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Johdanto
Vuoteen 2022 Suomi–Venäjä-seurassa lähdetään edelleen koronapandemian vaikutusten
alla. Vuosilta 2020–2021 on siirtynyt paljon toimintaa, jota pyritään toteuttamaan vuoden
aikana koronatilanteen sallimissa rajoissa. Järjestön toimintaa myös kehitetään ja
monipuolistetaan entisestään. Koronapandemiasta on järjestössämme opittu paljon –
laadukas striimaustyö, toiminta hybridimuotoisena (verkko- ja läsnäolo tasavahvoja tapoja
tulla mukaan) sekä uudenlaiset toiminnan muodot ovat arkipäivää seuratyössä.
Virtuaalisuus mahdollistaa osallistumisen, mutta vaatii myös paljon: virtuaaliset
tapahtumat eivät myöskään ole ilmaisia ja niiden suunnitteluun ja toteutukseen tarvitaan
huomattava määrä aikaa ja osaamista.
Epävarmuus koronapandemian osalta varjostaa suunnitelmaa: voi olla, että kaikkea tässä
toimintasuunnitelmassa kirjattua ei voida sellaisenaan toteuttaa tilanteen mahdollisesti
jatkuessa. On huomattava, että varsinkin Venäjän koronatilanteen ennustaminen ja rajojen
yli liikkuminen voi edelleen tulevan vuoden aikana olla rajoitettua. Tämä aiheuttaa paineita
uudenlaisiin järjestelyihin, sillä kansainvälinen yhteistyö on meidän ensisijainen
tehtävämme. Suomi–Venäjä-seuralla on pandemian ajalta hyvä kokemus rajan yli
järjestettävästä virtuaalitoiminnasta. Olemme saavuttaneet mm. uudenlaisia ennätyksiä
näkyvyyden saamisessa ja saavutettavuudessa.
Järjestön toimintaa kehitetään edelleen vuoden 2022 aikana kaikilla osa-alueilla, sekä
paikallistasolla että hallinnon osalta. Kehitystyötä ja toiminnan painopisteitä kuvataan
tarkemmin tässä suunnitelmassa.

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 Venäjäyhteistyö, ja monipuolisten suomalais-venäläisten suhteiden ja yhteistyön rakentaminen.
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 sekä erityistehtäviä, joita suunnitellaan ja toteutetaan
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Suomi–Venäjä-seuran näkyvin toiminnan muoto on runsas kulttuuritoiminta. 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, EU-Venäjätyössä, Itämeren ja Barentsin alueen yhteistyössä sekä ystävyyskuntatoiminnassa. Seuran
toiminta on valtakunnallista. Olemme kaikille avoin, uskonnollisesti ja poliittisesti
sitoutumaton kansalaisjärjestö. Suomi–Venäjä-seura on suomalais-venäläisen yhteistyön
asiantuntijaorganisaatio. Roolimme neuvojana ja yhteistyön avustajana korostuu
jokapäiväisessä toiminnassamme.
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Suomi–Venäjä-seuran toiminnan painopisteet vuonna 2022
Suomi–Venäjä-seura on uudistunut monin eri tavoin vuosina 2019–2021. Kehitystyötä
jatketaan ja erityisesti tuetaan monipuolisen osastoverkon toimintaa. Edelleen jatketaan
jäsen- ja varainhankinnan kehittämistä. Tämä on ollut korona-aikaan hankalaa, koska
ihmisten kohtaaminen on ollut rajoitettua. Haluamme luoda uudenlaista toimintaa myös
osastotasolle, jonne mm. korona-ajan innoittamat virtuaaliset toimintatavat ovat tulleet
jäädäkseen perinteisen toiminnan rinnalle. Toiminnassa on tärkeää keskittyä
koronatilanteesta toipumiseen – toiminnassa on huomattava määrä asioita, joita ei olla
pystytty toteuttamaan. Läsnäolo järjestökentällä on nyt erityisen tärkeää.
Vuoden 2022 aikana toiminnassa jatketaan kahden pääteeman - nuorten ja ympäristön
parissa. Saimme näistä pääteemoista hyvän kokemuksen vuodelta 2021 ja kaikkia näihin
aihepiireihin suunniteltuja tapahtumia ei tuolloin saatu vietyä läpi koronasta johtuen.
Haluamme vuoden aikana erityisesti panostaa nuoria koskevaan toimintaan, jotta nuoret
saavat lisää tietoa ja kokemuksia Venäjästä, sen kielestä ja kulttuurista. Nuorten Venäjätietous on kovin ohutta ja haluamme avata naapurimaan kulttuuria ja
toimintamahdollisuuksia entistä enemmän heille. Huoli ympäristön tilasta on puolestaan
aihe, joka yhdistää monin eri tavoin suomalaisia ja venäläisiä.
Nuorten teema näkyy mm. kielikurssitarjonnassa, suomalais-ugrilaisissa tapahtumissa, ja
kulttuuritapahtumissa. Lapsille ja nuorille suunnitellaan erityisiä teematapahtumia mm.
Helsingin kulttuuritila Albatrossissa. Haastamme kaikki seuran osastot järjestämään
perheille suunnattua toimintaa - laskiaistapahtumia, satuhetkiä yhteistyössä kirjastojen
kanssa, kouluvierailuja jne. Nuoret ovat keskiössä myös venäjän kielen opetuksen
tukemisessa ja yliopistojen kanssa tehtävässä yhteistyössä. Seuran verkkosivuille luodaan
entistä parempi alusta, johon kerätään venäjän kielen opetuksen ajankohtaista tietoa ja
tuotetaan sisältöä nuorille. Nuoret nähdään toiminnassa aktiivisessa roolissa, heille
tarjotaan toiminnassa tilaa, aikaa ja tukea ja lähdetään nuorten toiveista liikkeelle.
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Ympäristöteema nousee esiin erityisesti seuran saamissa hankkeissa, luennoissa,
seminaareissa, suomalais-ugrilaisessa työssä, Ystävyyskuntakongressissa sekä
näyttelytoiminnassa. Korostamme 2022 aikana Suomen ja Venäjän välisen
ympäristöyhteistyön tärkeyttä. Molemmat maat sijaitsevat ilmaston lämpenemisestä
erityisesti kärsivillä pohjoisilla alueilla.
Haluamme myös matkoillamme toimia vastuullisesti: Suomi–Venäjä-seura kulkee
mieluiten junalla ja puhuu lähialuematkailun puolesta. Myös seuran hallinnon ja
työntekijöiden osalta pyritään supistamaan matkakuluja ja etsimään enemmän virtuaalisia
tapoja olla läsnä. Vuoden päätapahtuma ympäristöteemaan liittyen on Kotkassa
järjestettävä ympäristöteemainen suomalaisten ja venäläisten asiantuntijoiden ja
erilaisten toimijoiden seminaari. Ympäristöteemaisia hankkeita on kuvattu tarkemmin
hankeosiossa.
Näitä kahta pääteemaa tarkastellaan erityisesti juuri hyväksytyn, seuran uuden strategian
valossa. Teemoja pyritään sivuamaan mahdollisimman monissa yhteyksissä ja usealla
toiminnan eri tasolla.

Vaikuttamistyö
Suomen monipuolisin Venäjä-yhteisö
Suomi–Venäjä-seuran strategian tavoitteena on olla Suomen monipuolisin Venäjä-yhteisö.
Meillä on erittäin kattavat paikallistason ja ruohonjuuritoimijoiden kontaktit. Olemme myös
merkittävä tekijä valtakunnallisissa suomalais-venäläisissä yhteyksissä, jonka näkyvimpiä
tapahtumia vuonna 2022 tulevat olemaan Suomalais-venäläinen kuntien ja kaupunkien
yhteistyökongressi (Ystävyyskuntakongressi) sekä Suomalais-venäläinen
kulttuurifoorumi. Lisäksi seuran teemavuoden mukainen ympäristöseminaari tulee
olemaan huomattava maidemme välinen asiantuntijatapahtuma.
Järjestön paikallisosastot ovat eri puolilla Suomea tärkeä linkki alueensa suomalaisvenäläisissä yhteyksissä. Yhteisömme tarjoaa suomalaisille mahdollisuuden osallistua
sekä keveämpään venäjän kielen ja kulttuurin harrastamiseen, matkailuun ja maahan
tutustumiseen sekä syvempään ja spesifioituneimpaan yhteistyöhön ja uusien kontaktien
luomiseen. Meille on tärkeää, että suomalaisille muodostuu monipuolinen käsitys
Venäjästä ja tuomme esille paljon myös sellaisia asioita, jotka muuten eivät Suomessa
saa näkyvyyttä. Seuran rooli yhteyksien rakentajana Suomen ja Venäjän välillä useilla eri
tasoilla on huomattava.

Järjestämme mielekästä toimintaa ympäri Suomea
Meille on tärkeää, että toimintamme on monipuolista ja se koskettaa eri taustoista,
ikäpolvista ja kiinnostuksista yhteen tulevia ihmisiä. Toiminta ei ole poliittisesti,
uskonnollisesti tai muuten aatteellisesti sitoutunutta. Järjestämme toimintaa eri
sidosryhmien kanssa ja meille on luontevaa hakeutua yhteen toisten toimijoiden kanssa.
Toiminnassa on tärkeää tuoda esiin asioita, jotka ovat ajantasaisia ja puhuttelevat
kulloisessakin ajassa Suomen ja Venäjän välisessä kanssakäynnissä.
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Tuemme järjestömme paikallisosastoja uudentyyppisen toiminnan kokeiluissa ja
useampien osastojen yhteishankkeissa. Koko seuraväen yhteinen sekä yleisesti avoin
koulutustapahtuma, jo perinteeksi muodostunut Vetävä Venäjä järjestetään vuonna 2022
Turussa. Koulutusviikonloppua kuvaillaan myöhemmin tarkemmin tässä suunnitelmassa.

