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Johdanto
Suomi-Venäjä-seuran toiminta on uuden tilanteen edessä vuonna 2022 Venäjän aloitettua sodan Ukrainaa
vastaan. Järjestömme on tuominnut jyrkästi Venäjän sotatoimet ja vastalauseena keskeyttänyt mm.
Ystävyyskuntakongressin ja Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin valmistelut. Järjestön hankkeet on
käyty läpi ja niistä on tullut keskeytetyksi tai lopetetuiksi useita rajan ylittäviä toimintamuotoja (ks.
tarkemmin alla). Kuitenkaan järjestön perustehtävä ei ole muuttunut – päätehtävämme on edelleen
venäläisen yhteiskunnan tarkastelu ja tiedon tuottaminen siitä suomalaisille, kulttuurityö sekä venäjän
kielen opetuksen tukeminen. Roolimme on rakentaa suhteita näissä hankalissakin oloissa. Teemme työtä
suvaitsevaisuuden eteen ja haluamme nostaa esiin kansalaisten välisten suorien yhteyksien tärkeyttä.
Kaikki tämä on erittäin ajankohtaista juuri nyt.
Toiminta rajan yli Venäjälle on sodan syttymisen jälkeen hyvin rajattua ja joiltain osin mahdotonta. Venäjän
kansalaisyhteiskunta on hyvin ahtaalla ja monissa tapauksissa yhteydenpito rajan yli voi olla jopa
venäläisille osapuolille, vähintään, haasteellista ellei peräti vaarallista. Järjestömme pyrkii kuitenkin
nostamaan esiin Venäjän sodanvastaista liikehdintää ja kansalaisyhteiskunnan todellista tilaa. Meistä on
erittäin tärkeää tuoda myös laajemmin Euroopan näkökulmaa esiin suomalaisille: liikehdintää muissa
maissa, diasporassa asuvien venäläisten näkökulmia sekä Euroopan venäläistä kulttuurikenttää ja sen
ajatuksia. Niin ikään entistä tärkeämpää on seuran toiminnassa muutoinkin esille tuleva entisten
Neuvostoliiton maiden tarkastelu. Erityisen tärkeä se on Ukrainan, Valko-Venäjän, Georgian, Baltian maiden
ja Moldovan osalta.
Suomessa tarvitaan tällä hetkellä todella paljon mahdollisuuksia käydä moniulotteista dialogia tilanteesta.
Suomi-Venäjä-seuralla on mahdollisuuksia vastata tähän kysyntään ja mahdollistaa hyvin monipuolisten
valtakunnallisten ja paikallisten asiantuntijoiden, erilaisten tilanteessa operoivien toimijoiden sekä
kansalaisten välillä.
Koska Venäjän tilanne on arvaamaton, lopullisen muutossuunnitelman tekeminen on vaikeaa. Mikäli
Venäjän sisällä syntyy yhteiskunnallista voimakkaampaa liikehdintää tai kaaosta, on luonnollista, että sen
tarkastelu vie näkökulmia toiminnassamme. Järjestömme tärkeä tehtävä on kuitenkin tuottaa suomalaisille
tietoa venäläisestä yhteiskunnasta ja sen tilasta.
Kuvaamme tässä muutossuunnitelmassa seuran toiminnan uudelleenjärjestelyä muuttuneessa
toimintaympäristössä. Tarvittaessa suunnitelmaa päivitetään jatkuvasti.

Keskeytetyt hankkeet ja toiminnot
Vuoden 2022 toiminnasta poistuvia tai huomattavasti rajoittuneita toimintoja käsitellään tässä luvussa.
Mikäli toiminta on rajoittunut, niin esitämme muutosesityksen aina toiminnon yhteydessä. Suomi-Venäjäseura on keskeyttänyt yhteistyön kaikkiin sellaisiin osapuoliin, joissa Venäjän puolella on jokin
viranomaistaho toiminnan vastuullisena yksikkönä.
Hankkeet:
-Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi
-CBC, PMN hankkeet
-Cliwate
-Virtuaalimesta -kouluhanke
-Ystävyyskuntahistoriikki
-Suomalais-ugrilaisen konsultaatiokomitean normaali työskentely

Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin työ on keskeytetty. Kulttuurifoorumitoiminnan kautta vuosittain
saatetaan yhteen todella monipuoliseen kulttuuriyhteistyöhön huomattava joukko (n. 100-150 suomalaisvenäläistä hanketta vuosittain sekä n. 300 osallistujaa tapahtumaan) vuosittain. Tulevaisuudessa on erittäin
tärkeää rakentaa jotain vastaavaa toimintaa tai palauttaa kulttuurifoorumityö vähintään uudistettuna
konseptina maidemme välille.
Sekä CBC että Pohjoismaiden ministerineuvoston hankkeissa olemme saaneet tiedon hankkeita
koordinoivilta toimijoilta tiedon ja ohjeistuksen niiden keskeyttämisestä. Suomi-Venäjä-seuran tapauksessa
kysymyksessä oli seuraava hanketoiminta, jonka alkuperäinen kuvaus alla:

