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 1. YLEISTÄ YHDISTYKSESTÄ
Toimintavuosi  2016  on  Vantaan  Venäläisen  Klubi  ry:n  kolmas  toimintavuosi.  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 yhdistjäjänä. 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  laaja  yhteistyötä  eri
yhdistysten, yhteisöjen sekä viranomaisten kanssa. 

Yhdistyksen tehtävä on lasten hyvinvoinnin turvaaminen kehittämällä  ennaltaehkäisevää
lastensuojelu-  ja  syrjäytymistä  ehkäisevä  työtä,  tarjoamalla  lapsiperheille  mahdollisuuksia
vertaistukeen ja yhteiseen toimintaan. 
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2. TOIMINTA

  Tilat
Suurin osa yhdistyksen toiminnasta tapahtuu vuokratoimitiloissa Tikkurilassa. Yhdistyksella

on  vuokrattu  150m2  suuruiset  toimitilat  Tikkurilan  keskustassa,  osoitteessa  Unikkotie  3D,
01300 Vantaa. Tilan nimiksi on vakiintunut ”Antikafe Vmeste” - nimi.

Tilassa on kaksi huonetta, jossa on mahdollista järjestää toimintaa 8-10 lapsille tai aikuisille.
Toinen huoneesta käytetään pääosin pienten lastentoiminnan pitämiseen, ja toinen isompien
lasten ja nuorten sekä aikusten toiminnan pitämiseen. 

Tilassa on noin  45m2 suurullinen peili-monitoimisali.  Salissa  pidetään erilaisia  lasten ja
aikuisten tanssi-, jooga-, fitness ja muu liikunnallista toimintaa. Tiloissa on myös yleinen sali,
jossa aikuiset voi odottaa lapsiaan ja ottaa teeta tai kahvia, lukemaan aikakauslehteä tai kirjoja
yhdistyksen  kirjastosta  tai  keskustelemaan.  Suurin  osa  toiminnasta  tapahtuu  iltaisin.
Päivätoiminta  liittyy  enimmäkseen  työllistymistä  edistävään  toimintaan  ”Töissä  Suomessa”-
hankeen puitteissa.

  Jäsenistö
Jäsenmäärä  on  alentanut  vuodessa  212:sta  aikuisjäsenistä  145:een,  ja  perhejäsenten
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määrä (alle 18-vuotiaat) on alentanut 309:lta 217:een. Syynä jäsenmäärän alentamiseen on
uusittu  SVK:n  (Suomen  Venäjänkielisten  Keskusjärjestön)  jäsenkortin  käyttöönottaminen.
Käyttäen  muiden  SVK:n  paikallisosastojen  jäsenkorttia,  jäsenet  voivat  käyttää  Vantaan
Venäläisen  Klubi  ry:n  palveluja  alennuksella.  Samalla  Vantaan  Venäläisen  Klubin  jäsenet
saavat alennusta muissa Suomen Venäjänkielisten paikallisosastoissa. Vaikka jäsenmäärä on
alentunut,  kävijöiden määrä  on jopa kasvannut  vuodesta  2015.  Erityisesti  maksuttoman ja
kaikille avoimen toiminnan lisääminen vaikuttanut kävijämäärään positiivisesti.

 Jäsenmaksu vuonna 2016 jäseniltä  oli  20€/aikuinen jäsen ja  0€/perheenjäsen (puolen
vuoden maksu 1.1-31.5.2016, tai 1.7-31.12.2016 oli 11€ /aikuinen). 

Yhdistyksen jäsenmäärä oli  toimintavuoden 2016 päättyessä  145 aikuista jäsentä, sekä
217 perhejäsentä (alle 18-vuotiaita), yhteensä 362 jäsentä.

Jäsenet 2014 2015 2016
aikuiset 66 212 145

Alle  18-
vuotiaat

97 309 217

Yhteensä: 163 521 362

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

Jäsenmäärä  pyritään  kasvaamaan,  sillä  aktiiviset  jäsenet  auttavat  mm.  toiminnan
kehittämisessä ja mahdollistavat jäsenlähtöisen toiminnan toteuttamista.