Lisäämme tietämystä ja ymmärrystä Venäjästä ja venäläisyydestä
Suomi─Venäjä-seura toimii monipuolisen ja kulttuuririkkaan Venäjän ja venäläisyyden
äänitorvena. Toimintamme painottuu vahvasti kulttuuritapahtumiin, ajankohtaisiin Venäjää
koskeviin kysymyksiin, venäjän kielen opiskelun tukemiseen sekä eritasoisiin Venäjäyhteyksiin. Seura toimii Suomalais-ugrilaisten kansojen konsultaatiokomitean päämajana
sekä on mukana EU-Venäjä kansalaisjärjestöfoorumin toiminnassa.
Haluamme toiminnassamme parantaa kulttuurista ymmärtämystä, edistää
suvaitsevaisuutta ja tuoda uusia kokemuksia.

Tärkeimmät sidosryhmät ja yhteistyökumppanit
Suomi─Venäjä-seura on laajasti verkostoitunut kansalaisjärjestö ja kehittämme edelleen
yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Rajat ylittävä yhteistyö on perustehtävämme.
Seuralla on yhteyksiä monilla eri tasoilla. Tehtävämme on tuoda myös eri yhteistyötahoja
yhteen. Tällaisia tilaisuuksia tarjoutuu mm. seuran eri hankkeissa,
ystävyyskuntatoiminnassa, kulttuurifoorumissa ja suomalais-ugrilaisessa yhteistyössä,
kulttuuritoiminnassa sekä paikallistasolla osastojen toiminnassa.
Suomessa toimimme aktiivisessa Venäjä-yhteistyössä rahoittajamme opetus- ja
kulttuuriministeriön kanssa. Lisäksi yhteydenpito ulkoministeriöön, Venäjän Suomen
suurlähetystöön ja Suomen Venäjän suurlähetystöön on tiivistä. Toimimme yhteistyössä
myös Eduskunnan Venäjä-ystävyysryhmän kanssa.
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Venäjä-yhteistyö
Venäjä-yhteistyömme voidaan jakaa viiteen päätoimintoon: monipuoliseen yhteistyöhön
kulttuurikentällä, suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien yhteistyöhön,
ystävyyskuntayhteistyöhön sekä EU:n, Itämeren alueen ja Barentsin alueen yhteistyöhön.
Suomi─Venäjä-seura on EU-Venäjä Kansalaisjärjestöfoorumin seuraajajäsen. Seuralla on
sekä valtakunnallisia, hallinnollisia että paikallisia venäläisiä sekä muilta Itämeren alueilta
olevia kontakteja. Huomionarvoista on, että seuran osastot ovat muodostaneet
itsenäisesti lukuisia yhteissuhteita paikallisesti venäläisten toimijoiden kanssa. Rajaalueiden osastoillamme on luonnolliset ja päivittäiset suhteet Venäjän puolelle.
Verkostoissa on paljon erilaisia kansalaisjärjestöjä ja myös kaltaisiamme ystävyysseuroja
Suomen ulkopuolella.
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.
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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 CBC-rahoitteisessa käsityöhankkeessa. Yhteydet Venäjän
tiede- ja kulttuurikeskuksen eli Venäläisen talon 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. Ystävyyskuntatyön
kehittämisessä nähdään tällä hetkellä paljon potentiaalia, ja haluamme olla osana tätä
kuntien kansainvälistymiskehitystä asiantuntijatukena.

Suomen eri alueet, kunnat ja kaupungit, oppilaitosyhteistyö
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, kuten
maakuntaliittojen, ELY-keskusten, aluehallintoviranomaisten, taidetoimikuntien ja
elokuvakeskusten kanssa. Kuntaliiton kanssa järjestämme Ystävyyskuntakongressia
Tveriin vuonna 2022. Venäläinen pääosapuoli tapahtumassa on Rossotrudnichestvo.
Venäjällä tapahtuman järjestämiseen osallistuu myös paikallisia toimijoita. Tapahtuman
pääjärjestäjänä toimii Tverin kaupunki. Kongressi on siirtynyt jo kahdesti
koronapandemian takia. Mahdollisesti ainakin osittain tarjotaan myös etäosallistumista.
Tapahtuman tavoitteena on n. 100 suomalaista osallistujaa ja kasvava kunta-alan
kiinnostus yhteistyöhön kehittämiseen.
Olemme mukana edistämässä Opetushallituksen alaisissa projekteissa. Seura tekee tässä
yhteydessä yhteistyötä mm. Goethe instituutin, SvenskaNu:n ja Institut Français de
Finlanden kanssa. Seura on aktiivinen oppilaitosyhteistyössä esitellen kouluissa,
oppilaitoksissa ja yliopistoissa kansalaisjärjestötoimintaa ja venäjän kieltä. Suomen
venäjän kielen opettajat ry on avainkumppani venäjän kielen tukitoimia suunniteltaessa.
Luonnollisia yhteistyökumppaneita ovat koulut, joissa opetetaan venäjää. Seuran
osastoilla on kummikoulutoimintaa mm. Suomalais-venäläisen koulun (Helsingissä) sekä
Itä-Suomen koulun (Lappeenranta, Imatra, Joensuu) kanssa. Kummikoulutoimintaa
kehitetään, ja sille luultavasti on parempia toimintaedellytyksiä, kun koulujen toiminnan
rajoituksia mahdollisesti puretaan. Seuralla on tarjontaa muillekin kohderyhmille ja
oppiaineisiin, esimerkiksi sukukansapäivän aikoihin tarjottavat vierailut äidinkielen
tunneille. Erityinen suomalaisten ja venäläisten koulujen verkostoitumishanke on
Valtiopäivätoiminnan juhlarahastolta saadun apurahan turvin tehtävä Virtuaalimesta projekti, joka jatkuu maaliskuulle 2022.
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Moni seuran jäsen on kiinnostunut venäjän opiskelusta, joten tiedotamme paikallisesti
aikuisille suunnatun avoimen sivistystyön (kansalaisopistot ym.) tarjonnasta.
Osallistumme Helsingin yliopiston Talent Boost programme HITP -ohjelmaan jo toisena
vuonna peräkkäin, jossa yliopiston opiskelijoille kerrotaan yhteistyö- ja
verkostoitumismahdollisuuksista Venäjä-yhteistyössä sekä suomalais-ugrilaisessa
yhteistyössä. Yliopistojen asiantuntijoiden kanssa teemme yhteistyötä erityisesti
kutsumalla heitä esiintyjiksi avoimiin yleisötilaisuuksiin sekä jakamalla Venäjää koskevaa
tutkimustietoa. Olemme aktiivisesti mukana Aleksanteri-instituutin Venäjä-verkostoissa ja
tapaamisissa, kuten Aleksanteri-foorumissa.

Järjestökenttä, kulttuuriyhteydet
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 sekä Tuglas-seura. Näiden järjestöjen kanssa järjestämme mm. työntekijöiden
yhteisiä tapaamisia sekä vertaisoppimisen mahdollisuuksia. Erilaiset suomalaisugrilaisissa yhteyksissä toimivat seurat ovat yhteistyön kehittämisen kannalta meille
tärkeitä. Uusia yhteistyökumppaneita etsitään aktiivisesti.
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. Kulttuuriyhteistyön muotoja kuvataan tarkemmin omassa
kulttuuritoiminnan luvussa.
Seuran toiminnassa on yhtymäkohtia monille julkisen ja kolmannen sektorin toimijoille.
Yhteistyötä on paikallisesti luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien kanssa.

Yrityselämä ja matkailu
Seuran yhteisöjäseninä on yrityksiä eri puolilta Suomea. Seuralla on myös
tiedotusyhteistyötä yrityselämän Venäjä-verkostojen mm. Suomalais-venäläisen
kauppakamarin, East Officen ja Team Finlandin kanssa. Alueellisesti meillä on yrityksille
suunnattuja verkostoitumistapahtumia, kuten vuosittainen Kostamuksen bisnesfoorumi,
jonka yhteistyökumppaneita ovat seuran ohella Kainuun Liitto, Kostamuksen kaupunki ja
Euregio Karelia. Foorumiin odotetaan aikaisempien vuosien mukaisesti n. 50 suomalaista
osallistujaa ja kaikkiaan n. 120 osallistujaa. Lisäksi tavoitteena on medianäkyvyyttä
Pohjois-Suomen alueella.

Asiantuntijaorganisaationa toimiminen
Suomi─Venäjä-seura palvelee ja neuvoo laajasti mm. Venäjä-tietoon liittyvissä
kysymyksissä. Venäjälle matkustavat ovat meille luonteva kohde- ja sidosryhmä. Voimme
toteuttaa yrityksille tapakoulutusta ja kulttuuriohjausta venäläiseen kulttuuriin liittyvissä
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asioissa sekä järjestää yhteistyössä erilaisia seminaareja ja tapahtumia sekä kasvattaa
tunnettavuutta rajat ylittävässä yhteistyössä. Teemme mielellämme sopimuksia erilaisista
jäseneduista. Suomi–Venäjä-seura on merkittävä kokemusasiantuntija Venäjä-yhteistyön
saralla.