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

Northern Crafts ID: Identity Development of Northern Crafts
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 oli Suomessa Pohjois-Karjala ja PohjoisPohjanmaa sekä Venäjällä Karjalan Tasavalta. Hankkeen tavoitteena oli lisätä kädentaitajien
yrittäjyysosaamista ja verkottumista, mikä omalta osaltaan edistää käsityöyrittäjien liiketoiminnan
kehittymistä. Hanketta toteuttivat 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 hankkeen piti keskittyä tarjoamaan käsityöyrittäjille markkinointimahdollisuuksia. Suomessa
oli tarkoitus järjestää käsityönäyttely Helsingin kulttuuritila Albatrossissa. Suunnitelmana oli saada käsitöitä
toimitettua myös hankkeen venäläisiltä osallistujilta, elleivät he itse pääsisi paikalle. Venäjällä oli tarkoitus
järjestää kevään mittaan vastaava tilaisuus, johon suomalaisten käsityöntekijöiden osallistumismuoto olisi
suunniteltu koronatilanteen mukaan. Pandemian salliessa suunnitteilla oli kaikkien projektityöntekijöiden
yhteinen tapaaminen Suomessa tai Venäjällä, mitä ei hankkeen toiminta-aikana ole voitu toteuttaa.
Suomen puolella suomalaisille osallistujille suunnatut toiminnot on mahdollista toteuttaa suunnitellusti.
Yhdessä toisen Karelia CBC-projektin kanssa järjestetään koulutuspäivä ”Kulttuuriperinnöstä tulevaisuuden
käsityöyrittäjyyteen” 26.4.2022 Joensuun Taitokorttelissa. Itä-Suomen yliopiston päävastuulla oleva
tutkimus tehdään loppuun. Tutkimustulokset julkaistaan hankkeen päättymiseen mennessä. 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 alkoi syyskuussa
2021 ja sen on tarkoitus päättyä vuoden 2023 lopussa. Toinen järjestökumppani hankkeessa on LuontoLiitto. Roolinamme olisi 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 oli tukea kohdealueilla tehtävää ympäristökasvatusta
tarjoamalla opettajille ja ympäristökasvattajille uusia opetusnäkökulmia ja -työvälineitä, 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 oli tarkoitus tukea ihmisten välistä vuorovaikutusta ja kanssakäymistä ruohonjuuritasolla,
keskittyen nuoriin ja muihin kansalaisyhteiskunnan toimijoihin.

Virtuaalimesta
Suomi–Venäjä-seuralla oli käynnissä keväällä 2021 aloitettu Virtuaalimesta - koulutushanke, jossa
saatetaan yhteen suomalaisia ja venäläisiä oppilaitoksia. Hankkeen ideana oli löytää koulukumppani
toisesta maasta, jonka kanssa voidaan vaihtaa opetuksen käytänteitä, rakentaa yhteisiä projekteja ja
harjoittaa koulujen kansainvälistymistyötä. Lähtökohtana oli tutustua toisen maan koulukulttuuriin ja
arkeen. Hankkeessa nähtiin tärkeänä tukea kouluja myös kasvattamaan verkostojaan ja toimimaan
verkkoyhteyksien avulla rajojen yli. Hankkeen piti päättyä maaliskuussa 2022. Rahoitus hankkeeseen on
saatu Valtiopäivätoiminnan juhlarahastosta. Koronatilanteen vuoksi koulut ovat olleet hyvin suljettuja, ja
hanketoiminta sekä -kehitysajatukset hyvin pysähdyksissä.
Haluamme kuitenkin tuoda esiin, että hankkeissa olevat työntekijät joutuvat nyt viemään hankkeita
ohjeiden mukaan loppuun ja tekemään keskeyttämistoimia. Tämä koskee mm. CBC-hankkeen työntekijää
sekä Virtuaalimesta -hankkeen harjoittelijaa.
Ystävyyskuntakongressi sekä erillisten Karjalan alueen toimijoiden kanssa valmistelussa ollut
Ystävyyskuntatoiminnan paikalliskuntien historiikkiprojekti on keskeytetty. On tärkeää tarkastella pitkällä
aikavälillä, miten Suomen kunnat ja kaupungit näkevät yhteistyön mielekkyyden kauempana
tulevaisuudessa yhteistyössä venäläisten kaupunkikumppaniensa kanssa. Suomi-Venäjä-seura on halukas
yhteistyössä esimerkiksi Kuntaliiton kanssa selvittämään, miten kunnat ovat tilanteessa toimineet. Suomen
ja Venäjän välillä on liki 100 ystävyyskuntaparia, joista toiminnassa n. 70.
Suomalais-ugrilaisen konsultaatiokomitean osalta normaali kokoustyö on keskeytetty, mutta suomalaisugrilaista yhteistyötä pyritään pitämään yllä välittämällä kansojen kesken esimerkiksi tietoa paikallisten
kansojen kulttuuritoiminnasta ja tapahtumista. Tämä on erittäin tärkeää kieliperheen yhteenkuuluvuuden
tunteen kannalta. Kokoustamistyö ja yhteinen toiminta voidaan palauttaa hyvin helposti tilanteen niin
salliessa.
Kulttuuritoiminta:
-näyttelyt
-kiertueet
-valokuvakilpailu nuorille
Rajan ylittävä taidenäyttelytoiminta, joka olisi tuonut näyttelyitä sekä Helsingin kulttuuritila Albatrossiin
että muualle Suomeen on keskeytetty. Tähän on päädytty siksi, että näyttelyiden kuljettaminen on ollut
koronapandemian aikaan jo haasteellista, mutta nyt yhteyksien harventuessa edelleen se on erittäin
haastavaa. Näyttelytoiminnan tuottaminen länteen ei välttämättä ole myöskään venäläisille toimijoille tällä
hetkellä hyvä vaihtoehto. Seuran omien, lainattavien näyttelyiden osalta Venäläisen nykykirjallisuuden
näyttelyn merkitys korostuu, koska maan kirjailijat ovat hyvin näkyvästi protestoineet Venäjän hallinnon
sotatoimia.
Kiertuetoiminnassa näkyvin peruttu toiminnan muoto on Romen -teatterin 25:n taiteilijan ja muusikon
voimin suunniteltu, viidelle paikkakunnalle sijoittuva kierros, jolla tavoiteltiin koronapandemian jälkeen

