
SVS puheenjohtajapäivä 23.1.2021 

Temaattisten työryhmien yhteenveto 

1) Miten ympäristö-teema näkyy osastojen toiminnassa 2021? 

Vetäjänä aluejohtaja Päivi Kärnä paivi.karna@venajaseura.com 
 

• Teemavuoden tavoite: Tuodaan seurassa tehtävää ympäristö- ja luontotoimintaa esiin ja 
kehitetään uutta toimintaa. Kun tehdään usealla paikkakunnalla, kokonaisuudesta tulee isompi 
ja siitä on helpompaa kertoa myös ulospäin. Teemavuoden tuloksena syntyy uusia pysyviä 
toimintamuotoja, joiden avulla tavoitetaan uudenlaisia ihmisiä.   
• Seurassa ei ole tehty valmista pakettia, jota osastot voisivat toteuttaa, vaan jaamme 
kokemuksia ja  ideoimme yhdessä.   

Esimerkkejä siitä, mitä työryhmän osallistujien osastoissa on jo tehty:  
• Iin osasto: aikeisempina vuosina (10-20 vuotta sitten) vietiin venäläisiä vierailijoita 
metsäretkille ja järjestettiin ympäristötaidetapahtumia molemmin puolin rajaa.   
• Kiihtelysvaaran osasto: toiveissa kehittää luontoon liittyvää rajan ylittävää yhteistyötä – 
luonto on joka puolella läsnä. Värtsilään on kontakteja. Alueella molemmin puolin rajaa virtaa 
Jänisjoki, johon liittyen voitaisiin tehdä jokin yhteinen hanke.   
• Hervannan osasto: Osasto on tehnyt matkoja Siperiaan ja niillä on tullut tutuksi niin 
paikallinen luonto kuin ympäristöongelmatkin. Leena Kakko on työstämässä esitelmää Siperian 
luonnosta ja ympäristökysymyksistä ja voisi esittää sen useammassakin osastossa.   
• Käpylän osasto: Osasto on lähettänyt kierrätettyjä tavaroita humanitaarisena tukena, 
järjestänyt sieniretkiä. Nyt kiinnostavat mm. Itämereen liittyvät kysymykset   
• Lahden osasto: Osastolla on yhteistyökumppanina maahanmuuttajayhdistys ja ne ovat 
yhteistyönä suunnitelleet kierrätykseen ja jätteidenkäsittelyyn liittyvää tiedotushanketta 
venäjänkielisille. Osana voisi olla tutustumisretki jäteasemalle. Tähän haettiin Lahden 
kaupungin avustusta, mutta sitä ei saatu, joten nyt aiotaan toteuttaa se muulla rahoituksella.   
• Kallio-Vallilan osasto: Osasto on järjestänyt Venäjän kierrätystilanteeseen ja 
ympäristökysymyksiin liittyen seminaareja Venäjän kaupallisen edustuston kanssa. 
Kiinnostuksena on myös luontomatkat esim. Siperiaan.   
• Tampereen osasto: Osasto on järjestänyt retkiä kansallispuistoon  

Yhteistyö osastojen kesken ja työtekijöiden kanssa  
• tukea tarvittaisiin ainakin tiedottamiseen   
• Ideoiden vaihdosta on hyötyä   
• Työntekijöiltä löytyy tietoa mm. puhujista luennoille   
• 2.2. klo 18.00 on Infoa ja ideointia: työpaja ympäristöteemavuoteen liittyen.   
• Jatkossa ympäristö- ja luontotoiminnasta kiinnostuneet osastot voivat kokoontua Zoom-
kokouksiin muutaman kuukauden välein. Päivi Kärnä kutsuu kokouksen koolle huhtikuussa, 
jolloin voidaan kertoa, mitä kukin osasto on tekemässä ja miten asiat ovat edenneet. Opitaan 
toisiltamme!   
• Ympäristöryhmä Vetävään Venäjään?   
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2) Miten huomioimme nuoret osastotoiminnassa? 

Vetäjänä aluejohtaja Soile Tirri, soile.tirri@venajaseura.com , ryhmä työskenteli Flinga.fi työkalun avulla 
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3) Toimiiko jäsenrekisteri? 