Järjestömme erityistehtävät ja hanketoiminta
Kuten monilla järjestöillä, myös Suomi–Venäjä-seuralla on erityisiä toiminnan
painopisteitä ja erityistehtäviä. Lisäksi järjestöllämme on vahvaa ja jatkuvaa
hanketoimintaa. Tässä luvussa kuvailemme tarkemmin erityistehtäviämme ja käynnissä
olevia sekä tulevia hankkeitamme. Seuraamme CBC-hankkeiden uutta ohjelmakautta ja
järjestämme niihin liittyvää koulutusta mm. paikallisosastoillemme syksyllä 2022.

Suomen Pietarin instituutin taustaorganisaationa toimiminen
Suomen Pietarin instituutti (SPI) on huomattava suomalaisen
kulttuurin ja tieteen edustaja Venäjällä. Instituutti on
vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen kulttuurin
jalkauttamisessa Venäjälle. Instituutti tuo suomalaiselle
kulttuurille näkyvyyttä sekä tunnistaa ja ennakoi teemoja ja
ilmiöitä, jotka resonoivat kohdeyleisön kanssa. Instituutin kohdeyleisö on laaja, ja toiminta
hyvin monipuolista. Vuosien 2020-2021 koronapandemian seurauksena instituutin
tunnettavuus koko Venäjällä on kasvanut. Tämä on paljolti virtuaalisesti tuotetun
toiminnan ansiota. Instituutilla on laaja seuraajakunta erilaisissa tapahtumissa ja
sosiaalisen median verkostoissa.
Suomi─Venäjä-seura toimii Suomen Pietarin instituutin taustaorganisaationa. Instituutin
taloudellinen ja hallinnollinen työ on seuran hallituksen ohjauksessa. Lisäksi synergiaa
haetaan entistä enemmän yhteisen toiminnan kautta. Suomen Pietarin instituutin ja
seuran yhteistyötä tiivistetään suomalaisen kulttuurin Venäjälle näkyväksi tekemisessä
mm. yhteisellä toiminnalla erilaisissa tapahtumissa. Edelleen vuonna molempien
organisaatioiden henkilökunnille tarjotaan yhteisiä mahdollisuuksia oppia ja kouluttautua
sekä vaihtaa hyviä käytänteitä keskenään. Instituutti juhlii vuonna 2022 30-vuotista
taivaltaan. Suomi–Venäjä-seura on mukana juhlavuoden esiin nostamisessa
suomalaiselle yleisölle sekä tuottaa instituutin kanssa pienten striimattujen
haastatteluiden sarjan, jossa haastatellaan instituutin toiminnassa mukana olleita
henkilöitä instituutin historian varrelta.
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
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toimintasuunnitelmansa. Instituutin johtajana toimii Sani Kontula-Webb. Suomi-Venäjäseuran ja instituutin työntekijöiden yhteistyö on tiivistä ja sitä kehitetään edelleen.
Yhteistyötämme kuvataan myös instituutin omassa vuosisuunnitelmassa.

Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumitoiminta
Seuran näkyvin erityistehtävä Suomessa on Suomalaisvenäläisen kulttuurifoorumin järjestelyvastuu.
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. Foorumitoimintaan kuuluu partnereiden haku toisesta
maasta erilaisiin yhteistyöproduktioihin, hankkeista neuvottelu ja niiden toteutus sekä
laadukkaat ja korkeatasoiset foorumitapahtumat.
Vuoden 2022 kulttuurifoorumi järjestetään Lahdessa. Tapahtuman pääpaikkana toimii
Sibeliustalo. Tapahtumaan odotetaan yhteensä 350–380 osallistujaa Suomesta ja
Venäjältä. Pandemian aikana hyväksi todetun käytännön mukaisesti foorumin
hankeneuvottelut käydään pääosin virtuaalisesti. Foorumin alustavat päivämäärät ovat 6.–
9.10.2022.
Toiminnassa on tärkeää tuoda sen piiriin uusia toimijoita ja hankkeita. Hanke-ehdotukset
ja vastaukset tehdään ja käännetään sähköisesti kulttuurifoorumin kaksikielisessä
tietokannassa osoitteessa www.kultforum.org. Verkkosivu uudistuu vuoden 2021 lopulla
ja 2022 aikana.
Kulttuurifoorumin hanketoimijat voivat hakea foorumin jälkeen starttirahoitusta
yhteishankkeensa käynnistämiseen. Suomi─Venäjä-seura saa vuosittain Suomen opetusja kulttuuriministeriöltä n. 50 000 euroa edelleen jaettavaksi kulttuurifoorumiin
osallistuneille suomalaisille hanketoimijoille. Suomi─Venäjä-seura voi hyödyntää
kulttuurifoorumin tarjoamat mahdollisuudet omaa kulttuuritoimintaansa kehittäessään.
Foorumi tarjoaa hyvän näköalapaikan ajantasaisen suomalais-venäläisen hanketoiminnan
tarkasteluun. Meille välittyy hyvä kuva siitä, mikä on tällä hetkellä ajankohtaista
kulttuurikentällä. Seuran paikallisosastot voivat osallistua partnerihakuun ja
foorumitapahtumaan sekä jakaa tietoa foorumista paikallisille kulttuuritoimijoille.

Suomalais-ugrilaisen työn koordinointi Suomessa ja kansainvälisesti
Suomi─Venäjä-seura toimii suomalais-ugrilaisen konsultaatiokomitean toimistona.
Suomen maakoordinaattori komiteassa on pääsihteeri Niina Sinkko. Konsultaatiokomitea
on elin, joka kokoaa yhteen suomalais-ugrilaiset kansat ja toimii niiden välisen yhteyden ja
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yhteistyön edistämiseksi. Konsultaatiokomitealla on oma vuotuinen
toimintasuunnitelmansa, jonka se hyväksyy. Suunnitelmassa oleellista on suomalaisugrilaisissa yhteyksissä osallisena oleminen ja yhteistyön edistäminen. Vuoden 2022
toiminnan kehitysnäkökulmia ovat mm. verkkoon tuotettavan tiedon lisääminen
konsultaatiokomitean toiminnasta sekä kestävän kehityksen puolesta puhuminen. Nämä
nousevat YK:n Kestävän kehityksen 2030 globaaliohjelmasta. Konsultaatiokomitea
hyödyntää toiminnassaan nykyaikaisia verkkoyhteyksiä tarpeen mukaan, mm.
kokouksissa. Komitean tehtävä on välittää tietoa suomalais-ugrilaisella kielialueella
tapahtuvista projekteista, tapahtumista, erilaisista sukukansapäivistä ja kielten tilasta.
Vuosi 2022 tulee olemaan merkittävä konsultaatiokomitean historian kannalta, sillä
komitea viettää tänä vuonna 30-vuotisjuhlaansa.
Vuoden 2021 maailmankongressin työryhmien yhteenvedot ja konsultaatiokomitean
toiminnan periaatteet ovat monelta osin yhteneväisiä YK:n kestävän kehityksen 2030
agendan kanssa. Näkökulmissa korostuvat mm.
-hyvä koulutus -> oikeus saada opetusta omalla äidinkielellä
-eriarvoisuuden vähentäminen -> vähemmistöjen oikeuksien puolustaminen
-kestävät kaupungit ja yhteisöt -> suomalais-ugrilaisten kansojen eläminen mm. Ilmaston
lämpenemisestä erityisesti kärsivillä alueilla
-rauha ja oikeudenmukaisuus -> kansainvälisen kulttuuriyhteistyön merkitys tässä
yhteydessä
-yhteistyö ja kumppanuus -> suomalais-ugrilaisessa verkostossa toteutuva kansainvälinen
yhteistyö

Sugrifest-tapahtumat
Sukukansatoiminta on hyvin monipuolista: se voi olla konsertteja, markkinoita, tapahtumia,
luentoja jne. Sugrifest on Suomi–Venäjä-seuran sukukansatyön brändi, jota tahdomme
levittää myös muille toimijoille. Sugrifest markkinat keräävät useita satoja osallistujia ja
järjestäjäorganisaatioita on lukusia. Sugrifest -tapahtumilla on tärkeä sukukansatyötä
tekevien toimijoiden yhteen keräävä rooli. Koronapandemian myötä suomalais-ugrilainen
työ on monipuolistunut huomattavasti. Pitkien välimatkojen vuoksi etäyhteydet ja
virtuaalinen kulttuuritoiminta on huomattavassa roolissa suomalais-ugrilaisen kieliperheen
työssä. Vuonna 2022 halutaan järjestää kuitenkin virtuaalitoiminnan ohella livetapahtumia.

Citizens’ centers -hanke
Citizens’ centers for grass-roots initiatives are changing the society -hanke (lyh. Citizens’
centers) tukee koulutuksen ja kontaktien luomisen avulla avointen kansalaistilojen
toimintaa Pietarissa, Tukholmassa ja Suomessa pääkaupunkiseudulla. Avoimet
kansalaistilat kokoavat seiniensä suojaan lukuisia ruohonjuuritason kansalaisaktivismin ja
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kulttuuritoiminnan muotoja ja tarjoavat niille toimintamahdollisuuksia. Vuonna 2022
hankkeessa järjestetään opintomatka Tukholmaan ja Helsinkiin ja kootaan tietoa
kansalaistoiminnasta kussakin kaupungissa.
Suomi─Venäjä-seura on hankkeen pääkoordinaattori. Muut kumppanit ovat Dom Proektov
(House of Projects) Pietarissa ja kulttuurikeskus Cyklopen Tukholmassa. Hankkeen
rahoittaja on Pohjoismaiden ministerineuvoston Open Call Funding Opportunity for NordicRussian co-operation. Hanke päättyy 31.3.2022.

