Toimintakertomus 2015

Vantaan Venäläinen Klubi ry

1
VANTAAN VENÄLÄINEN KLUBI – RUSSKIJ KLUB VANTAA RY

VANTAAN VENÄLÄINEN KLUBI –
RUSSKIJ KLUB VANTAA RY
_________________________________________________________

TOIMINTAKERTOMUS 2015
1. YLEISTÄ YHDISTYKSESTÄ ......................................................................................................... 2
2. TOIMINNAN VAKIINTUMINEN ................................................................................................... 4
Tilat .................................................................................................................................................... 4
Jäsenistö ............................................................................................................................................. 5
3. HALLINTO JA HENKILÖKUNTA .................................................................................................. 6
Hallitus ............................................................................................................................................... 6
Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry ...................................................................................... 7
Yhdistyksen toimintakausi ja vuosikokous........................................................................................ 7
Henkilökunta ...................................................................................................................................... 8
Henkilökunnan koulutukset ja seminaarit .......................................................................................... 9
4. TALOUS .......................................................................................................................................... 10
Tuet ja avustukset............................................................................................................................. 10
5. TOIMINTA ...................................................................................................................................... 12
Lapsille ............................................................................................................................................. 12
Aikuisille .......................................................................................................................................... 14
Perheille ........................................................................................................................................... 14
Liikunta ............................................................................................................................................ 15
Neuvontapiste .................................................................................................................................. 15
Oma lehti .......................................................................................................................................... 16
Konsertit, näyttelyt ........................................................................................................................... 16
Tilastot ............................................................................................................................................. 17