suurelle suomalaiselle yleisölle laadukasta venäläistä marginaalikulttuurin teatteria. Kiertueen tavoitteena
oli n. 2000 katsojaa. Tästä on huomioitava, että järjestö menettää myös lipputuloja, vaikka toki
salivaraukset on saatu peruttua kuluitta.
Kiertuetoiminnassa lapsille ja nuorille suunnatun Tiksi ja Piksi klovniduon kiertueen osalta on edessä
mahdollinen peruuntuminen syksyllä 2022. Tämä on todellinen harmi, koska koronapandemian jäljiltä
olisimme halunneet tuoda kouluihin ja päiväkoteihin iloa ja hyvää mieltä tuovan interaktiivisen esityksen.
Halusimme suunnata nuorille myös valokuvakilpailun, jossa rajan molemmin puolin nuoret kuvaavat
luontoa teemalla Minun rakas vesistöni. Valokuvakilpailu voidaan muokata Suomen sisäiseksi ja
kilpailukokonaisuuden työpajoissa hyödyntää Suomessa toimivia venäläistaustaisia valokuvaajia. Kilpailua
voidaan suunata osaksi venäjän kielen opetuksen tukityötä, jossa nuoret voivat myös kirjoittaa kirjoitelmia
tai runoja puhtaan veden merkityksestä heidän elämässään.
Syksyllä 2021 valmistui Sukupolvien aikamatka menneisyydestä nykyisyyteen – Venäläisen
nykykirjallisuuden suomen- ja ruotsinkielinen näyttely, joka toteutettiin Helsingin ja Tampereen yliopistojen
ja Åbo Akademin venäjän kielen ja kulttuurin laitosten kanssa opiskelija- ja opettajatyönä. Näyttelyssä
esitellään 11 nykykirjailijaa ja siinä on lisäksi laaja lastenkirjallisuuskatsaus. Yksi kirjailijoista poistettiin
näyttelystä, kun ilmeni, että hän on Venäjän presidentti Putinin tukija. Lisäksi näyttelyyn on tarkoitus lisätä
taulu, jossa kerrotaan venäläisten kirjailijoiden sotaa vastustavasta toiminnasta. Suomenkielinen näyttely
oli varattu suomalaisiin kirjastoihin pitkälle vuoteen 2023 ja ruotsinkielinenkin näyttely useisiin kirjastoihin
eri puolilla Suomen ruotsinkielistä aluetta. Joidenkin kaupunkien viranomaiset ovat kieltäneet järjestämisen
tässä tilanteessa. Pyrimme siis tarjoamaan näyttelyä edelleen, koska mielestämme venäläisen
kulttuurikentän protestia on tärkeä tuoda Suomessa esiin.

Muut tapahtumat:
-Kotkaan elokuun 25. päivälle suunniteltu ympäristöteemainen seminaari (Suomenlahden kestävä
matkailu).
Kotkan ympäristöteemainen seminaari oli tarkoitus järjestää yksipäiväisenä avoimena tapahtumana.
Valmistelussa oli saatu mukaan Suomesta, Virosta ja Venäjältä toimijoita, jotka käsittelevät Suomenlahden
potentiaalia ja tilaa kestävän matkailun ja kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden näkökulmasta.
Tapahtuman partnereita oli mm. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Merikeskus Vellamo, Tuglasseura, Suomen ympäristökeskus, Merikotka, Visit Kotka-Hamina sekä Suomen ympäristökeskus.
-Kainuu-Kostamus -bisnesfoorumi
Suomi-Venäjä-seura järjestää Pohjois-Suomessa paikallisesti merkittävä Kainuun liiton kanssa yhteistyössä
tehdyn bisnesfoorumin vuosittain. Tapahtuma on luonnollisesti peruttu johtuen maiden välisistä
talouspakotteista.

Toiminta, johon ei tule muutoksia
Suomi-Venäjä-seuran tehtävä ei perustavanlaatuisesti muutu, vaikka yhteistyö kohdemaan kumppanien
kanssa onkin vaikeaa. Tarjoamme eri puolilla Suomea laadukkaita kulttuuria ja yhteiskuntaa käsitteleviä
tilaisuuksia. Tyypillistä toimintaa on mm. luennot, seminaarit, teemapäivät ja -juhlat, konsertit,
elokuvanäytökset, keskustelutilaisuudet jne. Tapahtumissa voidaan hyödyntää paljon Suomessa olevaa
asiantuntijuutta sekä maassamme asuvia venäläistaustaisia kulttuurivaikuttajia. Vierailijoita voidaan kutsua

myös EU-alueelta. Kirjallisuuteen, elokuvaan ja näyttelytoimintaan liittyen on erittäin tärkeää tehdä laajaa
yhteistyötä Suomen ja Euroopan venäläistaustaisten yhteisöjen kanssa. Suomi-Venäjä-seuran kohdealuetta
on luonnollisestikin muut maat, joilla on Venäjään kielellinen, kulttuurinen tai historiallinen kytkös. Tämä
laaja tarkastelu korostuu muuttuneessa tilassa entisestään.
Yhteistyösuhteet Suomen sisällä ovat edelleen myös suurelta osin voimissaan tai jopa kasvavat tässä
hetkessä. Näin on esimerkiksi venäjän kielen opetuksen verkostoissa, erilaisissa
maahanmuuttajatoimijoiden kanssa tehtävässä työssä, EU-Venäjä -kontekstissa yhteistyössä järjestöjen
kanssa sekä kirjastoverkon, koulujen ja kuntien kanssa tehtävässä kulttuurityössä.

Venäjän kielen opetuksen tukeminen
Venäjän kielen opetuksen tukeminen on erittäin tärkeää erityisesti juuri tällä hetkellä eri puolilla Suomea.
Järjestämme vierailuja kouluihin ja panostamme erityisesti Virtuaalimatka halki Euroopan -hankkeeseen,
jota tehdään Suomen sisäisesti Oulun kaupungin hallinnoimana. Tässä kielen opetuksen tukihankkeessa
tehdään virtuaalisia kielenkäyttötehtäviä peruskoululaisille ja madalletaan kynnystä tutustua eri kieliin ja
kulttuureihin. Suomi-Venäjä-seura tuottaa hankkeeseen venäjän kielen ja kulttuurin osion teemalla
Suomalaiset Pietarissa – Kadonneen Fabergé-munan arvoitus.
Tuemme Suomen venäjän kielen opettajia järjestämällä heille monipuolista koulutusohjelmaa. 5.4.
järjestettävään kevätseminaariin opettajille järjestetään myös keskusteluapua sotatilan käsittelemiseksi
oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa. Kouluyhteistyössä on tärkeää myös tuoda monipuolista Venäjää
näkyväksi. Tämä tulee esille esimerkiksi suomalais-ugrilaisten kielten esiin tuomisessa. Seura on vuoden
2021-2022 tuottanut Youtubeen laajan videokokonaisuuden suomalais-ugrilaisten kielten opetusvideoita.
Venäjän kielen stipendit jaetaan normaalisti vuonna 2022 ja niitä laajennetaan myös ammatillisen
opetuksen asteille.
Kummikoulujen venäjän kielen opiskelun tukemiseen suunnataan kouluvierailuja ja luentoja.