Northern Crafts ID: Identity Development of Northern Crafts
Käsityöalaa, käsityöyrittäjyyttä ja alan osaajia tukeva hanke Northern Crafts ID: Identity
Development of Northern Crafts käynnistyi 1.1.2020. Hankkeen kohdealue on Suomessa
Pohjois-Karjala ja Pohjois-Pohjanmaa sekä Venäjällä Karjalan Tasavalta. Hankkeen
tavoitteena on lisätä kädentaitajien yrittäjyysosaamista ja verkottumista, mikä omalta
osaltaan edistää käsityöyrittäjien liiketoiminnan kehittymistä. Hanketta toteuttaa
Suomessa Suomi–Venäjä-seuran lisäksi Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen
keskus ja Venäjällä Etnokulttuurikeskusten ja kulttuuriperintöjärjestöjen yhdistys ECHO,
Alkuperäiskansojen ja julkisen diplomatian tukikeskus Nuori Karjala sekä matkatoimisto
Karelika ltd.
Vuonna 2022 hanke keskittyy tarjoamaan käsityöyrittäjille markkinointimahdollisuuksia.
Suomessa järjestetään käsityönäyttely Helsingin kulttuuritila Albatrossissa. Näyttelyn
aikana 15.3.-14.4.2022 hankkeeseen osallistuvat käsityöntekijät saavat toimittaa
käsityönsä Galleria Vinttiin näytteille ja lisäksi he saavat halutessaan toimittaa käsitöitään
myytäväksi. Suunnitelmana on saada käsitöitä toimitettua myös hankkeen venäläisiltä
osallistujilta, elleivät he itse pääse paikalle. Venäjällä järjestetään kevään mittaan vastaava
tilaisuus, johon suomalaisten käsityöntekijöiden osallistumismuoto suunnitellaan
koronatilanteen mukaan. Pandemian salliessa suunnitteilla on kaikkien
projektityöntekijöiden yhteinen tapaaminen Suomessa tai Venäjällä, mitä ei hankkeen
toiminta-aikana ole voitu toteuttaa. Hankkeen etenemistä voi seurata hankkeen kotisivulla
osoitteessa https://kareliacbc.fi/fi/projects/northern-crafts-id-identity-developmentnorthern-crafts. Hanke päättyy 30.6.2022.

CLIWATE -hanke
Suomi–Venäjä-seura on partnerina yhteistyössä mm. Suomen ympäristökeskuksen
hallinnoimassa CLIWATE-hankkeessa. Hankkeen vastuullinen rahoittaja on
Ympäristöministeriö. Hanke alkaa syyskuussa 2021 ja päättyy vuoden 2023 lopussa.
Toinen järjestökumppani hankkeessa on Luonto-Liitto. Roolinamme on järjestää
suomalais-venäläisiä ympäristökasvatustyöpajoja, seminaareja, tempauksia,
nuorisokonferenssi ja ympäristöleiri. Hankkeen ympäristökasvatustoiminta pyrkii
edistämään kestävää elämäntapaa Karjalan tasavallassa ja Arkangelin alueella erityisesti
nuorten parissa ja laajemminkin kansalaisyhteiskunnassa.
Tavoitteena on tukea kohdealueilla tehtävää ympäristökasvatusta tarjoamalla opettajille ja
ympäristökasvattajille uusia opetusnäkökulmia ja -työvälineitä,
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joilla tavoitetaan kohderyhmät entistä paremmin. Näin edistetään erityisesti nuorten
ympäristötietoisuutta ja ympäristövastuullisuutta.
Hanke pohjaa aiemmin Venäjän kanssa tehtyyn Itämeri-yhteistyöhön
ympäristökasvatuksessa. Jo pitkään hyvin toiminut ympäristökasvatusverkosto Pietarin ja
Leningradin alueen kumppanien kanssa tukee yhteistyön laajentamista uusille alueille
Karjalan tasavaltaan ja Arkangelin alueelle. Ympäristökasvatusyhteistyötä on
tehty jo aiemmin Karelia ENI CBC -ohjelmassa kestävän vedenkäytön EDUWATER-,
ilmastonmuutoksen Green School- ja roskaantumisen WasteLess Karelias -hankkeessa
Karjalan alueella.
Hankkeen ympäristökasvatuksen teemat tukevat EU:n Venäjä-politiikan toimeenpanoa,
joka painottaa valikoivaa kanssakäymistä EU:n intresseissä olevissa asioissa,
kuten ympäristö- ja ilmastokysymyksissä. Hankkeessa tuetaan ihmisten välistä
vuorovaikutusta ja kanssakäymistä ruohonjuuritasolla, keskittyen nuoriin
ja muihin kansalaisyhteiskunnan toimijoihin.

Virtuaalimesta
Suomi–Venäjä-seuralla on käynnissä keväällä 2021 aloitettu Virtuaalimesta koulutushanke, jossa saatetaan yhteen suomalaisia ja venäläisiä oppilaitoksia. Hankkeen
ideana on löytää koulukumppani toisesta maasta, jonka kanssa voidaan vaihtaa
opetuksen käytänteitä, rakentaa yhteisiä projekteja ja harjoittaa koulujen
kansainvälistymistyötä. Lähtökohtana on tutustua toisen maan koulukulttuuriin ja arkeen.
Hankkeessa on tärkeää tukea kouluja myös kasvattamaan verkostojaan ja toimimaan
verkkoyhteyksien avulla rajojen yli. Hanke päättyy maaliskuussa 2022. Rahoitus
hankkeeseen on saatu Valtiopäivätoiminnan juhlarahastosta. Koronatilanteen vuoksi
koulut ovat olleet hyvin suljettuja, ja hanketoiminta sekä -kehitysajatukset hyvin
pysähdyksissä. Yritämme kuitenkin haastavasta tilanteesta huolimatta viedä hankkeen
läpi kunnialla, ja saada edes pienemmän määrän oppilaitoksia innostumaan yhteistyöstä.
Hankkeessa tehdään yhteistyötä erilaisten koulutuksen järjestäjien sekä asiantuntijoiden
kanssa sekä Suomessa että Venäjällä.
Näiden yllä mainittujen hankkeiden tai jatkuvien erityistehtävien lisäksi Suomi–Venäjäseura hakee jatkuvasti erilasia projekteja ja hankkeita. Haussa on mm. projekteja
Pohjoismaiden ministerineuvostolta, muista erillisrahoituksista sekä tutkimme tulevan
CBC-rahoituksen mahdollisuuksia. Muutama esimerkki haussa olevista hankkeista:
Itä-Suomen yliopiston täydennyskoulutuskeskus hakee avustusta EU:n
Aluekehitysrahaston instrumentista hankkeelle, jossa edistetään Itä-Suomen Venäjäosaamista perus-, toisen. ja korkea-asteen oppilaitoksissa. Suomi-Venäjä-seura on
kutsuttu hankkeeseen kumppaniksi ja tuotamme hankkeen aikana erilaisia osioita, kuten
koulutusta, elämyksellisiä koulupäiviä ja uudenlaisen Venäjä-portaalin eri kohderyhmien
käyttöön.
Valmisteilla on myös Karjalan alueen ystävyyskuntasuhteita ja niiden historiaa tutkiva
hanke. Hankkeen puitteissa on tarkoitus muodostaa kahden osapuolen
yhteistyökumppaniverkosto, joka kerää tietoa siitä, miten Karjalan tasavallan ja Suomen
ystävyyskuntasuhteet ovat kehittyneet, mukaan lukien arkistotyö, osallistujien
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haastatteleminen sekä median tutkiminen. Hanketta valmistellaan seuraavien toimijoiden
kesken:
Karjalan julkisen diplomatian kehittämisrahasto
Karjalan tasavallan kansallisarkisto
Petroskoin valtionyliopiston tutkimis- ja opetuskeskus FENNICA
Suomen kielikeskus Karjalan tasavallassa
Suomi–Venäjä-seura
Myös Karjala-Suomi-seura ja Karjalan Sanomat voisivat olla mukana yhteistyössä

Toiminnan näkyvimmät muodot vuonna 2022
Vuosittain pyritään siihen, että toiminta alueilla on monipuolista ja tapahtumat kiertävät
ympäri Suomea. Suomi–Venäjä-seuran vahvuus on monipuolinen paikallistoiminta, joka
tukee keskusjärjestön työtä. Tässä luvussa kuvataan järjestömme toiminnan
pääpainopisteitä sekä suurimpia kokonaisuuksia sekä kohtaamisia vuonna 2022.
Paikallisosastot ja niiden toiminta tarkemmin kuvataan kunkin osaston
toimintasuunnitelmassa.

