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1. Johdanto
Suomi-Venäjä-seuran toimintavuosi 2020 näyttäytyy vilkkaana. Vuoden aikana kehitetään
toimintaa järjestöuudistuksen myötä entistä joustavammaksi ja nykyaikaisemmaksi.
Alueiden toimintaa aktivoidaan ja kehitetään uudenlaisia, kevyempiä yhteistoiminnan
malleja. Seuran jäsenpalveluja ja viestintää nykyaikaistetaan. Vetävä
Venäjä -järjestökoulutus järjestetään vuonna 2020 Pietarissa.
Vuoden 2020 aikana seura järjestää lukuisia kansainvälisiä suurtapahtumia yhteistyössä
muiden toimijoiden kanssa. Näitä ovat mm. ystävyyskuntakongressi, suomalais-ugrilainen
maailmankongressi ja Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi. Huomattava tapahtuma on
myös uuden organisaatiorakenteen myötä järjestettävä edustajakokous.
Vuoden aikana panostetaan myös venäjän kielen opetuksen tukemiseen. Seura on
näkyvästi mukana erilaisissa tapahtumissa, välittää tapahtumia ja tukimateriaaleja
kouluihin sekä toimii aktiivisena venäjän kielen opetuksen puolestapuhujana.

2. Järjestön tehtävä ja strategiset painopisteet
Suomi-Venäjä-seura on monipuolinen, suomalais-venäläisiä suhteita rakentava
kansalaisjärjestö. Seura järjestää toimintaa laajasti ympäri Suomea sekä Venäjällä
yhteistyössä eri tahojen kanssa. Päätehtävämme on monipuolinen Venäjä-yhteistyö,
vuoropuhelun ja rajat ylittävien kumppanuuksien rakentaminen sekä runsas
kulttuuritoiminta. Suomi-Venäjä-seura toimii myös suomalais-ugrilaisten kansojen
tuntemuksen edistämiseksi, tukee venäjän kielen opiskelua Suomessa sekä tarjoaa
mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen. Suomi-Venäjä-seuralla on aktiivinen rooli
kansalaistoiminnan verkostoissa, Itämeren ja Barentsin alueen yhteistyössä sekä
ystävyyskuntatoiminnassa.
Suomi-Venäjä-seuran toiminta rakentuu monipuolisen osastotoiminnan kautta, jonka
keskiössä ovat seuran jäsenet. Jäsenet ja seuran henkilöstö yhdessä suunnittelevat ja
toteuttavat toimintaa vuosittain. Lisäksi Suomi-Venäjä-seuralla on huomattavia
valtakunnallisia tapahtumia, joita tehdään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Suomi-Venäjä-seura pyrkii toiminnallaan aktiivisesti tukemaan monikulttuurisuutta,
suvaitsevaisuutta ja kulttuurista ymmärrystä Suomessa.

Suomi-Venäjä-seuran toiminnan strategiset painopisteet 2020
Suomi-Venäjä-seuran toiminnan arvopohja rakentuu avoimuudelle, luotettavuudelle ja
suvaitsevaisuudelle. Toimimme valtuuston hyväksymän 2016-2020 toimintastrategian
periaatteiden mukaisesti. Vuosi 2020 on merkittävä järjestöuudistuksen myötä. Seuraa
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kehitetään uusien rakenteiden mukaan entistä joustavammaksi ja monipuolisemmaksi.
Vuonna 2020 Suomi-Venäjä-seuran toiminnassa keskitytään erityisesti paikallistoiminnan
kehittämiseen sekä laaditaan uutta strategiaa vuosille 2020-2024.

Toiminnan painopisteet vuonna 2020

Suomi-Venäjä-Seuran päätapahtumat vuonna 2020
•
•
•
•
•

Vetävä Venäjä -järjestökoulutus, Pietari, Suomi-talo (31.1.-2.2.2020)
Kino Lokakuu, Helsinki (13.-16.2.2020)
Suomalais-venäläinen ystävyyskuntakongressi, Tver (8.-10.6.2020)
Suomalais-ugrilainen maailmankongressi, Tarto (16.-19.6.2020)
Lahden kaupungin isännöimä XXI Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi (2.3.10.2020)

Järjestön siirtyessä uudistuksen myötä tulevaan toimintamalliin, toteutuu ensimmäisen
edustajakokouksen järjestäminen (16.5.2020, Kuopio). Toimintavuoden merkittävimpiä
tapahtumia on myös Suomen Pietarin instituutin isännöimä instituuttiverkoston kokous
(5/2020). Vuoden aikana panostetaan näkyvästi venäjän kielen opetuksen tukemiseen
sekä toimitaan erityisesti varhennetun venäjän kielen puolesta puhujana. Valtakunnallisesti
mahdollistetaan osallistuminen monipuolisiin kulttuuritapahtumiin sekä
järjestökoulutukseen. Näistä voi lukea tarkemmin tästä toimintasuunnitelmasta.
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3. Vaikuttamistyö
Seura toteuttaa strategiansa 2016–20 mukaisia tehtäviä ja pyrkii niiden kautta positiivisesti
vaikuttamaan ympäröiviin ihmisiin ja yhteiskuntaan. Kantavina arvoina toiminnassa ovat
avoimuus, luotettavuus ja suvaitsevaisuus. Vuonna 2020 strategian päättyessä ja uudelle
strategiakaudelle siirryttäessä arvioidaan tehtävissä onnistumista.

Avaamme aktiivisesti Suomen ja Venäjän rajat ylittäviä kumppanuuksia ja vuoropuhelua
Olemme itse aktiivisia yhteistyössä venäläisten toimijoiden kanssa. Seuran osastojen
toiminnan kautta yhteistyötä tehdään eri puolilla Suomea sekä lähialueiden kanssa
(Murmanskin ja Leningradin oblastit, Karjala, Pietari) että myös kauemmas Venäjälle.
Seuran toiminta on ruohonjuuritason yhteistyötä, kuten kulttuuriryhmien vaihtoa,
vastavuoroisia vierailuja tai koululaisvaihtoon osallistumista. Tämän työn kautta tavalliset
suomalaiset ja venäläiset pääsevät tapaamaan toisiaan, mikä lisää ymmärrystä toinen
toisesta.
Kannustamme myös muita avaamaan ja ylläpitämään yhteyksiä Venäjälle. Suomalaisvenäläisessä kulttuurifoorumissa, ystävyyskuntakongressissa ja suomalais-ugrilaisen
maailmankongressissa suomalaisille toimijoille tarjoutuu mahdollisuuksia kumppanuuksien
luomiseen. Paikallistasolla osastomme tekevät Venäjä-yhteistyötä kuntien ja alueellisten
organisaatioiden, kulttuuritoimijoiden, oppilaitosten, seurakuntien, yritysten ja muiden
järjestöjen kanssa.
Tuemme vuoropuhelun vahvistumista Suomen ja Venäjän välillä kaikilla tasoilla. Tuomme
omaa asiantuntemustamme rohkeasti mukaan keskusteluun. Osallistumme dialogiin
yleisillä foorumeilla, kuten Venäjä-toimijoiden Aleksanteri-foorumiin sekä Porin SuomiAreenaan. Lisäksi seura ja sen osastot järjestävät itse kaikille avoimia asiantuntijoiden
keskustelu- ja luentotilaisuuksia.

Vahvistamme Venäjän, sen kielen ja monimuotoisen kulttuurin sekä suomalais-ugrilaisten
kansojen tuntemusta
Pyrimme siihen, että suomalaisten tietämys Venäjästä monipuolistuu. Tuomme esiin
ajankohtaista tietoa Venäjästä ja avaamme uudenlaisia näkökulmia naapurimaahamme.
Asiantuntijatiedon lisäksi haluamme lisätä tietoa venäläisten arkipäivästä ja nostaa esiin
Venäjällä ajankohtaisia ilmiöitä ja yhteiskunnallisesti merkittäviä asioita.
Haluamme vaikuttaa siihen, että venäjää opiskeltaisiin Suomessa enemmän kaikilla
tasoilla. Vuonna 2020 vahvistamme rooliamme venäjän kielen edistämistyössä. Seura on
eri maiden kulttuuri-instituuttien (Ruotsi, Ranska ja Saksa) rinnalla esittelemässä venäjän
kieltä Opetushallituksen vuonna 2020 käynnistyvässä varhennetun kielenoppimisen
hankkeessa, jossa vierasta kieltä aletaan opiskella jo 1. luokalta alkaen. Tuemme kouluja
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ja opetusta tuottamalla materiaalia kielivalintatilaisuuksiin ja opetuksen tueksi,
kouluvierailuilla, kilpailuilla ja stipendeillä sekä kummikoulutoiminnalla. Lisäksi osastoilla
on aikuisväestölle keskustelukerhoja ja kaksikielisiä tapahtumia, jotka pitävät yllä aikuisten
kielitaitoa.
Venäläinen kulttuuri on muodikasta ja sen välityksellä voidaan saada uusia ihmisiä
kiinnostumaan Venäjästä. Osastomme järjestävät eri puolilla Suomea yleisölle avoimia
konsertteja, näyttelyjä, luentoja, ruokakursseja, elokuvanäytöksiä, festivaaleja ja
kulttuuriretkiä. Perinteisen venäläisen kulttuurin lisäksi esittelemme nykypäivän Venäjää,
esimerkiksi venäläisen nykyelokuvan Kino Lokakuu -festivaalin kautta.
Venäjä on monikulttuurinen maa ja toiminnassamme haluamme esitellä myös
vähemmistökansojen kulttuuria. Erityisen luontevasti Venäjän kirjo tulee esiin suomalaisugrilaisten sukukansojen kautta, joiden kielessä ja perinteissä on löydettävissä
yhtymäkohtia suomalaisuuteen. Seura on järjestämässä suomalais-ugrilaista
maailmankongressia Tarttoon kesäkuussa ja sekä sukukansapäivien (Sugrifest)
tapahtumia lokakuussa.

