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Järjestötoiminta
Varsinais-Suomen Venäläisten Järjestöjen Assosiaatio ry on vuonna 2006 perustettu

suomalainen monikulttuuristen yhdistysten yhteenliiuymä, jolla on tä1lä hetkellä 16

jäsenyhdistystä, joissa on yli 1 000 henkilöä. Assosiaatio toimii venäjänkielisten
järjestöjen neuvottelu- ja edustuselimenä suojellen niiden intressejä. Tasa-arvo,

oikeudenmukaisuus, osallisuus ja monikulttuurisuus ovat yhdistyksen arvopohjana, josta

nousee valmiudet elämän aktivoimiseen ja samalla kehitryy vastuu itsestä. Tä11ä hetkellä
yhdistyksemme toimii kahdessa paikassa Turussa: Ruukinkafi 2-4ja Kousankatu l.
Assosiaation edustajat osallistuvat moniin tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä toimivat
valtakunnallisissa elimissä, kuten: vapaaehtoistyön lainsiiädännön neuvontaa valtion
tasol la ETNO : ssa j a kaupungin organi saatio Monikuluuuri suusneuvosto.

Yhdistyksen hallitus ohjaa sen toimintaa, huolehtii suunnitelmien toteutumisesta, kehittää

uusia toimintamuotoja ja projekteja sekä hankkii varoja yhdistyksen toiminnalle ja
huolehtii niiden käytöstä. Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on hankkia resursseja

yhdi styksen toimintasuunnitelman mukai seen toimintaan.
Hallituksen tavoitteena on järjestää yhdistyksen toimistossa kolmelle työntekijälle
työkokeilua ja kolmelle henkilölle palkkatukea. Perusteluna tähän on, effä he omien
taitojensa puiueissa toimivat ohjaajina ja opastajina sekä ovat mukana päivittäisessä

kanssakäymisessä.

Toiminta
Assosiaatio pyrkii aktiivisesti ratkaisemaan jokapäiväisiä ongelmia, kuten työttömyys,
köyhyys j a syrj intä toiminta-alueellaan.
Assosiaation painopi stealueet ovat seuraavat :

l. Vahvistaa osaamista koulutuksien ja seminaarien avulla, edistää yhteistyötä erilaisten
sidosryhmien kanssa, lisätii vuorovaikutusta venäjänkielisten yhdistysten välillä sekä

kannustaa eri alueiden organisaatioita yhteistyöhön.
2. Assosiaatio jatkaa aloitettua tietojen keräämistä Varsinais-Suomessa venäjänkielisten
järjestöjen tilasta.

3. Yhteistyössä järjestökumppaneiden ja ETNO:n kanssa tuetaan ja kannustetaan

venäjänkielisten osallistumista erilaisiin hankkeisiin, jotka edistävät monikulttuurista
osaamista ja toimintaa viranomaisten kanssa.
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4. Järjestetään työpajoja työ- ja elinkeinoministeriön sekä Varsinais-Suomen
viranomaisten koulutuskeskusten edustajien kanssa venäjänkielisten organisaatioiden
kehiuamiseksi työllisyysstrategian monikuluuurisessa ympäristössä.
Assosiaation järjestörakenteen kehittäminen ja yhteyksien vahvistaminen Varsinais-
S uomen venäj änkieli siin asukkai si in j atkuu vastaisuudes sa.

Toimintavuoden 2019 tapahtumia tulevat olemaan mm.

' Maahanmuuttajien kansalaiskoulutus: Kulttuuritoiminta ja rasismin vastain työ
' Järj estetään osalli stuj ille Assosi aati on kulttuuritoimintaa

' Assosiaatio jatkaa yhteistyotä nykyisten koulutuskumppaneiden kanssa. Nuoret ohjaajat
saava kerhonohj aaj a -koulutuksen

Opetus ja konsultointipalvelut
1. Vuonna 2019 tavoitteena on järjesäii tiedotustapaamiset Varsinais-Suomen eri
alueilla.

2. Jatketaan edelleen venäjänkielisiä konsultaatioita asiasta kiinnostuneille koskien
järjestöjen perustamiskysymyksiä, hallintoasioita, sekä tutustumista maan kolmannen
seklorin perinteisiin.

3 . Yhteistyön kehittiiminen j ulkisten toimij oiden kanssa.

Projektitoiminta
l.Pilottiprojekti maahanmuuttajille " Monikulttuuriset perheet". Rahoitusta haetaan
opetus- ja kuluuuriministeriöltä. Projektin aikana järjestetiiän koulutusta
kansalaisjärjestöjen johtajille heidän organisaatioissaan tapahtuvaa jatkotyötä varren.
2. Venäjänkielisten vapaaehtoisten seurantahanke - syrjäytymisuhan alaisia ikiäntyneitä
maahanmuuttaj ia auttava proj ekti STEA kanssa.
3. "Työaloite". Projektin tavoitteena on luoda ryhmä asiantuntijoita kotouttamisen alalla,
kehittiiä uusia ideoita ja tehdä ne toteuttamiskelpoisiksi tarviuavilla resursseilla ja
parantaa siten julkisen sektorin työtä. RahoitustahaetaanEU:lta ja Työ- ja
el inkeinomini steriöltä.

Koulutus ja kerhotoiminta
o Venäjän kielen ja kulttuurin alkeiskurssi
o Toimintasuunnitelma yhdistyksille -koulutus

' Yhdistyksen verotus§symykset: Mitä pienessä yhdistyksessä pitiiisi osata
verotuksen ja muiden laillisten velvoitteiden hoitamiseksi?

r Oikeusjärjestelmäkoulutus.
. Suomen sosiaalijärjestelmä.



. Yhdistyksen verotus§symykset: Mitä pienessä yhdistyksessä pitiiisi osata

verotuksen j a muiden laillisten velvoitteiden hoitamiseksi?

. Oikeusifiestelmäkoulutus.

. Suomen sosiaalijåirjestelmä.

Nuorisotoiminta
- Vammaisten nuorten taidestudio
- Venäjåin kielen alkeiskurssi

- Suvaitsevaisuudenkoulu
- Mediakerho

- Terveellisten elåimäntapojen kerho
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