7. VIESTINTÄ JA YHTEISTYÖ ........................................................................................................ 18
Viestintä ........................................................................................................................................... 18
Yhteistyö .......................................................................................................................................... 19

TOIMINTAKERTOMUS 2015

2
VANTAAN VENÄLÄINEN KLUBI – RUSSKIJ KLUB VANTAA RY

1. YLEISTÄ YHDISTYKSESTÄ
Vantaan Venäläinen Klubi ry: on vantaalainen yhdistys, joka toimii kielen tai
kulttuurin perusteella venäläisinä itseään pitävien ihmisten ja venäläisestä
kulttuurista tai venäjän kielestä kiinnostuneiden ihmisten yhdistäjänä. Yhdistys on
perustettu vuonna 2014.
Yhdistyksen tarkoituksena on säilyttää venäjänkielisten ihmisten ja perheidensä
keskuudessa kiinnostusta ja rakkautta venäläiseen kulttuuriin, venäjän kieleen ja
perinteisiin, venäjänkielisten maahanmuuttajien hyvinvoinnin ja elämänhallinnan
edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen, neuvonta ja kotoutumista tukeva
toiminta, sekä tutustuminen Suomessa elämiseen ja kulttuuriin.
Yhdistyksen tavoitteena on tarjota venäjänkielisille vantaalaisille aikuisille,
lapsiperheille, nuorisolle sekä eläkeläisille toimintaa ja tukea arjen eri tilanteisiin
tuottamalla ja organisoimalla kerhoja, kursseja, palveluja, tapahtumia. Yhdistys
verkoistuu ja tekee yhteistyötä eri yhdistysten, yhteisöjen sekä viranomaisten
kanssa.
Yhdistyksen tehtävä on lasten hyvinvoinnin turvaaminen kehittämällä
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ennaltaehkäisevää lastensuojelu- ja syrjäytymistä ehkäisevä työtä, tarjoamalla
lapsiperheille mahdollisuuksia vertaistukeen ja yhteiseen toimintaan.
Toimintavuosi 2015 on Vantaan Venäläisen Klubi ry:n toinen toimintavuosi.
Vuodessa yhdistyksen toiminta on kehittänyt laajasti ja yhdistyksen jäsenistö on
kasvanut.
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2. TOIMINNAN VAKIINTUMINEN
Tilat
Yhdistyksellä on vuokrattu 150m2 suuruiset toimitilat Tikkurilan keskustassa,
osoitteessa Unikkotie 3D, 01300 Vantaa. Tilan nimiksi on vakiintunut ”Antikafe
Vmeste” - nimi.
Tilassa on kaksi erillistä opetusluokkaa. Toinen luokista käytetään pääosin
pienten lasten kerhojen pitämiseen, ja toinen isompien lasten ja aikuisten kerhojen
ja kurssien pitämiseen.
Tilassa on noin 45m2 surullinen monitoimisali, johon kesällä 2015 oli hankittu
peiliseinä. Peiliseinän myötä salissa voi pitää erilaisia lasten ja aikuisten tanssi-,
jooga-, fitness ja muut liikunnalliset kurssit, ja se on kasvattanut näiden kurssien
osallistujamäärät. Tiloissa on myös yleinen sali, jossa aikuiset voi odottaa lapsiaan
ja ottaa teetä tai kahvia, lukemaan aikakauslehteä tai kirjoja omasta kirjastosta
tai keskustelemaan. Tiloissa on paljon iltatoimintaa, erityisesti lapsille, mutta
päivisin sen käyttö on vielä vaaja.
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Jäsenistö
Jäsenmäärä on kasvanut vuodessa 66:sta aikuisjäsenistä 212:een, ja
perhejäsenten määrä (alle 18-vuotiaat) on kasvanut 97:lta 309:een. Jäsenmaksu
vuonna 2015 jäseniltä oli 20€ / aikuinen jäsen ja 0€ / perheenjäsen (puolen
vuoden maksu 1.1-31.5.2015, tai 1.7-31.12.2015 oli 11€ /aikuinen).
Yhdistyksen jäsenmäärä oli toimintavuoden 2015 päättyessä 212 aikuista
jäsentä, sekä 309 perhejäsentä (alle 18-vuotiaita), yhteensä 511 jäsentä.

