
Virtuaalinen toiminta seurassa ja osastoissa



Illan sisältö
Esimerkkejä seuran virtuaalitoiminnasta

Esimerkkejä osastojen virtuaalitoiminnasta

Keskustelua virtuaalitapahtumista vuonna 2022

Keskustelua osastojen tuen tarpeesta



Virtuaalinen toiminta seurassa – mitä se on?

Toiminta, joka toteutuu kokonaan tai osin verkossa
• Toiminta sosiaalisessa mediassa
• Toiminta sähköisillä kokous- ja tapahtuma-alustoilla

• Microsoft Teams, Zoom, GoogleMeet, YouTube-/Facebook-livestream jne
• Voi olla reaaliaikaista ja/tai nauhoitettua (video)
• Voi olla seuran itse tuottamaa tai ulkopuolelta tilattua
• Sisältö voi periaatteessa olla mitä vain: kokoustamista, koulutusta, 

keskustelutilaisuuksia, luentoja, tapahtumia, musiikkia, videota jne.
• Virtuaalisen toiminnan etu on se, että se ei ole paikkaan sidottua ja 

siitä on mahdollisuus jättää pysyvä jälki



Seuran somekanavat (tilasto 1.9.2021)

• Facebook-sivu (7010 seuraajaa) ja virtuaaliryhmä (813 jäsentä)
• Instagram (376 seuraajaa)
• Twitter, SVS blogit (567 seuraajaa)
• Youtube (141 tilaajaa)
• VK (69 seuraajaa)
• SVS Blogit (suomivenajaseura.fi)
• Whatsapp, Telegram
• Ainakin yhdellä osastolla Tiktok-tili





Osastojen esimerkkejä



Virtuaaliset kokoukset, seminaarit, luennot

• Edustajakokous, valtuuston ja hallinnon toiminta
• Koulutukset ja etäinfot
• Konferenssit, suurtapahtumat:

• Suomalais-Venäläinen kulttuurifoorumi, suomalais-ugrilainen 
maailmankongressi

• Venäjän ja suomenkielen opetuksen seminaari
• Vetävä Venäjä

• Luennot ja keskustelutilaisuudet



Sarjamainen toiminta

• Virtuaalinen kirjallisuuspiiri kerran kuussa
• Juttutuvat/Razgovornyi klub kerran kuussa
• Virtuaaliset elokuvanäytökset (Venäjän tiede- ja kulttuurikeskus)
• Kangasalan osaston kulttuurivartit
• Haapaveden osaston videot
• Igor Parrin matkavideot virtuaaliryhmässä



Striimaukset ja videot

• Buranovon mummojen konsertti
• Toorama-yhtyeen konsertti
• Mihail Ioninin / Räppäri-Haamun / Tomi Leppäsen konsertit
• Kirill Sultanshinin venäjän kielen opetuksen video
• Museoiden etäopastukset: Repin-näyttelyn opastukset
• Kallio-Vallilan matkailuilta, Käpylän kirjaston kirjallisuusstriimit, 

Lappeenrannan nojatuolimatkat, Haapaveden Ruokavideot



Millaisia virtuaalisen toiminnan kokeiluja 
osastoissa on ollut?

Millaisia ideoita tai suunnitelmia syksylle tai 
vuodelle 2022?

Mitkä ideoista sopisivat seuran valtakunnalliseen 
toimintasuunnitelmaan?



Millaista tukea osastot tarvitsevat 
virtuaaliseen toimintaan? 
• Ideoita?
• Tekijöitä?
• Teknisiä välineitä?
• Rahallista tukea?
• Koulutusta, kokemusten vaihtoa?
• Mitä muuta?



Kiitos huomiostanne, tavataan taas!

Olkaa rohkeasti yhteydessä:

Riku Savonen, riku.savonen@venajaseura.com
Niina Sinkko, niina.sinkko@venajaseura.com

mailto:riku.savonen@venajaseura.com
mailto:maria.korhonen@venajaseura.com
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