Kutsumme Suomen venäjänkielisiä toimintaamme
Venäjää äidinkielenään puhuvat ovat arvokas voimavara seuralle, sillä he tuovat
mukanaan syvällisen tuntemuksen venäläisistä kulttuureista. Monessa seuran osastossa
on löydetty uusia toimintatapoja, joissa suomen- ja venäjänkieliset kohtaavat ja oppivat
toinen toiseltaan kieltä ja kulttuuria. Vuonna 2020 haluamme edelleen kehittyä paikkana
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suomen-, venäjän- ja kaksikielisten dialogille. Venäjänkielisille seura on kanava oppia
suomea sekä tutustua suomalaiseen yhteiskuntaan ja kansalaisjärjestötoimintaan.
Esimerkiksi yhteiset keskustelutilaisuudet, ruuanlaitto, kulttuuri-, luonto- ja sieniretket ja
venäläisen kirjallisuuden piirit ovat luontevia yhteisen toiminnan paikkoja.

Tarjoamme elämyksiä ja mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen
Näemme kansalaisjärjestötoiminnan hyvänä harrastuksena, johon osallistumalla voi saada
itselleen uusia taitoja, ystävyyssuhteita ja rikkaita elämyksiä. Venäjä tarjoaa
loppumattoman aarreaitan eri asioista kiinnostuneille ja seura toimii kanavana toteuttaa
kiinnostustaan ja kokea osallisuutta. Arvomme (suvaitsevaisuus) mukaisesti seuratoiminta
opettaa erilaisten ihmisten, kielten ja kulttuurien kohtaamiseen. Toiminta
kansalaisjärjestössä saa olla hauskaa.

Mahdollistamme osallistumisen eri puolilla Suomea
Toteutamme aktiivista alue- ja osastotoimintaa eri puolilla Suomea. Elävät
paikallisyhdistykset ovat seuran ydin ja elinehto. Vuonna 2020 seura siirtyy uuteen
järjestörakenteeseen, jossa ei enää ole piirijärjestöjä. Siksi kaikessa toiminnassa korostuu
uusien alueellisten toimintamuotojen vahvistaminen ja osastoyhteistyö. Vuonna 2020
järjestämme suuren määrän alueellisia tapaamisia, joissa jäsenet pääsevät
suunnittelemaan seuran toimintaa. Tärkeää on miettiä tapoja toimia myös niille
paikkakunnille, josta seuran toiminta on päässyt hiipumaan.
Sähköiset välineet tarjoavat mahdollisuuden seuratoiminnalle myös verkossa, esimerkiksi
tilaisuuksien videoimalla ja tarjoamalla sähköisen osallistumisen mahdollisuuden
kokouksiin. Erilaisista asioista kiinnostuneiden, eri puolella maata asuvien kohtaaminen
mahdollistuu sähköisten välineiden avulla. Sosiaaliseen mediaan tuotamme sisältöjä, jotka
houkuttelevat uusia ihmisiä seuratoimintaan.
Toiminnan alueellisuutta nostetaan tässä suunnitelmassa esiin paikallisten
toimintavinkkien kautta sekä luvussa 8 alueellisen yhteistyön kautta. Seuran osastoilla on
luonnollisesti omat toimintasuunnitelmansa ja seuran aluetoimistoilla voi olla tarkempia
paikallisia suunnitelmia.

4. Tärkeimmät sidosryhmät ja yhteistyökumppanit
Olemme laajasti verkostoitunut kansalaisjärjestö ja kehittämme edelleen yhteistyötä eri
kumppanien kanssa. Rajat ylittävä yhteistyö on perustehtävämme. Seuralla on yhteyksiä
monilla eri tasoilla. Tehtävämme on tuoda myös eri yhteistyötahoja yhteen. Tällaisia
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tilaisuuksia tarjoutuu mm. seuran eri hankkeissa, ystävyyskuntatoiminnassa,
kulttuurifoorumissa ja suomalais-ugrilaisessa yhteistyössä, kulttuuritoiminnassa sekä
paikallistasolla osastojen toiminnassa.
Suomessa käymme jatkuvaa keskustelua Venäjä-yhteistyöstä rahoittajamme opetus- ja
kulttuuriministeriön kanssa. Lisäksi yhteydenpito ulkoministeriöön, Venäjän Suomen
suurlähetystöön ja Suomen Venäjän suurlähetystöön on tiivistä.
Muiden ministeriöiden kanssa tehdään yhteistyötä hankekohtaisesti, esimerkiksi
ympäristöasiat ovat vahvasti esillä monessa vuoden 2020 tapahtumassa. Yhteistyötä
eduskunnan kanssa, erityisesti sen Venäjä-ystävyysryhmän kautta tiivistetään vuonna
2020.

Suomi-Venäjä-Seuran yhteistyökumppanit

Venäjä-yhteistyö
Suomi-Venäjä-seuralla on monipuolisia rajan ylittäviä kumppanuuksia. Venäjäyhteistyömme voidaan jakaa viiteen päätoimintoon: kulttuuriyhteistyöhön, suomalaisugrilaisten kielten ja kulttuurien yhteistyöhön, ystävyyskuntayhteistyöhön sekä Itämeren
alueen ja Barentsin alueen yhteistyöhön.
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Suomi-Venäjä-seura on EU-Venäjä Kansalaisjärjestöfoorumin jäsen. Seura tekee
yhteistyötä myös sekä Venäjän että Suomen suurlähetystöjen kanssa. Seuralla on sekä
valtakunnallisia, hallinnollisia että paikallisia venäläisiä sekä muilta Itämeren alueilta olevia
kontakteja. Huomioitavaa on, että paikalliset seuran osastot ovat muodostaneet
itsenäisesti lukuisia yhteistyötapoja venäläisten toimijoiden kanssa. Raja-alueiden
osastoillamme on luonnolliset ja päivittäiset suhteet Venäjän puolelle. Verkostoissa on
luonnollisesti paljon erilaisia kansalaisjärjestöjä ja myös kaltaisiamme ystävyysseuroja.
Venäläisten kanssa tehdään kulttuurivaihtoa esimerkiksi eri esiintyjäryhmien, taiteilijoiden,
muusikoiden esiintymisten ja näyttelyiden järjestämiseksi. Niin ikään yhteistyö koostuu
mm. oppilaiden kouluvierailuista, vierailijaluentojen ja asiantuntijavierailujen
järjestämisestä, matkailusta ja museoyhteistyöstä, yritysvierailuista sekä
ystävyyskuntatoimintaan osallistumisesta. Suomi-Venäjä-seura ja sen paikallisosastot
toimivat aktiivisesti uusien kontaktien luomiseksi itärajan yli sekä Itämeren alueella.
Alueellisia yhteistyön esimerkkejä kuvataan tässä toimintasuunnitelmassa erikseen.
Kahdenvälisen toiminnan lisäksi olemme mukana kansainvälisten verkostojen
toiminnassa, kuten arktisessa ja Barents-alueen yhteistyössä, Itämeren maiden
kansalaisjärjestöverkostoissa sekä suomalais-ugrilaisessa konsultaatiokomiteassa.
Olemme kumppaneina EU:n ja Venäjän raja-alueohjelmien hankkeissa, kuten PohjoisSuomen ja Karjalan välisessä käsityöhankkeessa sekä Itä-Suomen ja Karjalan
teatterihankkeessa.

Yhteistyö hallinnollisella tasolla
Suomi-Venäjä-seuralla on hyviä kontakteja Venäjän keskus- ja aluehallintoihin, joita
tarvitaan esimerkiksi suuria yhteisiä tapahtumia, kuten kulttuurifoorumia,
ystävyyskuntakongressia ja suomalais-ugrilaista maailmankongressia järjestettäessä.
Merkittävä rooli Suomen puolella on opetus- ja kulttuuriministeriön, ulkoministeriön ja
Suomen sekä Venäjän edustustojen ja konsulaattien kanssa tehtävällä yhteistyöllä.
Yhteydet Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen kanssa ovat myös tiiviit.
Pohjois-Suomen alueella pidämme yllä tiiviitä yhteyksiä Murmanskin alueelle ja Karjalaan,
myös Itä-Suomesta on erityisen paljon yhteyksiä Karjalaan ja Etelä-Suomesta Pietariin ja
Leningradin alueelle. Virallisen ystävyyskuntakongressin lisäksi olemme tukena kuntien
ystävyyskuntatoiminnassa, jonka kautta yhteyksiä on pieniin ja suuriin
venäläiskaupunkeihin. Parhaimmillaan ystävyyskuntatoiminnasta (esimerkiksi TurkuPietari, Oulu-Arkangeli sekä Hämeenlinna-Tver) hyötyy monipuolisesti kunnan lisäksi
myös tavallinen kuntalainen, muut järjestöt sekä kulttuuri- ja liike-elämä.
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Toimintavinkki

Turku-Pietari -yhteistyö
Turun alue tutkii toimintavuonna 2020 mahdollisuuksia aloittaa tiiviimpi yhteistyö Suomi-talossa
toimivan Turku-keskuksen kanssa Pietarissa. Turku-keskus toimii Turun kaupungin edunvalvojana
Leningradin alueella ja Pietarissa.
Suomi-Venäjä-seura toimii Turun kaupungin läheisenä yhteistyökumppanina Turku-Pietari -välisten
ystävyyskaupunkisuhteiden ylläpidossa, erityisesti eri kulttuuriprojektien saralla. Tavoitteenamme on
myös kytkeä Suomen Pietarin instituutti tähän yhteistyöhön mukaan.

