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Johdanto 
 

Suomi-Venäjä-seuran toiminnan suunnitelmaa vuodelle 2023 laaditaan tilanteessa, jossa 
tulevaisuudessa on huomattavan paljon avoimia kysymyksiä. Vuonna 2022 Venäjän 
aloittama hyökkäyssota on vaikuttanut suuresti järjestön toimintaan. Seura on 
suorasanaisesti tuominnut hyökkäystoimet ja keskeyttänyt ison osan rajan ylittävästä 
yhteistyöstä sekä kaikki yhteydet Venäjän viranomaisiin. 
 
Olemme vuoden 2022 aikana osoittaneet kuitenkin olevamme dynaaminen toimija, joka 
kykenee kanavoimaan toimintaa valtakunnallisesti myös rajusti muuttuneessa 
toimintaympäristössä. Järjestömme asiantuntijaprofiili on tullut aiempaa näkyvämmäksi 
ja olemme olleet kykeneviä tarjoamaan apuamme eri puolilla Suomea.  
 
Muuttuneesta tilanteesta huolimatta olemme edelleen perustehtävämme äärellä ja 
sanomamme on vielä normaaliaikojakin tärkeämpi – järjestömme arvot perustuvat 
suvaitsevaisuuteen ja kunnioittavaan naapuruuteen sekä yhteiseloon. Tässä 
suunnitelmassa kuvaamme järjestön kehitystyötä, toimintaa ja näkymiä tulevaisuuteen, 
vuodelle 2023 ja siitä eteenpäin.  
 

 

Järjestön tehtävä ja strategiset painopisteet  
 

Suomi-Venäjä-seura on ystävyysjärjestö, jonka tehtävänä on luoda ja ylläpitää 
kansalaisyhteyksiä Suomen ja Venäjän välillä. Tehtävänämme on tuoda esiin monipuolista 
tietoa Venäjästä, maan kielistä ja kulttuureista. Toimimme mm. venäjän kielen opiskelun 
edistämiseksi Suomessa sekä Suomalais-ugrilaisten kansojen Konsultaatiokomitean 
päämajana. Venäjällä sijaitsee suuri osa suomensukuisista kansoista, joten rooli 
suomalais-ugrilaisessa yhteistyössä on järjestöllemme luonteva.  
Suomi-Venäjä-seuran toiminnassa on otettava huomioon vuoden 2023 aikana, että sotaa 
käyvän Venäjän ja muiden maiden välillä tilanne voi vaihtua hyvinkin nopeasti ja maiden 
välisiä yhteistyön mahdollisuuksia on vaikea ennakoida. On hyvä olla siis myös varaa 
elvyttää kansalaisyhteistyötä ja käynnistää sitä uudelleen, mikäli se Venäjän rajan yli on 
mahdollista. Tätä toimintasuunnitelmaa laadittaessa suuri osa rajat ylittävästä 
yhteistyöstä suoraan Venäjälle kohdistettuna ei onnistu ja venäläisten 
kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa tehdään yhteistyötä laajasti Euroopassa ja 
Euraasian alueella. Nähdäksemme tämä työ on kuitenkin erittäin tärkeää, sillä nämä 



Venäjältä paenneet toimijat, kuten kulttuurivaikuttajat, järjestöt, journalistit, tieteen 
edustajat ja muut toisinajattelijat ovat edelleen tärkeä kanava Venäjälle. On myös 
ensiarvoisen tärkeää, että nämä Venäjän kansalaisyhteiskunnan edustajat saavat luotua 
verkostoja ja pääsevät osaksi länsimaista dialogia Venäjästä. 

 

Sotatilanteessa tärkeitä järjestön työn pääsuuntauksia: 

• Rasisminvastainen työ ja ennakkoluulojen hälventäminen 
• Venäjä-tiedon tuottaminen, Venäjä-asiantuntijuus 

• Venäjän kielen opiskelun tukemisen tärkeys Suomessa 
• Eurooppaan paenneiden venäläisten ja ukrainalaisten kanssa tehtävä yhteistyö ja 

sen näkyväksi tekeminen 

• Venäläisiin sodanvastaisiin toimijoihin kontaktien ylläpito rajan yli edes 
minimitasolla 

• Suomalais-ugrilaisten kontaktien ylläpito ja kehittäminen EU-tasolla 
• EU-Venäjä -projektit, EU-Venäjä-kansalaisjärjestöfoorumi 

• Yhteistyö Suomessa asuvien venäjänkielisten kanssa 
• Jäsenistö, pidetään huolta jäsenistä = toimijakentän aktivointi 

 

Vuoden 2023 aikana tärkeä tehtävämme on tukea jäsenkenttää eri puolilla Suomea. 
Paikallisosastojemme toiminta on huomattavan paljon haastavampaa sodan aikana kuin 
aiemmin. Tukea tarvitaan mm. toiminnan suunnittelussa, uudenlaisten toimijoiden 
löytämisessä sekä sotateeman käsittelyssä. Paikalliset osastomme ovat merkittävässä 
asemassa eri puolilla Suomea rasisminvastaisessa työssä, Venäjä-osaamisen 
esiintuomisessa sekä Venäjän nykytilan tarkastelussa. Yhdessä laajan paikallisverkoston 
kanssa vuoden 2023 pääteemoina pidämmekin rasisminvastaista työtä ja 
suvaitsevaisuuden edistämistä sekä Venäjä-osaamiseen kannustamista. Venäjän kielen 
opetuksen tukeminen on meille kaikille tärkeä tehtävä.  
 
 

Sopeudumme uuteen tilanteeseen muuttuneessa toimintaympäristössä 
 

 
Suomi-Venäjä-seuran toiminnan tarkoituksena on tuoda esiin Venäjään liittyvää tietoutta, 
välittää maan kulttuuria ja tapoja sekä tarkastella venäläistä yhteiskuntaa.  
 

Järjestön työn sopeuttaminen ja toimijakentän aktivointi 
 

Suomi-Venäjä-seura on joutunut sopeuttamaan toimintaansa vallitsevaan tilanteeseen. Se 
tulee esiin toiminnassa ja käytettävissä olevissa resursseissa ja rahoituksessa. 
Toiminnassa on korvattu suunniteltuja toimia ja rakennettu uusia yhteyksiä laajemmin 
Euroopassa. Tämä näkyy mm. toimintaympäristön laajenemisena entisestään. Haluamme 
muistuttaa, että myös ennen sotaa toimintaympäristöämme olivat laajasti venäjän kieltä 
käyttävät maat ja alueet. 
 



