
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Opintopisteiden lisäksi annamme todistuksen 
vapaaehtoistoiminnasta ja suosittelukirjeen.



Opintopisteitä vapaaehtoistyöstä II

Osallistuminen seuran tapahtumien 
järjestämiseen (esimerkkejä 2020)

• venäläisen elokuvan viikot

• venäläisen kulttuurin viikot

• Sinerbrychoffin ja Ateneumin 
kevätnäyttelyt 03/20

• Viktor Tsoin kuolemasta 30 vuotta 08/20

• Sugrifestit 10/20

• Moscow Boys - esiintyjäryhmä 11/20
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Opintopisteitä vapaaehtoistyöstä III
Omaa ideaa tai Venäjä-intohimoa toteuttamaan seurassa!
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Esimerkki-ideoita

•Kielikerho

•Ruokatyöpaja

•Konsertti tai klubikeikka

• Luento tai seminaari

•Matkat ja retket

•Blogi tai somekanava



Opiskeluun liittyvät päättötyöt, opinnäytetyöt ym.

Mahdollisuus sovittaessa toteuttaa opintoihin 
liittyviä opinnäytetöitä.

• Toimi näin: esitä ideasi ohjaajallesi ja jos 
hän näkee sen olevan toteutuskelpoinen, 
kysy seurasta, voisiko työn toteuttaa

• Esimerkkejä opinnäytetöistä viime vuosilta 
(molemmat AMK):
• nuorten Venäjä-asenteet
• tapahtuman kävijätutkimus
• Esitteen suunnittelu
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Mitä meillä voi oppia?

• Venäjän ja suomen kieltä

• Monikulttuurista viestintää

• Työelämässä yleisten asiakirjojen 
laatimista

• Tapahtumajärjestämistä

• Markkinointia

• Esiintymistaitoa

• Tiedonhankintaa

• Asiakaspalvelua

• Viisumi- ja 
matkailuasiantuntemusta

• Ihmissuhdetaitoja

• Joustavuutta ja 
ongelmanratkaisukykyä

• Ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta

• Luovuutta
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Ole yhteydessä!

Kulttuurifoorumi: Olga Kauppinen olga.kauppinen@venajaseura.com

Tampereen toimisto: Tuija Mäkinen tuija.makinen@venajaseura.com

Turun toimisto: Soile Tirri soile.tirri@venajaseura.com

Helsingin toimisto: Niina Sinkko niina.sinkko@venajaseura.com

Oulun toimisto: Marja Malmi marja.malmi@venajaseura.com

Kuopion toimisto: Maria Lepistö maria.lepisto@venajaseura.com

Jos et tiedä keneltä kysyä: Riku Savonen riku.savonen@venajaseura.com

Suomi-Venäjä-Seura

mailto:olga.kauppinen@venajaseura.com
mailto:tuija.makinen@venajaseura.com
mailto:soile.tirri@venajaseura.com
mailto:niina.sinkko@venajaseura.com
mailto:marja.malmi@venajaseura.com
mailto:maria.lepisto@venajaseura.com
mailto:riku.savonen@venajaseura.com