TOIMINTAKERTOMUS 2016

          



SUOMEN VENÄJÄNKIELISTEN OSASTO – VANTAAN VENÄLÄINEN KLUBI RY 5 (18)

3. HALLINTO JA HENKILÖKUNTA

      Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry
Venajankielisten  maara  Suomessa  virallisen  tilastotiedon  mukaan  on  ollut  yli  72  000

vuoden 2016 lopussa. Venajankielisilla ei ole ollut aiemmin omaa rouhonjuurentasolla toimivaa
valtakunnallista jarjestoa. Tarvetta valtakunnalliselle jarjestolle oli kuitenkin selvasti olemassa.
Seka  vastamuuttuneet  etta  pitkaan asuvat  venajankieliset  törmäävät  usein  samankaltaisiin
ongelmiin, eika niilla ole mitaan tukiverkostoa tai paikkaa, josta ne voisivat saada apua omalla
aidinkielellaan. Vaikka pienten venajankielisten yhdistyksen ja niiden henkilojasenten maara on
suuri,  niiden  toimintatavat  ovat  erilaiset  seka  laadultaan,  etta  palveluistaan.  Tiedottaminen
pienten yhdistyksien toiminnasta on usein puuttuvaa.

Yhdistykset  Vantaan Venälänen Klubi ry,  Maunulan Spinni ry  sekä  Bravo-2012 ry
sopivat  vuoden 2015 alussa uuden ruohonjuuritasolla  toimivan  Suomen Venäjänkielisten
Keskusjärejstö  ry:n  perustamisesta.  Kaikista  näistä  yhdistyksistä  ovat  tulleet  Suomen
Venäjänkielisten  itsenäisiä  paikallisosastoja,  joiden  toimintaa  on  Suomen  Venäjänkielisten
Keskusjärjestön strategian mukainen. Tavoitteena on saada uuden toimivan valtakunnallisen
järjestön,  joka  yhdistää  henkilökohtaisia  jäseniä  ympäri  Suomea  ja  kehittää  toimintaa
ruohonjuurentasolla.  Paikallisosastojen  henkilökohtaisia  jäseniä  ovat  myös  Suomen
Venäjänkielisten  Keskusjärjestö  ry:n  jäseniä.  Toimiminen  valtakunnalisen  järjestön  osana
antaa uudet kehitysmahdollisuudet yhdistyksellemme ja avaa väylää mm. isompien avustusten
saamiseen. 
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Uuden  valtakunnalisen  jarjeston  tavoitteena  yhdistaa  henkilokohtaisia  venajankielisia
jasenia ympari Suomea, edistaa niiden sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja samalla
mahdollistaa venajan kielen ja oman kulttuurin sailyttamista. Lisaksi järjestö edistaa kulttuurien
valista yhteistyota, kohtaamista ja vuorovaikutusta.

  Yhdistyksen toimintakausi ja vuosikokous
Yhdistyksen toimintakausi on kalenterivuosi. Kolmas toimintakausi oli 1.1.2016-31.12.2016.

Vuosikokous pidettiin 31.5.2016. 

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 2016 oli  valittu  LH Tili  Oy. Toiminnantarkastajana edelleen toimii
Irina Rekola. 

  Hallitus ja henkilökunta 
Yhdistyksen päättävä elin on hallitus. Hallituksessa on enintään 8 varsinaista jäsentä, jotka

valitaan yhdistyksen jäsenistä  vuosikokouksessa.  Hallituksessa vuoden 2016 lopussa oli  4
varsinaista jäsentä. Hallitus on koonnut 4 kertaa vuoden 2016 kuluessa.

Hallituksessa  toimivat  puheenjohtajana  Svetlana  Tchistiakova,  Natalia  Sobenina
(varapuheenjohtaja), Eugeny Sobenin (taloushallinto) ja Vadim Guiavganen (sihteeri).  