Jäsenet

2014

2015

aikuiset

66

212

Alle 18-vuotiaat

97

309

Yhteensä:

163

521

Jäsenmaksu mahdollistaa yhdistyksen toiminnan kehittäminen. Jäsenmaksuilla
saa alennusta yhdistyksen järjestämän toiminnan osallistumismaksuista sekä
tarjouksia yhteistyökumppaneiltamme.

TOIMINTAKERTOMUS 2015

6
VANTAAN VENÄLÄINEN KLUBI – RUSSKIJ KLUB VANTAA RY

3. HALLINTO JA HENKILÖKUNTA
Hallitus
Yhdistyksen päättävä elin on hallitus. Hallituksessa on enintään 8 varsinaista
jäsentä, jotka valitaan yhdistyksen jäsenistä vuosikokouksessa. Hallituksessa
vuoden 2015 lopussa oli 4 varsinaista jäsentä. Hallitus on koonnut 4 kertaa vuoden
2015 kuluessa.
Hallituksessa toimivat puheenjohtajana Svetlana Tchistiakova, Natalia Sobenina
(varapuheenjohtaja), Eugeny Sobenin (taloushallinto) ja Vadim Guiavganen
(sihteeri).
Hallituksen vastuu yhdistyksen toiminnasta on suuri. Vuoden 2015 aikana oli
kuukausia ilman palkattuja työntekijöitä, ja silloin kaikki toimintaan liittyvät asiat
ja kysymykset siirtyivät hallituksen jäsenille. Hallituksen jäsenet hoitivat silloin mm.
asiakkaiden laskutusta, alustavaa kirjanpitoa sekä kaikkia muuta yhdistyksen
asiankirjoien hallintaa, toimitilojen siivousta, tapahtumien järjestämistä, pakallisia
ostoksia ja muita tehtäviä, jotka ei ollut mahdollisuutta siirtää työkokeilijoille tai
vapaaehtoisille.
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Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry
Venäjänkielisten määrä Suomessa virallisen tilastotiedon mukaan on yli 70 000.
Venäjänkielisillä ei ole ollut omaa valtakunnallista järjestöä. Tarvetta
valtakunnalliselle järjestölle kuitenkin on selvästi olemassa. Sekä vastamuuttuneet
että pitkään asuvat venäjänkieliset törmäävät usein samanlaisiin ongelmiin, eikä
heillä ole mitään tukiverkostoa tai paikkaa, josta ne voisivat saada apua omalla
äidinkielellään. Vaikka pienten venäjänkielisten yhdistyksen ja niiden
henkilöjäsenten määrä on suuri, niiden toimintatavat ovat erilaiset sekä laadultaan
että palveluistaan. Tiedottaminen pienten yhdistyksien toiminnasta on usein
puuttuva.
Yhdistykset Vantaan Venäläinen Klubi ry, Maunulan Spinni ry sekä Bravo-2012
ry sopivat vuoden 2015 alussa uuden ruohonjuuritasolla toimivan Suomen
Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry:n perustamisesta. Kaikista näistä yhdistyksistä
ovat tulleet Suomen Venäjänkielisten itsenäisiä osastoja, joiden toimintaa on
Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestön strategian mukainen. Tavoitteena saada
uuden toimivan valtakunnallisen järjestön, joka yhdistää henkilökohtaisia jäseniä
ympäri Suomea. Osastojen henkilökohtaisia jäseniä ovat myös Suomen
Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry:n jäseniä. Toimiminen valtakunnallisen järjestön
osana antaa uudet kehitysmahdollisuudet yhdistyksellemme.
Uuden valtakunnallisen järjestön tavoitteena yhdistää henkilökohtaisia
venäjänkielisiä jäseniä ympäri Suomea, edistää heidän sopeutumista
suomalaiseen yhteiskuntaan ja samalla mahdollistaa venäjän kielen ja oman
kulttuurin säilyttämistä. Lisaksi järjestö edistää kulttuurien valista yhteistyötä,
kohtaamista ja vuorovaikutusta.