Itämeri, Barents ja Arkangel -yhteistyö
Suomi-Venäjä-seura toimii kansalaisjärjestöjen Itämeriverkoston (Baltic Sea NGO
Network) maakoordinaattorina. Kansalaisjärjestöverkoston tavoite on edistää
kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia kaikissa Itämeren maissa sekä järjestöjen
keskinäisen yhteistyön lisäämistä.
Suomi-Venäjä-seuran Turun alue on vahvasti mukana yhdessä Turun kaupungin kanssa
Itämeripäivässä 2020. John Nurmisen säätiö lanseerasi Itämeripäivän myös Helsingissä
elokuussa 2019. Päivän tavoitteena on herättää toivoa: Itämeri voi olla mallimeri ja uusien
ratkaisujen koelaboratorio koko maailmalle. Helsingin ja Turun aluetoimistoille tapahtuma
antaa mahdollisuuden viedä eteenpäin yhteisen ympäristökasvatushankkeen suunnittelua.
Suunnitteilla olevan projektin tavoite on vahvistaa Itämeren alueen ympäristökasvattajien
rajat ylittävää osaamista jakamalla hyviä käytänteitä, vertailemalla niitä sekä luomalla
uudenlaisia, vuorovaikutuksellisia ja innovatiivisia ympäristökasvatuksen ja yleisen
ympäristötietoisuuden vahvistamisen menetelmiä. 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
kutsutaan partnereita Suomesta, Virosta, Venäjältä ja mahdollisesti Puolasta.
Barentsin alueen yhteistyö heijastuu erityisesti Suomi-Venäjä-seuran pohjoisen alueen
toiminnassa. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi Murmanskin alueen Suomen ystävien
kanssa. Arkangelin alueella pääkumppanimme on kansalaisjärjestökeskus Garant.
Yhteistyö Karjalan Tasavallan alueen kanssa on tiivistä. Yhteistyökumppaneita ovat mm.
Karjala-Suomi-Seura, Kostamuksen Suomen Ystävät, Kostamuksen kaupunki, Nuori
Karjala sekä Louhen piirin hallinto ja Murmanskin Suomen-ystävät.
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Suomalais-ugrilainen yhteistyö
Suomalais-ugrilaisen toiminnan kautta yhteistyöverkostomme ulottuu Siperian puolelle.
Suomi-Venäjä-seura toimii suomalais-ugrilaisen konsultaatiokomitean päämajana.
Luontevasti saman pöydän ääreen päästään sukututkijoiden ja sukuseurojen kanssa.
Suomalais-ugrilaisessa toiminnassa yhtymäkohtia on Suomi-Unkari-seuran, Viro-seurojen,
karjalaisseurojen sekä muiden sukukansaseurojen toimintaan. Ivalon osaston kautta
seuralla on saamelaisalueella yhteistyötä Saamelaiskäräjien, Saamelaisalueen
koulutuskeskuksen ja muiden saamelaisorganisaatioiden kanssa.

Suomen eri alueet, kunnat ja kaupungit sekä kielen tukemisen yhteistyökanavat
Kunnat ja niiden alaiset organisaatiot, kuten kulttuuri-, kirjasto-, nuoriso-, sivistys- ja
museotoimi ovat seuran osastojen luontaisia sidosryhmiä. Osa kunnista on seuran
yhteisöjäseninä vaikuttamassa toimintaamme.
Tiivistämme yhteistyötä erilaisissa hankkeissa alueellisten organisaatioiden kanssa, kuten
maakuntaliittojen, ELY-keskusten, aluehallintoviranomaisten, taidetoimikuntien ja
elokuvakeskusten kanssa. Kuntaliiton kanssa järjestämme Ystävyyskuntakongressin
Tveriin 8.-10.6.2020. Venäläinen pääosapuoli tapahtumassa on Rossotrudnichestvo.
Venäjällä tapahtuman järjestämiseen osallistuu myös paikallisia toimijoita. Tapahtuman
pääjärjestäjänä toimii Tverin kaupunki.
Olemme mukana edistämässä Opetushallituksen varhennetun kielenopetuksen hanketta
eri puolilla Suomea. Seura on aktiivinen oppilaitosyhteistyössä, esitellen kouluissa,
oppilaitoksissa ja yliopistoissa kansalaisjärjestötoimintaa ja venäjän kieltä. Suomen
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venäjän kielen opettajat ry on avainkumppani venäjän kielen tukitoimia suunnitellessa.
Luonnollisia yhteistyökumppaneita ovat koulut, joissa opetetaan venäjää. Suomalaisvenäläinen koulu Helsingissä sekä Itä-Suomen koulu ovat kanavia uusiin avauksiin, kuten
kummikoulutoiminta-kokeiluun. Seuralla on tarjontaa muillekin kohderyhmille ja
oppiaineisiin, esimerkiksi sukukansapäivän aikoihin tarjottavat vierailut äidinkielen
tunneille. Moni seuran jäsen on kiinnostunut venäjän opiskelusta, joten tiedotamme
paikallisesti aikuisille suunnatun avoimen sivistystyön (kansalaisopistot ym.) tarjonnasta.

Järjestökenttä
Seuralla on yhteistyötä Cultura-säätiön kanssa, jonka yksi päätehtäviä on työ Suomen
venäjänkielisten parissa. Osastoillamme on paikallista yhteistyötä venäjänkielisten ja
monikulttuuristen järjestöjen ja verkostojen kanssa, esimerkiksi Marttojen, Luontoliiton,
4H:n, Partion ja SPR:n kanssa. Luonnollisesti myös muut ystävyysseurat, kuten PohjolaNorden ovat yhteistyön kehittämisen kannalta meille tärkeitä. Monella muullakin
kansalaisjärjestöllä on risteäviä kiinnostuksenkohteita, joita vuonna 2020 yhdessä
selvitetään. Uusia yhteistyökumppaneita etsitään aktiivisesti.
EU-Venäjä kansalaisjärjestöfoorumi tarjoaa seuralle hyvät mahdollisuudet verkostoitua
Euroopassa. Venäläisiä yhteistyöjärjestöjä on kuvattu tässä luvussa osana Venäjän
kanssa tehtävää yhteistyötä.

Yrityselämä ja matkailu
Seuran yhteisöjäseninä on yrityksiä eri puolilta Suomea. Seuralla on myös
tiedotusyhteistyötä yrityselämän Venäjä-verkostojen kanssa, kuten Suomalais-venäläisen
kauppakamarin, East Officen ja Team Finlandin kanssa. Alueellisesti meillä on yrityksille
suunnattuja verkostoitumistapahtumia, kuten vuosittainen Kostamuksen bisnesfoorumi.
Venäjälle matkustavat ovat meille luonteva kohde- ja sidosryhmä.

Toimintavinkki

Kostamus Business forum
Pohjois-Suomen aluetoimisto yhdessä Kainuun liiton ja Kostamuksen kaupungin kanssa järjestää
vuosittaisen Kostamuksen bisnesfoorumin lokakuussa. Tapahtuma tarjoaa eri kokoisille yrityksille
mahdollisuuden verkostoitua venäläisiin yrityksiin. Tapahtuma on suosittu ja tuottanut konkreettisia
tuloksia.

Matkatoimistokumppaniemme kanssa tuotamme erikoismatkoja Venäjälle. Eri puolella
Suomea osastomme järjestävät matkoja paikallisten matkatoimistojen kanssa. Tarjoamme
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viisumipalveluja Lähialuematkojen Solovisa-palvelun kautta, Turun viisumipalvelun sekä
paikallisesti yhteistyössä Venäjän edustustojen ja viisumikeskusten (Turku, Lappeenranta)
kanssa.

Kulttuurikontaktit ja tiedeyhteistyö
Suomi-Venäjä-seuralla on erittäin laajat kontaktit venäläisiin kulttuuritahoihin. Tämä näkyy
seuran monipuolisessa kulttuuritarjonnassa. Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin
kautta yhteistyötä tehdään koko Venäjän alueella. Uusia kontakteja muodostetaan
jatkuvasti.
Organisaatioomme kuuluva Suomen Pietarin instituutti toimii seuran osastojen ja muiden
organisaatioiden tukena kulttuuri- ja tiedeyhteistyössä Venäjälle. Yhteistyötä tieteen
edustajien kanssa kehitetään. Yliopistojen asiantuntijoiden kanssa teemme yhteistyötä
erityisesti kutsumalla heitä esiintyjiksi avoimiin yleisötilaisuuksiin sekä levittämällä Venäjää
koskevaa tutkimustietoa. Olemme aktiivisesti mukana Aleksanteri-instituutin Venäjäverkostoissa ja tapaamisissa, kuten Aleksanteri-foorumissa.
Olemme avoimia kaikille uusille yhteistyötarjouksille. Seuran toiminnassa on yhtymäkohtia
monien julkisen ja kolmannen sektorin toimijoille. Yhteistyötä on paikallisesti luterilaisten ja
ortodoksisten seurakuntien kanssa.

Viisumipalvelut
Yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa tarjoamme Venäjään liittyviä
asiantuntijapalveluja. Keskeinen palvelutuote on viisumit, joiden välityksessä
hyödynnetään olemassa omaa ja yhteistyökumppanien asiantuntemusta.
Seuralla on monivuotinen yhteistyö Lähialuematkojen Solovisa-viisumipalvelun kanssa,
jota ovat hyödyntäneet erityisesti Helsingin, Kuopion, Oulun ja Tampereen toimistot.
Vuonna 2020 yhteistyötä kehitetään edelleen.
Myös Turun toimiston ylläpitämä viisumipalvelu tarjoaa valtakunnallista ja luotettavaa
viisumipalvelua, jonka asiakkaita ovat mm. Turun kaupungin eri organisaatiot, yhdistykset
ja yksityiset henkilöasiakkaat. Turun viisumipalvelua käyttää merkittävä määrä Venäjälle
eri alojen vientiä tekeviä yrityksiä myös Varsinais-Suomen ulkopuolelta. Turun aluetoimisto
etsii uusia yhteistyö- ja verkostoitumismahdollisuuksia tämän yrityskentän kanssa
järjestämällä yrityksille paikallisia info-tilaisuuksia Suomi-Venäjä-seuran toiminnasta
toimintavuoden 2020 aikana.
Seuraamme mielenkiinnolla lokakuussa 2019 käynnistyneen sähköisen ilmaisviisumin
(Pietari ja Leningradin oblast) vaikutuksia Venäjän matkailuun. Näemme erittäin
positiivisena kaiken kehityksen, joka helpottaa matkustamista Venäjälle.
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5. Kulttuuritoiminta
Suomi-Venäjä-seura järjestää kulttuuritapahtumia koko Suomen alueella. Tässä luvussa
esitellään seuran näkyvimmät kulttuuritoiminnan muodot.

