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TOIMINTAKERTOMUS 2014 

Varsinais-Suomen Venäläisten Järjestöjen Assosiaatio ry  

Itäinen Rantakatu 64, 20810 Turku 

 

 

 

SÄÄNTÖMÄÄRAINEN KOKOUS    

Aika ja paikka: 12.2.2015, Tykistökatu 4, Turku 

Osallistujia: 28 jäsentä ja edustajat 

 

JÄSENASIAT 

Eronneet: Vuoden aikana yhdistyksestä on eronnut 2 jäsentä 

Uudet jäsenet: Vuoden aikana yhdistykseen on liittynyt 3 jäsentä 

Jäseniä vuoden lopussa: 14 yhdistystä 

 

YHDISTURKSEN HALLITUS 

Hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa 

Kokoonpano: Diana Laine, Anton Romanov, Irina Hvalovskaja  ja Elena Saaranen 

 

TOIMITILAT 

Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat osoitteessa Itäinen Rantakatu 64 ja Tykistökatu 4, Turku ( 5. 

kerros). Tilat toimivat sekä neuvontapaikkana kävijöille, että paikkana, jota voi käyttää palavereihin 

ja pienimuotoisiin yleisötilaisuuksiin. 

 

TOIMIHENKILÖT 

Yhdistys on vuonna 2014 toiminut tiiviissä yhteistyössä työvoimahallinnon sekä useiden 

oppilaitosten kanssa tarjoamalla harjoittelupaikan työharjoittelijoille. 

Vuoden aikana yhdistyksessä ovat työskennelleet: 

Elena Laitinen työkokeilussa 

Valery Laitinen työkokeilussa 

Jelena Saranen työkokeilussa 

 

TOIMISTON TAPAHTUMAT 

Toimistossa on käynyt vuoden aikana asiakkaita yhteensä noin 200 kertaa. 

Lisäksi erilaisiin tapahtumiin on osallistunut kymmeniä kävijöitä. 

Varsinais-Suomen Venäläisten Järjestöjen Assosiaatio ry:n on kumppaniyhdistysten jotka toimivat 

monissa maissa, muun muassa Pohjoismaissa, Baltian maissa, Itä-Euroopassa, Luoteis-Venäjällä ja 

Valko-Venäjällä. Yhdistys pyrkii ensi sijassa auttamaan yksittäisiä ihmisiä, kuntia, seurakuntia ja 

yhteisöjä näiden töissä. Johtoajatuksena on rauhan ja hyvien naapuruussuhteiden säilyttäminen ja 

kehittäminen niin monille ihmisille kuin mahdollista laajentamalla kumppanuuksia EU:n 

kansalaisjärjestöjen välillä.  Verkostoituminen eri maiden venäjänkielisten järjestöjen kanssa sekä 

jäsenjärjestöjen yhteistyön ja kumppanuuden edistäminen edellä mainittujen yhdistysten kanssa. 

Yhdistys ylläpitää suhteita jo olemassa oleviin yhteistyökumppaneihin Turku: 

• Turun TSL Opintojärjestön välinen yhteistyö on merkittävässä osassa toimintoja kehitettäessä 
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• Turun kaupungin sosioalilautakunnan välinen yhteistyö 

• Yhteistyötä Venäjän suurlähetystön kanssa kehitetään tiedotuksen ja tapahtumien toteutuksessa 

• Itämeren alueella toimivan naisjohtajien klubista "Naiset luomassa harmoniaa" 

• Tehdään yhteistyötä Suomi-Venäjä -seuran kanssa 

• Kansan sosiaalikotoutumis- ja rehabilitaatiokeskus -etnopsykologinen kansalaisjärjestö,   IUPsyS 

• Pietarin ulkosuhteiden komitean yhteydessä toimiva Pietarin kaupungin kansallisten   

  kulttuuriyhdistysten sekä ulkovenäläisten nuorisoneuvosto 

• Pietarin biosäätelyn ja gerontologian instituutti  

• Ruotsissa keskus Suvaitsevaisuus 

 

 

YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 

17.1. TSL Opintojärjestön kanssa järjestettiin keskustelutilaisuus kumppanuushankkeista,  

Itäinen Rantakatu 64.  

19.1.  CV-työpaja venäjänkielisille. Annettiin henkilökohtaista neuvontaa työnhakijoille 

yhteistyössä Turun TSL:n kanssa. 

27.1. Pidettiin muistojuhlakonsertti Venäjän pääkonsulaatissa Turussa, osallistujia noin 60. 

22.2. ”Kulttuurienvälinen osaaminen” seminaari ja koulutus Baltic Region ry:n kanssa.  

27.-28.2. Kansalaisjärjestöpäivä World NGO Day:n seminaari Helsingissä. Tilaisuuden avasi 

kehitysministeri Pekka Haavisto. Osallistui edustajia yhdistyksestä. 

7.3. Kansalaisjärjestöjen ja Turun kaupungin konsernihallinnon maahanmuuttotyön välinen 

yhteistyökokous. Kaupungin kotouttamisohjelmaluonnos on nyt valmis. Osallistui ryhmä 

yhdistyksestä. 