Yhdistyksen toimintakausi ja vuosikokous
Yhdistyksen toimintakausi on kalenterivuosi. Toinen toimintakausi oli 1.1.201531.12.2015. Vuosikokous pidettiin 20.5.2015.
Vuosikokouksessa hyväksyttiin uudet säännöt ja nimenmuutos. Entinen nimi
on ”Vantaan Venäläinen Klubi – Russkij Klub Vantaa ry”, ja uusi nimi on ”Suomen
Venäjänkielisten osasto – Vantaan Venäläinen Klubi ry”. Lyhenteenä yhdistys voi
edelleen käyttää ”Vantaan Venäläinen Klubi ry” nimeä.
Kirjanpitäjänä vuodelle 2015 oli valittu LH Tili Oy. Toiminnantarkastajana
edelleen toimii Irina Rekola.
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Henkilökunta
Vuoden 2015 alussa yhdistyksessä oli 2 kuukausipalkkaista (palkkatuella), 9
tuntipalkkaista työntekijää ja yksi harjoittelija.
Palkkatuettujen henkilöiden jaksot olivat 4.9.2015 ja 1.11.2015 asti. Yksi
työntekijöistä on irtisanonut sopimuksen 31.3.2015 lyödessään uuden työpaikan
suomalaisessa päiväkodissa. Haasteena oli löytää nopeasti uuden sopivan
työntekijän, jolla olisi palkkatukityöllistämismahdollisuus. Sopivan työntekijän
löytäessään kesäkuussa 2015 on ilmestynyt, että TE-toimiston palkkatuelle
tarkoitetut määrärahat loppuivat, eikä uusia palkkatukihakemuksia oteta vastaan.
Tämä on tullut suurena haasteena ja vaikeuksina yhdistykselle, koska yhden
työntekijän voimiin klubin toimintaa ei pysty palvella. Vielä suurempana haasteena
se on ollut vuoden 2015 lopussa, kun yhdistyksellä ei ollut yhtään kokopäiväistä
työntekijää, koska toinen palkkatukijakso on loppunut. Vuoden 2015 loppuun
toiminnassa auttoivat työkokeilijat ja vapaaehtoiset. Yhdistyksen rahalliset
resurssit eivät mahdollistaa edes yhden kokopäiväisen työntekijän palkkaaminen
ilman ulkopuolista rahoitusta, esim. palkkatukea.
Tuntipalkkaisista työntekijöistä suurin osa työskentelee lastenkerhojen
ohjaajina ja aikuiskurssien opettajina. Yhdistyksen tavoitteena tarjota laadukkaita
palveluja ja koulutustilaisuuksia jäsenilleen. Yhdistyksen opettajat ovat
ammattilaisia, koulutukseltaan melko kaikki ovat pedagogeja AMK ja maistereita.
Alkuvuoden 2015 järjestettiin työntekijöille ja esimiehille työnohjausta.
Työnohjauksen vetäjänä oli AlfaPartners Academia OY:n työnohjaajan
koulutuslinjan opiskelija Veera Mustonen, joka suoritti opintoihinsa liittyvää
harjoittelua. Työnohjaus oli useamman tapaamiskerran oppimisprosessi, jossa
määriteltiin uuden vasta perustetun yhdistyksen toimintaa tukevia tavoitteita.
Tapaamisien aikana avoimesti ja luottamuksellisesti keskusteltiin työhön ja
työyhteisöön liittyvistä asioista. Yhdessä ohjaajan avulla etsittiin ratkaisuja työn
sujuvuuden parantamiseksi. Työnohjauksessa puhuttiin yhteistä käsityksestä työn
tarkoituksesta ja tavoitteista. Se on auttanut työyhteisöä löytämään ratkaisuja
sekä työtilanteiden ja asiakkaiden että työntekijöiden keskinäisen
vuorovaikutuksen tuomiin jännitteisiin. Tavoitteena oli lisätä ryhmän jäsenten
ymmärrystä itseään, työtehtäviään, työyhteisöään, yrityksen strategisia tavoitteita
kohtaan. Esimiesten työnohjauksessa on käytetty yksilöohjausta. Tarkoituksena
oli tarkastella esimiehen käytännön johtamistyötä, sen tavoitteita ja strategioita
ja etsiä niihin toimivia ratkaisuja. Ohjauksessa pohdittiin omaan asemaan kuuluvia
vastuita ja valtuuksia, suhdetta työntekijöihin ja omiin esimiehiin ja kollegoihin.
Ohjauksessa kävimme läpi myös esimiehen omaa suhdetta organisaatioon ja sen
tavoitteisiin.
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Työkokeilijoiden määrä vuodessa on ollut 6 henkilöä TE-tomiston kautta ja 5
henkilöä muun toimijan kautta.
Palkkaa maksettiin vuoden aikana 15 henkilölle, kerhonohjaajat ja tilaisuuksien
esiintyjät mukaan lukien. Kuukausipalkkaisia toimihenkilöitä oli keskimäärin
kuukausittain 11 henkilöä.
Työntekijöiden palkkoihin liittyvistä lakisääteisistä vakuutuksista on tehty
sopimus IF-vakuutusyhtiön kanssa, ja TyEL sopimus on tehty Etera työeläkeyhtiön
kanssa.