Verkostoituminen
Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi 2020
Suomi-Venäjä-seura järjestää vuosittain kulttuurialan verkostoitumistapahtuman
Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä
Venäjän federaation kulttuuriministeriön, venäläisen foorumikoordinaattorin ja
foorumitapahtuman isäntäkaupungin kanssa. Maiden kulttuurihallintojen välinen ja
ruohojuuritason toimijoiden partneriyhteistyö on kulttuurifoorumitoiminnan ytimessä.
Vuodesta 2020 lähtien Venäjän osapuolen valmistautumista foorumiin koordinoi Kizhin
saaren museo.
XXI Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi järjestetään 2.-3.10.2020 Lahdessa. Foorumin
päätapahtumapaikkana toimii Sibeliustalo. Tapahtumaan odotetaan yhteensä 350-380
osallistujaa Suomesta ja Venäjältä. Foorumin pääteema on ”Miten kulttuuri tekee

kaupungista paremman?”. Muita foorumin keskeisiä aihepiirejä ovat musiikki-, museo- ja
ympäristöala.
Vuonna 2020 on suomalaisten vuoro tehdä hanke-ehdotuksia venäläisille. Venäläiset
toimijat puolestaan vastaavat suomalaisten ehdotuksiin. Yhteistyökumppanihaku alkaa
marraskuun 2019 lopussa ja päättyy kesäkuun 2020 alussa. Etusijalla ovat uudet partnerit
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ja hankkeet. Hanke-ehdotukset ja vastaukset tehdään ja käännetään sähköisesti
kulttuurifoorumin kaksikielisessä tietokannassa osoitteessa www.kultforum.org.
Kulttuurifoorumin hanketoimijat voivat hakea foorumin jälkeen starttirahoitusta
yhteishankkeensa käynnistämiseen. Suomi-Venäjä-seura saa Suomen opetus- ja
kulttuuriministeriöltä 50 000 euroa edelleen jaettavaksi kulttuurifoorumin suomalaisille
hanketoimijoille, jotka neuvottelivat yhteishankkeista syksyllä 2019 Tulan
kulttuurifoorumissa.
Suomi-Venäjä-seura hyödyntää kulttuurifoorumin tarjoamat mahdollisuudet omaa
kulttuuritoimintaansa kehittäessään. Seuran osastot ja aluetoimistot osallistuvat
partnerihakuun ja foorumitapahtumaan sekä levittävät tietoa foorumista paikallisille
kulttuuritoimijoille.
Kulttuurifoorumin tiedotuksen pääkanavana toimivat kotisivut www.kultforum.org.
Tiedotuksessa hyödynnetään monipuolisesti sosiaalisen median eri kanavia. Vuonna 2020
partnerihaun markkinointia tehostetaan molemmissa maissa.
Suomi-Venäjä-seura on kulttuurifoorumin pääjärjestäjä yhdessä foorumitoimintaa
rahoittavien Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Venäjän federaation
kulttuuriministeriön kanssa.

Kulttuuritapahtumat Suomessa
Laadukkaiden venäläistä kulttuuria esittelevien tilaisuuksien järjestäminen on vahvinta
osaamisaluettamme. Kun kaikki osastojen paikallinen toiminta lasketaan mukaan, seura
järjestää vuosittain useita satoja kulttuuritapahtumia. Osa tapahtumista muodostaa suuria
tapahtumakokonaisuuksia, joita toteuttamassa on laaja yhteistyöverkosto.

Toimintavinkki

Venäläisen kulttuurin viikko Kuopiossa 17.-23.2.2020
Kuopiossa järjestetään jo yhdeksännen kerran venäläisen kulttuurin viikon. Suomi-Venäjä-seura on
tapahtumakokonaisuuden organisoija ja päätiedottaja. Tapahtuma koostuu useista osatapahtumista,
joiden järjestämisestä ottavat vastuun eri organisaatiot. Venäläisen kulttuurin viikkoa on kiitelty mm.
siitä, että se saa niin monet eri tahot verkostoitumaan Venäjä-teeman ääreen ja puhaltamaan yhteen
hiileen. Vuoden 2020 kulttuuriviikolla ohjelmassa on mm. kulttuuri-iltoja, näyttelyitä, venäläinen
maslenitsa-rieha ja elokuvafestivaali. Seura järjestää mm. tapakulttuuriluennon, nelipäiväisen VII KinoHelmikuu -elokuvafestivaalin sekä maslenitsa-laskiaisriehan Kuopion torilla. Tapahtumien
järjestämiseen haetaan avustusta Kuopion kaupungilta.
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Elokuvat
Venäläisen elokuvan festivaali Kino Lokakuu 2020
Venäläisen elokuvan festivaali Kino Lokakuu järjestetään jo kolmannentoista kerran
Helsingissä 13.-16.2.2020. Festivaalilla esitetään yhdeksän venäläistä nykyelokuvaa.
Festivaali on muodostunut jo osaksi vakiintunutta helsinkiläistä kulttuurielämää
kävijämäärän hipoessa tuhatta. Festivaalin Facebook-sivu kerää yli 35 000 tykkääjää,
mikä on valtava määrä millä tahansa kriteerillä tarkastettuna.
Kino Lokakuu levittäytyy vuoden aikana koko Suomeen. Osastomme ja aluetoimistomme
esittävät elokuvia yli 20:lla paikkakunnalla mm. Joensuussa, Kuopiossa,
Lappeenrannassa, Oulussa, Porissa, Riihimäellä, Tampereella, Turussa. Seuran
osastojen lisäksi elokuvatapahtumia järjestävät eri kaupunkien elokuvakerhot,
elokuvakeskukset, koulut ja kirjastot.
Ilmaiseksi lainattavia Kino Lokakuun elokuvia on seuran nettisivuilla lähes sata.
Lainattavien nykyelokuvien lisäksi DVD:ltä tai muistitikulta esitettävien klassikkojen
määrää lisätään vuosittain. Tuotamme yhdessä Joensuun yliopiston kanssa suomen
kielellä tekstitetyn venäläisen lasten elokuvan peruskoulun alaluokkien ja lasten toimintaa
järjestävien organisaatioiden käyttöön.

Toimintavinkki

Venäläisen nykyelokuvan viikot Turussa 2020
Turussa järjestetään vuonna 2020 kaksi Venäläisen nykyelokuvan viikkoa. Tammikuussa järjestetään
ensimmäinen elokuvaviikko, jonka ohjelmistossa nähdään Kino Lokakuun ohjelmistoa vuodelta 2019.
Toinen elokuvaviikko järjestetään puolestaan marraskuussa 2020 ja sen ohjelmistossa nähdään
uusinta Kino Lokakuussa esitettyä venäläistä elokuvaa. Molemmat elokuvaviikot tuotetaan Logomoon
ja ne toteutetaan yhteistyössä Logomon ja Varsinais-Suomen elokuvakeskuksen kanssa.

Pienryhmät Suomen kiertueelle
Pienryhmien kiertueet toteutetaan yhteistyössä aluetoimistojen ja seuran
paikallisosastojen kanssa. Osastoille valmistellaan selkeä esittely tarjottavista ryhmistä
kuluineen. Pienimuotoisia kiertueita tuetaan rahallisesti seuran budjetista. Osastojen on
tämän lisäksi haettava paikallisrahoitusta ja yhteistyökumppaneita.
Musiikkiklovneriaa päiväkoteihin, kouluihin ja kirjastoihin
Esiintyjät Pasi Pihlaja Suomesta ja Tagir Venäjältä yhdistävät ammattitaitonsa
musiikkiklovnerian saralla. Instrumentteina esityksissä käytetään puhallinsoittimia.
Molemmat ovat omilla tahoillaan tehneet pitkän uran klassisen musiikin parissa
orkestereiden johtajina ja musiikkipedagogeina.
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Tätä kahden miehen musiikkiklovneriaesitystä tarjotaan osastoille järjestettäväksi
yhteistyössä päiväkotien, koulujen, kirjastojen, kotiseutuyhdistysten yms. paikallisten
yhteistyökumppaneiden kanssa.

Folkloreyhtyeet Veresk ja Sudarushka
Suomalais-Venäläisen kulttuurifoorumin neuvottelujen tuloksena osastoille tarjotaan kahta
(Veresk ja Sudarushka) folkloreyhtyettä. Myös näitä ryhmiä voi viedä esiintymään
päiväkoteihin ja kouluihin tai käyttää osaston omissa tai yhteistyöverkostojen
tapahtumissa.

MoscowBoys-Kvartetti syksyllä Suomeen
Hengästyttävän monipuolinen musiikkiteatteri-tanssikvartetti MoscowBoys tuotetaan
kiertueelle Suomeen Helsinkiin ja kolmelle myöhemmin päätettävälle paikkakunnalle
vuoden 2020 syksyllä. Lännessä tapahtumapaikaksi on suunnitteilla Tampere, Pori tai
Seinäjoki. MoscowBoysin esitys on klassista- ja pop-musiikkia, klovneriaa ja akrobatiaa
yhdistävä vauhdikas show.