Resursseissa ja rahoituksessa tämä näkyy mm. siten, että Venäjä-yhteistyöhön puhtaasti 
suunnatut rahoituskanavat eivät ole toiminnassa. Hankerahoitusta etsitään erilaisista 
lähteistä. Järjestö on reagoinut työnantajana myös käymällä muutosneuvottelut vuoden 
2022 aikana. Karsimme kuluja toimitiloista, hallinnossa ja henkilöstöstä. Työntekijöistä 
säästäminen on meille kuitenkin haastavaa, sillä sotatilasta johtuen henkilöstöresurssia 
tarvitaan jatkuvasti muuttuvien tilanteiden hoitoon. Myös yhä edelleen laaja 
osastokenttämme sekä hallinnolliset tehtävät korostuvat tässä hetkessä ja niiden hoitoon 
tarvitaan työpanosta. Seuran Venäjä-info on ollut erityisen tarpeellinen sotatilan aikana ja 
olemme antaneet paljon erilaista neuvontaa kansalaisille rajan molemmin puolin. Tämän 
työn voimme olettaa jatkuvan tulevaisuudessakin ja siihen tarvitaan resurssia.  
 
Sopeutustoimissa joudumme noudattamaan lainsäädäntöä ja erilaisia siirtymäaikoja, jotka 
vaikuttavat vuoden 2023 kuluihin edelleen nostavasti. Tämä on huomioitava erityisesti 
Suomen Pietarin instituutin taustaorganisaation roolista vetäytymisprosessissa sekä 
työntekijävoiman supistamisessa irtisanomisaikojen noudattamisessa. 
 
Suomen Pietarin instituutin vetäytymisprosessin arvioidaan venyvän vuodelle 2023 siten, 
että saamme loppuraportoinnin siitä tehtyä luultavasti tulevassa huhtikuussa. 
Likvidaatioprosessin aikataulu riippuu Venäjän puolen päätöstoimista ja on huomattava, 
että prosessi kuormittaa hallintoa ja henkilöstöä vielä vuoden 2023 aikana. Prosessia on 
kuvattu erillisin muistioin ja siitä käydään aktiivista yhteydenpitoa Opetus- ja 
kulttuuriministeriön kanssa.   
 
Seuralla on edelleen toimitilat Oulussa ja Helsingissä. Helsingin kulttuuritila Albatrossissa 
haluamme tarjota avoimen kansalaistilan eri toimijoille ja ihmisille kohdata toisiaan ja 
lisätä ymmärrystä. Tilalla on ollut suurta merkitystä vuoden 2022 aikana paenneille 
kulttuuritoimijoille ja heidän työlleen. Haluamme antaa mahdollisuuden vastaavaan myös 
jatkossa. 

 

Jäsenistö, pidetään huolta jäsenistä  
 

Suomi-Venäjä-seurasta on sodan myötä eronnut jäseniä. Tämä ei ole suurimassa osassa 
eroamisista johtunut järjestön toimista, vaan Venäjän käyttäytymisestä kansainvälisessä 
yhteisössä. Mikäli tilanne paranee, voidaan olettaa jäsenkehityksen kääntyvän myös 
nousuun. Vähentyvien resurssien myötä rakennetaan aktiivisesti uusia tapoja tukea 
osastokenttää mm.  
-jäsenkoulutuksella (puheenjohtajapäivä tammikuussa, Ajankohtainen Venäjä ja muut 
temaattiset koulutukset) 
-toimivilla työryhmillä ja aluetyöryhmillä 
-uudenlaisella osastojen ohjauksen mallilla (jäsenkirjeet, kyselyt jne) 
-osastoavustuksilla (järjestön omarahoituksesta tuleva tuki) 
-uusilla jäsenyyden muodoilla 
 

Jäsenten kouluttamiseen ja järjestötyöhön sitoutumiseen itselle mielekkäällä tavalla on 

syytä panostaa vuoden 2023 aikana. Haluamme tukea jäseniä myös vihapuheen 

käsittelyssä ja rakentavan suvaitsevan dialogin luomisessa eri puolilla Suomea. Järjestön 



työtä on rakennettava pitkäkestoiselle pohjalle, etsien mm. uudenlaisia tulonlähteitä, 

rahoituskanavia ja varainhankinnan malleja aktiivisesti. Järjestön toimintasuunnitelma 

rakennetaan vuodelle 2023 tiiviisti YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen periaatteiden, 

OKM:n strategisten painopisteiden ja järjestön oman voimassa olevan strategian pohjalta. 

  

Suomen monipuolisin Venäjä-yhteisö  

 
Järjestömme koostuu hyvin eri tavoin Venäjää tuntevista ja venäläisestä kulttuurista ja 
yhteiskunnasta kiinnostuneista jäsenistä. Järjestön paikallisosastoilla on huomattavaa 
osaamista ja tietoutta ja niiden toiminnan painotukset ovat vaihtelevia osastosta riippuen. 
Paikallisosastomme järjestävät toimintaa omilla toiminta-alueillaan sekä laajemmin omien 
sidosryhmiensä ja toisten osastojen kanssa yhteistyössä. Paikallisosastojen ja 
keskusjärjestön yhteistyöllä mahdollistetaan laajempi toiminnallinen kokonaisuus ja 
toimitaan valtakunnallisesti eri puolilla Suomea. Tällainen yhteistyö näkyy luontevasti 
esimerkiksi tapahtumissa, joissa paikallisjäsenet voivat toimia keskusseuran avustajina 
järjestelytehtävissä. Meillä on erittäin kattavat paikallistason ja ruohonjuuritoimijoiden 
kontaktit sotatilasta huolimatta. 

 

Lisäämme tietämystä ja ymmärrystä Venäjästä ja venäläisyydestä  

Tärkeimmät sidosryhmät ja yhteistyökumppanit   
 
Suomi-Venäjä-seuran strategian tavoitteena on olla Suomen monipuolisin Venäjä-yhteisö. 
Sitä edelleen olemmekin, vaikka järjestön jäsenmäärä on pienentynyt Venäjän 
hyökkäyssodan seurauksena. Olemme edelleen myös aidosti suurin valtakunnallinen 
toimija, jolla on toimintaa eri puolilla Suomea sekä rajojen yli Eurooppaan. Meille on 
tärkeää, että suomalaisille muodostuu monipuolinen käsitys Venäjästä ja tuomme esille 
paljon myös sellaisia asioita, jotka muuten eivät Suomessa saa näkyvyyttä. 
 
Tärkeimpiä sidosryhmiämme ovat sodan aikaisessa tilassa ovat: 
- oppilaitokset ja yliopistot, joissa opetetaan venäjän kieltä tai jollain tavalla tarkastellaan 
venäläiseen yhteiskuntaan liittyviä asioita 
- kirjastot 
- museot ja kulttuurikeskukset sekä kulttuurin ja taiteen laitokset  
- taidegalleriat, taidetoimikunnat 
- järjestöt Suomessa ja EU:ssa sekä muut ystävyysseurat 
- suomalais-ugrilaiset toimijat 
- muut pakolaisia auttavat toimijat 
- kaupalliset toimijat mm. kustantamot 
- toimittajat ja median edustajat 
- Suomen ministeriöt ja muut viranomaiset 
- EU-Venäjä-kansalaisjärjestöfoorumi ja sen jäsenjärjestöt 

 
 

 



Järjestämme 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, mutta olemme kuitenkin selkeästi 
tuominneet Venäjän aloittaman hyökkäyssodan Ukrainassa. Järjestämme toimintaa eri 
sidosryhmien kanssa ja meille on luontevaa hakeutua yhteen toisten toimijoiden kanssa. 
Sotatilasta johtuen tämä on osin erilaista kuin ennen ja toimintamme ulottuu ulkomailla 
mm. Baltiaan ja muualle EU-maihin, joissa venäjänkielinen toimijakunta sijaitsee. 
Toiminnassa on tärkeää tuoda esiin asioita, jotka ovat ajantasaisia ja puhuttelevat alati 
muuttuvassa tilassa Venäjän ja lännen välillä.  
 