Henkilökunnan koulutukset ja seminaarit
Svetlana Tchistiakova on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana ja osallistunut
seuraaviin seminaareihin ja yhteistapaamisiin:
22.1.2015

”Turvallinen lapsuus ja nuoruus”, Vantaa.
Vantaalaisten maahanmuuttajajärjestöjen yhteinen tapaaminen.

3.3.2015

”Perheen merkitys kulttuurien välisessä viestinnässä”, Lappeenranta.
Järjestäjä Cultura-säätiö. Esitys Vantaan Venäläisen Klubin
toiminnasta.

3.11.2015

”Lastensuojelu ja venäjänkielinen asiakas: yhteisymmärryksestä
yhteistyöhön”, Helsinki.
Seminaarissa saatiin ensimmäisiä kertoja aikaan todellista dialogia
viranomaisten, järjestöjen ja venäjänkielisten
vanhempien kesken.

17. 11.2015 ”Lasten, perheiden ja nuorten kotoutuminen”, teematyöpaja.
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4. TALOUS
Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin, osallistujamaksuihin, OK- ja VISIO
opintokeskuksien tukiin, TE-toimiston myöntämään palkkatukeen, sekä Vantaan
kaupungin Sporttia Kaikille avustuksiin.

Tuet ja avustukset
Vuonna 2015 Vantaan kaupungilta haettiin kahdesti avustusta. Keväällä haettiin
toiminta-avustusta terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Hakemus on hylätty,
koska yhdistyksen toimintaa ei ole kestänyt kokonaisen vuoden vuonna 2014.
Kohdeavustusta haettiin kesäleirin järjestämiseen. Vapaa-ajan lautakunta on
hylännyt hakemuksen, koska kyseessä on ollut päiväleiri.
Osa aikuisten kurssista (pääosin suomen ja englannin kielen kurssit) oli
järjestetty OK- opintokeskukselta (148 tuntia) sekä VISIO-opintokeskuksen tuilla.
Tuet ovat olleet kurssikohtaiset. OK-opintokeskuksen tuella oli toteutettu 148
tuntia ja VISIO-opintokeskuksen tuella 112 tuntia. Opintokeskuksien tuet kattavat
noin 50% järjestetyn kurssin kuluista, mitä mahdollistaa pienet osallistujamaksut.
Tämän lisäksi VISIO-opintokeskuksen kanssa on toteutettu 64 tuntia
opintoseteleiden kautta suomen kielen opetusta. Opintoseteli-avustus kattaa
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kurssin opettajan palkkaa.
Vuonna 2015 yhdistys on saanut KKI-tukea (”Kunnossa Kaiken Ikää”) 1000€
aikuisten liikuntakurssien järjestämiseen vuodelle 2015. Tuki oli tarkoitettu
ohjaajan palkkion maksuun.
Yhdistys etsii uusia varainhankinnan malleja ja mahdollisuuksia.
Tilikauden tulos on ylijäämäinen 7 747,60€. Ylijäämä kohdistetaan vuoteen
2016 kesävuokraan sekä kasvaviin henkilöstökuluihin.
Tulojen ja menojen osuutta toiminnasta voidaan tarkastella alla olevasta
taulukosta. Vuoden 2014 luvut eivät ole mukana, koska ne sisältävät tiedot
aikaväliltä 8/2014-12/2014, eikä ole sen takia vertailukelpoisia.

TUOTOT

1/2015-12/2015

1. Varsinainen toiminta

71 848,67

2. Jäsenmaksut

3 439,00

3. Avustukset (ELY-keskus)

9 878,00

4. Yleisavustukset

10 025,09

5. Rahoitustoiminnan tuotot

2,13
Yhteensä tuotot:

95 192,89

KULUT
1. Varsinainen toiminta

-11 276,25

2. Henkilöstökulut

-54 189,14

3. Vuokrat

-16 014,70

4. Muut kulut

-5 924,02

5. Rahoitustoiminnan kulut

-41,18
Yhteensä kulut:

Tilikauden ylijäämä (älijäämä)
Tarkemmat tiedot toimintakauden 2015 tilinpäätöksessä.
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5. TOIMINTA
Yhdistys tarjoaa vapaa-ajan ja harrastustoimintaa lapsille, aikuisille ja perheille.
Toiminta järjestetään pääosin omissa toimitiloissa Tikkurilassa, mutta
mahdollisuuksien mukaan pyritään laajentaa muihin Vantaan kaupungin alueihin.
Vuonna 2015 toiminta oli käynnistetty myös Tikkurilan Trio Areenassa, Myyrmäessä
Energia Hallissa ja Toteemissa, sekä Rekolassa Ulrikan päiväkodissa.
Järjestimme
myös
perheille
tarkoitettuja
harrastusja
kulttuuritoimintatapahtumia, jotka lisäävät perheiden yhdessäoloa ja yhdessä
tekemistä.