Vetäjänä järjestöpäällikkö Riku Savonen, riku.savonen@venajaseura.com 

Mitä asioita jäsenyyttä ja jäsenrekisteriä kehitettäessä tulee ottaa huomioon? 

 

 

 

 

 



4) Miten osasto voi toimia monikielisesti? 

Ryhmän vetäjänä aluejohtaja Marja Malmi, marja.malmi@venajaseura.com. Ryhmä hyödynsi menti.com -
työkalua 

 

 

  

mailto:marja.malmi@venajaseura.com


5) Miten saan osastooni uudenlaista nostetta? 

Vetäjänä pääsihteeri Niina Sinkko, niina.sinkko@venajaseura.com 

Keskustelimme hyvin monipuolisesti erilaisista hyviksi koetuista malleista vauhdittaa osaston toimintaa. 
Kokosimme niistä tällaisen listan toisten osastojen avuksi. Lisäksi totesimme myös, että seuran 
verkkosivuille tarvittaisiin vinkkilista kaikesta siitä, mitä osasto voi tehdä. Näiden vinkkien takaa voisi nousta 
konkreettisempia neuvoja, valmiita tapahtumakuvauksia jne. 

- Vuosittaiset teemat ohjaavat suunnittelutyötä. 
- Teemat auttavat uudenlaisen toiminnan suunnittelussa. 
- Vuosittaiset teemat nousevat seuran strategiasta ja auttavat osastoa toteuttamaan sitä paikallistasolla. 
- Kysytään jäseniltä toiveita. 
- Uusia ideoita otetaan käyttöön aktiivisesti. 
- Kokeillaan hyvinkin monitasoista toimintaa, joka liittyy vaikka vain löyhästikin Venäjään. Esim. sieniretki, 
jossa vaihdetaan reseptejä. 
- Järjestetään kevyempiä tapaamisia ja kohtaamisia toiminnan ideointiin. 
- Sosiaalinen media käyttöön! 
- Tukea kehitykseen saa aluejohtajilta ja toisista osastoista. 
- Tapahtumia kannattaa viedä tiedoksi alueen sosiaalisen median ryhmiin. 
- Jaetaan vinkkejä! 
- Osastojen parhaat vinkit jakoon esim. netissä tai Venäjän Aika lehdessä seurasivuilla. Hyviä - 
vinkkienvaihtotilaisuuksia ovat myös aluetapaamiset, Vetävä Venäjä ja muut koulutuspäivät. 
- Katsotaan uusin silmin osaston toimintaa. 
- Tehtävien kierrättäminen nopeammassa syklissä. 
- Uusia vastuutehtäviä: lukumummi, retkivastaava jne. Osa voi olla aika spesifejä ja hauskojakin. 
- Etsitään vinkkejä toisista järjestöistä. 
- Varataan rahallinen satsaus toimintaan. 
- Muista hakea rahaa myös seuran osastoavustuksista! 
- Haetaan avustuksia myös ulkopuolisilta, esim. kunnalta, Leader-rahoitus jne. 
- Etsitään uusia sidosryhmiä. Esimerkiksi: 
 - kirjastot 
 - muut järjestöt 
 - Vinkki: yhteiset retket ja esim. kansainvälinen elokuvaviikko yhteistyössä muiden 
 ystävyysseurojen kanssa. 
 - koulut 
 - kunta/kaupunki 
 - Osallistutaan oman asuinalueen tapahtumiin yhtenä järjestäjänä.  



6) Miten pääsemme osastossa virtuaalisen toiminnan alkuun? 

Vetäjänä aluejohtaja Maria Lepistö, maria.lepisto@venajaseura.com 

Tässä työryhmässä keskustelimme niistä välineistä, joita osastot jo ovat käyttäneet ja joita toivoisivat 
käytettävän tulevaisuudessa. Tuttuja työkaluja olivat sähköposti, WhatsApp, Facebook sekä Google Meet ja 
Microsoftin Teams. Ryhmän jäseniä kuitenkin huoletti se, miten yhä useammat osaston jäsenistä saataisiin 
käyttämään virtuaalisia alustoja. Erityisesti striimaukseen tarvittaisiin apua ja 4.2.2021 pidettävä etäinfo 
osastojen vuosikokousten pitämisestä virtuaalisesti tulee tarpeeseen. 