Näin viestimme toiminnastamme
Seuran viestintää ohjaa vuonna 2021 laadittu viestintästrategia. Suomi–Venäjä-seuran ja
sen paikallisosastojen toiminnasta tiedotetaan järjestömme verkkosivuilla sekä
sosiaalisen median kanavissa. Viestinnän tärkeimpinä kanavina jatkavat entiseen tapaan
seuran kotisivut www.suomivenajaseura.fi, uutiskirjeet sekä sosiaalisen median kanavista
Facebook, jossa seuran FB-sivun rinnalla keskeisessä roolissa on erinomaiseksi
keskustelukanavaksi osoittautunut SVS virtuaaliryhmä. Tavoitteenamme on lisätä
näkyvyyttä erityisesti sosiaalisessa mediassa sekä verkossa, sillä ihmiset hakeutuvat
toimintaan helposti sitä kautta. Vuosittain keskusjärjestö järjestää keskimäärin yli 100
tapahtumaa ympäri Suomen sekä virtuaalimuodossa. Tämän lisäksi seuran toiminnan
vaikuttavuutta lisää paikallisosastojen runsas tapahtumatoiminta.
Seuralla on laadukas jäsenlehti Venäjän Aika, jonka levikki on n. 9000 lehteä. Vuoden 2022
aikana pyritään neuvottelemaan lehdelle lisää näkyvyyttä mm. kirjastoissa. Lehti ilmestyy
neljästi vuodessa. Seuran viestinnässä osastoilla ja jäsenillä on merkittävä rooli.
Viestintää ohjaavat järjestömme työntekijät.
Seura julkaisee jäsenilleen uutiskirjeitä sekä tuottaa erilaista esitemateriaalia, jossa
kerrotaan järjestön lisäksi myös venäjän kielen opiskelusta ja muista Venäjää kiinnostavista asioista (mm. kalenteri, jossa on venäläiset juhlapyhät). Teemme laajasti
yhteistyötä toimittajien kanssa sekä Suomessa että Venäjällä. Toimimme pyydettäessä
myös viestinnällisenä tukena mm. sairaanhoitopiireille sekä erilaisille tahoille, jotka
haluavat tavoittaa jotain rajattua kohderyhmää Suomessa tai venäjällä, esimerkiksi
venäjää äidinkielenään Suomessa puhuvia asukkaita. Kulttuurifoorumitoiminnan kautta
tiedotamme laajasti erilaisista yhteistyömahdollisuuksista venäläisten kumppaneiden
kanssa.
16

Pyrimme nostamaan näkyvyyttämme vuoden 2022 aikana erityisesti sosiaalisessa
mediassa. Nousevana kanavana näemme seuran Instagram-profiilin sekä toiminnan
järjestömme Youtube-tilin kautta.

Toimimme eri kielillä
Suomi–Venäjä-seuran yhtenä tavoitteena on tavoittaa entistä paremmin yleisöä eri kielillä.
Vuoden 2022 aikana kehitetään jäsenille suunnattuja palveluja ja toimintaa suomen lisäksi
ruotsiksi, venäjäksi ja englanniksi. Tämä huomioidaan mm. uutiskirjeissä, Venäjän Aika lehdessä ja verkkosivujen tarjonnassa sekä tarjoamalla erilaisia tapahtumakokonaisuuksia
eri kielillä. Järjestössämme on paikallisosastoja, joiden toimintakieli on ruotsi tai jotka
ovat ilmoittaneet olevansa kaksikielisiä. Kannustamme voimakkaasti tutustumaan myös
uusiin kieliin. Tätä tarkoitusta palvellaksemme seura järjestää kielikursseja mm. venäjän,
komin, karjalan ja udmurtin kielissä. Tuomme aktiivisesti esiin suomalais-ugrilaisen
kieliperheen kieliä ja kulttuuria suurelle yleisölle, mm. verkkomateriaalia suomalaisiin
kouluihin.

Kansainvälinen yhteistyö, suurtapahtumat ja foorumit
On oletettavissa, että koronatilanteen mahdollisesti hellittäessä vuoden 2022 aikana
voidaan palata suurempiin tapahtumiin, jotka järjestetään Suomessa tai Venäjällä.
Uskomme vahvasti, että virtuaalinen osallistuminen ainakin jossain määrin jää tapahtumiin
rinnalle pysyväksi toimintatavaksi ja itse vahvasti tuemme tällaista kehitystä.
Vuodelle 2022 Suomi–Venäjä-seurassa on suunnitteilla seuraavat suuremmat tapahtumat
tai foorumitilaisuudet
-Vetävä Venäjä -viikonloppu, Turku, 13.-15.5.2021
-Suomen ja Venäjän kuntien ja kaupunkien yhteistyöseminaari = Ystävyyskuntakongressi,
Tver, ajankohta avoin
-Ympäristöteemainen seminaari, Kotka, elokuu
-Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi, Lahti, 6.-9.10.2021
-Kainuu-Kostamus bisnesfoorumi, loka-marraskuu
Kaikissa yllä mainituissa seminaaritapahtumissa on olennaista, että tavoitellaan
suurempaa, yli 100 hengen yleisömäärää. Tapahtumiin luodaan korkeatasoinen ohjelma
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja sekä
mahdollistetaan suomalais-venäläisiä kohtaamisia, joissa yhteistyötä avustetaan
järjestämällä laadukasta konsultointi- ja tulkkausapua. Roolinamme on auttaa toimijoita
luomaan verkostoja. Osittainen striimaus on näiden tilaisuuksien lähtökohta. Näistä
seminaaritapahtumista tavoittelemme myös laajempaa näkyvyyttä eri medioissa ja
sosiaalisen median kanavissa.

Toiminta- ja tapahtumayhteistyö eri alueilla
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Suomi–Venäjä-seura järjestää itse aktiivisesti erilaisia teemapäiviä ja -tapahtumia sekä
osallistuu muiden järjestäjien suurtapahtumiin yhtenä mukana olevista toimijoista. Vuonna
2022 järjestetään jo perinteeksi muodostuneita venäläisen kulttuurin teemaviikkoja mm.
Kuopiossa ja Helsingissä sekä markkinatapahtumia mm. Tampereella ja
Lappeenrannassa.
Olemme mukana valtakunnallisissa näkyvissä teemapäivissä ja tapahtumissa. Tällaisia
ovat mm. Porin Suomi Areena, Euroopan kielten päivä sekä Maailma Kylässä -festivaali.
Monissa vastaavissa tapahtumissa järjestämme oheisohjelmaa.

Toiminnassamme on hyvin monenlaisia sisältöjä
Suomi–Venäjä-seuran toiminnan tärkein näkökulma on valtakunnallisuus. Toiminta
suunnitellaan siten, että olemme aktiivisia eri puolilla Suomea ja tarjoamme
mahdollisuuden osallistua kaukaakin, esimerkiksi etäyhteyksiä hyödyntäen. Pandemiaaikana olemme oppineet taidokkaiksi verkkoyhteyksien luojaksi ja uudenlaisen sisällön
tuottajiksi.
Toimintamme näkyy erityisesti kulttuurikentällä, mutta tuomme sisältöä runsaasti myös
ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun, kuten esimerkiksi ympäristönäkökulmiin.
Kulttuuritoiminnassa nostamme esiin monipuolisesti eri kulttuurin osa-alueita, kuten:
Elokuvatoiminta
Elokuvafestivaaleja sekä erilaisia elokuvailtoja järjestetään seuran toimesta ympäri
Suomea. Tämän lisäksi esitämme yhteistyössä Venäläisen talon kanssa elokuvia
verkossa. Elokuvatoiminnan näkyvin muoto on Kino Lokakuu -festivaali, joka muokkautuu
vuonna 2022 pienemmäksi, Helsingin kulttuuritila Albatrossissa järjestettäviksi
dokumenttielokuvapäiviksi. Elokuvaviikon suunnittelussa huomioidaan koronatilanteen
epävarmuus mm. järjestelyissä ja ohjelman muokattavuudessa. Kino Lokakuussa
esitettyjä elokuvia näytetään vuosittain useilla eri paikkakunnilla.
Elokuvatapahtumia järjestetään Kuopiossa, Oulussa, Joensuussa, Tampereella ja Turussa.
Elokuvien lainaajina ovat Suomi–Venäjä-seuran yhdistysten lisäksi mm. koulut,
ammattikorkeakoulut ja yliopistot, kirjastot, elokuvakerhot ja -keskukset.
Elokuvatapahtumien merkitys venäjänkielisen väestön keskuudessa on huomattava, sillä
tämä on heillekin mahdollisuus nähdä venäläistä nykyelokuvaa ja keskustella omasta
kotimaastaan kantaväestön kanssa.
Näiden lisäksi elokuvia esitetään virtuaalitapahtumina. Elokuvayhteistyö virtuaalisesti
Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen kanssa (= Venäläinen talo) on merkittävä osa seuran
elokuvatyötä. Näitä yhteistyössä valittuja ja näytettyjä elokuvia katsotaan laajasti Suomen
rajojen ulkopuolellakin, ja ne ovat kaikille ilmaisia. Tästä innostuneena olemme
hankkimassa itsellemme myös omaa virtuaalikanavaa (Vimeo tai vastaava).
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Näyttelytoiminta
Vuonna 2022 panostetaan erityisesti näyttelytoimintaan ja sen kehittämiseen. Seuran
pääasiallisena näyttelytilana toimii kulttuuritila Albatrossin galleria, joka on auki
ympärivuotisesti. Galleriassa on esillä sekä venäläistä taidetta että suomalaisten Venäjällä
koulutuksensa saaneiden tai Venäjästä tulkitsevien taiteilijoiden töitä. Tärkeää on myös
rajat ylittävät projektit ja niiden esiintuominen. Vuonna 2022 galleriassa on näyttelyitä mm.
CBC käsityöhankkeeseemme liittyen, sekä Volgogradin alueelta. Syyskuun 2021
tilanteessa vuoden 2021 suunnitelmat ovat jo hyvin pitkällä ja kiinnostus galleriaa kohtaan
kasvaa edelleen. Näyttelyhaku vuodelle 2023 on auki syyskuun 2022 loppuun mennessä.
Albatrossissa olleita näyttelyjä pyritään saamaan myös muualle Suomeen esille. Toinen
tärkeä näyttelysuunta on mm. nykykirjallisuusnäyttely, joka on tehty yhteistyössä
yliopistojen venäjän kielen opiskelijoiden kanssa. Kirjallisuusnäyttely on lainattavissa
ympäri Suomen mm. eri kirjastoihin ja sen saa kuljetuskustannuksien hinnalla. Näyttely
voidaan yhdistää erilaisiin kulttuuriviikkoihin osaksi kunnan venäläisen kulttuurin
ohjelmaa. Näyttelytoiminnan kautta haluamme saada mukaan erityisesti nuoria, tulevia
venäläisen kulttuurin toimijoita.
Suomi–Venäjä-seuran valtakunnalliset lainattavat näyttelyt vuosina 2022-2023:
Venäläiset supersankarit – sarjakuvanäyttely
Venäläisen nykykirjallisuuden näyttely
Venäjän valokuvataiteilijoiden liiton näyttely
Volgogradin Sem vetrov -taidesäätiön näyttely
Haluamme verkostoitua entistä paremmin erilaisten gallerioiden kanssa ja järjestää
yhteisiä taide-elämyksiä, jotka niveltyvät myös muihin kulttuuritoiminnan genreihin.
Vuodelle 2022 on jo sovittu yhteistyötä Suomessa mm. Yö- sekä Myymälä2 -gallerioiden
kanssa.
Kiertuetoiminta
Mustalaisleiri muuttaa taivaaseen -elokuvan myötä maailman maineeseen noussut
Moskovassa kotipaikkaansa pitävä Romen -teatteri kiertää 25:n taiteilijan ja muusikon
voimin viidellä paikkakunnalla loppuvuoden 2022 aikana. Kiertue on odottanut
esiintymisvuoroaan koronan vuoksi jo lähes kaksi vuotta. Kiertueella tavoitellaan
suurempaa näkyvyyttä paikkakunnilla, mutta myös valtamediassa.
Kiertueiden osallistujamäärien arvioiminen on hyvin vaikeaa, koska koronatilanteen
kehittyminen ja rajoitukset eivät ole tiedossa. Romen -kiertueelle viidellä paikkakunnalla
tavoitellaan kuitenkin yhteensä n. 2000–3000 katsojaa. Tavoitteena on luoda laadukas ja
korkeatasoinen kulttuurielämys sekä tuoda isommille lavoille koronan jälkeen näkyvää,
laadukasta venäläistä teatteria.
Suomi–Venäjä-seura panostaa entistä enemmän valmiiden, tilattavien
tapahtumatuotteiden valmisteluun. Näitä tapahtumia voivat tilata sekä järjestön omat
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paikalliset osastot, että muut venäläisestä kulttuurista kiinnostuneet toimijat. Musiikin
osalta tällaisia tilattavia esiintyjiä voivat olla mm:
Tomi Leppänen, trubaduuri, Okudzhava ja Vysotski
Mihail Ionin, trubaduuri, Vysotski ja venäläinen rokki
Sini Tuomisalo, klassinen, iskelmä, elokuvamusiikki ja jne.
DJ Hem, neuvostomusiikista venäläiseen nykyrokkiin
DJ Misha, neuvostomusiikki 60 luvusta lähtien, rap
Levan Tvaltvadze & Staroje Kino
Santeri Leinosen yhtye
Muusikin osalta haluamme huomioida vuonna 2022 Viktor Tsoin 60 vuotisjuhlavuoden (60
vuotta artistin syntymästä) järjestämällä elokuva- ja musiikkielämyksen hänen
elämäntyönsä ympärille.
Valmis tapahtumakiertue, jota voivat tilata erilaiset toimijat on klovniduo Tiksi&Piksi.
Koronan vuoksi siirretty ja jo varsin kysytty duo kiertää Suomessa syys-lokakuussa 2022.
Useiden kaupunkien kulttuuritoimet ovat suhtautuneet positiivisesti tämän iloisen
parivaljakon esiintymisten järjestämiseen. Sen lisäksi, että lapset ja lapsenmieliset nuoret
pääsevät kokemaan interaktiivisen klovneriaesityksen, saavat osastot hyvää kokemusta
siitä, miten verkostoidutaan ja tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa omalla alueella.