Lapsille
Leikki-ikäisille ja alakouluikäisille lapsille järjestetään erilaista kerho- ja
opetustoimintaa. Eri-ikäisille lapsille kehitetään uusia kerhoja ja tapahtumia
jäsenten tavoitteiden mukaisesti. Kaikki opetus on korkeatasoista ja tavoitteellista.
Opetus tapahtuu pääosin venäjän kielillä.
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Kevään ja syksyn 2015 kerhot Tikkurilassa (osallistuvien lasten ikä 0-12v):
Venäjän kielen kerhot:
• puheenkehityskerho, venäjän kieli (2-6v)
• ”Valmis kouluun”-kerho (5-6v)
• ”Opitaan lukemaan venäjäksi”-kerho (5-6v)
Venäjän kielen kerhon oppilaat saivat lukuvuoden
lopussa päätöstodistukset ja pienet lahjat. Yhdistyksemme
tavoitteena säilyttää ja kehittää äidinkieltään venäjää
puhuvilla lapsilla kiinnostusta venäjän kielen oppimiseen.
Käsityöt ja kuvataide:
• ”Luovat kädet” - kerho (6-12v)
• ”Kroshka” - kerho (1-3v)
• sormileikit- ja piirustuskerho (2-3v)
• kuvataidekerho (3-10v)
• arkkitektuurikerho (4-8v)
• keramikka (4-8v)
Tanssi ja liikunta:
• voimistelu (4-6v)
• laulukerho (3-10v)
• unifight (4-10v)
• uinti (4-8v)

Muut lastenkerhot:
• shakkikerho (5-12v)
• teatterikerho (3-8v)
Lasten kerhotoimintaan on osallistunut keskimäärin 220 lasta viikoittain.
Lapsille oli järjestetty kesäleiri 1.6-5.6.2015. Osallistujina olivat 5-12 vuotiaat
lapset. Leirin aikana järjestettiin retket luonnossa, sekä ohjattuja käyntejä
Heurekaan ja Vantaan kaupunkimuseoon.
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Tanssi-, teatteri- ja voimisteluryhmien lapset
esiintyivät Sun Festivaliin toukokuussa 2015.
Vuoden 2015 aikana oli järjestetty monta
lastenjuhlaa: naisten päivän juhla, kevätjuhla,
avoimien ovien päivä –
juhla, Halloween,
pikkujoulujuhla.

Aikuisille
Aikuisille järjestettiin kielikursseja, vertaistukiryhmiä sekä muita harrastekerhoja
ja kursseja.
Keväällä toimivat kaksi vertaistukiryhmää aikuisille:
”Mies. Onnelliset suhteet” (Nadezhda Berezhnaja)
”Lastenkasvatus Suomessa” (Anna Kervinen)
Kesällä oli mahdollista saada ilmaista yksityistä seksuaalineuvonta
auktorisoidun seksuaalineuvojan Natalia Rautavuorelta. Seksuaalineuvonta on
tiedon antamista ja ohjausta seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa ja kysymyksissä.

Muut aikuisten kurssit, kerhot ja työpajat:
•
•
•
•
•
•
•

suomen kielen keskustelukurssi
englannin kielen intensiivikurssi
englannin kielen keskustelukurssi
ebru-työpajakurssi
käsityöpajat
shiatsu-intensiivikurssi
kauneuden päivät

Perheille
Perheen suurin tapahtuma on ollut keväällä Klubok ry yhteistyössä järjestetty
Venäjänkielinen perhefoorumi. Yhden päivän aikana järjestettiin monipuolista
toimintaa Antikafe Vmeste -tiloissa aikuisille ja lapsille. Toiminta on tapahtunut
samanaikaisesti kolmessa salissa. Eri alojen asiantuntijat pitivät luentoja eri
teemoista, jotka liittyvät synnytykseen, lasten kasvatukseen, perhesuhteisiin,
naisten onnellisuuteen ja menestymiseen. Oli järjestetty lapsihoito. Klubok ry:n
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yhteistyössä oli järjestetty syksyllä myös Isänpäivä tapahtuma Antikafe Vmestetiloissa, jolloin oli järjestetty toiminta sekä lapsille että aikuisille.
Toukokuussa Vantaan Venäläisessä Klubissa vieraili Eugeny Komarovski, joka
on erittäin tunnettu ja suosittu lastenlääkäri Venäjällä ja Ukrainassa. Eugeny
Komarovski tuli kuvausryhmän kanssa. Uusi TV-ohjelma ”Maailma lasten silmiin”
kertoo eri maiden elämästä ja kulttuuritavoista lasten näkökulmasta. Järjestettiin
yhteinen perhetapahtuma Kuusijärvellä, jossa kuvattiin osan ohjelmasta.
Perheille järjestettiin viikonloppu perheleiri syksyllä 2015. Leiriin on osallistunut
10 perhettä. Leirin teema oli: ”Perheen yhteinen aika”.