Vuoden 2016 aikana yhdistyksessä oli 3 kuukausipalkkaista (2 palkkatuella ja yksi ESR-
hankkeen työntekijä), 12 tuntipalkkaista työntekijää ja 8 harjoittelija/työkokeilijä. 

Palkkatuettujen  henkilöiden  jaksot  olivat  1.2.2016-31.12.2016  ja  1.9.2016-31.12.2016.
Molempien  palkkatuella  olevien  henkilöiden  palkkatuki  määrä  oli  noin  40% palkkakuluista.
Molemmat työntekijät olivat vantaalaisia ja niille oli haettu ja saatu Vantaan työllistämistukea
(300€/kk/työntekijä)  palkkatuen  rinnalle.  Osa  kuluista  jäänyt  kuitenkin  yhdistyksen
maksettavaksi. Toiminnassa auttoivat paljon myös harjoittelijat/työkokeilijät ja vapaaehtoiset.
Yhdistyksen taloudelliset resurssit  eivät mahdollistaa edes yhden kokopäiväisen työntekijän
palkkaaminen ilman ulkopuollista rahoitusta, esim. palkkatukea.

Tuntipalkkaisista  työntekijöistä  suurin  osa  työskentelee  lastenkerhojen  ohjaajina  ja
aikuiskurssien  vetäjinä.  Yhdistyksen  tavoitteena  tarjota  laadukkasta  toimintaa  ja  palveluita
jäsenilleen.  Yhdistyksen  opettajat  ovat  ammattilaisia,  koulutukseltaan  melko  kaikki  ovat
pedagogeja AMK ja maistereita.

Palkkaa maksettiin vuoden aikana 17 henkilölle, kerhonohjaajat ja tilaisuuksien esiintyjät
mukaan lukien. Kuukausipalkkaisia toimihenkilöitä oli keskimäärin kuukausittain 11 henkilöä. 

Työntekiöiden  palkkoihin  liittyvistä  lakisääteisista  vakuutuksista  on  tehty  sopimus  IF-
vakuutusyhtiön kanssa, ja TyEL sopimus on tehty Etera työeläkeyhtiön kanssa. 
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4. TALOUS
Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin, osallistujamaksuihin, VISIO opintokeskuksen

tukiin, TE-toimiston myöntämään palkkatukeen ja Vantaan kaupungin työllistämistukeen. ”Töissä
Suomessa”  -  ESR  hankkeen  Vantaan  osahankkeen  toteuttajana  Vantaan  Venäläinen  Klubi  laskuttaa  Vantaan
kaupunkia projektipäällikön palkkaa. 

Vuoden 2016 toukokuussa haettiin  avusta  RAY:lta  matalan  kynnyksen kohtaamispaikan
toimintaan.  Hanke  on  ollut  valmisteltu  huolella,  ja  Vantaan  kaupunki  on  antanut  omaa
suositusta  ohankkeelle.  Hankkeeseen  valittujen  yhteistyökumppaneiden  kanssa  oli  käyty
keskusteluja yhteistyöstä ja tehty aiesopimuksia, mm. Suomi-Venäjä seuran Uudenmaan piirin
kanssa,  Syöpäyhdistyksen,  ADHD-liiton,  Astma-  ja  Allergia  Liiton,  VISIO-opintokeskuksen
kanssa. Joulukuussa 2016 RAY:lta on tullut päätös, että avustusta ei ehdoteta myönnettäväksi.

Vuoden 2016 joulukuussa haettiin avustusta OKM:lta lasten ja nuorten harrastustoimintaan
2017-2018. Avustuksen saaminen mahdollistaisi matalan kynnyksen toiminnan 7-12 vuotiaille
lapsille. Avustuspäätös tulee keväällä 2017.

