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TOIMINTAKERTOMUS 

vuodelta 2020 
 

 

1. Yleistä 

Tampereen Venäläisen kulttuurin keskus ry (TVKK) on perustettu 19. maaliskuuta ja 

rekisteröity 16. kesäkuuta vuonna 2006, ja täten yhdistys on toiminut jo yli kymmenen vuotta. 

Yhdistyksen päätavoitteet ovat mm: 

- venäjän kielen ja kulttuurin ylläpitäminen jokaisen ihmisen identiteetin perustana; 

- venäjää puhuvien tamperelaisten tutustuminen Suomen kulttuuriin ja suomalaisten tutustuminen 

venäläiseen kulttuuriin, jotta yhteistyö Venäjän ja Suomen kansojen välille vahvistuisi; 

- ennakkoluulojen torjuminen ihmisten välisissä kanssakäymisessä muukalaisvihaa ja rasismia 

vastaan kehittämällä hyviä etnisiä suhteita sekä suvaitsevuutta; 

- avunanto venäjänkielisille maahanmuuttajille kotouttamisessa ja muissa jokapäiväisissä 

kysymyksissä kuten tutustuminen suomalaisen yhteiskunnan julkiseen, poliittiseen, taloudelliseen ja 

sosiaaliseen järjestelmään. Järjestämme tapaamisia juuri muuttaneille ihmisille, autamme elämän 

vaikeissa tilanteissa. 

- yhteistyön kehittäminen toisten vastaavanlaisten suomalaisten, venäläisten sekä muiden yhdistysten  

Lisäksi yhdistys järjestää kaikille avoimia taidenäyttelyjä, luentoja, konsertteja, juhlia, matkoja, 

kursseja ja pitää kerhotoimintaa sekä aikuisille että lapsille. Kyseisten tapahtumien järjestäminen 

tapahtuu sivistys-, kulttuuri- ja integroitumisen puitteissa. Pyrimme löytämään uusia toimintatapoja 

omassa toiminnassa, jotta meidän jäsenillä olisi aktiivisempi ja mielenkiintoisempi elämä, samalla 

haluamme kasvattaa osallistujien määrän. 
 

2. Yhteistyöta: 

   

Opintokeskus SIVIS:n ja Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto:n avustuksilla olemme 

järjestäneet kolme opinto-ohjelmaa: 

 Kuvataiteen perusopetus aikuisille - 24 tuntia 

 Laulaminen eri kielillä, luovaa vapautumista, näyttelemistä – 22 tuntia 

 Vanhempien klubi: Kuinka olla ystäviä lapsen kanssa – 20 tuntia 

Vuonna 2020 ruoanlaittotyöpaja on pidetty kolme kertaa Suomi-Venäjä seuran Hervannan 

osaston kanssa.  

Seuraavat lasten kerhot toimivat Kulttuuriministeriön ja Aluehallintoviraston avustuksilla joka 

viikko: 

- «Vaahterapuu» kuvataidekerhon lasten maalausryhmät (koululaiset ja esikoululaiset) 

- lasten kuoro "Pohjolan sointu"  

- askartelukerho, ohjaja Maria Holopainen 

- lapsiryhmien harjoittelut kuntosalissa, ohjaja Olga Niemi. 

Koulujen loma-aikoina yhdistyksemme osallistui neljän lasten päiväleirin järjestämisessä 

«Vaahterapuu» maalausstudion tiloissa. 
 

Tiedotamme Tampereen ja Suomen tapahtumista, autamme venäjänkielisten integrointia 

suomalaiseen yhteiskuntaan, autamme hyväksymään nykyaikaisen elämän vaatimukset, käyttäytymis- 

ja kommunikointitavat. Autamme ymmärtämään ja hyväksymään kaupungin julkisen elämän ehtoja. 

Kerromme erilaisista tapahtumista jotka järjestivät Järjestöhautomo ja Pakolaisapu, Kansainvälisen 

toimintakeskus ja muut organisaatiot. Yhteistyö kirjastojen, Kulttuuritalo Laikkun, Kumppanuustalo 

Artteli:n, Naistarin, Onnimaxin, Tampereen Eteläinen seurakunnan ja muiden kaupungin järjestöjen 

kanssa jatkuu. 

https://www.facebook.com/faroliitto/


Venäläisen kulttuurin keskuksen edustajat ottivat vastaan mielellään  Kaupungin 

Kulttuuripalvelun ehdotuksia, esim. näyttelyn pystyttäminen ja purku, tapahtumien järjestäminen, 

kaupungin kulttuurisuuntaisten projektien esivalmistelut, Galleria viikon osallistuminen. 