Näyttelyt
Suomi-Venäjä-seuran näyttelyjä voi tilata ilmaiseksi seuran nettisivuilta. Valikoimasta
löytyy klassikkokirjailijoista kertovia näyttelyjä, elokuva- ja mainosjulistenäyttely, rockvalokuvanäyttely ja Villein pipo -näyttely. Tilaaja saa näyttelyn itselleen maksamalla
yhdensuuntaiset postikulut. Lainaustoimintaa jatketaan ja näyttelytarjontaa täydennetään
mahdollisuuksien mukaan.
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Matkat
Suomi-Venäjä-seura järjestää koko seuran tason yhteisiä kulttuurimatkoja, alueellisia
matkoja sekä osastojen matkoja. Kaikilla matkoilla käytetään matkatoimistojen palveluja
matkan järjestämisessä.

Kirjailijoiden Kiova
Seura järjestää kirjallisuusmatkan Kiovaan vuoden 2020 pääsiäisen aikaan.
Kirjallisuusmatkalla kuljemme Anna Ahmatovan, Mihail Bulgakovin, Konstantin
Paustovskin, Taras Shevtshenkon ja Lesia Ukrainkan jalanjäljillä. Matkalla tutustutaan
myös Kiovan historiaan ja Venäjän syntyyn. Yksi tutustumiskohteista on juutalaistuhojen
muistomerkki Babi Jar. Matkanjohtajana toimii Merja Jokela ja asiantuntijana Martti
Anhava. Matka tehdään lentäen.

Kulttuurikaupunki Kazan ja Jelabuga
Elokuun ensimmäisenä viikonloppuna suuntaamme Pietarin kautta kohti Tatarstanin
pääkaupunkia Kazania. Kazanissa tutustumme tataarien mielenkiintoiseen kulttuuriin ja
alueen monikulttuurisuuteen kaikin aistein. Käymme Volgalla risteilyllä ja Jelabugassa
kunnioittamassa taidemaalari Ivan Shishkinin ja runoilija Marina Tsvetajevan muistoa.
Osallistumme kyläjuhliin. Matkanjohtajana toimii Merja Jokela.

Rautateitä pitkin 150 vuotta Pietariin
Vuonna 2020 tulee kuluneeksi 150 vuotta Riihimäen ja Pietarin välisen rautatieyhteyden
avaamisesta. Suomen ja Venäjän rautatiemuseot sekä VR ja RZD (Venäjän valtion
rautatiet) ovat tuottamassa juhlavuoteen liittyvää ohjelmaa. Haluamme tehdä
tiedotusyhteistyötä juhlavuoden valmistelijoiden kanssa sekä mikäli mahdollista, olemme
mukana myös toiminnan toteuttamisessa. Järjestämme Rautateitä pitkin 150 vuotta teemaisen pääsiäismatkan Tampereelta Pietariin 10.-13.4.2020.

Luennot
Meille on tärkeää, että Venäjää käsittelevää tietoutta esitellään luentojen ja
keskustelutilaisuuksien kautta laajasti ympäri Suomea. Asiantuntijoina on niin seuran
luottamushenkilöitä ja henkilökuntaa kuin yhteistyökumppanien asiantuntijoita. Esimerkiksi
Aleksanteri-instituutissa ja Ulkopoliittisessa instituutissa sekä paikallisissa yliopistoissa,
esimerkiksi Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa ja Viestinnän
tieteenalayksikössä, on paljon Venäjä-osaamista. Luentojen aiheina on usein tapakulttuuri,
maantuntemus, kieli, ruoka, arki tai yhteiskunta. Nyt ajankohtaisimpina teemoina esiin
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nousevat ympäristö ja demokratialiikehdintä Venäjän eri kaupungeissa. Kutsumme
Venäjältä em. teemoihin perehtyneitä tahoja sekä kulttuurialan vaikuttajia.

Venäläinen ruoka
Etninen ruoka on muodikasta ja venäläisen ruuan lisäksi kiinnostaa esimerkiksi
georgialainen, uzbekkilainen ja karjalainen keittiö. Asiantuntijat löytyvät useimmiten
omasta jäsenistöstä. Seuran osastot järjestävät eri puolilla Suomea suosittuja ruokailtoja ja
-kursseja sekä osallistuvat ravintolapäiviin.

Toimintavinkki

Kulttuurikauha-hanke
Haapaveden osasto yhteistyössä kaupungin ja venäläisten yhteistyökumppanien kanssa käynnisti
Savonlinnan Kulttuurifoorumissa 2018 Kulttuurikauha-hankkeen. Siinä järjestetään paikallista
lähiruokaa kunnioittavia ruokapajoja Suomen ja Venäjän puolella, kokkikilpailuja sekä makumatkoja
Suomi-Venäjä-seuran jäsenille ja muille asiasta kiinnostuneille Suomen puolelta Venäjälle.
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Messut ja toritapahtumat
Seura on mukana eri puolilla Suomea järjestettävissä tapahtumissa esittelemässä
toimintaansa. Esimerkiksi Porissa osallistutaan heinäkuussa jo perinteisesti
SuomiAreenan kansalaistoriin, Helsingissä elokuiseen Veresk-festivaaliin sekä
Lappeenrannassa osasto on mukana järjestämässä Pietarilaiset
markkinat -kulttuuritapahtumaa.

Toimintavinkki

Mahdollisuuksien tori
Itä-Suomen osastot osallistuvat yhdessä aluetoimiston kanssa Mahdollisuuksien tori -tapahtumiin
esim. Kuopiossa, Mikkelissä, Lieksassa ja Joensuussa. Itä-Suomen alue pyrkii näkymään ja
mahdollisesti olemaan mukana muissakin paikallisissa toritapahtumissa ja messuilla sekä isommissa
yleisötapahtumissa kuten Kuopio tanssii ja soi -tapahtumassa tai Joensuun Ilosaarirockissa.

Kulttuuriprojektit
Olemme mukana toteuttamassa suuria suomalais-venäläisiä hankkeita. Vuonna 2020 ItäSuomessa jatkuu “Theatre Cross-Roads" - teatterihanke ja Pohjois-Suomessa on
käynnistymässä “Northern Craft ID” käsityöhanke sekä Arkangeli-Pihkovakansalaisjärjestöhanke.

Toimintavinkki

Theatre Cross-Roads -hanke
Karelia CBC -rahoitteinen hanke jatkuu syyskuun loppuun 2020. Pääpartnerina on Karjalan
Kansallinen teatteri. Suomen puolelta koordinointivastuu on Suomi-Venäjä-seuran Itä-Suomen
aluetoimistolla. Mukana Suomesta ovat myös Joensuun kaupunginteatteri ja Pohjois-Karjalan
koulutuskuntayhtymä Riveria. Hankkeessa pyritään nykyaikaistamaan Karjalan tasavallan ja PohjoisKarjalan alueiden teatteripalveluita ja suuntaamaan niitä enemmän nuorten ja lapsiperheiden käyttöön.
Hanke tarjoaa monipuolista suomalais-venäläistä koulutusta rajan molemmin puolin.
Kesäkuussa 2019 Joensuun Niittylahdessa järjestettiin The Art of Movement -workshop 10
suomalaiselle ja 10 venäläiselle näyttelijälle. 22.-27.6.2020 Petroskoissa tai sen lähistöllä järjestetään
vastaava koulutus näyttelijöille. Workshopin aikana valmistuu nuorille suunnattu esitys. Elokuun alussa
esitys lähtee rajan ylittävälle ulkoilmakiertueelle. Ensimmäinen esitys on Petroskoissa ja sen jälkeen
vielä kahdella paikkakunnalla Venäjän Karjalassa. Suomessa kiertue tulee Kiteelle, Joensuuhun ja
Outokumpuun. Venäjän puolella esityksessä käytetään hankkeelle hankittavaa liikuteltavaa lavaa,
Suomessa hyödynnetään jo olemassa olevia lavoja. Kiertueelle lähtee myös konserttityyppinen esitys
sekä vauvoille suunnattu vauvateatteriesitys, josta vastaa Karjalan Kansallinen nukketeatteri. Kaikki
esitykset ovat ilmaisia ja suunnattu lapsiperheille ja nuorille.
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6. Suomalais-ugrilainen yhteistyö
Suomalais-ugrilainen maailmankongressi Tartossa
VIII Suomalais-ugrilaisten kansojen maailmankongressi järjestetään 17.-19.6.2020 Virossa
Tartossa. Pääteemana on ”Kulttuuriympäristö – kieli ja mieli”. Kongressin neljässä
teemaistunnoissa käsitellään seuraavia aiheita:
1. Kansalaisyhteiskunnan toiminta suomalais-ugrilaisten kielten säilyttämisessä ja
kehittämisessä
2. Suomalais-ugrilaiset kulttuurit – perinteistä uuteen aikaan
3. Suomalais-ugrilaiset kansat muuttuvissa ympäristöolosuhteissa
4. Joukkotiedotusvälineet
Sovittujen kiintiöiden mukaan kongressiin voi osallistua 15 suomalaista delegaattina.
Delegaattien yhteismäärä on 215 henkeä. Tarkkailijoiden määrää ei rajoiteta. Tapahtuman
päävastuu on virolaisilla järjestäjillä. Kongressin isäntänä toimii Viron presidentti Kersti
Kaljulaid.