Tuemme järjestömme paikallisosastoja uudentyyppisen toiminnan kokeiluissa ja 
useampien osastojen yhteishankkeissa. Osassa maata paikallisosastojemme työ on ollut 
haasteellista sodankäynnin vuoksi. Heitä on saatettu mm. sulkea pois tapahtumista 
järjestömme nimen vuoksi. Teemme työtä sen eteen, että paikallistasoilla myös 
ymmärrettäisiin työmme ja järjestömme arvot, sekä sallittaisiin tuoda esiin järjestömme 
sodanvastaista linjaa ja toimia yhteistyössä toisten toimijoiden kanssa.   
 

Asiantuntijaorganisaationa toimiminen 
 

Suomi-Venäjä-seura palvelee ja neuvoo laajasti mm. Venäjä-tietoon liittyvissä 
kysymyksissä. Tälle palvelulle on ollut kohonnut tarve sodan syttymisen myötä. Järjestön 
Venäjä-infoon tulee runsaasti rajan yli kysymyksiä liittyviin yhteyksiin sekä tilastotietoihin. 
Usein tehtävämme on neuvoa oikean tiedon tai viranomaisen lähteille. Venäjä-info auttaa 
myös huomattavissa määrin toimittajia sekä Suomesta että ulkomailta erilaisten asioiden 
taustoittamisessa sekä sopivien haastateltavien etsimisessä. Järjestö antaa myös 
medialle ajantasaisia tilannekuvia ja toimii kokemusasiantuntijana rajat ylittävissä 
asioissa. Sodan syttymisen myötä järjestöllämme on ollut merkittävä rooli myös Suomen 
Venäjä-asiantuntijuuden välittämisessä ulkomaille. 
 
Venäjän rajaa ylittävät ovat tärkeä kohderyhmä. Seuralla on sotatilasta huolimatta myös 
erittäin kattavat kanavat Venäjälle ja saamme jatkuvaa tietoa maan sisäisestä 
kansalaistason liikehdinnästä sikäläisiltä yhteistyöverkostoiltamme. Järjestöllämme täytyy 
olla myös valmius reagoida erilaisiin äkillisiin tilanteisiin, jotka kuormittavat erityisesti 
työntekijöitä infotyössä. Tällaisia ovat olleet vuoden 2022 aikana mm. rajojen sulkemiseen 
liittyvät kysymykset, Venäjän kaksoiskansalaisuuteen liittyvät asiat, Venäjän 
lainsäädäntöön liittyvät ajantasaiset muutostilanteet ja muut vastaavat tilanteet.  
 

Toimintaympäristön tutkijan rooli 
 

Vuoden 2022 aikana toteutetut selvitykset Venäjä-yhteistyön toimintaympäristöstä ja sen 
tulevaisuuden näkemyksistä sekä kansalaisten näkemykset Venäjälle suuntautuvasta 
kulttuuri- ja kansalaisyhteistyöstä koettiin erittäin tärkeäksi. Mielestämme järjestöllä on 
tärkeä rooli luotettavasti erilaisten tutkimustoimijoiden kanssa selvittää ja tuottaa tietoa 



suomalaisten näkemyksistä ja valmiuksista yhteistyöhön Venäjän kansalaisyhteiskunnan 
kanssa. On myös hyvä tutkia, millaisia kontakteja autoritäärisen Venäjän kanssa ylipäänsä 
pystytään pitämään yllä. Jatkamme vuonna 2023 vastaavan tiedon tuottamista avoimin 
kyselyin. 
 
Asiantuntijuutta hyödynnetään mm. varainhankinnassa suunnittelemalla seuralta 
tilattavissa olevaa Venäjä-teemaista koulutusta. Koulutusta markkinoidaan mm. julkisen 
sektorin toimijoille sekä erilaisiin tapahtumiin räätälöitävinä paketteina.  
Viestinnässä Venäjä-tiedon tuottaminen näkyy mm. seuran verkkosivujen artikkeleissa, 
somekanavilla ja jäsenlehdessä.  
 
 

Lisäämme tietämystä ja ymmärrystä Venäjästä ja venäläisyydestä, toimimme yhteistyössä 

venäläisten kanssa eri puolilla Eurooppaa  
 
Toimintamme painottuu vahvasti kulttuuritapahtumiin, ajankohtaisiin Venäjää koskeviin 
kysymyksiin sekä venäjän kielen opiskelun tukemiseen. Sotatilan vuoksi rajan ylittävä 
toiminta Venäjälle on lähes keskeytyksissä, mutta sitä on kompensoitu erittäin kattavasti 
niiden paenneiden venäläistoimijoiden kanssa, jotka ovat eri puolilla Eurooppaa. Tällaisia 
ovat mm.  
- paenneet taiteilijat sekä kulttuurialojen edustajat 
- paenneet toimittajat 
- paenneet järjestöaktiivit ja mielipidevaikuttajat 
- paenneet tavalliset kansalaiset 
 
Järjestömme tekee yhteistyötä myös ympäri Suomen paenneiden ukrainalaisten ja 
valkovenäläisten kanssa. Mielestämme on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki edellä mainitut 
paenneet ryhmät saavat toimintamme kautta mahdollisuuksia osallistua suomalaiseen 
yhteiskunnalliseen keskusteluun, löytää maastamme ystäviä ja verkostoitua. Nämä 
ihmiset ovat edelleen myös tärkeä kanava takaisin kotimaihinsa ja järjestömme työn 
kautta voimme tukea myös tulevien yhteyksien rakentamista Suomen ja ko. maiden välillä. 
Suomi-Venäjä-seura ei ole kotouttamistyön asiantuntijajärjestö, vaan se rooli on Cultura-
seuralla. Teemme Culturan ja em. ryhmien kanssa kuitenkin tiivistä yhteistyötä ja 
erityisesti järjestömme kulttuuritoiminnassa paenneilla ja Suomeen sijoittuneilla 
venäjänkielisillä on merkittävä rooli. Paikallistasolla seuramme toiminta tarjoaa 
venäjänkielisille sekä paenneille myös mielekästä tekemistä sekä mahdollisuuden saada 
ystäviä eri puolilla Suomea. Tässä toiminnassa korostuu järjestömme rasisminvastainen 
työ sekä ponnistelut suvaitsevaisuuden lisäämiseksi Suomessa. Haluamme ilmentää sitä 
moninaisuutta, joka tällä hetkellä on vallalla näissä ihmisryhmissä eri puolilla Eurooppaa. 
EU-Venäjä kansalaisjärjestöfoorumin jäsenyys tukee tätä työtä ja verkoston kautta 
voimme edesauttaa paenneiden kontakteja myös muihin maihin. 
Haluamme toiminnassamme parantaa kulttuurista ymmärtämystä, edistää 
suvaitsevaisuutta, monikulttuurista dialogia ja tuoda uusia kokemuksia.  
 