Vuonna 2022 tarjoamme osastoille mahdollisuutta järjestää alueellaan Na doroge avoimen kansalaistapahtuman. Tapahtuman ideana on kutsua erilaisia Venäjä -toimijoita
avoimeen kansalaiskeskusteluun. Tilaisuudet järjestetään julkisissa, avoimissa paikoissa
ja niihin toivotaan osallisiksi paikallista väkeä. Tapahtumasarjan tavoitteena on lisätä
yleistä keskustelua Venäjästä sekä lisätä tietoutta järjestömme toiminnasta.

Virtuaalitoiminta jatkuu ja sitä kehitetään
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Koronapandemian aikana kehitetty virtuaalinen toiminta on ollut erittäin suosittua,
tapahtumat ovat keränneet aihepiiristä vaihdellen kymmenestä yli tuhanteen henkilöön.
Virtuaalisen toiminnan tärkeä näkökulma on tavoittaa ihmisiä, joilla ei muuten ole
mahdollisuutta osallistua toimintaan paikan päällä. Virtuaalisella toiminnalla halutaan
lisätä saavutettavuutta ja madaltaa kynnystä osallistua toimintaamme sekä tehdä
yhteistyötä entistä näkyvämmäksi. Virtuaalinen toiminta on monesti perinteisen toiminnan
rinnalla kulkeva toimintamuoto (mm. tapahtumien kokonainen tai osittainen striimaus) tai
toiminta voi olla pelkästään virtuaalista.

Esimerkkejä vain virtuaaliseksi suunnatusta toiminnasta:
1. Keväällä 2020 perustettu venäläisen kirjallisuuden virtuaalinen lukupiiri jatkaa
toimintaansa vuonna 2022. Kerran kuukaudessa käsitellään yhdessä sovittu kirja
kirjailijaesittelyineen. Virtuaalinen lukupiiri kokoontuu 8-10 kertaa vuoden aikana.
2. Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen kanssa jatketaan laajan suosion saaneita
online-elokuvaesityksiä. (ks. tarkemmin yllä)
3. Virtuaaliset luennot. Virtuaaliluentojen teemat täsmentyvät syksyn 2021 aikana.
Pyrkimyksenä on saada osallistujia eri aloilta ja eri puolilta Venäjää.
4. Seuran virtuaaliryhmän keskustelun kehittäminen ja monipuolistaminen.