Sugrifest-tapahtumat
Seura on vuodesta 2014 ollut aktiivisesti mukana suomalais-ugrilaisen sukukansapäivän
(Sugrifest) vietossa lokakuun kolmannen lauantain ympärillä. Vuonna 2019 seura ja sen
osastot olivat järjestämässä tapahtumia yli 20 paikkakunnalla. Yhdessä muiden
sukukansatoimijoiden järjestämme myös vuonna 2020 Sugrifest-tapahtumia.
Tavoitteinamme on lisätä tietoisuutta suomalais-ugrilaisista kansoista Suomessa sekä
kannustaa erityisesti nuoria kieltenpuhujia Venäjällä aktiivisesti käyttämään kieltään ja
kehittämään nykypäivään sopivia keinoja. Jatkamme vuonna 2019 toteutettua yhteistyötä
suomalais-ugrilaisten sometähtien kanssa ja kutsumme heitä mukaan suomalaisugrilaiseen maailmankongressiin. Ylläpidämme Sugrifestin Facebook-sivua, joka jakaa
suomalais-ugrilaisia uutisia ympäri vuoden.
Seuralla on myös perinteisiä paikallisia ystävyyssuhteita suomalais-ugrilaisille alueille.
Esimerkiksi Turun toimistolla ja Museokeskuksella on Komiin tasavallan taidetaloon
pysyvä yhteistyösuhde, jonka tuloksena järjestetään syksyllä 2020 käsityöpajoja Kuralan
kylämäelle. Pudasjärven osastolla taas on Syktyvdinin piirissä vakiintunut yhteistyö, josta
syntyy esimerkiksi vuosittaista koulujen välistä toimintaa. Itä-Suomen ja Kainuun osastoilla
on ystävyyssuhteita karjalaiskyliin ja Lapin alueella Murmanskin alueen saamelaisiin.
Karjalan tasavalta ja monet muut alueet täyttävät ensi vuonna 100 vuotta. Juhlallisuudet
huomioidaan tapahtumissa ja matkoissa sekä tiedotuksessa.
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7. Venäjän kielen tunnetuksi tekeminen
Vuonna 2020 panostetaan erityisesti venäjän kielen opetuksen tukemiseen. Toiminnassa
halutaan nostaa esille 1.1.2020 voimaantuleva muutos varhennetun A-kielen opetuksesta.
Suomi-Venäjä-seura ottaa aktiivisesti osaa keskusteluun sen puolesta, että oppilaiden
ensimmäinen kieli olisi muu kuin englanti.

Yhteistyö Opetushallituksen ja muiden kielen opetusta tukevien tahojen kanssa
Suomi-Venäjä-seura on liittynyt Opetushallituksen koordinoimaan yhteistyöverkostoon
SvenskaNu:n, Goethe-instituutin sekä Institut français de Finlandin kanssa. Seura
osallistuu kieltenopettajien koulutustilaisuuksiin sekä tekee yhteistyötä vieraiden kielten
edistämiseksi Suomessa. Suomi-Venäjä-seura tekee yhteistyötä myös Venäjän tiede- ja
kulttuurikeskuksen kanssa.
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Toimintavinkki

Kummikoulutoiminta
Suomi-Venäjä-seura käynnisti pilottihankkeena kummikoulutoiminnan vuonna 2019. Ensimmäiset
osastojen ja koulujen väliset kummisuhteet muodostettiin neljällä paikkakunnalla: Joensuussa,
Imatralla, Lappeenrannassa ja Helsingissä. Paikalliset osastot ryhtyivät hankkeessa alueella toimivien
koulujen kummeiksi. Kummikouluiksi valittiin Itä-Suomen koulu ja Suomalais-venäläinen koulu, jotka
tarjoavat varhennettua venäjää alkaen esikoulusta.
Kummikoulutoiminnan ideana on tuoda paikallisosasto ja koulu yhteen ja järjestää näiden välille
monipuolista kulttuuritoimintaa, matkoja, tapahtumia ja venäjän kielen teemapäiviä. Kummiosastot ja
koulut markkinoivat toimintaansa toistensa kanavissa. Keskusseura välittää kouluihin jaettavaksi
venäjän kielen kannustinmateriaalia. Kummikoulutoimintaa on tarkoitus laajentaa vuoden 2020 aikana
ainakin Tampereelle ja Turkuun.

Venäjän kielen kurssit ja koululaismatkat
Suomi-Venäjä-seura kannustaa elinikäiseen oppimiseen. Paikallistasolla järjestetään
erilaisia keskustelukerhoja ja oppimisryhmiä. Seura järjestää kesällä myös kielikursseja
Pietariin yhteistyössä Pietarin valtiollisen yliopiston kanssa. Vuonna 2020 kurssit
järjestetään kesä-heinäkuussa.
Kouluryhmille tarjotaan kaksi valmista matkapakettia Pietariin teemalla Oman luokan
kanssa Pietariin huhti-toukokuussa 2020. Koululaisryhmien matkoja yhteistyössä
opettajien kanssa järjestää Tuija Mäkinen. Kieli- ja koululaisryhmien matkoista vastaa
vastuullinen matkanjärjestäjä.

Venäjän kielen kannustinmateriaali
Vuoden 2020 aikana panostetaan venäjän kielen kannustinmateriaalien hankkimiseen.
Seura satsaa materiaaleihin näyttävästi omalla rahoituksella sekä lisäksi haetaan
avustusta materiaalien lisätuotantoon. Tarve on suuri, sillä vuonna 2020 materiaaleja
jaetaan seuraavasti:
•
•
•
•

opetushallituksen koulutustilaisuudet
kieltenopettajille
kielivalintaillat: tammi-helmikuu
koulujen yleistarpeet, kummikoulut
SuomiAreena 2020 sekä osastojen ja
alueiden tapahtumat

Nykyisten materiaalien eli kirjanmerkin,
lukujärjestyksen ja arvostelutarrojen lisäksi
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hankitaan some-materiaalia yhteistyössä videobloggaaja Kirill Sultanshin kanssa, julisteita
sekä tuubihuiveja.

Seminaari venäjän kielen opettajille
Vuodelle 2020 on suunnitteilla opettajille seminaari Jyväskylään. Täydennyskoulutuksen
tarve on suuri, erityisesti Helsingin ulkopuolella. Koulutus tehdään yhteistyössä Jyväskylän
yliopiston venäjän kielen laitoksen ja paikallisosaston kanssa. Asiantuntijoina
hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen kautta
Suomessa 2010-luvun puolivälissä vierailleita asiantuntijoita.

Venäjän kielen stipendit ja muu toiminta
Haemme stipendipääomaa siten, että voimme jakaa ylioppilasstipendit sekä
kannustusstipendejä peruskoulujen 1.-, -2.-, 6.- ja 9.-luokkien oppilaille ja lukion 1.─2.luokkien opiskelijoille. Yhteistyötä osastojen stipendien jaossa kehitetään siten, että
stipendien summat olisivat jotakuinkin yhtenäiset koko maassa.
Kouluille tarjotaan myös lauantaiteemapäiviä, satutunteja, kokkikursseja sekä lukioihin
rock-aiheinen kiertue. Vuosittainen Venäjän kielen Tähti -kilpailu vuodelle 2021
käynnistetään syksyllä 2020.

Aikuisopiskelu
Jäsenistömme on kiinnostunut venäjän kielen opiskelusta. Teemme tiedotusyhteistyötä
kansalaisopistojen kanssa ja osa osastoistamme järjestää omia kieli- ja keskustelukerhoja.

Toimintavinkki

Suomi ja venäjä toiminnan kielinä
Valkeakosken osaston toiminnassa huomioidaan kaksikielisyys kautta linjan, jolloin toiminta palvelee
suomenkielisten venäjän oppimista ja venäjänkielisten suomen oppimista. Tapahtumissa,
ruokailloissa, sieni- ja luontoretkillä asioihin tutustutaan kahdella kielellä. Kuukausittaisessa
kirjallisuuspiirissä luettavaksi valitaan kirjoja, jotka on luettavissa niin suomeksi kuin venäjäksi.

8. Alueelliset toiminnan painopisteet
Vuonna 2020 järjestämme Pietarissa 31.1.-2.2. Vetävä Venäjä -jäsenviikonlopun, joka
toimii samalla osastojen valtakunnallisina neuvottelupäivinä. Viikonlopun aikana
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tutustutaan seuran hallinnoimaan Suomen Pietarin instituuttiin sekä muihin potentiaalisiin
yhteistyökumppaneihin.
Osastojen alueellisessa yhteistyössä osastot päättävät itse paikallisesti, mikä yhteistyön
tapa parhaiten toimii. Seuran työntekijät ovat tukena yhteistyön koordinoinnissa.
Yhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi 1) lähiosastojen aluetapaamisissa tai 2) alueellisen
kokouksen ja ohjausryhmän kautta. Vuoden 2020 kokemusten perusteella yhteistyön
malleja voidaan seuraavina vuosina jatkaa sellaisinaan tai kehittää eteenpäin.

Malli 1) Lähiosastojen aluetapaamiset
Lähialueen osastot pitävät vuodessa 1-2 avointa suunnittelutapaamista, joihin kutsutaan
osastojen johtokunnat. Seuran työntekijä kutsuu tapaamiset kokoon ja myös koordinoi ja
tukee yhteistyötä. Eri osastot toimivat vuorotellen isäntinä. Tavoitteena on yhteisen
toiminnan, projektien ja tiedonvaihdon lisääminen. Yhteistyöllä voi olla paikallisia
strategisia painopisteitä. Tapaamisissa päätetään, miten yhteyttä pidetään tapaamisten
välillä ja tarvitaanko alueella pysyvämpi ohjausryhmä ja yhteyshenkilöt. Tapaamiset
alkavat vuoden 2020 alussa, jolloin käydään läpi erityisesti osaston vuosikokousasioita:
osaston uusien sääntöjen hyväksyminen, edustajakokousedustajien ja
valtuustoehdokkaiden valinta sekä osastotoiminnan raportoinnin käytännöt.
Syksyn 2019 piirikokouksissa esitetään mallin käyttöönottoa seuraavilla alueilla:
•
•
•

Etelä-Suomi: Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Pääkaupunkiseutu, Radanvarsi,
Rannikko-osastot
Länsi-Suomi: Häme-Pirkanmaa, Satakunta, Pohjanmaa (Etelä- ja KeskiPohjanmaa, Pohjanmaa), Svensk- och tvåspråkiga avdelningarna på Österbotten
Itä-Suomi: Keski-Suomi, Savo (Etelä- ja Pohjois-Savo), Pohjois-Karjala.