Kielikaveri- ja mentorointiohjelma
Suomi-Venäjä-seura ja Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö aloittivat vuoden 2022 alussa ohjelman,
joka yhdistää suomen- ja venäjänkielistä väestöä ja tukee kotoutumista. Kielikaveritoiminnassa on kyse
paritapaamisista, joissa kielikaverit pääsevät keskustelemaan vuorotellen venäjäksi ja suomeksi, saamaan
kieliharjoitusta ja samalla tutustumaan toisiinsa. Mentoroinnissa suomenkielinen toimii venäjänkielisen
maahanmuuttajan tukena uuteen kotimaahan tutustumisessa. Jo 40 kielikaveri- ja
mentorointikumppanuutta on syntynyt parin kuukauden toiminnan aikana ja palaute on ollut myönteistä.
Toimintaa jatketaan ja kehitetään myös uusia toimintatapoja, kuten yhteistapaamisia ohjelmassa mukana
oleville. Selvitämme mahdollisuutta laajentaa kielikaveriohjelmaa niin, että myös Ukrainasta saapuneet
pakolaiset voisivat osallistua. Silloin kieliparina voisi olla myös venäjä ja englanti ja tavoitteena aktivoida
ukrainalaisten pakolaisten arkista englannintaitoa ja sillä tavoin parantaa heidän alkuvaiheen
selviytymistään Suomessa.

Tapahtumat ja kiertueet
Suomi-Venäjä-seuran suunnitelmassa oli vuodelle 2022 avoin kansalaiskeskustelujen ja -tapahtumien
kierros Na doroge. Tapahtumakierros järjestetään yhteistyössä paikallisten osastojemme kanssa 5-7
kaupungissa. Tapahtumat järjestetään kaikille avoimissa kansalaistiloissa ja niissä käydään ajankohtaista
keskustelua Venäjästä. Mielestämme tälle kiertueelle on entistä suurempi tarve ja yhteiskunnallinen
merkitys. On tärkeää, että teemme tapahtuman kulloisenkin kaupungin kanssa yhteistyössä ja kutsumme
mukaan keskusteluun sekä valtakunnallisia että paikallisia asiantuntijoita. Kiertueen päätapahtuma on
Porissa SuomiAreenan tapahtumassa heinäkuussa. Muita valmisteilla olevia paikkakuntia ovat mm. Turku
(osana seuran muuta tapahtumakokonaisuutta), Lappeenranta, Rovaniemi, Kuopio ja Jyväskylä.
Kartoitamme halukkuutta vielä myös muutamasta muusta isommasta kaupungista.

Vetävä Venäjä -tapahtuma on Suomi-Venäjä-seuran perinne. Tapahtuman nimi on muutettu sodan
syttymisen myötä Ajankohtaiseksi Venäjäksi ja se järjestetään edelleen 13.-15.5.22 Turussa. Tapahtuman
pääpuhuja on Ulkopoliittisen instituutin tutkija Veera Laine. Kulttuuriohjelmassa on kirjallisuusaiheinen
paneeli, jossa toimittaja ja kulttuurivaikuttaja Polina Kopylovan vieraina ovat maahanmuuttajataustaiset
Finlandia ja Topelius -ehdokkaana ollut Dess Terentjeva, Memorial -järjestön työn merkityksestä
kirjoittanut Anna Soudakova sekä runoilija Susinukke Kosola. Tapahtuman oheisohjelmassa voi tutustua
mm. vanhoihin venäläisvalmisteisiin autoihin sekä teenjuontiperinteeseen.

Sugrifest
Suomalais-ugrilaisia toimijoita yhteen keräävä Sugrifest -tapahtumakokonaisuus lokakuussa on tänä vuonna
erityisen merkittävä. Suomalais-ugrilaisen kulttuuriyhteistyön ollessa rajattua maiden välillä on tärkeää,
että saatamme yhteen Suomessa asuvia suomalais-ugrilaisia yhteisöjä ja kansoja. Voimme hyvin
vastaanottaa myös Euroopasta vieraita ja esimerkiksi jakaa tietoa toiminnasta sosiaalisen median
kanavissa, joita Venäjällä asuvat sukukansojen ystävämme pääsevät myös lukemaan. Suomalais-ugrilaisessa
yhteisössä on laajasti ymmärretty, että rinnakkain tehtävällä toiminnalla on suuri merkitys, vaikka emme
voisikaan olla kaikki läsnä keskenämme. Sugrifest -tapahtumissa hyödynnetään seuran kulttuuritila
Albatrossia erityisesti mm. tapahtumien (kirjanjulkaisuja, keskustelutilaisuuksia, näyttelyitä, konsertteja)
osalta sekä perinteisiä muita järjestelypaikkakuntia. Tapahtumia striimataan verkkoon laajemmalle yleisölle
mahdollisuuksien mukaan.