Luennot
Seura järjestää itsenäisesti, eri sidosryhmien ja sekä omien osastojensa kanssa
yhteistyössä luentoja. Luentosarjoja eri aiheista tuotetaan yhteistyössä monien tahojen
kanssa, kuten Venäläisen kirjallisuuden seuran, Aleksanteri-instituutin, yliopistojen venäjän
kielen laitosten ja muiden organisaatioiden kanssa. Luennot voivat olla erilaisissa
avoimissa kansalaistiloissa tai verkossa.
Paikalliset tapahtumat
Alueet järjestävät omia tapahtumiaan yksin ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
Paikallisosastoille tarjotaan erilaisia tapahtumakonsepteja valmiina, kuten maslenitsalaskiaistapahtumaa, jonka osastot voivat toteuttaa omien resurssiensa laajuudessa. Myös
naistenpäivän ja Venäläisen kulttuurin festivaalitapahtumien järjestämiseen kannustetaan
ja tuotetaan sisältöjä. Paikalliset kulttuuriviikot ja -teemapäivät ovat suuressa roolissa eri
alueilla. Järjestömme työntekijät ja paikalliset osastoaktiivit suunnittelevat ja organisoivat
näitä yhteistyössä. Tällaisia teemapäiviä tai -viikkoja on mm. Lappeenrannassa,
Tampereella, Turussa, Kuopiossa ja Helsingissä. Näissä tapahtumissa tavoitellaan laajasti
alueen asukkaita, eri ikäryhmiä ja eri tavoin venäläisestä kulttuurista kiinnostuneita
ihmisiä. Tavoitteena on tehdä tunnetuksi venäläisiä perinteitä ja runsasta kulttuuria.
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Paikallisten tapahtumien yhteyteen suunnataan vuoden 2022 aikana Na doroge -kiertue,
jonka päätavoitteena on herättää alueilla keskustelua Venäjä-yhteistyöstä. Tapahtumiin
sidotaan avoin kansalaistilaisuus, joihin järjestetään avoin paneelikeskustelu paikallisten
Venäjä-toimijoiden, päättäjien ja asukkaiden kesken. Kiertueessa on tärkeää
paikallisosaston rooli tilaisuuden järjestäjänä. Tapahtumissa hyödynnetään alueellisia
merkittäviä tapahtumia (esimerkiksi SuomiAreena, Porissa), matalan kynnyksen
kohtaamispaikkoja (torit, kauppakeskukset, kirjastot jne) sekä tuodaan esiin alueiden
vahvoja toimijoita, kuten esimerkiksi erilaisia yhdistyksiä.
Lapset ja nuoret ovat tärkeä kohderyhmämme
Lapsille suunnataan sekä kouluvierailuja että venäjän kielen opetuksen tukitoimia.
Helsingin kulttuuritila Albatrossissa järjestetään mm. venäjän kielellä nalletyöpajoja, lasten
lauantaitapahtumia, lukuhetkiä ja muuta ohjelmaa. Ympäri Suomen kannustamme
osastoverkkoamme järjestämään kirjastoihin lasten venäläisten satujen tuokioita sekä
muuta matalan kynnyksen ohjelmaa. Järjestämme ajoittain erilaisia piirrustuskilpailuja
sekä lapsille suunniteltuja juhlahetkiä (mm. Pakkasukon juhlat ovat koko perheen
tapahtumia).
Venäjän kielen osaamisen tukeminen
Suomi–Venäjä-seuran erityisenä tehtävänä on tukea venäjän kielen opiskelua Suomessa.
Järjestömme jakaa erilaisia tukimateriaaleja venäjän kielen opettajille ja heidän
oppilailleen: tuubihuivi, kirjanmerkki, lukujärjestys, arvostelutarrat sekä koulujen
kielivalintatilaisuuksiin 2020 ja 2021 julkaistut videot ovat näistä esimerkkejä. Lisäksi
järjestömme palkitsee oppilaita stipendein aina lukuvuoden päätteeksi.
Vuonna 2022 keskitymme perustuen ohella viemään loppuun Valtiopäivätoiminnan
juhlarahastosta saadun apurahan turvin toteutettava Virtuaalimesta -hankkeemme, jonka
tehtävänä on saattaa yhteen suomalaisia ja venäläisiä oppilaitoksia. Hankkeen aikana
koulut kohtaavat erilaisissa seminaareissa ja autamme heitä tutustumaan toisiinsa
verkossa. Hankkeen tarkoituksena on madaltaa koulujen kynnystä tehdä
kansainvälisyystyötä venäläisten oppilaitosten kanssa.
Seura on ollut vuodesta 2019 alkaen mukana Opetushallituksen koordinoimassa tiede- ja
kulttuuri-instituuttien verkostossa edustamassa venäjän kieltä ja kulttuuria. Verkosto
suunnittelee ja toteuttaa yhdessä tapahtumia niin opettajille kuin oppilaillekin.
Osallistumme erilaisten vieraiden kielten opiskelua edistävien verkostojen ja hankkeiden
toimintaan ja nostamme niissä esille venäjän kielen osaamisen tärkeyttä muiden kielten
rinnalla. Vuoden 2022 aikana panostamme verkoston tuomaan hankkeeseen
Virtuaalimatkalla Euroopassa, jossa suunnataan materiaalia kouluihin
kotikansainvälisyyden kehittämiseen.
Lisäksi kehitämme vuoden 2022 aikana kotisivujamme venäjän kielen opetuksen osalta
niin, että ne palvelevat entistä paremmin kaikkea venäjän kielen opetusta koskevana
alustana. Tälle alustalle on suuri tarve entisten venäjän kielen opetuksen
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koordinaatiohankkeiden loputtua. Sivuille on tarkoitus tuottaa opetusta tukevia tehtäviä,
virikkeitä sekä listata erilaisia toimijoita, jotka tarjoavat mahdollisuuksia kehittää venäjän
kielen osaamista.
Suomi─Venäjä-seura tekee tiivistä yhteistyötä venäjän kielen opiskelun edistämiseksi ja
tukemiseksi myös omien yhdistystensä, Suomen Venäjänopettajat ry:n, Venäjän tiede- ja
kulttuurikeskuksen, yliopistojen ja elinkeinoelämän kanssa. Pyrimme lisäämään
vuorovaikutusta kaikkien edellä mainittujen ryhmien kanssa ja poimimaan sieltä esille
tulevia tarpeita, joihin seuralla on resursseja vaikuttaa. Levitämme tietoa kumppaneiden
toiminnasta ja järjestämme yhteistyössä mm. seminaareja.
Oppilaitosten kanssa kehitetään edelleen kummikoulutoimintaa, jossa osastoilla on
mahdollisuus laajentaa yhteistyötään peruskoulujen ja lukioiden sekä muiden toisen
asteen oppilaitosten kanssa ja saada sen avulla lasten ja nuorten vanhempia mukaan
seurayhteistyöhön paikallistasolla. Kummikoulutoiminnan kautta tavoitellaan laajan
oppilasmäärän kontakteja venäläiseen kulttuuriin ja kieleen sekä perheiden osallisuutta
aiempaa monipuolisemmin lasten kielivalinnoissa.

Tuki eri-ikäisille oppijoille
Suomi─Venäjä-seura haluaa edistää elinikäistä oppimista venäjän kielen osalta. Seura
tekee tunnetuksi opiskelumahdollisuuksia Suomessa ja järjestää kesäkursseja Venäjällä
Pietarin valtionyliopiston kanssa.
Vuodelle 2022 on tavoitteena saada erikseen nuorille ja venäjän kielen opettajille
suunnattava viikon mittainen kesäkurssi, jonka aikana nuoret pääsevät majoittumaan
isäntäperheissä ja opiskelemaan heille räätälöidyllä kurssilla. Samaan aikaan opettajille
tarjotaan ajankohtaista nykykieleen ja -kulttuuriin keskittyvää kurssia sekä
majoittumismahdollisuutta niin ikään venäläisessä perheessä. Kursseille tavoitellaan n.
10–20 osallistujaa per kurssi.

Kulttuuritila Albatrossi
Suomi–Venäjä-seuran Helsingin toimitila Katajanokan vanhassa venäläisessä sydämessä
on muutakin kuin perinteinen toimisto. Kyseessä on avoin kulttuuritila, johon kutsumme
ihmisiä harrastamaan ja tuottamaan yhteistyössä kanssamme erilaisia pienempiä
kulttuuritilaisuuksia. Helsingistä puuttuu paikka, jossa on mahdollisuus tutustua matalalla
kynnyksellä slaavilaiseen kulttuuriperintöön. Tilassa on mm. galleriatoimintaa,
kielikursseja, erilaisia ruoka-, elokuva- ja musiikki-iltoja, lukupiirejä, tapaamisia
kulttuurihenkilöiden kanssa sekä luentoja. Kulttuuritila Albatrossin yhtenä tärkeänä
näkökulmana on kokeilevuus ja sallivuus. Haluamme tehdä uudenlaisia kokeiluja, jotka
mahdollistavat ihmisten kohtaamisen ja keskustelun venäläisen kulttuurin äärellä.
Mahdollistamme erilaisten pienempien toimijoiden esiintulon tilassamme. Pyrimme
striimaamaan mahdollisimman paljon tilassa järjestettävää toimintaa, sekä saamaan
siellä tuotettuja, hyväksi havaittuja toimintamuotoja myös muualle Suomeen.
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Kulttuuritilan yksi tärkeistä näkökulmista on myös kestävä kehitys ja ympäristön
huomioiminen. Tilaan hankitaan uusia tavaroita ja kalusteita vain silloin, kuin käytettyä ei
ole saatavilla. Huomioimme tämän painopisteen myös esimerkiksi
galleriatoiminnassamme.

Kehittämistyö ja jäsenhankinta
Seuran tavoitteena on strategian mukaisesti olla vuonna 2022 entistä monipuolisempi,
kehittyvä organisaatio. Panostamme erityisesti näkyvyyteen eri puolilla Suomea sekä
verkossa. Järjestömme tavoitteena on edelleen, että seuran valtakunnallinen toiminta
vahvistuu, paikalliset vahvuudet pääsevät näkyviin ja uudet avaukset mahdollistuvat.
Osastoja tuetaan toimimaan yli omien kuntarajojen ja yhteistyössä useiden osastojen
kesken. Tavoitteena on entistä toimivampi osastoverkko. Etsitään uusia, nykyaikaisia ja
mielekkäitä toimintatapoja ja kannustetaan jäseniä osallistumaan virtuaaliseen toimintaan
perinteisen rinnalla. Tammikuussa järjestetään jo toista kertaa puheenjohtajapäivä, jossa
paikallisosastojen johtoryhmiä kutsutaan käsittelemään ajankohtaisia asioita, seuran
jäsenhankintaa ja teemavuoden aihepiirejä. Vuoden aikana osastokenttää koulutetaan
aktiivisesti sekä virtuaalisissa infoissa että läsnäolotapaamisissa.
Suomi–Venäjä-seuran, Tuglas-seuran ja Pohjola-Nordenin henkilöstöt tapasivat
syyskuussa 2021. Tapaamisen tarkoituksena oli tutustua toisen, kansainvälistä
lähialueyhteistyötä tekevän järjestön kanssa. Sovimme yhteisesti jatkavamme yhteistyötä
sekä vuoden 2021 lopussa tutustuen toistemme toimintaan entistä paremmin. Lisäksi
vuoden 2022 aikana henkilöstömme tapaavat edelleen. Järjestämme mm. yhteistä
koulutusta, järjestöjen kehityspäiviä sekä vierailemme toistemme luona. Tarkoituksena on
kehittyä yhdessä sekä suunnitella myös mahdollista yhteistä tulevaa toimintaa. Vastaavia
kohtaamisia voidaan tulevaisuudessa järjestää myös luottamushenkilöille.

Jäsenhankinta
Vuoden 2022 tärkeä päämäärä on aktiivinen jäsenhankinta ja järjestön näkyvyyden
lisääminen. Tässä työssä on erittäin tärkeää palkatun henkilökunnan ja osastokentän
saumaton yhteistyö.
Jäsenhankinnassa johtoajatuksena on edelleen iskulause “Tuo yksi ystäväsi mukaan”.
Uusien jäsenten kohtaamiseen ja jäsenhankintaan liittyen osastoille järjestetään
tukimateriaalia ja koulutusta. Jäsenhankinnassa voidaan tukeutua muiden toimijoiden
hyviksi havaittuihin toimintamalleihin ja käytetään tarvittaessa ulkopuolista
asiantuntijuutta suunnittelutyön tukena.
Jäsenhankinnan kannalta tärkeitä tilaisuuksia ovat mm. Na doroge -kiertue, erilaiset
tapahtumat ja sosiaalisen median näkyvyys. Kiertueelle tuotetaan järjestön
markkinointimateriaalia, jota osastojen aktiivit voivat jakaa. Vuoden aikana panostetaan
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jäsenkampanjointiin entistä
paremmin. Järjestöä
mainostetaan aiempaa
näkyvämmin. Mainonnassa
käytetään valmiita verkostoja,
mutta myös lehti- ja
radiomainontaa.