Osa aikuisten kurssista (pääosin suomen ja englannin kielen kurssit) oli järjestetty VISIO-
opintokeskuksen  tuilla.  Tuet  ovat  olleet  kurssikohtaiset.  VISIO-opintokeskuksen  tuella  oli
toteutettu 112 opetustuntia. 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 kurssin opettajan palkkaa.
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Yhdistys etsii uusia avustuslähteitä, varainhankinnan malleja ja mahdollisuuksia. 

Tilikauden  tulos  on  alijäämänen  6 101,96€.  Alijäämä  on  osittain  katettu  vuoden  2015
ylijäämästä, joka kohdinnettiin vuoteen 2016 kesävuokraan sekä kasvaviin henkilöstökuluihin.
Tulojen ja menojen osuutta toiminnasta voidaan tarkastella alla olevasta taulukosta.  

 TUOTOT 1/2015-12/2015 1/2016-12/2016
1. Varsinainen toiminta 71 848,67 67 400,44

2. Jäsenmaksut 3 439,00 2 567,00

3. Avustukset (ELY-keskus+VK) 9 878,00 17 467,50

4. Yleisavustukset 10 025,09 2 863,16

5. Rahoitustoiminnan tuotot 2,13 1,79

6. Töissä Suomessa-hanke -- 41 951,89

Yhteensä tuotot: 95 192,89 132 251,78

KULUT 
1. Varsinainen toiminta -11 276,25 -7 416,93

2. Henkilöstökulut -54 189,14 -102 684,19

3. Vuokrat -16 014,70 -17 291,15

4. Muut kulut -5 924,02 -7 754,53

5. Rahoitustoiminnan kulut -41,18 -74,34

6. Koulutustoiminnan kulut -- -3 132,60

Yhteensä kulut: -87 445,29 -138 353,74

Tilikauden ylijäämä
(älijäämä)

7 747,60 -6 101,96

Tarkemmat tiedot toimintakauden 2016 tilinpäätöksessä. 
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5. TOIMINTA 
Vantaalla  on  tällä  hetkellä  yli  7200  venäjänkielistä  maahanmuuttajaa  –  yli  400  kuin

edellisenä  vuonna  ja  heidän  määränsä  lisääntyy  koko  ajan.  Venäläinen  klubi  on  monelle
paikka, jossa voi kohdata muita ihmisiä ja kokea yhteisöllisyyttä sekä samalla pitää yllä omaa
kieltä ja kulttuuria. 

Yhdistyksen  toimintaa  edistää  kotoutumista  ja  työllistymistä,  sekä  auttaa  vähentää
yksinäisyyttää.  Yhdistys  tarjoaa  myös  kulttuuri,  vapaa-ajan  ja  harrastustoimintaa  lapsille,
aikuisille  ja  perheille.   Toiminta  järjestetään  omissa  toimitiloissa  Tikkurilassa,  Tikkurilan
TrioAreenassa,  Myyrmäessa  Energia  Hallissa  ja  Toteemissa,  sekä  Rekolassa  Ulrikan
päiväkodissa sekä koulussa ja muissa Vantaan kaupungin tiloissa. 

Venäläisen klubin vuokratilassa Tikkurilassa järjestetään runsaasti  erilaista syrjäytymisen
ehkäisyyn ja yhteisöllisyyden lisäämiseen tähtäävää toimintaa. Toiminnalle on ilmeinen tarve:
eri toimintoihin osallistuu viikoittain yli 300 henkilöä, heistä valtaosa lapsia. Klubilla on yli 500
henkilöjäsentä aikuiset ja lapset mukaan lukien.

Klubi  on  tällä  hetkellä  pääkaupunkiseudun  aktiivisin  venäjänkielistä  väestöä  kokoava
järjestö ja tarjoaa myös kaupungin viranomaisille väylän tavoittaa venäjänkielisiä. Kaupungin
näkökulmasta järjestön tukeminen vahvistaisi  venäjänkielisen väestön asemaa Vantaalla  ja
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edesauttaisi sen integroitumista yhteiskuntaan.