Toimintavinkki

Uutta aluetoimintaa Itä-Suomessa
Helmikuussa järjestetään aluetapaamisia Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa ja
Pohjois-Karjalassa. Tapaamisissa kerrotaan osastoille organisaatiouudistuksesta, neuvotaan
osastojen vuosikokouksissa käsiteltävistä asioista, mm. sääntömuutoksesta ja käydään läpi vuoden
aikana toteutettavia tapahtumia.
Viitenä aikaisempana vuonna osastojen koulutukset on pyritty toteuttamaan hieman rennommalla
otteella Piknik-tapaamisissa. Vuonna 2020 tapaamisia jatketaan, koska niistä on saatu hyvää
palautetta. Piknik-tapaamisille järjestetään asiapitoista koulutusta esim. nettisivupäivittämisestä,
blogikirjoittamisesta, tapahtumien järjestämisestä, maahanmuuttajien houkuttelemisesta toimintaamme
jne.
Lisäksi Itä-Suomen alueen osastoille järjestetään syksyllä aluetapaaminen, jossa on luennoitsija.
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Malli 2) Aluekokous ja ohjausryhmä
Alueen osastot kokoontuvat kevätkokoukseen, jossa valitaan alueelle ohjausryhmä ja sen
tehtävät sekä päätetään muista sovituista asioista (esim. alueen toiminnan- ja talouden
suunnittelusta ja seurannasta). Aluetoimiston työntekijä yhdessä ohjausryhmän kanssa
valmistelee kokouksen ja on tukena ohjausryhmän työskentelyssä. Lisäksi syksyllä
voidaan järjestää lähiosastojen tapaamisia.
Syksyn 2019 piirikokouksissa esitetään mallin käyttöönottoa seuraavilla alueilla:
•
•

Pohjois-Suomi: aluekokouksen ja ohjausryhmän kokoontumisten lisäksi syksyisin
lähiosastojen tapaamisia Kainuussa, Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla.
Varsinais-Suomi ja osia Satakunnasta (aiempi Turun piirin alue)

Toimintavinkki

Nuoret ja maahanmuuttajat järjestötoiminnassa
Suomi-Venäjä-seuran Turun alue on viime vuosina saanut ilahduttavan määrän nuoria ja
venäjänkielisiä maahanmuuttajia mukaan toimintaansa. Tämä huomioidaan myös tulevina vuosina
toiminnan ja tapahtumien suunnittelussa sekä toteutuksessa.
Järjestämme toiminnan suunnittelua ja osastojen verkostoitumista varten Jäsenviikonlopun Säkylän
kauniissa maisemissa Kalikassa loppukesästä 2020 yhteistyössä Ala-Satakunnan osaston kanssa.
Jäsenviikonlopussa on tarkoitus suunnitella Turun aluetoimintaa vuodelle 2021.

9. Suomen Pietarin instituutti
Suomen Pietarin instituutti (SPI) on keskeinen
suomalaisen kulttuurin ja tieteen edustaja
Venäjällä. Sen tehtävänä on edistää suomalaisen
kulttuurin näkyvyyttä sekä tunnistaa ja ennakoida
teemoja ja ilmiöitä, jotka resonoivat kohdeyleisön
kanssa. Instituutin kohdeyleisö on laaja, mutta
lähivuosina erityisessä fokuksessa ovat kriittisesti
ajattelevat, ulkomaista mediaa seuraavat ja
yhteiskunnallisesti aktiiviset kaupunkilaiset.
Instituutti saavuttaa toiminnallaan ja
viestinnällään uskottavuutta myös nuorten
keskuudessa.
Suomi-Venäjä-seura toimii Suomen Pietarin
instituutin taustajärjestönä. Instituutin
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taloudellinen ja hallinnollinen työ on seuran hallituksen ohjauksessa. Suomen Pietarin
instituutilla on johtokunta, joka toimii instituutin toiminnan kehittämisen tukena.
Johtokunnan puheenjohtaja on Kalervo Väänänen. Muut johtokunnan jäsenet ovat Ilkka
Salonen, Marjo Mäenpää, Suvi Saloniemi, Sanna Iskanius sekä seuran pääsihteeri Niina
Sinkko, joka toimii myös instituutin asiamiehenä. Instituutilla oma vuosittainen
toimintasuunnitelmansa.
Vuonna 2020 kehitetään erityisesti toimintaa instituutin ja seuran välillä. Esimerkkinä tästä
on tammi-helmikuun 2020 vaihteessa järjestettävä seuran Vetävä Venäjä -koulutus, jossa
instituutti tarjoaa tiloja sekä esittelee toimintaansa yhdessä muiden Suomi-Talon
toimijoiden kanssa.
Vuonna 2020 instituutin suurimmat hankkeet ovat Albert Edelfelt ja Romanovit -näyttely
Sinebrychoffin taidemuseossa, kiertotalous-aiheinen yleisötapahtuma Pietarissa
yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa sekä suomen kielen opettajien aluekokous.

10. Viestintä
Viestinnällä tehdään seuran monipuolista toimintaa näkyväksi, pyritään innostamaan
mahdollisimman monet mukaan sekä tarjotaan mielenkiintoista Venäjä-tietoa.
Vuonna 2020 viestinnän päätavoitteena on tukea järjestöuudistuksen toimeenpanoa sekä
strategian uudistamista: sisältöjä, painopisteitä ja rakenteita uudistetaan. Suomi-Venäjäseuran painotuotteita ja muita viestintämateriaaleja kehitetään yhdenmukaisemmiksi niin,
että seuralle muodostuu selkeämmin tunnistettava ulkoasu. Resurssien niukkuuden takia
tässä edetään askeleittain.

Tärkeimmät viestintäkanavat
Seuran viestinnän tärkeimmät viestintäkanavat ovat Kontakt-jäsenlehti, seuran kotisivut
www.suomivenajaseura.fi, Facebook, Twitter sekä uutiskirjeet. Kontakt-jäsenlehti
julkaistaan tuttuun tapaan neljä kertaa vuodessa yhteistyössä Venäjän Aika -lehden
kustantajan Omnipress Oy:n kanssa. Vähitellen jäsenlehden sisällön ryhmittelyä
uudistetaan niin, että se heijastaa selkeämmin seuran painopisteitä ja jäsenien
mielenkiinnon kohteita. Myös uutiskirjeen sisältöä uudistetaan. Itä-Suomen aluetoimisto
suunnittelee suomalais-venäläisen seinäkalenterin tuottamista myös vuodelle 2021.
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Uusia avauksia
Tavoitteenamme on saada myös alle 35-vuotiaita mukaan seuran
toimintaan. Heitä ei tavoita kovin hyvin Facebookin tai jäsenlehden
kautta, vaan toimivampia kanavia ovat Instagram ja YouTube.
Seuran työvoimaresurssit ovat kuitenkin rajalliset, joten uusien
kanavien haltuunotto ei ole mahdollista vanhalla tavalla toimien.
Useat järjestöt ovat saaneet vapaaehtoisia mukaan Instagram-tilinsä sisällön
tuottamiseen.
Vuonna 2020 seurassa kootaan n. 5-10 hengen vapaaehtoisrinki, joka lähtee kehittämään
seuran viestintää Instagramissa. Yhteistyö rakennetaan niin, että vapaaehtoiset pääsevät
tuottamaan sisältöä omien taitojensa ja innostuksensa mukaan, kun taas päävastuu
teknisestä julkaisemisesta ja muokkaamisesta on seuran tiedottajalla.
Yksi seuramme tärkeimmistä tavoitteista on mahdollistaa matalankynnyksen
osallistuminen toimintaan valtakunnallisesti. Seuramme ja sen osastot järjestävätkin eri
puolilla Suomea mielenkiintoisia luentoja ja muita tapahtumia. Monet ovat toivoneet näiden
videoimista tai suoralähettämistä, mutta toistaiseksi teknisiä ongelmia ei ole saatu
järkevillä kustannuksilla ratkaistua. Myös tähän ongelmaan haetaan ratkaisua
aktiivijäsenistämme: vuoden 2020 aikana pyritään luomaan vapaaehtoisverkosto, joka
mahdollistaisi luentojen videoinnin tai suoratoiston eri puolilla Suomea. Ajatuksena on
julkaista jälkitallenteet seuran YouTube-kanavalla ja jakaa sieltä kotisivuille ja eri
somekanaviin.
Seuran tiedottaja on osallistunut tilaisuuksiin, joissa eri alojen järjestöt kohtaavat ja
pohtivat yhdessä monikanavaisen järjestöviestinnän kysymyksiä sekä tutkivat niitä
mahdollisuuksia, joita viestinnän kehittyminen tarjoaa järjestötoiminnalle. Tähän
keskusteluun osallistuminen on osoittautunut hyödylliseksi ja sitä jatketaan myös vuonna
2020.

