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Tampereen Venäläisen kulttuurin keskus ry:n 

toimintasuunnitelma vuodelle 2021 
1. Yleistä: 

 

Yhdistyksen tavoitteena on: 

 

-   kehittää oman kulttuurin ja identiteetin ylläpitävää toimintaa venäjän kielisen väestön 

keskuudessa 

-   edistää venäjän kielisten ihmisten keskuudessa Suomi-tietoutta ja yleistä suomalaista 

sivistystä 

-   torjua venäläisiin kohdistuvaa ennakkoluuloa, muukalaisvihaa ja rasismia luomalla hyviä 

etnisiä suhteita, suvaitsevaisuutta 

-   ehkäistä maahanmuuttajien syrjäytymistä eli täydentää viranomaisten tekemää työtä 

maahanmuuttajien kotoutumisprosessin hyväksi taiteen ja kulttuurin avulla sekä auttamalla 

jokapäiväisissä asioissa. 

 

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys pitää seuraavaa toimintaa: 

 

-   järjestää yhteistapahtumia muiden maahanmuuttajayhdistysten sekä kaupungin 

kulttuuritoimen kanssa 

-   osallistuu Venäläisen kulttuurin viikon tapahtumiin  

-   järjestää avoimia kulttuuritapahtumia venäjänkielisille sekä kantaväestölle 

-   jatkaa yleissivistystapahtumasarjan ”Elämä Suomessa”. Sarja sisältää kertomuksia Suomen 

kulttuurista ja tapaperinteestä sekä yhteiskuntaan ja työelämään liittyvistä käytännöistä ja 

säännöistä. Siihen liittyvät myös käynnit näyttelyissä, museoissa, elokuvissa, konserteissa 

ja muissa kulttuuritapahtumissa Tampereella sekä muualla Suomessa. Sarja jatkuu jo 

seitsemän vuotta. 

-   jatkaa lastenkerhon toimintaa (kuvaamataitokerhot, kuoro) 

-   pitää säännölliset ja lisätapahtumat jotka ovat tarkoitettuja eri ikäryhmille (lapsille, 

aikuisille sekä eläkeläisille) 

-   antaa omakielistä neuvontaa - apua maahanmuuttajille jokapäiväisten asioiden hoidossa 

(päivystykset kulttuurikeskuksella). 

 

2. Tiedotus: 

 

Tampereen Venäläisen kulttuurin keskus pyrkii toimimaan näkyvänä osana Tampereen 

kulttuuritarjontaa. Tämän tarjonnan painopisteenä ovat venäläisen taiteen ja kulttuurin 

esittely ja sen tuominen osaksi tamperelaista kulttuurielämää. 

 

3. Yhteistyötahot:  

 

Tärkein yhteistyötaho on Tampereen kaupungin Kulttuuripalvelu ja jatkossakin 

suunnittelemme yhteistä toimintaa. 

Myös jatkamme yhteistyötä Suomen Venäjänkielisten yhdistysten liiton (SVYL:n) kanssa, 

Venäjän Suurlähetystön Suomessa, Suomi-Venäjä seuran, Lenin-museon, Kansainvälisen 

toimintakeskuksen, Työvoimatoimiston, Onnimax ry:n, Kumppanuustalo Arttelin, Kirjasto 

Sampolan, Opintokeskus Siviksen, PIONI Pirkanmaan Omaishoitajat ry:n, Taidekoulu 

Vaahterapuun, Helsingin Venäjän Tieto-ja kulttuurikeskuksen sekä Pietarin kaupungin 

kulttuuriyhteyksien osaston kanssa. Tavoitteena on myös hakea uusia yhteyksiä. 

Ensi vuonna jatkamme v. 2020 alkaneet projektit Tampereen Eteläisen Seurakunnan ja 

Pirkanmaan Martat Ry:n kanssa. 
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4. Yhdistyksemme järjestää avoimet yleiset tilaisuudet ja tapahtumat: 

- kolme luentoa Suomen ja Venäjän historiasta ja taiteesta 

- kävelykieros "Tampere tutuksi" 

- viisi taidenäyttelyä ja PROFIILI ryhmän toiminta 

- kaksi tapaamistilaisuutta venäläisten kulttuurihenkilöiden kanssa 

- klassinen musiikin konsertit ja Venäläisen kulttuurin päivät 

- Tarjoamme mahdollisuuden osallistua maailman laajuiseen Totalnyj saneluun venäjän kielellä. 