Venäläinen Klubi on toimintansa aikana osoittanut olevansa erittäin luotettava kumppani
Vantaan kaupungille.  Hyvien etnisten suhteiden edistäminen on yksi Vantaan kotouttamiseen
liittyvistä  kärkitavoitteista.  Vantaan  Venäläisen  Klubin  tavoitteena  on  saattaa  yhteen  eri
taustoista  tulevia  venäjänkielisiä  ja  venäjän  kielestä  ja  kulttuurista  kiinnostuneita  muita
asukkaita. Siihen järjestöllä on erinomaiset edellytykset. 

  ”Töissä Suomessa”-ESR -hanke

Vuoden 2016 aikana yhdistys on alkanut toimimaan laajassa “Töissä Suomessa” - ESR
-hankkeessa, Vantaan osahankkeen-toteuttajana. Töissä Suomessa –yhteistyöhanke kehittää
pääkaupunkiseudun työllisyyttä ja kotoutumista tukevia palveluita ja niiden koordinointia

Töissä Suomessa  –hankkeen   (1.3.2016–31.8.2018)   tavoitteena on luoda alkuvaiheen
kotoutumista  tukevista  palveluista  verkostomainen  palveluiden  kokonaisuus,  joka  edistää
korkeasti  koulutettujen  maahanmuuttajien  työllistymistä.  Töissä  Suomessa  -hankkeen
toteuttajia  ovat  Helsingin,  Espoon  ja  Vantaan  kaupungit,  Monikulttuurijärjestöjen
yhteistyöverkosto  Moniheli,  Suomen Ammattiliittojen  Keskusjärjestö  SAK,  Helsingin  seudun
kauppakamari ja Uudenmaan ELY-keskus.  Espoossa hankkeen kumppani on Sino-Talent ry.
Hanke on Euroopan sosiaalirahaston ja Uudenmaan liiton rahoittama.

Vantaan osahanke kartoittaa pääkaupunkiseudun venäjänkielisten asukkaiden osaamista ja
edistää heidän työllistymistään työnhaku- ja urasuunnitteluneuvonnan avulla. Hanke järjestää
työllistymistä  ja  kotoutumista  tukevaa  ryhmätoimintaa,  teemainfoja  ja  tarjoaa  yksilöllistä
neuvontaa  ja  ohjausta  pääkaupunkiseudun   venäjänkielisille  asukkaille.  Lisäksi  hankkeen
aikana mallinnetaan kunnan ja järjestön välistä yhteistyötä.

Vantaan  osahankkeen  työntekijänä  toimivat  Vantaan  Venäläisen  Klubin  työntekijä
(projektipäällikkö) ja Vantaan kaupungin työntekijä (projektisuunnittelija), jotka tekevät tiivistä
yhteistyötä hankkeen aikana.

Vuonna 2016 hankkeessa on kehitety ja toteutettu mm. seuraavaa:

- Selvitys: kesällä 2016 on tehty Pääkaupunkiseudun tasoinen selvitys korkeakoulutettujen
venäjänkielisten työllistämiseen liittyvistä haasteista ja tarpeista, sekä kartoitus koulutus- ja työ
taustoista.  Selvitys  suunniteltiin  yhdessä  Helsingin  seudun  kauppakamarin,  Cultura-säätiön,  TE-
hallinnon  ja  ELY-keskuksen  edustajien  kanssa.  Selvitykseen  on  osallistunut  464  venäjänkielistä
maahanmuuttajaa.  Hankekumppanieden  yhteistyön  näkökulmasta  ELY-keskuksen  kanssa  tehty
postitus Uudenmaan TE-toimiston venäjänkielisille asiakkaille on esimerkki uudenlaisesta yhteistyöstä
viranomaisten ja järjestön välillä. 