Tuki paikallisosastoille
Suomi–Venäjä-seuran paikallisosastojen järjestämiin tapahtumiin ja hankkeisiin
osallistutaan ja niitä tuetaan mahdollisuuksien mukaan. Tähän on varattu erityistä
rahallista resurssia alueiden budjetissa sekä seuran talousarviossa. Osastojen
kehittämishankkeissa ja toiminnassa tuetaan vuonna 2022 erityisesti toimintaa, joka
tähtää järjestön näkyvyyden lisäämiseen, ympäristöön ja venäjän kielen tukemiseen
suunnattua toimintaa. Osastojen toiminnan kehittäminen on tärkeää. Järjestöuudistuksen
myötä henkilöstön työaikaa suunnataan erityisesti osastotuen lisäämiseen ja osastojen
toiminnan kouluttamiseen.
Suomi–Venäjä-seura tukee paikallisosastoja järjestön omarahoituksella
(jäsenmaksutuotot). Vuonna 2022 tukea suunnataan seuraaviin tarkoituksiin:
Osaston hankkeen tulee jollakin tavalla kehittää seuran tai osaston toimintaa seuran
strategian 2020-24 suuntaisesti. Vuonna 2022 arvioinnissa seuraavat asiat nähdään
vahvuuksina:
- toiminta on osastolle uudenlainen kokeilu
- kohderyhmiä on mietitty, toiminta on kaikille avointa ja edistää osaston jäsenhankintaa
- seuran vuoden pääteemat nuoriso tai ympäristö näkyvät
- hankkeesta syntyy näkyvyyttä niin osastolle kuin koko seuralle
- osastolle syntyy yhteistyötä uusien kumppanien kanssa
- koko seuran näkökulmasta erityisen merkittäville, valtakunnallisille ja uutta luoville
hankkeille voidaan myöntää suurempikin tuki kuin yleisimmät avustussummat 200-1000
euroa
- hankkeessa on muutakin rahoitusta kuin seuran tuki

Muu koulutus ja tukimateriaalit
Vuonna 2021 järjestetään verkkoyhteyksiä hyödyntäen sekä tapahtumissa koulutuksia
viestinnän ja järjestötyön kehittämisen asioista. Erityistä huomiota kiinnitetään
jäsenhankinnan kannalta olennaisissa asioissa: uusien jäsenten vastaanottamiseen ja
uudenlaisten toimintamuotojen kehittämiseen. Koulutuksen lisäksi tuotetaan
osastotyössä tarvittavia tukimateriaaleja, mm. kokonaisia vinkkejä ja toimintapaketteja
onnistuneisiin kulttuuritapahtumiin, lukupiireihin jne.
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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.
Vaikuttavan viestinnän tekemisessä tarvitsemme monipuolista yhteistyötä eri toimijoiden
kanssa. Tätä yhteistyöverkostoa kehitetään edelleen niin Suomessa kuin Venäjällä.
Venäjänkielisen viestinnän osuutta lisätään mahdollisuuksien mukaan.

Hallinto ja talous
Suomi–Venäjä-seuran päättävät elimet ovat hallitus, valtuusto ja edustajakokous. Seuran
valtuusto kokoontuu vuoden aikana kerran sääntömääräiseen kokoukseen marrasjoulukuussa. Hallitus kokoontuu 7–10 kertaa vuoden aikana: osa kokouksista voi toteutua
sähköisesti ja osa kokouksista voidaan teemoittaa. Seuran hallitus päivittää Venäjäosaamistaan aktiivisesti: kokouksiin voidaan kutsua asiantuntijoita tai ne voidaan järjestää
Venäjä-yhteistyön kannalta merkittävissä paikoissa.

Seuran hallitus:
Puheenjohtaja
Petri Honkonen
1. varapuheenjohtaja
Pertti Lintunen
2. varapuheenjohtaja
Diana Seppä
Muut hallituksen jäsenet:
von Adlerkrone Henrik
Sanna Iskanius
Tanja Karppinen
Osmo Kolu
Tapio Lammi
Juhani Leppä
Petriina Punna
Milka Pääkkönen
Peter Saramo
Hannu Tsupari
Valtuuston puheenjohtajana toimii Tiina Lepistö, varapuheenjohtajina Rita Kumpulainen ja
Johannes Yrttiaho.
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Henkilöstö, henkilöstökoulutus ja työhyvinvointi
Suomi–Venäjä-seuralla on henkilöstöä sekä Helsingissä sijaitsevassa nk.
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. erilaiset keskustelutilaisuudet ja seminaarit, koulutukset,
kulttuuritapahtumat ja venäjän kielen opinnot.
Vuoden 2022 aikana viedään läpi seuran työntekijöiden toimenkuvien uudistusprosessia.
Uudistusprosessi on luonnollinen jatko seuran kehitystyölle. Työtehtäviä tarkastellaan
nykyaikaisten järjestötyön vaatimusten mukaisesti. Panostetaan aikaa järjestön
kehitystyöhön, koulutukseen, mainontaan, jäsenhankintaan ja kontaktointiin. Kaikki
järjestön työntekijät palvelevat sekä koko järjestön tarpeita että järjestömme ulkopuolisia
tahoja. Pyrimme vähentämään päällekkäistä työtä ja kehittämään työskentelyn tapoja.
Järjestössämme on vuoden vaihteessa 10 täysiaikaista ja 3 osa-aikaista työntekijää.
Meille on tärkeää, että pystyisimme säilyttämään tämän henkilökuntamäärämme, sillä
muutoin järjestön kehitystyö ja toiminta uhkaa vaarantua.
Työntekijöiden virtuaalisten toimintatapojen osaamiseen satsataan edelleen sekä tuetaan
toimenkuvien kehitystyössä. Seuran uuden strategian mukaisesti luodaan ja kehitetään
henkilökunnan erikoistumista strategian osa-alueiden toteuttamisessa. Huomioidaan
työssäjaksamisen tarpeita sekä virtuaaliajan ja etätyön tuomia muutoksia työntekoon.
Kannustetaan työntekijöitä kehittämään itseään ja tuomaan omia vahvuuksia esiin
työyhteisössä.
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.

Seuran toiminnan vaikuttavuuden arviointi
Suomi–Venäjä-seuran henkilöstö että hallitus arvioi aktiivisesti toiminnan onnistumista
suhteessa järjestömme strategiaan. Peilaamme omaa toimintaamme myös
päärahoittajamme Opetus- ja kulttuuriministeriön strategisiin linjauksiin. Tämä tarkoittaa
käytännössä esimerkiksi sitä, että toiminnassamme huomioimme kestävän kehityksen
näkökulmia, eri väestöryhmiä ja niiden asemaa yhteiskunnassamme, tuemme suomalaista
sivistystyötä sekä lisäämme kansainvälistä vaikuttavuutta.
Suomi–Venäjä-seura linjaa järjestönsä strategiassa vuosille 2020-2024 useita tavoitteita
toiminnalle. Nämä tavoitteet konkretisoituvat vuoden 2022 toiminnassa mm. seuraavasti:
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Strategian tavoite
Olemme Suomen monipuolisin Venäjä-yhteisö

Olemme kehittyvä järjestö

Edistämme rikasta keskustelua ja suomalais-venäläistä
kanssakäymistä.

Lisäämme venäläisen kulttuurin tuntemusta ja tuemme
venäjän kielen opiskelua Suomessa.

Olemme aktiivinen toimija, joka järjestää
mukaansatempaavaa ja elämyksellistä toimintaa ja
tapahtumia Suomessa, Venäjällä sekä muissa maissa.

Konkreettinen toiminta vuonna 2022
Järjestämme laajasti monitasoista ja Venäjää eri
näkökulmin tarkastelevaa toimintaa. Toimimme
yhteistyössä erilaisten Venäjä-toimijoiden kanssa.
Huomioimme laajasti eri kohderyhmiä toiminnassamme.
Paikallisosastokenttää koulutetaan monipuolisesti sekä
virtuaalisissa infotilaisuuksissa että erilaisissa
läsnäolokokoontumisissa (mm. Vetävä Venäjä).
Uudistamme toimintatapojamme, mm. jäsenrekisterin
kehitystyö, joka jatkuu vuonna 2022.
Mm. Kulttuurifoorumi ja ystävyyskuntakongressi toimivat
suuren luokan yhteistyötapahtumia. Keskustelulle
annetaan tilaa kaikissa tapahtumissa ja nostetaan eriin
erilaisia näkökulmia maidemme välillä. Luomme
vuoropuhelua erityisesti kulttuuritoiminnan kautta.
Lähtökohtamme on monipuolinen toiminta, joka
suunnitellaan koko Suomi huomioiden. Venäjän kielen
opiskelun tukemisessa huomioidaan eri koulutusasteet
mm. stipendeissä sekä tukimateriaalin suunnittelussa.
Opetuksen tukemiseksi luodaan uudenlaisia
innovaatioita, esim. nettisivuja hyödyntäen.
Tämä näkyy erityisesti monipuolisessa
hanketoiminnassa sekä siinä, että olemme mm. EUVenäjä kansalaisjärjestöfoorumin jäsen. Järjestön
tapahtumat ovat hyvin monitasoisia ja kansainvälisyys on
niiden lähtökohta. Toimintaamme osallistumiseen on
mahdollisimman matala kynnys, olemme kaikille avoimia.
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