 

5. Yhdistyksemme osallistuu kaupungissa järjestämiin tapahtumiin: 

15.-21.03.2021 Venäläisen kulttuurin vikko Tampereella 

 22.-28.03.2021 Kulttuurien moninaisuuden viikon tapahtumija Tampereella 

 12.05.2021 J. Snellmanin päivän juhliin Kansainvälisellä keskuksella 

 30.09.2021 Tampere päivän tapahtumiin 

 13.11.2021 Suomen Kädentaidonmessuihin Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa 

 26.11.2021 Kansainvälisen toimintakeskuksen Pikkujouluihin 

 

6. Yhdistyksemme sisäinen toiminta: 

 

6.1. Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on vapaa pääsy kaikkiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.  

 

6.3.2021 Järjestämme Kansainvälisen Naistenpäivänjuhlan Kansainvälisellä 

toimintakeskuksella. 

18.11.2021 Joulukorttien askartelupaja suomalaiseen tapaan. Vetäjänä Maria 

Holopainen. 

4.12.2021 Järjestämme oman Pikkujoulujuhlan meidän jäsenille. 

 

6.2. Vanhojen klubien toiminta jatkuu ja uusien klubien avaaminen, jokaisella on oma 

toimintasuunnitelmansa. 

- Keskustelukerho Moderni - keskusteluja ystävien kanssa modernista kulttuurista, 

kirjallisuudesta, taiteesta. 

- ”Naisten salonki” keskustelukerho - toimintaa naisille. Ohjelmassa terveyden- ja 

kauneudenhoito, seurataan muotia vaatetuksessa, kampauksissa, laitetaan ruokaa, 

kutsutaan kiinnostavia vieraita jututeltaviksi, vetäjänä Galina Väisänen 

- ”Tietokone tutuksi!” – alkeiskurssi ikäihmisille jatkuu venäjän kielellä 

- Lasten kuvaamataitokerho 5-16 ikäisille (sisältää 4 leiriä). Vetäjänä Irina 

Verukhanova 

- Jatkamme sarjan keskustelutilaisuuksia ”Mistä olemme kotoisin?” 

- Kuvataiteen perusopetus aikuisille, vetäjänä taiteilija Elena Andreeva 

-  Ryhmä Kokonaisvaltainen hyvinvointi – ravitsemus- ja kehokulttuuri, sekä 

kulttuuriterapia 

-        Profiili - Pirkanmaan luovien alojen tekijöiden liitto aloitti toimintansa vuonna 2017 

näyttelystä, jonka teemana oli Suomen 100-vuotis itsenäisyys. Kyseisen luovan 

liiton jäsenmäärä on tällä hetkellä 36 ihmistä. Suunnitelmiin kuuluu virtuaali- ja 

fyysisten näyttelyjen järjestäminen, opetuskursseja, tapaamisten ja opetustuokioiden 

järjestäminen. Myös suunnitelmiin kuuluu iso panos mediatilassa. Ohjaaja 

E.Anokhina 

- Toimivat aikuisten ja lasten (6-13 ikäsille) kuorot. Johtaja Julia Kovrigina-Famba 

- Makukerhon päätoiminta kansainvälisen ruoan valmistaminen. Toimii kerran 

kuukaudessa ja vastuuhenkilö E.Anokhina 

- Luento-sarja ”Klassisen musiikin ymmärtäminen ja siitä nauttiminen”. Vastuulliset 

henkilöt Viktor Pellia ja Julia Kovrigina-Famba. 

-  Vanhempien klubi. Vetäjä Tatiana Serebertseva. 

- Askartelukerho Maria Holopaisen johdolla. 
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- Opintojakso Suomen kielen pulmat Marina Kienia-Mäkisen kanssa. 