-  Ryhmätoiminta:  ammattialakohtaiset  sparrausryhmät  aloittivat  toimintaansa.
Ryhmätoiminnan  tavoitteena  on  tukea  osallistujien  urasuunnitelmien  selkeytymistä  ja
työllistymistä  ammattialakohtaisten  sparrausryhmien  avulla.  Ryhmissä  saadaan  tietoa,
työskennellään yhdessä,  rakennetaan ammatillisia  verkostoja  ja  opitaan toisiltaan.  Syksyllä
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2016 alkoi toimintaa opettajien sparrausryhmä.

-  Ryhmähaastattelu: Vantaan osahanke on järjestänyt  Helsingin  osahankkeen kanssa
ryhmähaastattelun 21.9.2016 venäjänkielisten maahanmuuttajien kanssa liittyen International
House -konseptiin.  Ryhmähaastatteluun osallistui  7  venäjänkielistä  maahanmuuttajaa,  jotka
ovat  kertoneet  omista  kokemuksista  ja  antoivat  konkreettisia  palautteita  ja  ideoita,  jotka
auttavat kehittämään maahanmuuton palveluita.

-  Seminaari: Vantaan osahanke järjesti valtakunnallisen seminaarin yhteistyössä Cultura-
säätiön,  Vantaan  venäläisen  klubin  ja  Vantaan  kaupungin  kanssa  joulukuussa  2016.
”Venäjänkieliset  kotona  Suomessa”  -seminaari  toi  esiin  Suomen  venäjänkielisten
maahanmuuttajien kotoutumisen mahdollisuuksia ja haasteita. Seminaarissa projektipäällikkö
esitteli  hankkeen  aikana  tuotetun  selvityksen  pääkaupunkiseudun  korkeakoulutettujen
venäjänkielisten työllistymishaasteista ja -tarpeista. Seminaariin osallistui yli 60 aktiivista alan
toimijaa.

-  Esitykset:  hanketoiminta  on  esitetty  laajasti  mm.  Töihin  Suomeen -hankkeen
seminaarissa  12.10.2016  ”TE-toimiston  asiakasohjaus  kotouttamista  tukeviin
palveluihin” sekä venäjänkielisen järjestöjen konferenssissa 28.10.2016.

-  Yrittäjyys:  Venäjänkielisten  asukkaiden  yrittäjyyttä  edistävää  ryhmätoimintaa  järjestettiin
keväällä yrittäjyysseminaari (28 henkilöä) sekä venäjänkielisten yrittäjien tapaaminen kansanedustajien
kanssa  järjestäminen   (Sari  Tanus,  Antero  Laukkanen,  Peter  Östman).
(http://www.kdlehti.fi/2016/04/28/venajankielisia-yrittajia-eduskuntaryhman-vieraana/).  Molemmat
tilaisuudet toteutettiin yhteistyössä Suomen Venäjänkieliset Yrittäjien Liiton kanssa. 

  Lastentoiminta
Leikki-ikäisille  ja  alakouluikäisille  lapsille  järjestetään erilaista  kerho-  ja  opetustoimintaa.

Suuri  osa toiminnasta ovat  venäjän kielen  oppimisryhmiä,  jossa lapset  oppivat  slaavilaisia
aakkosia,  oppivat  lukemaan ja  kirjoittamaan venäjäksi,  laajentavat  sanavarastoaan.  Tämän
kautta lapset saavat mahdollisuuksia oman äidinkielen (toisen äidinkielen) säilyttämiseen ja
edelleen kehittämiseen. Nämä taidot auttavat myös suomen kielen oppimisessa. Jos oman
äidinkielen kehitys pysähtyy, lapsi ei ehkä osaa kohta kumpaakaan kieltä kunnolla. 