Yhdistyksen hallitus myös pitää jäseniään ajan tasalla mahdollisuuksista, joita Venäjän valtio tarjoaa 

kansalaisille. Tähän kuuluu suurlähetystön konsuliosaston tarvittavien asiakirjojen luovuttaminen, 

tiedottaminen seminaareista, kongressista ja kilpailuista Venäjällä ja Suomessa. Me kerromme 

venäläisistä kulttuuritapahtumista Suomessa. Edustajamme osallistuivat tapahtumiin ympäri Venäjää, 

joita järjesti Venäjän Suurlähetystö ja muut venäläiset organisaatiot.   

Olimme avustamassa Venäjän Suurlähetystön konsulin vastaanottojärjestelyissä, jonka aikana 

Tampereen asukkaat saivat tarvittavat asiakirjat.  

 Pirkanmaan luovien alojen tekijöiden liitto Profiili toimi vuodesta 2017 lähtien. Vuonna 2020 

Tampereen päivän aikana järjestettiin liiton jäseneiden maalausnäyttely. Tämän toiminnan puitteessa 

oli järjestetty 2 virtuaalinäyttelyä myös. 

Teimme yhteistyötä TE-toimiston kanssa Tampereen työttömien työllistämiseksi. Vuonna 2020 

yhdistyksemme työllisti kolme henkilöä TE-toimiston kautta. 

Yhdistyksen jäsenille järjestettiin urheilutoimintoja yhdessä Tampereen Fitnes-Studion kanssa.  

Jatkuvasti jäsenemme saivat tietoa eri organisaatioista, kuten LEIRIKESÄ, TREDU,  ulkomaalaisten 

tukipalvelu Maahanmuuttajainfo MAINIO. 
 

3. Toiminta:  
 

Ilmoitettu COVID-19-pandemia vaikutti voimakkaasti toimintaan vuonna 2020. Emme pystyneet 

pitämään täysimittaisia tapahtumia ja jotkut jouduttiin hylkäämään. Mutta toiminta  jäsenemme 

kanssa pandemiassa kuitenkin jatkunut. Nämä olivat WhatsApp-ryhmän toiminta, Zoom- ja Skype-

kokoukset. Virtuaalinäyttelyt ja kaupunkikierrokset jatkuivat. Uusia kommunikointi- ja 

toimintamuotoja ovat syntynyt, kuten virtuaalikierrokset ja verkkoluennot. Onnistuimme tekemään 

paljon työtä karanteenien välillä. 

Jatkoi toimintansa Elena Anokhinan johdolla APU-ryhmän neuvontapalvelu. Pidätettiin  keskustelut 

Suomen elämästä maahanmuuttajille, jonka yhteydessä kerrottiin suomalaisista elintavoista. 

Yhdistyksen jäseniä informoitu Tampereen kaupungin kulttuuritapahtumista, järjestettiin yhteisiä 

vierailuja konsertteihin, museoihin ja opastettuja kierroksia.  

Tiedotettu lasten ja aikuisten leireistä, tapahtumista Suomen muissa yhdistyksissä ja kaupungeissa 

Suomessa. 

Yhteinen juhla pidettiin 8. maaliskuuta. 

Tammikuussa veteraaniemme osallistuivat Pietariin kaupungin järjestämässä juhlissa joka oli 

osoitettu  Leningradin saarron kumoamispäiville. 

Useita esityksiä esittivät Tampereen kaupungin venäläinen kuoro ja lasten kuoro "Pohjoinen Akkord" 

Yulia Kovrigina-Famban johdolla. Nämä ryhmät ja solistit osallistuivat Turun Sibelius-festivaalille, 

jossa he saivat palkintoja.  

Konserttipuvujen  luomis- ja valmistustoiminta kouralaisille jatkoi myös.  

Alexandra Seppälän johtama terveysryhmä harjoitteli uima-altaassa, sauvakävelyä ja kuntosalin 

harjoittelua. Keskuksen jäsenet olivat säännöllisesti mukana Fitness Studio -ryhmissä. 
 

15.01. Numismaattinen ja filatelistinen yhteiskunta Kolikko A.Semykin johdolla 

22.01 Ystävien tapaamiset Marina Kienya-Miakisen kanssa 

30.01. Leningradin piirityksen päättymisen vuosipäivä 

5.02. Tapaaminen taiteilija Viktor Ponomarenkon kanssa Anapasta 

6.02. Verenluovutus ”Punainen Risti, Veripalvelu” 

6.02. Kaupungin taidegallerioiden kiertäminen taidehistorioitsijan E.Anokhinan kanssa 

8.02. Makukerho -  Indian kansainvälisen ruoan valmistaminen 

11.02.Tapaaminen taiteilija Viktor Ponomarenkon kanssa Galleria Rajatila -näyttelysalissa 