Erityisesti sodan aikaan on tärkeä tuoda esiin sitä, että venäläiset eivät ole yhtenäinen 
joukko sotaa tukevia ihmisiä. Järjestömme tuo painotetusti esiin sodanvastaisia 
toimijoita, Venäjällä sijaitsevia vähemmistökansoja ja muita vähemmistöryhmiä. 



Nostamme esiin mm. Venäjän sisäiseen tilanteeseen liittyviä ajankohtaisia asioita, jotka 
liittyvät mm. demokratiaan ja ihmisoikeuksiin. Yhtä lailla tärkeää on kuitenkin puhua myös 
siitä joukosta, joka Venäjällä tukee sen sotaisaa hallintoa ja pohtia sitä kysymystä, kuinka 
tämän asian kanssa tulisi edetä, mikäli sotatila päättyy ja Venäjällä hallinto vaihtuu. 
 
Tätä vuosisuunnitelmaa tehtäessä ei voida ennustaa kovinkaan pitkälle Venäjän ja lännen 
välistä tilanteen kehitystä vuodelle 2023. Siksi järjestön työhön olisi varattava resurssia 
kaikenlaisiin muutoksiin. Venäjän sisäistä kehityskulkua on vaikea ennakoida ja yksi 
mahdollinen tila voi olla Venäjän sisäinen kaaos, joka vaikuttaa luonnollisesti järjestöön 
mm. kasvavana neuvontatyönä ja rajan ylittävänä mahdollisena paineena. Kehitys voi olla 
myös suotuisa, ja erityisesti mikäli sota päättyy ja jonkinlainen yhteyksien jälleenrakennus 
ja elvytys voi alkaa, siihenkin on oltava valmius.  
 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että kohderyhmämme on vahvasti hajaantuneena eri puolille 
Eurooppaa ja Venäjällä, suurelta osin maassa tosin vaiennettuna. Näemme tärkeänä työnä 
luoda verkostoja ja pitää yllä yhteyksiä, jottei sotatilan jälkeen tätä työtä tarvitse aloittaa 
alusta.  
 
 
 

Kansalaisten näkökulmat yhteistyöhön 
 

Suomi-Venäjä-seura selvitti vuonna 2022 yhteistyössä Innolinkin kanssa sekä 
kulttuuritoimijoiden että tavallisten kansalaisten näkemyksiä Venäjä-yhteistyöstä. 
Tavoitteena oli saada laajempi selvitys Venäjään liittyvän yhteistyön toimintaympäristöstä. 
Kyselyissä nähtiin, että Venäjän kanssa yhteistyötä voitaisiin harjoittaa nimenomaan 
viranomais- ja ympäristöyhteistyön ohella kulttuurin ja kansalaistoimijoiden kentällä.  
 

 

Vastaajista 65% koki, että tulevaisuudessa Venäjän kanssa yhteistyötä voidaan jatkaa 
tietyin ehdoin. Näitä ehtoja olivat mm. Venäjän sallivampi suhtautuminen 
kansalaisyhteistyöhön rajojen yli, demokratiakehitys sekä luonnollisesti sodan 
päättyminen Ukrainalle edullisin ehdoin.  
 



  

 
Kansalaisten näkökulmia käsittelevä kysely antaa kaikkiaan uskoa siihen, että yhteistyölle 
nähdään mahdollisuuksia, kunhan toimintaedellytykset ovat tätä hetkeä paremmat. 
Kyselyyn vastasi 1001 henkilöä. 
 
Vastaavia näkemyksiä tuli esiin myös sidosryhmäkyselyssä, johon vastasivat erityisesti 
Venäjä-yhteistyötä tehneet toimijat. Nämä kokivat myös, että yhteistyö seuran kanssa 
rajan yli on mahdollista jatkossa (63% vastanneista). Vuoden 2023 aikana onkin tärkeää 
laatia näkymiä siitä, mitä tuleva kansalaisyhteistyö Venäjälle voi olla ja miten sitä 
koordinoidaan. Sotatilan voidaan katsoa olevan ajallinen vedenjakaja ja paluuta ennen 
sotaa olevaan aikaan sellaisenaan ei ole näköpiirissä. 
 
 

Vähemmistökansoihin liittyvä työ 
 

Yksi nykyisessä tilanteessa korostuva seuran työmuoto on Venäjän vähemmistökansoihin 
liittyvä työ. Ukrainan sodan lieveilmiönä on jouduttu toteamaan, että Venäjällä 
vähemmistökansat kärsivät korostetusti Venäjän ilmapiirin ja kontrollin kiristymisestä. 
Esimerkiksi syksyn 2022 osittainen liikekannallepano näytti kohdistuvan erityisen vahvasti 
syrjäisemmille, usein vähemmistökansojen asuttamille alueille. Ihmisoikeusnäkökulmasta 
on välttämätöntä seurata vähemmistökysymyksen kehittymistä Venäjällä ja tuottaa sitä 
käsittelevää tietoa suomalaisille. 
 
Seuran sääntömääräisenä tehtävänä on suomalais-ugrilaisten kansojen kanssa tehtävä 
yhteistyö. Nykytilanteessa suora yhteistyö Venäjällä asuvien kansojen kanssa ei ole 
mahdollista. Kuitenkin suomalais-ugrilainen yhteistyö jatkuu ja jopa vahvistuu Viron ja 
Unkarin kanssa. Myös Norja ja Ruotsi (saamelaiset, kveenit ja meänkieliset) sekä Latvia 
(liivit) ovat mukana suomalais-ugrilaisissa verkostoissa. Muihin Euroopan maihin on 
saapunut pakolaisten joukossa myös Venäjän vähemmistökansojen edustajia. Esimerkiksi 
Liettuaan rantautuneen 7x7 mediaverkoston yksi keskeisistä seurantakohteista on 
suomalais-ugrilaisten kansojen asiat. Vuoden 2023 tehtäviä kansainvälisessä yhteistyössä 



ovatkin eurooppalaisen verkoston vahvistaminen, Suomalais-ugrilaisen 
konsultaatiokomitean tilanteen ratkaiseminen Viron ja Unkarin kanssa sekä vuodelle 2024 
suunnitellusta Suomalais-ugrilaisesta maailmankongressista päättäminen. Meillä on rooli 
myös Suomen suomalais-ugrilaisten toimijoiden yhteenkokoajana. Konsultaatiokomitean 
toiminta virallisesti pidetään keskeytettynä niin kauan, kunnes tilanne muuttuu sen 
jäsenten kannalta turvallisemmaksi ja suotuisammaksi. Tilannetta arvioidaan jatkuvasti.  
 