Liikunta
Yhdistys kehittää aktiivisesti matalakynnysten liikuntaryhmien järjestämistä.
Vuonna 2015 yhdistys on saanut tukea liikuntaryhmiin KKI-ohjelmasta sekä Sporttia
Kaikille ohjelmasta.
Ryhmät olivat tarkoitettu aikuisten liikuntaan ja olivat ilmaisia ja avoimia kaikille:
• ASAHI, Kontulan monipuolinen palvelukeskus, 1krt/vko (kevät)
• jooga, Kontulan monipuolinen palvelukeskus, 1krt/vko (kevät)
• ASAHI, Tikkurilan uimahallin liikuntasali, 1krt/vko (kevät, syksy)
• jooga, Tikkurilan uimahallin liikuntasali, 1krt/vko (kevät, syksy)
• fitness, Antikafe-sali, 2krt/vko (kevät)
Näiden ryhmien koko vuoden osallistujamäärä oli 142 henkilöä (yksittäiset
henkilöt) ja ilmaisia liikuntatunteja yhteensä 272.
Sporttia Kaikille tuella yhdistys on järjestänyt myös lasten uimakoulu-tuntia.
Ryhmät olivat ilmaisia ja tarkoitettu 4-6 vuotiaille tytöille ja pojille, sekä 7-12
uimataidottomille pojille. Kevät- ja syyskaudella uintikertoja oli yhteensä 22 kertaa .
Vuonna 2015 yhdistys on järjestänyt myös aikuisten liikuntaryhmät pienellä
osallistujamaksulla:
• itämäisten tanssien ryhmä
• ”Terve selkä” kurssi

Neuvontapiste
Tikkurilassa on vuoden 2014 alkaen on toiminut neuvontapiste venäjänkielisille
asiakkaille (avoinna kahdesti viikossa). Neuvonta pisteessä asiakkaat saavat
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ohjausta ja neuvontaa perheeseen, asumiseen, toimeentuloon, työhön ja vapaaaikaan liittyvissä kysymyksissä. Palvelu on maksutonta ja luottamuksellista.
Neuvontapisteen toimintaa on jatkanut kesään 2015. Kevätkokouksessa oli
päätetty pysäyttää neuvontapisteen toimintaa väliaikaisesti, koska yhdistyksellä
ei ole riittävästi henkilöstöresursseja tähän toimintaan.

Oma lehti
Toukokuussa 2015 Vantaan Venäläinen Klubi yhteistyössä Mozaikki ry sekä
Maunulan Spinni ry:n kanssa on toteuttanut ”Mosaikki-Vantaa” kausilehden
pilottinumero. Lehden kaikki artikkelit julkaistiin sekä suomeksi että venäjäksi.
Lehtejä oli painettu 500 kpl:ta, ja ne olivat jaettu ilmaiseksi vantaalaisille
venäjänkielisille asukkaille.
Lehteä auttoivat tekemään artikkelien ja materiaalien kirjoittajat. Sisällön
toteuttajat olivat mm. Vantaan kaupungin kulttuuripalvelut ja liikuntapalvelut, TEtoimisto (Työhaku-kluubi), YritysVantaa, Vantaalaiset yhdistykset ja seurat sekä
tavalliset vantaalaiset ihmiset.
Olemme hyvin iloisia siitä, että tiedusteltuamme ihmisten halukkuutta julkaista
omia juttujaan, saimme monet halukkaat ilmoittautumaan! Tekstejä tuli niin paljon,
että Mosaiikki-lehden normaali sivumäärä kasvoi 44 sivusta 53 sivuun. Tämä
antaa varmuuden siitä, että Mosaiikki-Vantaasta on hyötyä kaupungin
venäjänkielisille asukkaille.
Osa ”Mosaikki-Vantaa”-pilottinumeron artikkeleista löytyy Mosaikki ry sivulta
http://www.mosaiikki.info/vantaa_fi.php

Konsertit, näyttelyt
Yhdistys on järjestänyt konsertteja omissa tiloissa eri tahojen yhteistyössä.
17.1.2015

Lastenmusikaantin ja laulajan esitys (Moskova), Sergey Svetlov.
Litera ry yhteistyössä.