- Teatteriesitys lapsikuoron voimilla. Ohjaaja Marina Hyyryläinen, kuoron johto Julia 

Kovrigina-Famba. 

- Numismaattinen yhteiskunta ”Kolikko” Aleksandr Semykin johdolla. 

 

6.3. Yleissivistyskeskutelusarja ” Elämä Suomessa” jatkuu: 

а) Keskustelukerho ”Maahanmuuttajalle avuksi” (noin 2 kertaa vuodessa). 

b) Kävelykieros ”Tampere tutuksi!” (1 opastus, venäjänkielinen opas). 

c) Käynnit museoissa, elokuvissa ja näyttelyissä (noin 2 kertaa vuodessa). 

 

6.4. Yhdistys tilaa Helsingistä 25 kpl/kk Suomen venäjänkielistä Spektr-lehteä jaettavaksi 

ilmaiseksi jäsenille. 

 

6.5. Yhdistys pitää yhteyttä jäseniinsä nettisivuston kautta (http://tvkk.fi/) ja julkaisemalla 

kerran kuukaudessa Info-lehteä joka tavoittaa jäseniä sekä sähköpostitse että perinteisen postin 

välityksellä. Yhdistyksellä on myös oma Facebook-sivu. 

 

6.6. Säännöllisesti yhdistyksemme laittaa Suomen venäjänkieliseen Spektr-lehteen ja 

nettisivuille ilmoituksen toiminnastamme sekä julkaistettavaksi jäsenien kertomuksia 

toiminnastamme. 

 

6.7. Kulttuurikeskuksen toimintapisteessä päivystämme vapaaehtoisten ja työharjoittelijoiden 

voimin. 
 

6.8. Juhlamme yhdistyksen jäsenten vuosipäivät. 
 

7. Hallitus 

Hallituksen kokoukset pidetään sääntöjen mukaisesti helmikuussa, huhtikuussa, syyskuussa 

ja marraskuussa. 

 

8.  Kokoukset 

Yhdistyksen sisäiset toimintaan liittyvät työpalaverit pidetään tarvittaessa. 

Yhdistyksen sääntöjen mukainen vuosikokous vuonna 2021 pidetään maaliskuun 20. 

päivänä. 

 

9. Talous 

Toivomme, että myös vuoden 2021 aikana yhdistyksemme tulee saamaan toiminta-

avustusta, koska olemme jo tuoneet esille kehityksemme mahdollisuudet järjestämällä 

yhteiskuntahyödyllistä toimintaa yhdistyksemme jäsenille sekä avoimia 

kulttuuritapahtumia tamperelaisille.  

Yhdistyksen omat tulot koostuvat eniten jäsenmaksuista ja myyjäisten tuloista. 

Vuosikokouksessa esitämme jäsenmaksun suuruutta vuodelle 2021  

(17 euroa/perhe). 

 

Vuonna 2020 saimme avustuksia: Taike, Aluehallintovirasto, Tampereen kaupunki, 

Opintokeskus SIVIS.  

 

Meilla on toimistotila Kulttuuritalo Laikussa, mutta toimintasuunnitelman toteuttamiseksi 

yhdistys joutuu vuokraamaan kerhohuoneen eli tilan missä pidetään kursseja sekä 

kokouksia ja suoritetaan kerhojen toimintaa. 

 

Toimintamme perustana jatkossakin on vapaaehtoistyön käyttö. Ennakkoon arvioimme sen 

rahallisen määrän tulevan olemaan noin 20 000 € vuodessa. 

 

http://tvkk.fi/
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 Tampereen Venäläisen kulttuurin keskus ry  

 T  A  L  O  U  S  A  R  V  I  O       vuodelle   2 0 2 1  

   

   

 M E N O T :  

Varsinainen toiminta  

 Yleissivistyssarjat “Elämä Suomessa”ja  

 ”Suomi tutuksi!” sekä Info-tilaisuudet        700,00    

   

 Kävelykiertueet "Tampere tutuksi" (1 krt/v)        200,00    

   

 Tukiryhmä APU (neuvontapisteen toiminta, vuokra, ym)        500,00    

   