Kulttuuritila Albatross
Helsingissä sijaitseva avoin kulttuuritilamme Albatrossi on paikka, jossa järjestetään matalan kynnyksen
avointa kansalaistoimintaa. Kulttuuritilassa järjestetään vuonna 2022 kielikursseja (mm. venäjän kieli, komi
ja udmurtti), elokuvanäytöksiä, pienkonsertteja, taidenäyttelyitä sekä erilaisia teematapahtumia. Sodan
syttymisen myötä mahdollistamme erityisesti matalan kynnyksen keskustelua, jossa ihmiset voivat puhua
tuntemuksistaan. Tilassa on nyt erityisen tärkeää järjestää myös erilaisten vähemmistöjen välisiä
lämminhenkisiä ja ymmärrystä lisääviä kohtaamisia. Näitä on jo alettu suunnitella yhteistyössä Suomen
venäläisyhdistysten ja ukrainalaisyhdistysten kanssa, sillä he kokevat näille olevan tarvetta. Tässä työssä

olemme jo kontaktoineet ja pidämme tärkeänä tehdä yhteistyötä mm. Cultura-säätiön kanssa, jolla on
osaamista erilaisten Suomen kieli- ja kulttuurivähemmistöjen kanssa toimimisesta.
Kulttuuritila Albatross toimii päätilana lokakuun suomalais-ugrilaisessa toiminnassa. Kutsumme laajasti
myös Suomessa asuvia vähemmistöjen edustajia, erityisesti niistä kansoista, joita on myös Venäjällä.
Albatrossissa käy myös paljon suomalaisia koululaisryhmiä vieraana. Erityisen vilkasta on toukokuussa
luokkaretkiaikaan.

Venäjää koskeva neuvonta
Suomi-Venäjä-seuralla on ollut koko pandemian ajan, mutta myös erityisesti sodan syttymisen jälkeen
korostunut neuvonnallinen rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Neuvomme laajasti sekä Suomesta, mutta
myös ulkomailta nousevissa kysymyksissä. Sodan syttymisen myötä olemme ohjanneet mm. kansalaisia
oikeiden viranomaisten kanssa asiointiin, etsineet tietoa toimittajille sekä vastanneet ja kuunnelleet
ihmisten henkilökohtaisissa kysymyksissä muutoin parhaan kykymme mukaan. Uskomme, että tällä työllä
on edelleen korostunut tarve tänä vuonna.

Muuttunut toiminta
Suomalaista yhteiskuntaa palveleva laajempi selvitystyö
Suomi-Venäjä-seura toteuttaa kaksi laajempaa selvitystä. Toinen on kulttuuritoimijakentän kyselytutkimus
ja toinen Suomi-Venäjä-seuran muuttunut toimintaympäristöselvitys.
Tarkempi kuvaus selvitystyöstä:
1. Kulttuuritoimijakentän selvitys
Selvitys Ukrainan sodan vaikutuksista Venäjä-yhteistyötä tekevien suomalaisten kulttuuritoimijoiden
suhtautumiseen Venäjään ja venäläisiin sekä näkemyksistä Venäjä-yhteistyön tulevaisuudesta. Samalla
halutaan tutkia mitä kaikkia yhteiskunnallisia ja kulttuurisuhteita nyt on laitettu katkolle.
Perustelut selvitykselle:
Ukrainan sota on aiheuttanut Suomessa ja koko maailmalla vahvan sodanvastaisen reaktion ja
solidaarisuuden lisäksi myös negatiivistä suhtautumisista yleisesti Venäjään, tavallisiin venäläisiin ja
venäläiseen kulttuuriin. Vihapuheetta, russofobia ja venäläisen kulttuurin demonisointi ovat lisääntyneet
merkittävästi. Putinin hallinnon toimet yhdistyvät monilla tavallisiin venäläisiin ja kaikkeen mikä liittyy
Venäjään.
Sodan seurauksena melkein kaikki yhteistyö ja käynnissä olevat hankkeet Venäjän kanssa on Suomen
puolelta keskeytetty tai lopetettu. Yhtenä case-esimerkkinä selvityksessä hyödynnetään Suomalaisvenäläisen kulttuurifoorumin asiakkaita, jotka ovat tehneet kulttuuriyhteistyötä venäläisten kanssa jopa
useamman vuoden ajan.
Taustatieto: Kulttuurifoorumi on auttanut suomalaisia ja venäläisiä kulttuuritoimijoita löytämään toisensa
ja edesauttanut toiminnallaan maiden kulttuuritoimijoita käynnistämään yhteistyöhankkeita jo 23 vuoden

ajan (www.kultforum.org). Venäjän aloittama sota Ukrainassa keskeytti kulttuurifoorumin toiminnan.
Kulttuurifoorumin asiakasrekisteri palvelee laajasti selvitysten tekemisessä, kohderyhmien pohtimisessa.
Lisäksi tutkimuksen kohderyhminä voisivat olla mm. Venäjä-yhteistyötä tehneet suomalaiset yliopistot,
kirjastot, kaupungit sekä mahdollisesti OKM:n Taiteen ja- kulttuurin Venäjä-ohjelmasta avustuksia saaneet
suomaiset organisaatiot. Selvityksessä tehdään yhteistyötä erilaisten sidosryhmien kanssa mm. Taiteen
tiedostuskeskuksien (TINFO, FRAME), OKM:n, Siirtolaisinstituutin yms. kanssa.
Selvityksessä käytetään valmiita kohderyhmärekistereitä (kf-asiakasrekisteri, jäsenrekisteri, OKM:n Venäjäohjelmasta rahoitusta saaneet tahot) sekä pyydetään sidosryhmiä/yhteistyökumppaneita levittämään
sähköistä kyselyä omille verkostoilleen. Optiona pidetään mahdolliset puhelinhaastattelut tukemaan
tutkimuksen edustavuutta.
Mietitään kyselyn kohderyhmän luokittelua mm. kulttuuritoimijat / sidosryhmät (päättäjät) /
kaupungit/kunnat / ELYt, ja eri kyselyt kullakin ryhmälle.
Tämän selvityksen toteuttamiseen on jo saatu myönteinen rahoituspäätös opetus- ja
kulttuuriministeriöltä.