12. Hallinto ja talous
Hallinto
Suomi-Venäjä-seuran päättävät elimet ovat hallitus (pj., 2 varapj., ja 8-10 jäsentä),
valtuusto (pj., 2 varapj., 36-40 jäsentä) ja edustajakokous. Seuran valtuusto kokoontuu
vuoden aikana kerran sääntömääräiseen kokoukseen marras-joulukuussa. Suomi-Venäjäseuran uusien sääntöjen mukainen edustajakokous pidetään 16.5.2020 Kuopiossa.
Hallitus kokoontuu 8-9 kertaa vuoden aikana: osa kokouksista voi toteutua sähköisesti ja
osa kokouksista voidaan teemoittaa. Seuran tulevaa toimintaa suunnitteleva hallinnon ja
työntekijöiden seminaari järjestetään elokuussa 2020. Nk. toimintaseminaarissa
hyödynnetään ulkopuolisia näkemyksiä seuran toiminnan kehittämiseksi.
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Henkilöstö, henkilöstökoulutus ja työhyvinvointi
Suomi-Venäjä-seuralla on henkilöstöä sekä Helsingissä sijaitsevassa keskustoimistossa
että aluetoimistoissa. Henkilöstöllä on laajaa Venäjä-osaamista, mitä hyödynnetään
monipuolisesti seuratyössä. Seuran työntekijöiden osaamista tuetaan tarjoamalla
mahdollisuuksia päivittää tietoutta Venäjästä eri tavoin. Tällaisia päivitystilaisuuksia ovat
mm. valtakunnallinen Aleksanteri-foorumi ja muut eri tahojen järjestämät tilaisuudet.
Seuran henkilöstön jatkuva kouluttaminen on tärkeää. Erityisesti kiinnitetään huomiota
henkilöstön voimavarojen ja osaamisen kehittämiseen. Vuoden 2020 aikana tarkennetaan
työntekijöiden toimenkuvia järjestöuudistuksen toteuttamiseen liittyen sekä kehitetään
työtehtäviä uudistuneen järjestön kannalta mielekkäämmiksi. Työntekijöitä kannustetaan
tuomaan esille kouluttautumisen tarvetta, ja siihen pyritään vastaamaan.
Kouluttautumisessa otetaan huomioon projektimuotoisen toiminnan lisääntyminen ja siihen
liittyvä rahoittajien vaatima hanketoiminnan suunnittelu, hakemuksien valmistelu,
raportoinnit ja tilitykset. Henkilöstökoulutuksessa huomioidaan myös uuden IT-tekniikan
mukanaan tuoma koulutustarve, sekä käytössä oleviin it-ohjelmiin liittyvä käyttäjäkoulutus.
Seuran uuden strategian mukaisesti luodaan ja kehitetään henkilökunnan erikoistumista
strategian osa-alueiden toteuttamisessa.
Vuonna 2020 jatketaan henkilökunnan vuonna 2019 alkanutta työnohjausta. Työnohjaus
tukee henkilöstön jaksamista sekä oman työn kehittämistä tulevaisuudessa.
Suomi-Venäjä-seurassa ja sen hallinnoimassa Suomen Pietarin instituutissa noudatetaan
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita. Seuralla ja instituutilla on tätä varten laadittu
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.
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Jäsenrekisteri, jäsenmaksujen perintäpalvelut ja jäsenkortti
Jäsenrekisteripalvelut hankitaan Avoine Oy:ltä, jonka tarjoama Ankkuri jäsenrekisteriohjelmaan on käyttöoikeus pääkäyttäjällä, aluetoimistojen käyttäjillä ja
osastojen jäsenrekisterin hoitajilla.
Jäsenrekisterin ylläpitoon liittyvät IT-palvelut hankitaan myös Avoine Oy:stä ja rekisterin
osoitetietojen päivitys ostetaan Avoine Oy:n toimesta Posti Oy:ltä.
Jäsenrekisteriä kehitetään vuonna 2020. Otetaan käyttöön verkkomaksuominaisuus
sähköisessä jäsenliittymislomakkeessa. Niin ikään kehitetään Ankkuri -jäsenrekisterin
automaattivastaustoimintoja. Jäsenmaksujen perintä 2020 tehdään yhteistyössä
CardPlussan kanssa. Seuran nykyinen jäsenkortti on voimassa 2019-2020.
Seuran jäsenkorttiin on painettu seuran omat jäsenedut. Kortilla jäsen saa vuosittain
voimassa olevat alennukset Venäjän Aika-lehden tilaushinnasta, viisumeista, seuran
matkoista sekä seuran tilaisuuksien pääsylipuista. Jäsenetuja monipuolistetaan vuoden
2020 aikana. Seuran jäsenedut ovat nähtävissä kotisivuilla ja Kontaktissa.
Osastot saavat korvauksetta osastokirjeiden postituksessa tarvittavat tarrat sekä osastojen
perusjäsenlistat ja maksuntarkkailulistat.

IT-palvelut ja taloushallinto
Seuran IT-palvelut on ulkoistettu Telia Inmics Nebula Oy:lle, jonka kautta saadaan etätuki
kaikille seuran ja aluetoimistojen yhteisessä verkossa oleville päätelaitteille. Seuran
keskusjärjestön ja aluetoimistojen henkilökunnalla on käytössä Windows 365 -palvelut.
Palvelujen valinnassa otetaan huomioon etätyön vaatimukset. Vuonna 2020 IT-palveluista
haetaan kustannussäästöjä kilpailuttamalla ne.
Kirjanpidosta ja palkkahallinnosta vastaa Tilibic Oy (1.1.2019 alkaen). Seuran
organisaatiouudistuksen myötä kaikkien alueiden kirjanpito hoidetaan yhdessä
järjestelmässä, Netvisor -ohjelmaa käyttäen. Seura tuottaa taloushallinnon palvelut myös
Suomalais-ugrilaisten kansojen konsultaatiokomitealle, Suomen Pietarin instituutille,
Merihaan Tilapalvelu Oy:lle sekä niille seuran ja aluetoimistojen hallinnoimille projekteille,
joissa seura toimii tilitys- ja raportointijärjestönä.
Talouspalvelut käsittävät mm. projektikohtaiset talousarviot, käytännön rahaliikenteen
hoidon, palkkahallinnon, työnantaja- ja viranomaismaksut, viranomaisraportoinnin, erilaiset
projektitilitykset, kirjanpidon henkilöstöhallintoon kuuluvat palvelut sekä em. palveluihin
liittyvän konsultoinnin.
Suuremmissa seuran, alueiden 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 aluetoimiston/osaston kanssa.
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Työterveys- ja työehtosopimus sekä eläkekassa
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen lopetti vuoden 2015 lopussa kaikkien hallinnassaan olevien
eläkekassojen hoidon. Suomi-Venäjä-seura on vastannut 1.1.2016 alkaen Suomi-Venäjäseuran vanhan eläkekassan ja siihen kuuluvien keskusjärjestön ja alueiden (Etelä-Suomi)
eläkeläisten eläkemaksuista ja niihin liittyvistä vero- ja viranomaissuorituksista
ja -ilmoituksista.
Henkilöstön työterveyshuoltosopimus on tehty keskitetysti lääkärikeskus Mehiläisen
kanssa kaikilla toimistopaikkakunnilla, kohdistuen kaikkiin seuran palkkalistoilla oleviin
työntekijöihin.
Suomi-Venäjä-seuralla on oma työehtosopimus Akavan Ylemmät toimihenkilöt YTH ry:n
kanssa. Nykyinen Suomi-Venäjä-seura ry. – Akavan Ylemmät toimihenkilöt YTH ry.
työehtosopimus päättyy 31.5.2020. Keväällä 2020 neuvotellaan uusi työehtosopimus.
Seuran ja henkilöstön yhteistyön edelleen kehittämiseksi seurassa toimii nimetyt TEStoimikunta ja työsuojelutoimikunta, joissa on työntekijöiden ja työnantajan edustus.

11. Kehittämistyö
Seurassamme on ollut vuodesta 2018 käynnissä järjestöuudistus, jossa on uudistettu
seuran säännöt. Suurimpana muutoksena on piirijärjestötasosta luopuminen, jonka
seurauksena alueellista yhteistyötä kehitetään eteenpäin uudella tavalla. Tavoitteena on,
että seuran valtakunnallinen toiminta vahvistuu, paikalliset vahvuudet pääsevät näkyviin ja
uudet avaukset mahdollistuvat. Työntekijöiden hallinnosta vapautuvaa työaikaa
panostetaan osastotason työn tukemiseen ja kehittämiseen. Vuosi 2020 on erityisesti
järjestöuudistuksen myötä organisaation kehittämisen vuosi.

Osastojen kehittämisavustukset
Suomi-Venäjä-seuran budjetin mukaisesti tuetaan seuran osastojen toimintaa
kehittämisavustusten kautta. Keskusjärjestö esittää, että alueet oman taloutensa puitteissa
varaavat oman avustussumman osastojen kehittämishankkeiden tukemiseen. Esimerkiksi
Itä-Suomi panostaakin 3000 euroa alueellaan erityisesti nuoriin kohdistuviin hankkeisiin.
Osastojen kehittämishankkeissa tuetaan vuonna 2020 erityisesti koko perheille suunnatun
toiminnan kehittämistä, uusien ystävyyskumppanusten luomista, ympäristöön ja venäjän
kielen tukemiseen suunnattua toimintaa. Osastojen toiminnan kehittäminen on tärkeää.
Järjestöuudistuksen myötä vapautuvaa henkilöstön työaikaa suunnataan erityisesti
osastotuen lisäämiseen.
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Muu koulutus ja tukimateriaalit
Vuonna 2020 järjestetään myös pienimuotoisia koulutuksia viestinnän ja järjestötyön
kehittämisen asioista esim. kotisivujen päivittämisestä, sosiaalisen median käytöstä,
ajankohtaisista talousasioista (tulorekisteri yms.) ja jäsenrekisteristä. Erityistä huomiota
kiinnitetään uusien jäsenten vastaanottamiseen ja uudenlaisten toimintamuotojen
kehittämiseen. Lisäksi osastoja tuetaan kädestä pitäen järjestöuudistuksen tuomien uusien
asiakirjojen täyttämisessä. Eri tavoin pyritään pitämään mukana myös ne, joille sähköisten
lomakkeiden täyttäminen on vaikeaa. Koulutuksen lisäksi tuotetaan osastotyössä
tarvittavia tukimateriaaleja.
Seuran vapaaehtoisilla on paljon asiantuntemusta, jota kannattaa entistä enemmän ottaa
myös osastokoulutuksen käyttöön. Esimerkiksi Vetävä Venäjä -tilaisuudessa osastot ja
osallistujat otetaan mukaan järjestämään ohjelmaa ja työpajoja.