 
Suomessa tuomme suomalais-ugrilaisia kansoja ja niiden tilannetta esiin mm. 
seuraavasti: 

• toteutamme lokakuussa 2022 eri paikkakunnilla suomalais-ugrilaiseen 
sukukansapäivään liittyviä avoimia Sugrifest-tapahtumia, joiden tavoitteena on 
tuoda esiin suomalais-ugrilaisia kysymyksiä ja nykykulttuuria. Päätapahtumana 
paikkansa on vakiinnuttanut useita satoja kävijöitä ja kymmeniä järjestäjätahoja 
vuosittain keräävä Tampereen Sugrifest (tulossa 7.10.2023). Tuotamme esiintyjiä 
festivaaleille esimerkiksi Virosta, jolloin mukaan saadaan myös Virossa pitkään 
asuneita Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen edustajia. 

• Olemme mukana Kuhmon suomalais-ugrilaisessa kulttuuripääkaupunkivuoden 
2023 yhteistyössä ja tiedottamisessa. Osana Ajankohtainen Venäjä - viikonloppua 
järjestämme kesäkuussa tutustumisvierailun Kuhmon suomalais-ugrilaisiin 
kohteisiin. 

• Ylläpidämme Facebookin Sugrifest-verkostoa, joka kokoaa lähes 1000 suomalais-
ugrilaisista asioista kiinnostunutta. Verkosto jakaa erityisesti suomalais-ugrilaisten 
kielten opiskeluun sekä nykykulttuuriin liittyvää tietoa. 

 
Vuoden aikana suomalais-ugrilaisten EU:ssa sijaitsevien kumppaneiden kanssa pyrimme 
hakemaan kansainvälisesti merkittävää rahoitusta yhteistyöhankkeeseen, jonka 
tarkoituksena on tukea suomalais-ugrilaisten vähemmistöjen adaptoitumista 
nykytilanteeseen sekä huomioimaan Venäjän sotatoimien vaikutus näihin 
vähemmistöryhmiin. Tärkeimmät kumppanimme tässä hankeideassa sijaitsevat Virossa ja 
Unkarissa. 
  
 

Näin viestimme toiminnastamme 
 
Suomi–Venäjä-seuran viestintä on erittäin monikanavaista. Seuran viestintää ohjaa 
vuonna 2021 laadittu viestintästrategia ja varsinkin sotatilassa se on osoittautunut 
toimivaksi. Seuran viestinnässä osastoilla ja jäsenillä on merkittävä rooli. Viestintää 
ohjaavat järjestömme työntekijät. 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. 
Seuran muita somekanavia ovat Instagram ja Twitter, joista Instagramissa nostetaan 
esille enemmän tapahtumasisältöä, Twitter toimii pääasiassa tiedotuskäytössä. Vuoden 
2022 sosiaalisen median kanaviemme tavoittavuus kasvoi huomattavasti ja niiden 
hallinnointi on huomattavan työllistävää verrattuna muihin verrokkijärjestöihin, sillä 
kanavissamme nähdään myös somen ikäviä lieveilmiöitä, kuten trollaamista. Kuitenkin 

http://www.suomivenajaseura.fi/


tavoitteenamme on edelleen pitää kiinni hyvästä näkyvyydestä erityisesti sosiaalisessa 
mediassa sekä verkossa, sillä ihmiset hakeutuvat toimintaan sekä Venäjää koskevan 
tiedon lähteille helposti sitä kautta. Järjestöltämme on pyydetty vapaasti tilattavissa 
olevaa uutiskirjettä Norden.org -tapaan, ja selvitämme tätä mahdollisuutta vuoden 2023 
aikana. Uusi jäsenrekisterimme periaatteessa mahdollistaa tämän kehityksen. Seuran 
Youtube-tili toimii mm. tapahtumien tallenteiden ja suorastiimausten kanavana. 
 
Seuralla on laadukas jäsenlehti Venäjän Aika, jonka levikki on n. 5000 lehteä. Lehti 
ilmestyy neljästi vuodessa ja se on tilattavissa myös muille kuin järjestön jäsenille. 
Jäsenlehteen artikkeleita kirjoittavat pääosin Suomessa toimivat Venäjään erikoistuneet 
toimittajat. Vuonna 2023 pyrimme monipuolistamaan tätä toimittajakuntaa sekä lehden 
sisältöä edelleen.  
 
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 ympäri maailmaa. Sodan syttymisen 
myötä meihin on oltu yhteydessä eri mediataloista mm. Iso-Britanniasta, USA:sta, 
Saksasta, Japanista, Ranskasta, Itävallasta, Kroatiasta ja Espanjasta. Tämä työ jatkuu 
edelleen. Toimimme pyydettäessä myös viestinnällisenä tukena mm. suomalaisille 
toimijoille sekä erilaisille tahoille, jotka haluavat tavoittaa jotain rajattua kohderyhmää 
Suomessa tai Venäjällä, esimerkiksi venäjää äidinkielenään Suomessa puhuvia asukkaita.  
 
 

Toimimme ja viestimme eri kielillä  
 

Suomi–Venäjä-seuran yhtenä tavoitteena on tavoittaa entistä paremmin yleisöä eri kielillä. 
Vuoden 2023 aikana järjestö toimii 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. Tuomme aktiivisesti esiin suomalais-ugrilaisen kieliperheen kieliä ja kulttuuria 
suurelle yleisölle. Panostamme edelleen venäjänkieliseen viestintään ja sen lisäämiseen.  
 
 

Suomi-Venäjä-seuran lukuja 

 
Näkyvyytemme on lisääntynyt huomattavasti vuoden 2022 aikana. 1.11.2022 mennessä 
olimme olleet mm. yli 340 kertaa Suomen mediassa, ja tämän lisäksi tulokset maan 
rajojen ulkopuolella ovat huomattavat. Sosiaalisen median kanavissa sitoutuneet 
tilaajamäärät ovat nousseet huomattavasti. 1.11.2022 tilanteessa jatkuvia tilaajia on 
seuraavasti: 
Facebook 7028 
Facebook virtuaaliryhmä 873 
Instagram 669 
Twitter 579 
Youtube 357 



 
Kanavien tavoittavuus 1.11.2021-2.11.2022: 
Facebook -tavoittavuus 2022 - 170 702 henkeä (josta maksullista 37 343) 
Instagram tavoittavuus - 2 405 henkeä 
Youtube tavoittavuus - 15 008 katselukertaa 
Kotisivut tavoittavuus - 116 402 henkeä 
 

