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2020



VETÄVÄ VENÄJÄ 2019

• Yleistä pohdintaa seuran tulevaisuudesta

• Konkreettinen tehtävä: "Miltä näyttää SVS 2020-luvun lehtiotsikoissa? Mistä meidät
tunnetaan?



HENKILÖSTÖN SÄHKÖPOSTIKYSELY KEVÄT 2019

• Mikä nykyisessä strategiassa on tärkeää?

• Missä meidän pitäisi parantaa tai näkyä paremmin?



HENKILÖSTÖN KYSELYN TULOKSIA

Tärkeää
• Rajat ylittävien kumppanuuksien luominen

• Venäjän kielen ja kulttuurin tuntemuksen vahvistaminen, 
eri ikäisille kulttuuritapahtumat ympäri Suomea, 
suomalais-venäläiset kohtaamiset, vuoropuhelu

• Suomalais-ugrilainen toiminta

• Ystävyyskuntatoiminta

• Maahanmuuttajatyö, Suomen venäjänkieliset

• Käytännön Venäjä-osaaja, arvostettu asiantuntija

• Mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen

Ei ole toteutunut tarpeeksi
• Suomen venäjänkielisten kutsuminen toimintaan, 

maahanmuuttajatyö

• Verkostoituminen liike-elämän yhteistyöhön

• Rajat ylittävien kumppanuuksien luominen

• Kumppanuus ja tuki kansalais- ja muille toimijoille

• Olemme vireitä ja nykyaikaisia

• Avoimuus



ALUEELLISET OSASTOTAPAAMISET KEVÄT-KESÄ 2019

• Osastotapaamisia pidetty runsaasti järjestöpäällikön ja muiden työntekijöiden kanssa. 
Vaikka pääaiheena on ollut järjestöuudistus, samalla on osastoilta saatua tietoa strategisista
kehittämiskohteista. Näitä ovat:

• Jäsenyys (jäsenyyden houkuttelevuus, uudet jäsenet, jäsenedut, tukemisen uudet muodot, nuoret)

• Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, yhteisöjäsenyyden kehittäminen, sponsorit

• Osastot (paikallisen toiminnan tukeminen, katvealueet, toimimattomat osastot, nykyaikaistuminen)

• Kieli (venäjänkieliset seuratoiminnassa, kielen opiskelun tukeminen)

• Temaattisuuden voimistaminen ja paketointi: ruoka, kirjallisuus, kieli, arki, mitä muuta?



SUUNNITTELUSEMINAARI 2019

• Keskustelua järjestön tulevaisuudesta, tulevasta strategiasta ja sen
laatimisesta.

• Tärkeää on monipuolisen osallistaminen!

• Henkilöstö ja jäsenet yhdessä



TIEKARTAN TULEVAT TAPAHTUMAT

• Verkkokysely: suoraan jäsenille, tiedotus kyselystä Kontaktissa, Facebookissa ja jäsenkirjeissä

• Henkilöstö: purkaa kyselyn tuloksia, valmistelee siitä materiaalia alueellisille työryhmille

• Kevät 2020: Alueelliset työryhmät toiminnanjohtajien avulla työstävät strategiaa, Vetävä
Venäjä 2020 osallistetaan jäseniä, tieto hallitukselle suuntaviivoista ja etenemisestä

• Alueellisen ohjausryhmän rooli: kerätä ja välittää tietoa osastojen ja henkilöstön välillä

• Työstetään loppuun henkilöstövetoisesti saadun palautteen ja ideoiden pohjalta, hallituksen
kanssa yhteistyössä

• Kevät/kesä 2020 liittokokous käsittelee ja hyväksyy strategian