2. Suomi-Venäjä-seuran toimintaympäristöä koskeva selvitys
Ukrainan sota on vaikuttanut pysyvästi Suomi-Venäjä-seuran toimintaan. Seura on tuominnut Venäjän
toimet sodan alusta alkaen ja virallisen tason yhteistyö Venäjälle on katkaistu. Samaan aikaan olemme
puhuneet rauhan aikaansaamisen puolesta ja tavallisiin ihmisiin kohdistuvaa vihapuhetta vastaan. Pidämme
myös tärkeänä henkilökohtaisten yhteyksien ylläpitämistä venäläisiin.
Seuran toimintaympäristö on siis muuttunut pysyvästi. Tutkimusta tarvitaan tukemaan seuran uudelleen
järjestämistä. Millainen toiminta on tarpeellinen ja hyödyllinen uudessa toimintaympäristössä? Mitä
toimintamuotoja jäävät pois ja mitä pitää muotoilla uudestaan? Mitä asioita pitää ottaa huomioon? Näihin
kysymyksiin etsitään vastauksia selvityksen avulla.
Selvityksen kohderyhminä ovat:
-Jäsenet ympäri Suomea
Seuralla on tällä hetkellä n. 9000 jäsentä. Selvitetään muutoksen vaikutuksia ja tulevaisuuden näkemyksiä
sekä toiveita toimintaan. Lisäksi kartoitetaan tuen tarvetta jäsenkentältä.
-Sidosryhmät
Selvitetään sidosryhmien näkemykset uusista toimintamalleista ja seuran profiilista ja tehtävästä. Tietoa
kerätään sähköisen kyselyn ja haastattelujen avulla.
-Kansalaiset
Selvitetään kansalaisten näkemyksiä seuran roolista ja tehtävästä muuttuneessa toimintaympäristössä.
Tämä kohderyhmä on kaikista haasteellisin. Monet eivät tunne Seuran toimintaa ja varsinkin nykyisessä
tilanteessa myös suhtautuminen Venäjä-ystävyysseuraan on kielteistä, koska yleismielipide Venäjään on
negatiivinen. Pidämme kuitenkin tärkeänä ottaa kansalaiskyselyt tutkimukseen mukaan, mutta kuitenkin
menemättä mielipideryhmien ääripäihin. Tässä ryhmässä tietoa voisi kerätä sähköisellä kyselyllä ja
haastatteluilla.
Tämän selvityksen toteuttamiseen haetaan lupaa opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Selvitystyötä toteutetaan yhteistyössä Cultura-säätiön kanssa, joka puolestaan tutkii Suomen
venäjänkielisen väestön arvo- ja kulttuurinäkemykset muun muassa kulttuuritoimijoiden sekä yhdistyksien
näkökulmasta. Etsimme synergiaetua selvitysten tuloksien yhteisestä hyödyntämisestä.

Sodan inhimillinen ääni -tilaisuudet
Suomi-Venäjä-seura aloitti välittömästi sodan syttymisen jälkeen virtuaaliset avoimet tilaisuudet, joissa
käsitellään erilaisista inhimillisistä näkökulmista tapahtumia. Maaliskuun kolmessa tapahtumassa oli
seuraavat näkökulmat:
-

Kuinka sodasta uutisoidaan?

Saimme puhujaksi YLE:n entisen kirjeenvaihtaja Marja Mannisen, joka kertoi, kuinka sodassa tehdään
uutisia ja miten suomalainen media toimii. Manniselle Kiova on erittäin tuttu paikka ja tilaisuudessa hän
analysoi laajemmin myös Ukrainan ja Venäjän välisiä yhteyksiä. Järjestömme sai vieraaksi myös venäläisen
median edustajan, joka kertoi median ahtaasta tilasta Venäjällä. Henkilön suojelemiseksi toimittajan nimi ja
kasvot oli peitetty.
-

Millaista vihapuhetta Suomessa esiintyy venäläistaustaisia kohtaan?

Käsittelimme vihapuhetta ja sen ilmenemismuotoja. Tilaisuudessa haastateltiin venäläistaustaista henkilöä,
joka toi esiin kokemuksiaan ja hänelle välittyneitä tietoja asiasta. Suomi-Venäjä-seura on puuttunut
voimakkaasti vihapuheeseen ja tekee vahvasti rasisminvastaista työtä.
-

Venäläisten ja ukrainalaisten yhteisöjen kohtaaminen

Suomessa toimivat ukrainalaiset ja venäläiset yhteisöt tekevät monipuolista työtä sodasta kärsineiden
auttamiseksi. Tilaisuudessa Suomen Ukrainalaiset ry:n (Arseniy Svynarenko) ja Vantaan venäläisen klubin
(Valeria Komina) edustajat kertoivat konkreettisista avustusasioista ja siitä, miten heidän yhteisöissään sota
on koettu.
-

Miksi venäläisessä yhteiskunnassa ei ole dialogia?

Seuran pääsihteeri Niina Sinkko käsitteli venäläisen yhteiskunnan johtajuus- ja auktoriteettikulttuuria, joka
vaikuttaa sotatilan kyseenalaistamiseen kansalaisten keskuudessa. Tilaisuudessa käsiteltiin myös
yhteiskunnan rajoitteita ja lakiuudistuksia sekä erilaisia yhteiskunnan rakenteita, jotka mahdollistavat
hiljaisuuden ja painostavan ilmapiirin.
-

Miten voin auttaa?

