
SVS hallituksen pohdinnassa olleita nimivaihtoehtoja seuralle 15.12.2022 

Alla on esitelty ulkoa ja sisältä tulleita nimiaihioita plussineen ja miinuksineen. 
Yhteenvetona on todettu, että täydellistä nimeä seuralle ei nykytilanteessa ole, ja 
epätäydellisyyttä joudutaan sietämään, riippumatta siitä pysytäänkö vanhassa 
nimessä vai valitaanko uusi. 

 
 Plussat Miinukset 

Valtiopohjaiset   

Suomi-Venäjä-seura Tuttu ja ytimekäs, ei vaadi 
muutoksia esim. 
asiakirjoissa, logoissa jne 

Ei kuvaa aiempaakaan 
toimintakenttää 
kokonaan, valtio-viittaus 
rajaa mahdollisuuksia, 
vaikeuttaa yhteistyötä 
ulospäin. 
Aiheuttaa negatiivisia 
reaktioita. 

Suomi–Venäjä-seura 2.0  Hyödyntää vanhaa, tuttua 
nimeä, kuvastaen 
muutosta 

Tutkimuksen mukaan 
vain 20 % suomalaisista 
tuntee Suomi-Venäjä-
seuran toimintaa, joten 
muutosta kuvaava 
ehdotus suuntautuu 
vain pienelle joukolle. 
PRH ei luultavasti 
hyväksy numeroita 
sisältäviä nimiä. 

Suomi - toisenlainen Venäjä -
seura 

Hyödyntää vanhaa, tuttua 
nimeä, kuvastaen 
muutosta 

ks. edellinen 
Nimi olettaa, että 
kuulijoilla on 
yksiselitteinen 
ymmärrys Venäjästä ja 
siitä, mitä ”toisenlainen” 
tarkoittaa. Nimen 
taivutus aiheuttaa 
ongelmia. 

Suomen ja Venäjän 
kansojen ystävyysseura 

Tuttu 1990-luvulta, kuvaa 
yhteistyötä laajemmin 

Sama valtiollinen viittaus 
kuin nykynimessä, voidaan 
nähdä imperialistisesti, ei 
kata 
toiminta-aluetta. 

Suomen ja Venäjän kielten ja 
kulttuurien seura 

Laajentaa kaikkiin kieliin ja 
kulttuureihin, kieli ja kulttuuri 
pehmentävät 

Sama valtiollinen viittaus 
kuin nykynimessä, voidaan 
nähdä imperialistisesti, ei 
kata 
toiminta-aluetta. 

Suomi-Ukraina-seura Etenkin sodan 
alkuvaiheissa ehdotettu 

Ei kuvaa toiminta-aluetta 
ja laaja asiantuntemus 
puuttuu. Nimi jo 
olemassa. Jäsenet eivät 
ole aikanaan valikoineet 
järjestöä tästä syystä 
harrastuksekseen -> 
jäsenpohja ontuu. 



Suomen, Venäjän, 
Ukrainan ja Valko-Venäjän 
seura 

Laajentaa toiminta-aluetta Listaa ei saa 
täydelliseksi. Aiheuttaa 
hiertymää Suomessa 
asuvien eri maista 
tulleiden välillä. 

Suomen ja 
itäisten 
naapurimaiden 
seura 

Kuvaa 
yhteistyömaita 
väljemmin 

Kiertoilmaukset eivät poista 
valtio-viittausta, 
kasvojenpesua, ei ole 
kattava 

Suomi-Itä-Eurooppa-seura Laajentaa perspektiivin 
Eurooppaan 

Jää hämäräksi, laaja 
asiantuntemus puuttuu, 
menee toisten tonteille. 

Suomen ja entisen 
Neuvostoliiton maiden seura 

Paluu alkuperäiseen 
toiminta-alueeseen 

Menneen maailman 
tuntua, nykyhetkessä 
imperialistinen ote. 

Venäjä-yhdistysten liitto Liitto kuvaa löyhemmin sitä, 
että kattojärjestön alla voi 
olla hyvin erilaisia toimijoita 

Aiheuttaa valtiollisella 
alullaan negatiivisia 
reaktioita. Voi sekoittua 
venäjänkielisten 
yhdistyksiin. 
Paikallisesti järjestössä 
puhutaan sääntöjenkin ja 
nimien tasolla osastoista, ei 
yhdistyksistä. 

Kieleen ja kulttuuriin liittyvät 
ehdotukset 

  

Venäläisen kulttuurin 
ystävyysseura 
(VKY)/Venäläisen kulttuurin 
ja kielen seura (VKKY) 

 Kuvaa keskeisiä toimialueita, 
keskittää huomion kieleen ja 
kulttuuriin 

Rajaa toiminnan venäläiseen. 
Kieli ja kulttuuri vaatisivat 
kieliopillisesti eri adjektiivin 
(Venäjän kielen ja venäläisen 
kulttuurin seura) 

Venäjän kielen seura Yksinkertainen, 
selkeä nimiehdotus 

Rajaa toiminnan kapeasti 
kielen saralle. 
Kansainvälinen näkökulma 
puuttuu, rajaa mahd. 
suppeammin toiminnan 
Suomen sisäiseksi. 

Venäläisen kulttuurin seura Yksinkertainen, 
selkeä 
nimivaihtoehto 

Rajaa toiminnan kapeasti 
kulttuurin saralle ja voidaan 
nähdä tässä hetkessä 
myös imperialistisena, mm. 
kulttuurisen omimisen 
näkökulmia, koska 
kaikessa toiminnassa ei 
voida aina selittää onko 
kysymys puhtaasti 
venäläisestä kulttuurista. 
Kansainvälinen näkökulma 
puuttuu, rajaa mahd. 
suppeammin toiminnan 
Suomen sisäiseksi. 