 
Parhaimmat julkaisumme ovat saaneet n. 600-800 
tykkäystä, mikä on suuri määrä järjestölle sekä 
huomattavan määrän jakoja. Viestintään kohdistuu 
siis huomattava paine, jota hoidetaan pienellä 
resurssilla. Haluamme kuitenkin kasvattaa 
näkyvyyttämme edelleen ja asetamme seuraavia 
numeerisia tavoitteita. Yksi haasteellinen tavoite on 
jäsenmäärässä. 31.12.2021 järjestössämme oli 9072 
jäsentä, joista 7680 jäsenmaksun maksaneita. 
1.11.2022 tilanteessa jäseniä on rekisterissä 7552, 
joista jäsenmaksun on suorittanut 5503. Näin 
voidaan nähdä, että sotatila on vaikuttanut seuran 
jäsenmäärään. Moni järjestöstä eronnut on 
ilmoittanut syyksi kuitenkin muun kuin järjestöstä 
toiminta tai järjestöstä johtuva syy. Voidaan siis 
olettaa, että järjestö pystyy tässäkin tilanteessa 
saavuttamaan uusia jäseniä, jotka haluavat tukea 
rasisminvastaista työtä ja suvaitsevaisuutta sekä 
tarkastella Venäjää ajantasaisesti. Jäsenhankinta on 
kuitenkin haastavaa, erityisesti paikallistasolla, jossa 
se parhaiten tapahtuu. Jäsenmäärä voi siis 
tulevaisuudessa heilahdella vuosittain paljonkin ja 
siinä voi olla aiempaa suurempaa vaihtelua 
molempiin suuntiin. Usein syy eroamiseen on 
Venäjän toiminta kansainvälisesti. Asetamme 
kuitenkin tavoitteeksemme tavoitella vuoden 2023 
aikana 6000 jäsenen rajaa. Tapahtumatavoitteessa 
otamme huomioon myös ne tapahtumat, joissa 
meillä on jokin yhteistyörooli tai jotka ovat omia 
tapahtumiamme, joissa on työntekijäpanosta. 
Puhtaasti paikallisosastojen tapahtumia ei ole 
laskettu tähän lukuun. 
 

  
 
 
 



 

Toiminnassamme on hyvin monenlaisia sisältöjä sodasta huolimatta 
 

Olemme valtakunnallinen ja kansainvälinen toimija 
 
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. Pandemia-
aikana olemme oppineet taidokkaiksi verkkoyhteyksien luojaksi ja uudenlaisen sisällön 
tuottajiksi. Toiminnassa pidetään jatkuvasti yhteyttä ulkomaille ja tuodaan suomalaisille 
Venäjää koskevaa asiantuntijuutta myös muualta Euroopasta. 
 

Venäläisiin sodanvastaisiin toimijoihin kontaktien ylläpito rajan yli edes minimitasolla 
 

Vuoden aikana kannustetaan jäsenistöä pitämään yllä yhteyksiä ystäviin rajan toisella 
puolella vähintään arkisissa asioissa. Suomalais-ugrilaisia yhteyksiä pyritään erityisesti 
pitämään yllä kuten tässä toimintasuunnitelmassa on kuvattu. Järjestössämme seurataan 
ajankohtaista tilannetta ja Suomi-Venäjä-seura reagoi sen mukaan, voiko yhteyksiä taas 
rakentaa aktiivisesti. Järjestömme on merkittävä kanava rajan yli saatavan tiedon 
tuottamisessa. Toivomme, että tälle työlle annetaan arvo ja suomalaisessa 
yhteiskunnassa pidetään tärkeänä venäläiseen kansalaisyhteiskuntaan kontaktien ylläpito 
edes minimitasolla. 
 

Eurooppaan paenneiden venäläisten ja ukrainalaisten kanssa tehtävä yhteistyö ja näkyväksi 

tekeminen, EU-yhteydet  
 

Paenneiden kanssa tehtävään yhteistyöhön käytetään kanavana mm. muita järjestöjä, EU-
Venäjä-kansalaisjärjestöfoorumia sekä seuran alueiden laajoja kontakteja. Painopiste 
toiminnassa on mm. kulttuurivaikuttajien ja toisinajattelijoiden esiin nostamisessa. 
Vuoden aikana paikallisosastoille tarjotaan mm. heidän esiintymisiään, osaamistaan 
puheenvuoroina ja dialogina. Venäjän Aika -lehteen pyydetään lisää materiaalia näistä 
henkilöistä ja heidän ajatuksistaan. Seuran työntekijät voivat pienentynein resurssein 
tehdä vuoden aikana joitakin seuraavista: 
 
-toisinajattelijoiden esittelyä verkkosivuilla 
-tukea ja järjestää näyttelytoimintaa 
-tukea ja järjestää kulttuuriesityksiä 
-levittää tietoa somekanavissa heidän työstään 
 
Tällaisia toimijoita kutsutaan seuran tilaisuuksiin, mm. Ajankohtaiseen Venäjään. 
Toimintakielenä kansainvälisissä yhteyksissä käytetään pitkälti venäjää ja englantia.  
 



Kulttuurilla sotaa vastaan, kansalaisyhteyksien puolesta 
 
Jatkamme kulttuurityön kautta toisinajattelijoiden esiin nostoa kanavissamme ja 
tapahtumissamme. Tuotamme lisää tietoa eri toimijoista suureen tietoisuuteen 
viestintäkanaviemme kautta sekä vinkkaamme eri toimijoille mm. asiantuntijoista ja 
laadukkaista kulttuuriesiintyjistä. Omassa kulttuurityössämme on kolme tärkeää 
painotusta: 
 

Animaatiolla ymmärrettäväksi tekeminen 

 

Oleg Kuvajevin hahmo Masjanja on noussut vuoden 2022 aikana ilmiöksi jo Suomessakin 
järjestömme työn kautta. Tilasimme animaatiojaksoihin käännöksiä vuoden aikana ja 
jatkamme tätä työtä edelleen. Hahmo on suosittu venäjänkielisten keskuudessa, mutta 
sillä on kasvava suosikkikunta myös Suomessa. Toteutamme vuoden 2023 aikana 
taiteilijan ja suomalaisten nuorten animaatioharrastajien kesken tapaamisen ja työpajan. 
Masjanjan kautta otamme edelleen kantaa Venäjän hyökkäyssotaan myös muussa 
viestinnässämme. 
 

Näyttelyjen kautta näkyväksi 

 

Suomi-Venäjä-seura kierrättää Suomessa julkisissa tiloissa ja kirjastoissa seuraavia 
näyttelyjä: 
-Sodanvastainen sarjakuvanäyttely 
-Venäläiset nykykirjailijat -näyttely 
-Ukrainan pakolaislapsista kertova näyttely 
 
Kaikki nämä näyttelyt voivat sisältää oheisohjelmaa ja asiantuntijapaneelikeskusteluja. 
Tavoittelemme mm. kulttuuriviikkojen yhteyteen näyttelyaikoja sekä paikallisosastojemme 
avustuksella eri puolille maata. Tarkempi kuvaus näyttelyistä ja niiden sisällöistä täällä: 
https://suomivenajaseura.fi/kulttuuritoiminta/lainattavat-nayttelyt/ 
 

Elokuva kertoo 

 

Vuoden 2023 näytetään toistuvasti elokuvia käyttäen seuran Vimeo-kanavaa. 
Järjestömme myös vinkkaa elokuva-alan uusista töistä eri puolilta Eurooppaa sekä lainaa 
tarvittaessa arkistostaan elokuvia katsottaviksi eri puolella Suomea. Näytettäviin elokuviin 
järjestö on hankkinut tarvittavat oikeudet.  
 