 Aikuisten kuoro  

 ilmoitukset, ohjaajan palkkinto, materiaalit, matkakulut, vuokrakulut        850,00    

   

 Naisten salonki (2 krt/v)  

 ohjaajan palkkinto, muut kerhokulut        400,00    

   

 Tietokone tutuksi! seniorille (sarja 5 krt/v)  

 ohjaajan palkkinto, kerhokulut, välineet        400,00    

   

 Keskustelusarja "Mistä olemme kotoisiin?" 1 krt/v  

 ohjaajan palkkinto, muut kerhokulut        300,00    

   

 Maalauskerho aikuisille 2 ryhmää (1 krt/vk)  

 ohjaajan palkkinto, kerhokulut, välineet     1 000,00    

   

 PROFIILI-projekti  

 ilmoitukset, ohjaajan palkkinto, materiaalit, matkakulut, vuokrakulut        700,00    

   

 Keskustelukerho Moderni        600,00    

   

 Makukerho - kansainvälisen ruoan laitaminen        900,00    

   

 Luento-sarja ”Klassisen musiikin ymmärtäminen ja siitä nauttiminen”     1 100,00    

   

 numismaattinen yhteiskunta Kolikko  

 ohjaajan palkkinto, vuokra        400,00    

   

 Vanhempien klubi        300,00    

   

Toiminta nuorille ja lapsille  

 Lasten kuoro "Pohjolan sointu" (1 krt/vk) 6-13 ikäisille   

 vuokrakulut, ohjaajan palkka, kerhokulut, pianonsoittaja     1 200,00    

   

 Lasten kuuvaamataitokerho 2-14 ikäisille  2 ryhmä (1 krt/vk)  

 vuokrakulut, ohjaajan palkka, kerhokulut, välineet        700,00    

   

 Lasten leirit (4 krt 5 pv. Osallist. yli 30 hkl)        900,00    

   

 Askartelukerho Maria Holopaisen johdolla        500,00    

   

 Teatteriesitys     1 100,00    

 vuokrakulut, ohjaajan palkka, kerhokulut, välineet  



5 

 

   

Tapahtumat  

 Kesätapahtumat kokoperhelle (3 krt/v)  

 mökivuokra, ohjaajan palkkinto, välineet     1 200,00    

 Temaatiset kulttuuriillat (2 krt/v)        650,00    

 Lasten tapahtumat (4 krt/v) näyttelyt ja esitykset     1 400,00    

 Uuden vuoden juhla lapsille (osallistuu yli 50 lasta)  

 vuokra ja juhlakulut        400,00    

 Taidenäyttelyjen järjestely (4 krt/v)        700,00    

 Venälaisen kulttuurin päivät     1 200,00    

   

Henkilöstökulut  

 Palkkinto        800,00    

 Kielikääntäjä (ven-suomi)        300,00    

 palkan sivukulut 22%        250,00    

   

   

Yhteensä:   19 650,00    

   

 Hallintokulut:  

 vuokra, siivous, kopiointikoneen käyttö        100,00    

 pankkipalvelukulut        300,00    

 internet-, postitus- ja puhelinkulut        800,00    

 toimistotarvikkeet        200,00    

 matkakulut ja päivärahat        550,00    

 toimistotekniikka ja ohjelmat        700,00    

 ilmoituskulut (netti, lehti, painotuotteet)        500,00    

 oma kotisivujenkulut        600,00    

 kirjanpito- ja tilintarkastus        950,00    

 jäsenmaksut        150,00    

   

Yhteensä:     4 850,00    

   

 M E N O T      YH T E E N S Ä      24 500,00    

   

   

  T U L O T :  

1. Jäsenmaksut     1 000,00    

2. Pääsyliput, myyjäiset        500,00    

3. Palvelujen myynti  ja muu varainhankinta     1 500,00    

4. Avustukset:  

- TAIKE Avustukset kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen  

 ja rasismin vastaiseen toimintaan   10 000,00    

- Tampereen kaupunki     4 500,00    

- Aluehallintovirasto     5 000,00    

- OK-opintokeskus     2 000,00    

   

   

  T U L O T   Y H T E E N S Ä     24 500,00    

   OOOOOO  

 