13.02. Numismaattinen ja filatelistinen yhteiskunta Kolikko A.Semykin johdolla 



18.02. Luento "Espanjalainen matka. 3 päivää Barcelonassa Marina Kienä-Mäkisen kanssa" 

25.02. Ystävien tapaamiset Marina Kienä-Mäkisen kanssa 

3.-15.03. Lasten taidenäyttely "Maapallo on lapsen kädessä", Moninaisen Tamperelaisuuden Viikko 

5.03. Kaupungin taidegallerioiden kiertäminen taidehistorioitsijan E.Anokhinan kanssa 

7.03. Kansainvälinen Naistenpäivä ja venäläinen disco 

12.03. Numilsmaattisen ja filatelistisen yhteiskunta Kolikko A.Semykin johdolla 

13.03. Luento ”Pukukoodin soveltaminen Suomessa”, vaatetyyli-konsultti Tatiana Dorokhova 

15.03. Yhdistyksen vuosikokous 

20.03.-9.05. Kymmenes virtuaalinen näyttely Värin jatkumo 

29.04.- 9.05. Verkkoseminaari "Isänmaallisen sodan osallistujien tietojen haku Internetistä" 

1.05. Taidekurssi "Perhearvojen muistopaneelin luomus" 

4. ja 5.05. Lähetys tarinoista "Kuolemattoman rykmentin" online-marssi, 9. toukokuuta      

5.06. Venäjän kielen päivä. Luento 

5.06. Kovrigina-Famba laulustudion konsertti 

6.06. Kaupungin taidegallerioiden kiertäminen taidehistorioitsijan E.Anokhinan kanssa 

29.06. Irina Stashevskayan 88-vuotias syntymäpäivä. Tampereen venäläisen kuoron konsertti 

27.08. Lukijan kerho. Mikhail Bulgakov "Saatana saapuu Moskovaan"   

9.09. Lukijan kerho. Oscar Wilde "Kuva Dorian Grayn muotokuva" 

10.09. Kaupungin taidegallerioiden kiertäminen taidehistorioitsijan E.Anokhinan kanssa 

15.09.- 30.09. Profiili-yhteisön taidenäyttelyn avajaiset 

17.09. Tapaaminen Lauri Viitan  runokokoelman kääntäjä Marina Kienä-Mäkisen kanssa 

2.10.-31.11. Vanhempien klubi 

7.10. Suomen kielen pulmat Marina Kienia-Mäkisen kanssa 

7.10. Lukijan kerho. John Steinbeck "Eedenistä itään" 

8.10. Numismaattien ja filatelistien kerho "Kolikko" 

14.10. Suomen kielen pulmat Marina Kienia-Mäkisen kanssa 

17.10. Totaali sanelu 

17.10. Makukerho -  Kyproksen kansainvälisen ruoan valmistaminen Polis Chalamabouksen kanssa 

21.10. Marina Kienä-Mäkisen luento "Hallitsijoiden terveys ja sen vaikutus Euroopan historiaan" 

27.10. Kaupungin taidegallerioiden kiertäminen taidehistorioitsijan E.Anokhinan kanssa. 

4.11.  Suomen kielen pulmat Marina Kienia-Mäkisen kanssa 

10.11 Kaupungin taidegallerioiden kiertäminen Tampereen kaupungin järjestämällä Galleria-viikolla 

taidehistorioitsijan E.Anokhinan kanssa 

11.11. Lukijan kerho. Viktor Frankl "Ihmisyyden rajalla"  

14-15. Sibelius-kilpailu Turussa, johon osallistuivat aikuisten ja lasten kuoroja 

18.11. Marina Kienä-Mäkisen luento "Suomi pakanuudesta kristinuskoon. Ja takaisin?" 

21.11. Makukerho -  Moldovan kansainvälisen ruoan valmistaminen Natalia Shuvalovan kanssa. 

28.11. Suomen Itsennäisuudenpäivä Hervannan kirkossa: lasten teoksien näyttely Suomi on kotini, 

konsertti, arpajaiset ja korttien myynti.  

1.12.-31.12. Joulukuusen koristuksen näyttely Kulttuuritalo Laikussa ja11 virtuaalinen näyttely 

21.12. Venäläisen Tampereen kuoron harjoitelu ja Pikkujoulu   
 

Vuonna  2020 järjestetiin seuraavia aikuisille suunnattuja luentoja ja opintojaksoja:  

- Kaupungin taidegallerioiden kiertäminen taidehistorioitsijan E.Anokhinan kanssa 

- Keskustelukerho Moderni 

- Makukerho - kansainvälisen ruoan valmistaminen 

- Kuvataiteen perusopetus aikuisille, vetäjänä taiteilija Elena Andreeva 

- Julia Kovrigina-Famba laulujen mestarikurssit 

- kuvataiteen studion "Vaahterapuu" aikuisten ryhmä 

- kunto- ja terveysryhmät aikuisille  

- luentosarja "Elämä Suomessa" 

- Vanhempien klubi: Kuinka olla ystäviä lapsen kanssa? 