14.3.2015

Olga Juntunen, Vladimir Ishenko. Kitarakonsertti.

20.3.2015

Rasismin vastaisen päivän näyttely Dixi-kauppakeskuksessa.
Herluf Bidstrupin julisteet.
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22.5.2015

ZENЁV & HANZINA. Kitarakonsertti

Tilastot
Lasten ja aikuistenkerhojen määrät sekä osallistujamäärät keväällä ja syksyllä
2015.

Tapahtumien määrät ja osallistujamäärät.

TOIMINTAKERTOMUS 2015

18
VANTAAN VENÄLÄINEN KLUBI – RUSSKIJ KLUB VANTAA RY

7. VIESTINTÄ JA YHTEISTYÖ
Viestintä
Vantaan Venäläinen Klubi on saanut osakseen paljon julkisuutta ja osallistujien
välinen tiedotus on tehostunut mm. yhdistyksen omien verkkosivujen avaamisen
myötä
(www.antikafe.fi).
Sosiaalisessa
mediassa
vKontakte
(http://vk.com/antikafe.vantaa , yli 1100 seuraijaa vuoden 2015 lopussa) ja
Facebook-sivujen (https://www.facebook.com/groups/antikafe.fi/, yli 1500
seuraijaa vuoden 2015 lopussa).
Yhdistys pyrkii tuomaan omaa toimintaansa esille paikallisessa ja sosiaalisessa
mediassa ja lisäämään alueen muiden toimijoiden tietoisuutta toiminnastamme.
Yhdistys hyödyntää alueen yritystarjontaa lahjoitusten tai muiden
tukemismuotojen kautta. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan jäsenkirjeillä, internetsivustonsa http://www.antikafe.fi, sekä Facebook ja vKontakte-ryhmien
välityksellä.
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Yhteistyö
Yhdistys pyrkii yhteistyöverkoston laajentamiseen. Vuonna 2015 solmittiin
yhteistyösuhteita uusien tahojen kanssa.
Yhdistyksen yhteistyökumppanit:
Vantaan kaupunki – osallistuminen erilaisiin kaupungin tapahtumiin ja
kokouksiin, osallistuminen Sporttia kaikille-ohjelmaan, osallistuminen ESRhankkeen ”Töissä Suomessa” valmistamiseen, osallistuminen ”Arrival Cities” hankkeeseen.
Cultura-säätiö – osallistuminen seminaarille
Klubok Helsinki ry – perhefoorumi, Isänpäivän-tapahtuma
AlfaDance ry (aikuisten ja lasten tanssit)
Ksenia Balmasova Tmi (englannin kielen opetus)
Lastenkerho Rosinka ry (lasten kasvatuksen asiantuntijat)
Sambo-2000 ry (lasten urheilu: uinti, unifight)
Leirikesä ry (lasten telttaleirit)
Raduga ry (kesäleiri lapsille)
Maunulan Spinni (liikuntatapahtumat)
Natalian Kondittoria tmi (juhlakakut)
PhiMiSo Oy (ruoka lastenleiriin)

KIITÄMME KAIKKIA JÄSENIÄÄN, OPETTAJIA JA KERHOJEN VETÄJIÄ,
TYÖNTEKIJÖITÄ JA HARJOITTELIJOITA, OSALLISTUJIAA,
AVUSTAJIAA, YHTEISTYÖKUMPPANEITA
JA MUITA YHDISTYKSEN TOIMINNASTA KIINNOSTUNEITA
KULUVASTA VUODESTA!
Yhdistyksen hallitus
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