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 

https://suomivenajaseura.fi/kulttuuritoiminta/lainattavat-nayttelyt/


avoimissa kansalaistiloissa tai verkossa. Luentopäiviä on suunniteltu mm. Helsinkiin, 
Turkuun, Kajaaniin ja Kuopioon osana erilaisia teemaviikkoja ja tapahtumia. 
 
 

Paikalliset tapahtumat, kulttuuriviikot ja näkyvimmät asiantuntijaseminaarit 
 

Seuran alueet järjestävät omia tapahtumiaan yksin ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 
Paikallisosastoille tarjotaan erilaisia tapahtumakonsepteja valmiina, kuten maslenitsa-
laskiaistapahtumaa, jonka osastot voivat toteuttaa omien resurssiensa laajuudessa. 
Paikalliset kulttuuriviikot ja -teemapäivät ovat suuressa roolissa eri alueilla. Järjestömme 
työntekijät ja paikalliset osastoaktiivit suunnittelevat ja organisoivat näitä yhteistyössä. 
Vuoden 2023 aikana tällaisia teemaviikkoja on mm. Tampereella, Turussa ja Kuopiossa. 
Näissä tapahtumissa tavoitellaan laajasti alueen asukkaita, eri ikäryhmiä ja eri tavoin 
Venäjästä, ajantasaisesta yhteiskunnallisesta tilanteesta ja venäläisestä kulttuurista 
kiinnostuneita ihmisiä. Vuoden 2023 näkyvin julkinen tapahtuma tulee olemaan 
kesäkuussa osallistuminen SuomiAreenan lavaohjelmaan. Järjestömme sai todella hyvän 
palautteen edellisen vuoden keskustelusta ja pidämme tärkeänä järjestää 
asiantuntijakeskustelua suurelle yleisölle tilaisuudessa. Kutsumme puhujiksi 
valtakunnallisesti merkittäviä asiantuntijoita ja käsittelemme kesäkuussa sen hetkistä 
tilannetta Venäjän ja lännen välillä. Edustajakokouksen yhteydessä kesäkuussa 2023 
järjestetään vuosittainen koulutustapahtumamme Ajankohtainen Venäjä. Tänä vuonna 
suuntaamme Kainuuseen ja ohjelmassa on mm. Vienan reittiin tutustumista, Kajaanin 
kaupunginteatterin Kirsikkapuisto -näytelmä ja alueen suomalais-ugrilaisiin kontakteihin 
yhteyksien luomista. Ajankohtainen Venäjä -tapahtuma on avoin myös muille kuin 
järjestön jäsenille. Tavoittelemme tapahtumaan 150 osallistujaa. 
 
 

Lapset ja nuoret ovat tärkeä kohderyhmämme 
 

Lapsille suunnataan sekä kouluvierailuja että venäjän kielen opetuksen tukitoimia. Vuoden 
2023 aikana toteutetaan koulujen varattavissa oleva koulukiertue. Kiertueen näkökulmana 
on Venäjän tarkastelu maana eri oppiaineissa ja siihen varataan mukaan eri asiantuntijoita 
mm. maantieteen, yhteiskuntaopin ja kielen näkökulmasta. Kiertueen näkökulmana on 
tukea oppilaiden osaamista mm. tiedon hankkimisessa ja seuraamisessa, maan ja 
kulttuurin tuntemuksessa sekä laajemmassa Venäjän ja sen välisten suhteiden 
huomioimisessa. Painotetaan sitä, että venäjän kielen osaaminen on avain laajempaan 
tiedonhankintaan. Autetaan oppilaita ymmärtämään venäjän kielen asemaa myös Venäjän 
ulkopuolella merkittävänä käyttökielenä. Kiertue on osa järjestön nuorten kanssa tehtävää 
työtä. 
Kiertue on myös osa rasisminvastaista työtä ja tavoitteenamme on monipuolistaa lasten 
käsityksiä maan ihmisistä. Ohjelma on varattavissa vähintään 10-13 koululle ja vierailuihin 
varataan myös oheistuotteita, kuten lastenelokuvia, kielen tukimateriaaleja ja pedagogisia 
vinkkejä Venäjä-teeman käsittelyyn. 
  
 



Venäjän kielen opiskelun tukeminen 
 

Suomi-Venäjä-seuran erityisenä tehtävänä on tukea venäjän kielen opiskelua Suomessa. 
Tällä hetkellä tälle tuelle on suuri tarve, sillä kansainvälinen tilanne heijastelee venäjän 
kieltä opettaviin kouluihin myös. Järjestömme tukityö vuonna 2023 koostuu seuraavista: 
-tukimateriaalit venäjän kielen opiskelun markkinointiin ja virikkeeksi kouluihin 
-kouluille suunnattava koulukierros (ks. yllä) 
-venäjän kielen opettajille suunnattu koulutusseminaari (1-2 vuodessa) 
-opiskelijoille haettavat stipendit järjestön venäjän kielen opetuksen tukirahastosta 
-Huomioimme Euroopan kielten päivän (26.9.) ja Eurooppa-päivän (9.5.) kielitempauksilla 
 
Vuoden 2023 aikana pidämme edelleen yhteyttä toisiin kielenopetuksen tukitoimijoihin, 
kuten Goethe instituuttiin, Ranskan kielen instituuttiin ja Svenska Nu:hun. Osallistumme 
tarvittaessa yhteisiin tapahtumiin heidän kanssaan eri puolilla Suomea. Tuemme edelleen 
paikallisosastojen kummikoulutoimintaa sekä markkinoimme vuoden 2022 
Virtuaalimatkalla halki Euroopan -materiaalipankkia yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa. 
Tarvittaessa toimimme asiantuntijana Opetushallituksen hankkeissa sekä järjestämme 
erillisiä koulutuksia kysynnän mukaan.  
 
Meille on tärkeää elinikäinen oppiminen. Tämän huomioimme mm. paikallisesti 
järjestämällä kielikahvila- ja kaveritoimintaa eri puolilla Suomea. Helsingissä saimme 
yhteistyössä paikallistoimijoiden kanssa syntymään 50 kieliparia vuoden 2021-2022 
aikana. Jatkamme yhteistyötä edelleen, sillä kielikaveritoiminta on jäsenillemme 
mielekästä. Suunnittelemme yhteistyössä paikallisosastojemme kanssa osastojen ja 
koulun välille erilaisia tapahtumia. Venäjän kielen tukitoimien kautta pyritään vuoden 
aikana tavoittamaan satoja koululaisia, lukuisia aikuisopiskelijoita ja useita kymmeniä 
venäjän kielen opettajia. 
 