- Numismaattinen ja filatelistinen yhteiskunta Kolikko A.Semykin johdolla 

- Suomen kielen pulmat Marina Kienia-Mäkisen kanssa  

- Lukupiiri Litera Margarita Nefedovan kanssa 

- Lukijan kerho Marina Hyyryläinen kanssa 
 

4. Muu toiminta:  

Yhdistys tilaa venäjänkielisen Spektr-lehden ja jakaa sen jäsenille ilmaiseksi. Lehdessä 

julkaisemme ilmoituksia toiminnastamme ja artikkeleita yhdistyksen tapahtumista.  

Yhdistyksemme pitää yhteyttä jäseniinsä julkaisemalla kuukausittain Info-lehteä, sieltä löytyy 

tieto tulevista Keskuksen ja kaupungin tapahtumista. Yllämainittu lehti oli lähetetty yhdistyksen 

jäsenille sähköpostitse ja paperiversiona postitse. E-uutiskirje lähetetään kaikkille, jotka haluavat 

saada tietoa Venäjän kulttuurin keskuksen toiminnasta. 

Vuonna 2020 toimi Keskuksen nettisivu: tvkk.fi 

Yhdistyksellä on myös aktiivinen Facebook profiili:  

https://www.facebook.com/pages/Tampereen-Ven%C3%A4l%C3%A4isen-Kulttuurin-

Keskus/1390681817827115?fref=nf 
 

5. Hallitus: 

Vuonna 2020 yhdistyksen puheenjohtajaksi oli jälleen valittu Elena Anokhina, 

varapuheenjohtajaksi Galina Väisänen. Hallituksen muut jäsenet: Nadezhda Tulubenskaja, Julia 

Pakkar, Galina Alatalo, Julia Kovrigina ja Marina Hyyryläinen. Hallituksen varajäsen on Elena 

Jermoshina. Toiminnantarkastaja on Maria Holopainen, varatoiminnantarkastaja on Aleksandra 

Seppälä.  

Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa, jotkut online-tilassa. Jokapäiväisistä asioista 

Hallituksen jäsenet ovat neuvotelleet puhelimitse ja skypen välityksellä.  
 

6. Vuosikokous: 

Vuonna 2020 sääntöjenmukainen vuosikokous pidettiin 15.03.2020. 

  

7. Talous:  

Vuonna 2020 yhdistys on saanut toimintaansa tukea Opetusministeriöltä ja Tampereen 

kaupungilta. Tampereen Venäläisen kulttuurin keskus hakee rahoitusta yhdistyksen toiminnan varten 

hyvissä ajoissa ja raportoi yhdistyksen toiminnasta myös hyvissä ajoissa.  

Lisäksi olemme rahoittaneet toimintamme myymällä kaupungille omaa osaamista ja 

vapaaehtoisten työtä. 

Opintokeskus SIVIS korvaa opinto-ohjelmien kulut.  

Myös saamme tuloja jäsenmaksuista. Yhdistyksen jäsenmaksu on 17 euroa perheeltä vuodessa, 

riippumatta perheenjäsenien määrästä. Tällä hetkellä yhdistyksessä 490 jäsentä.  

Toimintamme perustana on vapaaehtoistyö. Arvioimme sen rahallisen arvon noin 30.000 euroa 

vuodessa. Summa koostuu yhdistyksen johtotehtävistä, päivystämisestä toimipisteessä, ilmaisista 

konsultoinneista toimipisteessä, tapahtumien järjestämisestä ja kerhotoiminnasta. 

Haettavat rahat oli käytetty yhdistyksen perustoimintaan: tapahtumien järjestelyihin, bussien 

vuokrauseen matkojen yhteydessä, konsultointipalkkioihin, toimitilojen vuokramaksuun, 

toimistokuluihin. 

Kuluneen vuoden aikana olemme tehneet paljon työtä. Olimme luoneet monta kontakteja eri 

tasoilla. Aloitteitamme tuetaan eri tahoilta koska osallistumme aktiivisesti kaupunkimme  

kulttuurielämään. 

Tampereen Venäläisen kulttuurin keskuksen hallitus ilmaisee kiitoksensa kaikille, joiden ansiota 

pystyimme tekemään niin paljon. Kiitos paljon kaikille! Kiitos kuuluu myös kaikille niille, jotka 

osallistuivat yhdistyksemme tapahtumiin ja tukivat meitä. 

https://www.facebook.com/pages/Tampereen-Venäläisen-Kulttuurin-Keskus/1390681817827115?fref=nf
https://www.facebook.com/pages/Tampereen-Venäläisen-Kulttuurin-Keskus/1390681817827115?fref=nf