Slaavilainen seura Ytimekäs nimi, pehmentävä, 
johdattaa oikeaan suuntaan 

Sulkee ulos muita kuin 
slaavilaiskansoja, alue 
laajenee esim. 
Balkanille, 
kasvojen pesua 



Slaavilaisten, suomalais-
ugrilaisten ja altailaisten 
kansojen seura 

Rajaisi kohderyhmää melko 
tarkasti. Altailaiset kansat 
kattaisi niin monet turkkilais- 
kuin mongolikansat.  

Laajentaa kohdealueen 
hyvinkin laajaksi. Pitkä 
ja vaikea käytössä. 
Ulkopuolelle jää 
kuitenkin mm. Venäjän 
alueen isolaattikieliä, 
georgian ja ulkopuolelle. 
Muodostaa riskejä 
kiielitieteellisille 
väittelyille.  

Kyrillisten kielten seura Kyrilliset aakkoset rajaavat 
kohdealuetta melko tarkasti, 
sisältää myös suomalais-
ugrilaisia ja turkkilaisia 
kieliä. 

Karjala, georgia tms 
jäävät ulkopuolelle. 
Kyrilliikka on maallikolle 
vieras sana. 

Я-seura Jokin kirjain voisi 
positiivisesti avata kohde-
aluetta 

Kyrilliset kirjaimet eivät 
kelpaa PRH:ssa. 

Venäjänkielisten alueiden 
seura 

Kuvaa toiminta-aluetta 
laajemmin ja antaa 
mahdollisuuden mm. 
laajentaa ja monipuolistaa 
toimintaa. Ei välttämättä 
negatiivista konnotaatiota. 

Voi jäädä liian 
epämääräiseksi toiminta-
alueeltaan ja tavoiltaan. 
Voi yhdistyä 
imperialistisena koettuun 
Russki mir-ajatteluun. 

Venäjää puhuvien alueiden 
seura 

Kuvaa toiminta-aluetta 
laajemmin ja antaa 
mahdollisuuden mm. 
laajentaa ja monipuolistaa 
toimintaa. Ei välttämättä 
negatiivista konnotaatiota. 

Voi jäädä liian 
epämääräiseksi toiminta-
alueeltaan ja tavoiltaan. 

Henkilöiden ja asioiden nimet   

Dostojevski-, Tolstoi-, 
Pushkin- Gogol-, Repin-, 
Tshaikovski-, Vysotski-, 
Ahmatova-, Gorbatshev -
seura 

Kulttuurihenkilöiden mukaan 
nimetty järjestö voi 
herättää sympatiaa ja olla 
neutraali 

Rajaa mielikuvan 
toiminnasta joihinkin 
henkilöihin tai toiminnan 
alaan. Ei kerro 
kansainvälisyydestä. 
Henkilöihin liittyviä riskejä ja 
nyansseja on vaikea 
arvioida. 

Akkuna itään, 
Tshemodan, Privet-, Taiga-
Samovaari-, Sarafaani-, 
Volga-, Balalaikka-, 
Mirrivainaa- Maatuska-, 
Sapuska-, Siisti-, Porukka-, 
Blini-, Borssi-, Pelmeni ry, 
Babuskan ja Deduskan 
seura) 

Sanoihin tai kulttuuri-ilmiöihin 
liittyvillä nimillä on 
markkinointimielessä 
mahdollista löytää 
positiivisia mielleyhtymiä. 

Yhteys toiminnan 
tarkoitukseen jää irralliseksi 
ja vain harva sana on tuttu 
koko suomenkieliselle 
yleisölle. Usein vaikea 
kääntää muille kielille ja 
pitäisi taipua luontevasti 
suomalaisessa suussa. Osa 
nimistä voi olla PRH.ssa jo 
varattu (esim. Samovaarit), 



esim. venäjänkielisillä 
järjestöillä. Sanat ja asiat 
voivat muodostaa 
kulttuurisen omimisen riskin, 
tai riidan jyväsiä asian 
alkuperästä (esim. Borssi-
keitto) 

Lyhenteet   
Vesu-seura, SVS, 
FINRUS ry 

Lyhenne on neutraali, taustalla 
olevien sanojen mielleyhtymät 
eivät häiritse ensimmäisenä 

Lyhenne ei ole itsessään 
tunnistettava, ei kerro 
sisällöstä. Voi tulla vääriä 
mielleyhtymiä, kuten Rufi ry 

Nimenalut- ja loput   

… ystävyysseura Kuvaa sitä kenttää, jolle 
sijoitumme Suomessa 

Ystävyys-sanan 
konnotaatioista 
käyty aiemminkin 
debattia, 
ystävyysseura-aate 
on 
hiipumassa 

… kiel(t)en seura Ks. Esimerkki yllä  
… kulttuuri(e)n seura Ks. esimerkki yllä  

… yhteistyöseura Kuvaa tarkoituksena 
yhteistyön edistämistä hyvin 

Alun lisääminen nimeen on 
hankala ja helposti rajaa 

Suomalais-venäläinen Mahdollistaa tulkinnan 
kansojen välisyydestä 

Mieltyy helposti 
valtioiden välillä olevaksi 
toiminnaksi 

Suomen-, Suomi- alkuiset Tuttu entuudestaan Turha korostaa 
suomalaisessa 
järjestössä. Jos vastinpari 
ei ole maa, voi jäädä 
epätasapainoiseksi. 

… liitto Voisi mahdollistaa suuremman 
hajonnan paikallisosastojen 
nimissä, vrt. Suomen Viro-
yhdistysten liitto 

Liitossa usein vain 
yhdistysjäseniä. Edellisessä 
sääntöuudistuksessa ehdolla 
ollut ”liittokokous” tyrmättiin. 

   

 