Tapahtumien striimaus onnistuu helpoiten kuvaamalla tilaisuus ja viemällä se sen jälkeen YouTube-
kanavalle. YouTuben ja Facebookin kautta onnistuvat myös online-lähetykset. Seura voi lainata osastoille 
kameraa ja mikrofonia, jotta osasto voi alkuun ainakin testata tilaisuuksien tallentamista ennen omien 
laitteiden hankkimista. 

Jäsenten mielestä tärkeää virtuaalisissa tilaisuuksissa on tilaisuuden hyvä suunnittelu. Tietokoneelta tai 
älylaitteelta osallistuminen on raskasta eikä tapahtumien kannata olla kovin pitkiä. On puuduttavaa 
kuunnella yksitoikkoista puhetta pitkiä aikoja. Koska kilpailemme ihmisten vapaa-ajankäytöstä, niin 
virtuaalisten tilaisuuksien tulisi olla hauskoja ja mukavia. Yhdessä olo pandemian aikana onnistuu myös 
tietokoneen välityksellä, kannattaa rohkeasti lähteä toteuttamaan, vaikka jo aiemmin toteutettuja juttuja 
virtuaalisesti. 

Hyviä tapahtumia virtuaalisesti järjestettäväksi olisi esim. 

• Lukupiirit, matkailuillat 
• Kuulumisten vaihtamiset 
• Yhdessä leipominen 
• Tietoiskut Venäjästä (esim. laskiainen, naistenpäivä), musiikkitietovisat 
• Venäjän kielen lyhytkurssit 
• Lyhytkestoinen musiikkitilaisuus 
• Maljapuhekurssi  



7) Mistä löydän uuden jäsenen? 

Vetäjänä aluejohtaja Tuija Mäkinen  

Aivan aluksi tutustuimme seuran jäsenetuihin. Ne olivat ryhmän jäsenillä jonkin verran “hakusessa”.  
Työryhmän vetäjä totesi, että useimmiten ensimmäinen kysymys jäsenyyttä tarjottavalta on: “Mitä saan 
jäsenenä?” Ryhmän vetäjä korosti myös, että seuran oma väki ei voi tietää, mitkä edut kunkin mielestä ovat 
hyödyllisiä tai kiinnostavia. 

Ennen jäsenhankintaan ryhtymistä on tunnettava jäsenedut, oltava kiinnostunut niistä ja osattava 
kohdentaa eri henkilöille eri etuja. Esim. “automiehelle” ei välttämättä heti kannata heti kertoa 40 % 
alennusta Into Kustannuksen kirjoista tai kotona viihtyvälle hotelli- ja kylpylälomia, jotka taas voivat 
kiinnostaa lapsiperheitä. 

Meiltä tilattiin jäsenetupaperi kaikkiin osastoihin käytettäväksi jäsenhankintaan (osoitteessa 
suomivenajaseura.fi/osastoille). 

Keskustelu uusista jäsenistä oli vilkasta. Oli paljon ideoita erilaisista organisaatioista, joissa uusia jäseniä voi 
olla.  Kun sitten piti tarkentaa, keitä esimerkiksi ovat “virkamiehet”, sen määritteleminen oli vaikeampaa.   

Ryhmässä keksimme 18 eri kohdetta, jossa löytyy uusia jäseniä, sekä tapaa hankkia uusia jäseniä.  Nuorille 
ei löydetty keinoja, mutta moni otti onkeensa ajatuksen mm. venäjää opiskelevien lasten ja nuorten 
vanhempien tavoittamiseksi. 

Emme asettaneet varsinaista jäsenmäärätavoitetta, mutta asetimme tavoitteeksi, että kukin osasto ottaa 
tavoitteekseen lähestyä vähintään yhtä alla olevaa organisaatiota. 

 

 



Zoomissa lopuksi tehdyn palautekyselyn tulokset: 

 

 

 