 

Yhteistyö Suomessa asuvien venäjänkielisten kanssa 
 

2023 tehdään yhteistyötä Suomessa asuvien venäjänkielisten järjestöjen kanssa sekä 
ETNO:n ja Cultura Säätiön kanssa. Annamme vinkkejä osastokentälle mukavasta 
toiminnasta, johon venäjänkielisten on helppo osallistua. Seura järjestää 
erätaukokeskustelumetodia käyttäen strukturoituja kohtaamisia eri puolilla Suomea. 
Tähän työhön valmistaudutaan yhteistyössä toisten toimijoiden kanssa. Seuralla on rooli 
eri kielivähemmistöjen kohtaamisessa ja kansalaistoiminnan rajapinnassa. Pohdimme 
toiminnassamme kuinka voidaan huomioida eri tilanteissa olevat venäjänkieliset ihmiset, 
kuten paenneet, lyhyen aikaa oleskelevat ja pidemmän aikaa maassa olleet. Tällaista 
toimintaa on mm. kielikaveritoiminta, joka palvelee myös kielten oppimisen funktiota. 
 

 

 



Hallinto ja talous 
 

Suomi-Venäjä-seuran päättävät elimet ovat hallitus, valtuusto ja edustajakokous. Seuran 
valtuusto kokoontuu vuoden aikana kerran sääntömääräiseen kokoukseen marras-
joulukuussa. Hallitus kokoontuu 7–10 kertaa vuoden aikana: osa kokouksista voi toteutua 
sähköisesti ja osa kokouksista voidaan teemoittaa. Seuran hallitus päivittää Venäjä-
osaamistaan aktiivisesti: kokouksiin voidaan mm. kutsua asiantuntijoita. 
 
Järjestömme kehittää hallintoaan vuoden aikana aktiivisesti. Edelleen etsitään nykytilassa 
toimivampia hallintorakenteita, kuten mm. hallinnon supistaminen ns. kaksiportaiseen 
malliin. Järjestö päivittää vuoden aikana sääntöjään ja strategiaansa vuoden kesäkuun 
2023 edustajakokouksessa. 
 
Järjestön taloudenhoito on ulkoistettu Tilibic Oy:lle. Talouskokonaisuus yksinkertaistuu 
vuoden aikana huomattavasti Suomen Pietarin instituutin jäädessä pois järjestön 
talouskokonaisuudesta. On kuitenkin huomattava, että vuoden 2023 aikana instituutin 
lopulliset raportoinnit kuormittavat hallintoa edelleen.  

 

Rahoitus ja varainhankinta 

 
Suomi-Venäjä-seuran tärkeimpiä rahoituslähteitä ovat Opetus- ja kulttuuriministeriön 
valtionapu, seuran oma varainhankinta mm. jäsenmaksutuloin ja myytävin palveluin sekä 
erilliset rahoitukset esim. projektirahoitus. Sodan syttymisen myötä varsinkin viimeinen 
näistä on haastavaa saada, sillä alamme rahoituskanavista moni on keskeytetty (mm. 
lähialueyhteistyö- ja Venäjäteemainen rahoitus). Pyrimme lisäämään omarahoitusta ja 
varainhankintaa, mutta se on myös haasteellista. Yksi varainkeruun muoto on mm. seuran 
omistamien taulujen huutokauppa. 

 

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. Toiminnassamme keräämme 
säännöllisesti palautetta, analysoimme yhteydenottoja ja arvioimme tuloksia.  
 
 
Voimassa olevan strategian tavoitteet konkretisoituvat vuoden 2023 toiminnassa mm. 
seuraavasti: 
Huom! Vuoden 2023 aikana järjestön strategiaa päivitetään edelleen. Seuraavassa 
taulukossa mainitut tavoitteet säilyvät toiminnan läpileikkaavina päämäärinä 
strategiapäivityksestä huolimatta. 

 
 



 
Strategian tavoite Konkreettinen toiminta vuonna 2023 

Olemme Suomen monipuolisin Venäjä-yhteisö Järjestämme laajasti monitasoista ja Venäjää eri 
näkökulmin tarkastelevaa toimintaa. Venäjään liittyvä 
asiantuntijuutemme on monipuolista ja tuomme sitä 
laajasti esiin. Huomioimme laajasti eri kohderyhmiä 
toiminnassamme. 

Olemme kehittyvä järjestö Päivitämme sääntöjämme, toimintatapojamme ja 
organisaatiorakennettamme vallitsevan tilanteen 
mukaiseksi. Järjestömme uusii myös strategiaansa ja 
etsii edelleen uusia toimintatapoja muuttuneessa 
toimintaympäristössämme. 

Lisäämme venäläisen kulttuurin tuntemusta ja tuemme 
venäjän kielen opiskelua Suomessa. 

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. 

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

Tämä näkyy erityisesti monipuolisessa 
hanketoiminnassa sekä siinä, että olemme mm. EU-
Venäjä kansalaisjärjestöfoorumin jäsen. Toiminnassa 
painotetaan sotatilan mahdollisesti jatkuessa EU:ssa 
olevien kumppanien kanssa yhteydenpitoa ja 
tapahtumatuotantoa EU-alueella. Järjestön tapahtumat 
ovat hyvin monitasoisia ja kansainvälisyys on niiden 
lähtökohta. Toimintaamme osallistumiseen on 
mahdollisimman matala kynnys, olemme kaikille avoimia. 

 

Lopuksi 
 

Tämä suunnitelma osoittaa, että Suomi-Venäjä-seuralla on edelleen vankka toiminnan 
pohja, monipuolinen toimintaympäristö ja kenttä, jolla on paljon ajankohtaista tehtävää ja 
lukuisia kumppaneita. Näemme tärkeänä kantaa järjestöä tämän vaikean ajan yli, sillä 
mielestämme suomalais-venäläiselle yhteistyölle on nyt ja tulevaisuudessa suuri tarve. 
Sekä pandemia-aika että sota ovat osoittaneet, että ihmisten väliset kohtaamiset ovat 
arvokkaita ja varsinkin tulevaisuudessa tarvitaan näiden kohtaamisten elvyttäjää. Vuonna 
2024 järjestömme täyttää 80 vuotta. Näkemyksemme mukaan tuossa ajankohdassa 
tarvitaan mittavia uudistuksia viime vuosina käynyt toimija, joka elää ajassa ja täyttää 
uudella tavalla tehtäväänsä rajojen yli tapahtuvien kohtaamisten mahdollistajana. Elämme 
vaikeita aikoja, mutta järjestömme tehtävä on katsoa myös näiden raskaiden vuosien yli 
tulevaisuuteen. 