Kutsuimme konkreettista avustustyötä tekeviä järjestöjä kertomaan, miten juuri nyt kansalaiset voivat olla
avuksi. Marie Rautava, MLL, Ohjelmajohtaja, toi esiin auttavien puhelimien ja digitaalisten palveluiden
toimintaa sekä käsitteli lasten ja nuorten hädän kohtaamista eri palveluissa. SVS:n ja SPR:n aktiivi MarjaLiisa Rahikkala kertoi ihmisten auttamishalusta SPR:n lipaskeräyksessä.
Kevään aikana tilaisuudet jatkuvat. Aihepiireiksi on suunniteltu mm. suomalaisten Venäjä -osaamisen ja
venäjän kielen taidon tärkeyttä näinä aikoina ja tulevaisuudessa sekä Suomen kuntien ja kaupunkien
yhteyksien katkeamisen merkitystä tavallisille asukkaille. Tilaisuussarja päättyy laajempaan analyysiin,
johon kutsutaan tutkijoita ja poliitikoita summaamaan yhteen, mihin kaikkeen sotatila vaikuttaa
suomalaisessa yhteiskunnassa.

Luentokokonaisuus slaavilaisten kulttuurien yhtäläisyyksistä ja kieliperheen tarkastelua
Järjestämme lyhyen luentokokonaisuuden (3 luentoa) Venäjän, Ukrainan ja Valko-Venäjän välisistä
kulttuurien yhtäläisyyksistä ja eroista. Meistä on tärkeää nostaa esiin slaavilaisten kulttuurien välistä
yhteistä historiaa ja vertailla niiden kieliä ja kulttuureja. Uskomme, että luentokokonaisuudella on
merkitystä suomalaisten kulttuurien väliselle ymmärrykselle.
Luentoihin kutsutaan asiantuntijoita maahanmuuttajayhdistyksistä sekä yliopistoista. Luennot järjestetään
sekä läsnäolo- että striimattuina kokonaisuuksina.

Rasismin vastainen työ
Suomi-Venäjä-seuran tehtävä on edistää suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä ymmärrystä. Sodan
syttymisen jälkeen olemme erityisesti nostaneet esille, ettei minkäänlaiselle vihapuheelle ole tilaa
yhteiskunnassamme. 21.-27.3. olemme ottaneet osaa rasisminvastaisen viikon viestintäkampanjaan.
Teemme edelleen yhteistyötä toisten toimijoiden kanssa vuoden aikana. Esimerkiksi Etnisten suhteiden
neuvottelukunnan (Etno) kanssa meillä on sovittuna seuraava yhteistyömuoto:

Vihapuhe seis
– maahanmuuttajilla oikeus yhdenvertaiseen kohteluun Suomessa
Venäjän hyökättyä Ukrainaan Suomessa on alkanut esiintyä vihapuhetta ja -tekoja venäjää puhuvia
kohtaan. Suomessa epäasiallisesta kohtelusta ilmoitus tehdään viranomaisille, joiden tehtävänä on ryhtyä
toimiin tällaisten tekojen torjumiseksi. Tässä tilaisuudessa näistä asioista vastaavat viranomaiset
esittäytyvät ja kertovat, millaista tukea on tarjolla.
Webinaari on suunnattu Suomen venäjänkielisille ja se toteutetaan etäkatsomoissa eri puolilla Suomea. Se
tarkoittaa, että kullakin paikkakunnalla järjestään tila, johon yleisö kokoontuu kuuntelemaan
verkkoseminaaria. Asiantuntijat puhuvat suomeksi, ja esitys simultaanitulkataan venäjäksi. Tilaisuudessa on
mahdollisuus esittää kysymyksiä asiantuntijoille. Mukana järjestäjinä ovat etnisten asioiden
neuvottelukunta ETNO, Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ja Suomi-Venäjä-seura ry., eri
paikkakuntien SVK:n jäsenjärjestöt ja Suomi-Venäjä-seuran osastot.
Suomi-Venäjä-seuran osastot voivat halutessaan järjestää tilaisuuden, jota varten tarvitaan tila ja
venäjänkielinen vetäjä sekä tekniset laitteet. Tapahtuma kannattaa järjestää yhteistyössä esim. paikallisen
venäjänkielisen yhdistyksen ja kunnan maahanmuuttajakoordinaattorin tms. kanssa, joilla on yhteydet
oman kunnan maahanmuuttajataustaisin ihmisiin. Kunnalta voi kysyä, voiko se tarjota tilan tapahtuman
käyttöön. Helsingissä tapahtuma järjestetään Suomen venäjänkielisten Toimintakeskus Graniitissa ja
Espoossa Sellon kirjastossa.

Nostetaan esiin Venäjän sodanvastaista liikehdintää
Suomi-Venäjä-seura tuo kanavissaan ja tilaisuuksissaan esiin Venäjän sodanvastaista liikehdintää. Suoria
puhujia Venäjältä ei aina ole helppoa saada, mutta hyödynnämme erilaisia kanavia tiedon hankintaan.
Tuomme esiin mm.
- kulttuuritoimijoiden lausuntoja ja analyysejä sekä Venäjältä että länsimaista
- tietoa mielenosoituksista
- järjestöjen välistä yhteistyötä Venäjän ja lännen välillä
- levitämme tietoa erilaisista tavoista auttaa ukrainalaisia
- venäläisen yhteiskunnan tilaa mm. kansainvälisiksi agenteiksi julistettujen toimittajien lähteiden kautta
- neuvomme, kuinka pitää yhteyttä venäläisiin, kun yhteydet ovat rajoitettuja

Meille tärkeä kumppani, ihmisoikeusjärjestö Memorial on lakkautettu Venäjällä agenttilain ja yhteiskunnan
kiristymisen vaikutuksesta. Järjestön työllä on ollut suuri merkitys Suomi-Venäjä-seuran jäsenille ja useille
suomalaisille. Haluamme järjestää syksyllä Helsingissä Memorialin työn merkitystä huomioivan
tapahtuman. Syksyisin Memorial -järjestö järjesti Sanradmohin joukkohaudalla tapahtuman, jossa
kunnioitettiin Stalinin terroritekojen uhrien muistoa. Syksy on näin ollen symbolinen ele tapahtuman
ajanjaksolle ja tapahtumassa voimme lukea ääneen mm. kirjallisuutta, jossa nousee Memorialin työn
merkitys sekä antaa äänen ihmisille, jotka ovat saaneet järjestön työstä itselleen tukea omaistensa kohtalon
etsinnässä.