 8.3. Naistenpäivä. Yhteinen juhla. Vetäjänä Irina Hvalovskaja, osallistui 48 jäsentä. 

15.3. Pietari, Suomi-Talossa järjestettiin ”Kulttuurin ja liiketoiminnan” seminaari, vetäjänä Diana 

Laine yhteistyössä Yrittäjyyden kehittämisen yhdistyksen ”Liikekeskus Pietari” kanssa. 

26.3. RAY-koulutus.  Koulutuksessa kerrottiin Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) avustuksista. 

8.4. IV Valkovenäjä - Suomalainen talousfoorumi, Kauppakorkeakoulu, Turku, osallistui  

ryhmä yhdistyksestä. 

23.4. Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen -seminaari. Seminaarin aiheena olivat 

yksintulleet pakolaislapset Suomessa. 

10.5. Yhdistyksen seminaari maahanmuuttajien omien järjestöjen toteuttamaan kotouttamistyöhön. 

Toteutettiin yhdessä ”Kansainvälinen tukiyhdistys Tsernobylin lapsiuhreille ry:n” kansa, Turku, 

Tykistökatu 4, 5. krs, vetojäänä Anton Romanov. 

9.-10.6.  NGO Itämeren maiden kansalaisjärjestöfoorumi, osallistui edustajia yhdistyksestä. 

25.-26.7. Riiassa Kansainvälinen Seminaari ”Stop-drags” (Dumas Riika), osallistuja Diana Laine. 

15.8. Kansainvälinen teatteri -festivaali "Inspiration 2014", Turun suomenkielinen työväenopisto, 

Kaskenkatu 5. Osallistui seitsemän yhdistyksemme jäsentä. 

5.9. Turun Kanava Nuoriso ry järjesti yhdessä Varsinais-Suomen Ely -keskuksen kanssa 

infotilaisuuden. Tilaisuus pidettiin yhdistyksen toimitilassa osoitteessa Kalevantie 17. Aiheena 

ESR-ohjelman sisältö ja erityisesti, mitä maahanmuuttajiin kohdentuvaa toimintaa ohjelma sisältää. 

Osallistui edustajia yhdistyksestä.  
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25.09. Koulutustilaisuus yhdistyksille teemana ”Yhdistysten kulttuuritoiminnan rahoittaminen”. 

Sondip ry yhteistyössä Turun kaupungin vapaa-aikatoimen kanssa. Osallistui edustajia 

yhdistyksestä. 

25.-26.10. Järjestettiin seminaari Turussa yhdessä ”Inkerin koulutus- tutkimuskeskuksen” ja Baltic 

Region ry:n kanssa. Vetäjänä Antonina Huovinen. Paikkana Åbo-Vetus museo. 

4.12. Turun konserttitalolla oli teemana Sibelius ja Suomen itsenäistyminen. 

Turun filharmoninen orkesteri kutsui maahanmuuttajia konserttitalolle tutustumaan suomalaiseen 

konserttikulttuuriin ja kurkistamaan orkesterisoiton salaisuuksiin filharmonikoiden 

Itsenäisyyspäivän konserttiharjoituksissa. Sigyn -sali. Osallistui 16 jäsentä. 

9.12. Maailmanvaihto ry etsii uusia EVS -kumppaneita. Yhteinen seminaari Oikokatu 3, Helsinki.   

18.-22.12. Yhteisnäyttely nimeltään  ”Ajatukset joulusta ”. Vetäjänä Elvira Lazareva.  

20.12. Järjestettiin yhdistyksen Joulujuhla Turun ortodoksisen seurakunnan kirkon kokoustiloissa. 

Vetäjanä Irina Hvalovskaja. Noin 100 osallistujaa. 

 

KOULUTUS 

Toteutettiin kulttuurien välisen oppimisen peruskurssi, joka antaa taitoja parempaan kulttuurien  

väliseen toimintaan. 

Suvaitsevaisuusoppitunteja järjestettiin 4 kuukauden aikana yksi kerran viikossa. 

Monikulttuurisuusopetusta järjestettiin 3 kuukauden aikana yksi kertaa viikossa. 

 

KERHOTOIMINTA 

Kevät ja syyslukukausi: 

- Yhdistys- ja yhteisöasiakkaiden verotus  -kerho järjestettiin 5 kuukauden aikana kaksi kertaa 

viikossa. 

- Tietoa verotusjärjestelmästä -kerho järjestettiin 6 kuukauden aikana kaksi kertaa viikossa. 

Tulos: Kerhojen puitteissa osallistujat saivat tietoa ja ammattilaisten kokemusta sekä edistettiin 

yhteisön toimivuutta ja hyvinvointia. 

 

KLUBIAKTIVITEETIT 

Klubeihin osallistuneet olivat todella tyytyväisiä ja kiitollisia. 

- Ympäristö ja tutkijat 

- Kirjailijat ja kirjoittajat 

- Nimettömät alkoholistit 

 

PROJEKTIT 

Osallistuimme monivuotisen hankkeen valmisteluun maahanmuuttajille, johon haemme rahoitusta 

Raha-automaattiyhdistykseltä. Hankkeen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää venäjänkielisten 

ikääntyneiden maahanmuuttajien elämänhalua ja elämänhallinnan taitoja ja siten tukea heidän 

kiinnittymistään yhteiskuntaan.  

 

 

 

Turussa 12.2.2015 
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Hallitus 

 

 

Diana Laine    Anton Romanov  

 

 

Jelena Saaranen   Vera Varabouva 