Rauhankonsertti ja yhteistyö residenssitoiminnassa
Etsimme parhaillaan paikkaa rauhankonsertille Helsingissä. Haluaisimme kutsua konserttiin Suomessa
asuvia venäläistaustaisia ja ukrainalaisia muusikoita esittämään musiikkia rauhan puolesta. Konsertin
lipputuotot käytetään Ukrainan jälleenrakennustyöhön ja tukemiseen suomalaisten järjestöjen kautta.
Yhdeksi kulttuuritoiminnan uudeksi muodoksi nousee Suomeen turvaresidenssiin saapuvien venäläisten,
valkovenäläisten ja ukrainalaisten kulttuuritoimijoiden ja toimittajien kanssa tehtävä yhteistyö. Tässä
yhteistyössä seura verkostoituu Artists at risk-yhdistyksen, Suomen journalistiliiton ja sellaisten vapaiden
tilojen toimintaa ylläpitävien toimijoiden kuin esimerkiksi Lapinlahden lähteen kanssa. Suomeen
saapuneiden kulttuuritoimijoiden ja toimittajien kanssa pyritään järjestämään ruohonjuuritason tilaisuuksia
ympäri Suomen niissä rajoissa kuin se näiden henkilöiden turvallisuuden näkökulmasta on mahdollista.
Kulttuuritila Albatrossin ovet avataan turvaresidenssissä oleville henkilöille.

Kansalaisyhteiskuntakeskustelut: Venäjän tila tällä hetkellä

Koska Venäjän sisäisten tapahtumien eteneminen on huonosti ennustettavissa, varaudumme järjestämään
tilaisuuksia, joissa tutkitaan kansalaisyhteiskunnan kehityksen tilaa 2000-luvun aikana. Keskusteluilla
piirrämme taustaa nykyhetken tapahtumiin. Keskustelut ovat avoimia ja ne voivat olla osa Na doroge -

sarjan ohjelmaa. Keskustelujen järjestämisessä huomioimme Euroopassa olevaa osaamista. Järjestämiseen
etsimme yhteistyökumppaneita mm. EU-Venäjä -kansalaisjärjestöfoorumin kumppaneista. Mahdollisia
tulokulmia keskusteluille:
-

kansalaisyhteiskunnan kehitys Venäjällä 2000-luvulla, tausta nykytilalle
Miten eurooppalaiset järjestöt voivat tukea venäläisiä järjestöjä ja tehdä yhteistyötä. Mikä on
kansalaisyhteiskunnan tilanne, millainen yhteydenpito on turvallista ja mahdollista?
Journalismin kehityslinjat
Mitä sota aiheuttaa ympäristölle?

Selvitetään myös mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä Venäjältä muuttaneiden aktivistien ja
kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Selvitetään rahoitusinstrumentteja, jotka voisi tukea tätä.
Suomi-Venäjä-seura pyrkii pitämään aktiivisesti yhteyttä venäläisiin kansalaisyhteiskunnan toimijoihin ja
välittää tietoa sivuillaan mm. blogien muodossa.

Lisääntyvä viestinnän tarve
Suomi-Venäjä-seuralla on kohonnut tarve viestintään. Suomenkielisen viestinnän lisäksi tarvitaan
informaatiota myös venäjäksi ja ruotsiksi. Seuran pääkanavia viestinnässä ovat kotisivu, sosiaalisen median
profiilit ja jäsenrekisterin kautta laitettavat jäsenkirjeet. Sosiaalisen median kanavissa erityisesti järjestöön
ja sen jäseniin kohdistuu huomattavasti vihapuhetta ja työntekijät kuormittuvat myös yhteydenotoista.
Tilanteeseen on jo reagoitu tarjoamalla henkilöstölle koulutusta, psykologitukea sekä lisätty työntekijöiden
viestinnällisiä tehtäviä erityisesti niiltä, joilla työtehtävät ovat hankkeiden vuoksi vähentyneet. Viestintään
ja järjestön näkemysten julkituomiseen tarvitaan edelleen lisäresursseja. On tarve mm. lisätä jäsenlehteen
verkkoartikkeleita lehtien ilmestymisen väliin sekä tuottaa tietoa, jota muualta mediasta ei välttämättä saa
(esimerkkinä sotaa vastustavien kansalaisyhteiskunnan edustajien syvähaastattelut).

Hallinnollinen lisätyö ja tuki paikallisyhdistyksille
Tilanteesta aiheutuu järjestölle suuri määrä hallinnollista lisätyötä liittyen seuran eri kokonaisuuksiin
(erilaiset hankkeet ja Pietarin instituutin asiat sekä konsultaatiokomitea). Järjestön hallitus on valmis
kokoontumaan hyvin lyhyellä aikasyklillä. Järjestölle tarvitaan myös ylimääräinen valtuuston kokous, jossa
käsitellään toiminnan isoja suuntalinjoja ennen syysvaltuuston kokousta.
Paikallisosastomme tarvitsevat työntekijöiden tukea erityisesti juuri nyt. Järjestöllämme on yli 160
paikallisyhdistystä, joiden toimintaa oltiin ylipäänsä virittämässä uuteen aktiivisuuteen pandemian jäljiltä.
Paikallisosastoissa tarvitaan neuvontaa, toiminnan ideoinnin tukea sekä yhteistä tsemppihenkeä.
Järjestössämme sota koetaan varmasti erityisen raskaasti, sillä varsinkin paikallistasolla tilanteessa
joudutaan luopumaan hyvinkin alueellisesti merkityksellisistä yhteistyöprojekteista, kontakteista ja rajan yli
olevista ystävyyssuhteista. Järjestössämme on suuri huoli myös venäläisistä yhteistyöorganisaatioista sekä
erilaisista toimijoista, joille yhteistyöstämme on voinut koitua vähintäänkin harmia, mutta myös vaaraa
Venäjän kiristyneessä yhteiskunnassa.