Kevään ja syksyn 2016 venäjän kielien kerhot (osallistuvien lasten ikä 0-12v):

Venäjän kielen kerhot:
• puheenkehityskerho, venäjän kieli (2-6v)
• ”Valmis kouluun”-kerho (5-6v)
• ”Opitaan lukemaan venäjäksi”-kerho (5-6v)
• ”Kroshka” - kerho (1-3v)
• Venäjän kielen kerhot koululaisille (7-14v)

Venäjän  kielen  kerhon  oppilaat  saivat  lukuvuoden  lopussa  päätöstodistukset  ja  pienet
lahjat. Yhdistyksemme tavoitteena säilyttää ja kehittää äidinkieltään venäjää puhuvilla lapsilla
kiinnostusta venäjän kielen oppimiseen. 
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 Eri-ikäisille  lapsille  kehitetään  myös  muita kerhoja  ja  tapahtumia  jäsenten  tavoitteiden
mukaisesti. Kaikki opetus on korkeatasoista ja tavoitteellista. Opetus tapahtuu pääosin venäjän
kielillä, näin lapset saavat mahdollisuutta keskustella muiden venäjänkielisten lasten kanssa,
sekä kehittävät ja laajentavat venäjän kielen sanastoa eri osaamisalueilla.

Kevään ja syksyn 2016 muut lastenkerhot (osallistuvien lasten ikä 0-12v):

Käsityöt ja kuvataide:
• ”Luovat kädet” - kerho (6-12v)
• sormileikit- ja piirustuskerho (2-3v)
• kuvataidekerho (3-10v)
• arkkitektuurikerho (4-8v)
• keramikka (4-8v)

Tanssi ja liikunta:
• voimistelu (4-6v)
• unifight (4-10v)
• tanssit (4-10v)
• hip-hop tanssit (7-8v)
• venäläiset kansalaistanssit (7-9v)

Muut lastenkerhot:
• shakkikerho (5-12v)
• teatterikerho (3-8v)

Lasten kerhotoimintaan on osallistunut keskimäärin 210 lasta viikottain.

Lapsille  oli  järjestetty  kesäleiri  6.6-10.6.2016.  Osallistujina  olivat  5-12  vuotiaat  lapset.
Lapset  ovat  päässeet  suunnittelemaan  osan  ohjelmasta  itse.  Lapset  leikkivat,  piirsivät,
askartelivat  ja  lauloivat.  Leirin  aikana  järjestettiin  retkit  luonnossa,  sekä  ohjattuja  käyntejä
Heurekaan ja Vantaan kaupunkimuseoon. 
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Tanssiryhmän  lapset  (4-5v)  esiintyivät  Vantaalla  monikulttuurisella  itsenäisyyspäivä-
juhlassa  6.12.2016. 

Vuoden 2016 aikana oli  järjestetty  monta lastenjuhlaa:  naisten päivän juhla,  kevätjuhla,
avoimien  ovien  päivä  –  juhla  elokuussa,  Halloween,  pikkujoulujuhla.  Teatteriesityksia  oli
järjestetty 8 kertaa.

Yhteistyössä Unitight Klubi Helsinki kanssa unifight liikuntaa lapsiharrastajat ovat saaneet
mahdollisuus osallistua kansainväliseen unifight-kilpailuun Venäjällä kesällä 2016.

Vuoden aikana yli 300 lasta ovat saaneet mahdollisuutta kokeilla vapaa-ajan toimintaa tai
osallistua johonkin tapahtumaan ilmaiseksi.
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 Näätäpuiston päiväkodin vierailu

Joulukuussa  2016  Näätäpuiston  päiväkodin  30  eskari-lapsia  ovat  olleet  vierailulla
Venäläisellä Klubilla Tikkurilassa. Lapset ovat saaneet pienen opetushetken, jossa opeteltiin
tervehdyksiä  venäjänkielellä  sekä  kerrottiin  Pakkasukosta  ja  Talven  tytöstä,  jotka  kuuluvat
venäläiseen  joulunaikaan.  Pakkasukko  on  kuulemma  Joulupukin  veli  ja  samalla  tavalla
ilahduttaa lapsia kuin meillä täällä tuttu Joulupukki.

Yllätyksena Pakkasukko ja Talven tyttö tulivatkin vierailulle klubille ja leikittivät ja laulattivat
suomalaisten lasten kanssa. Lopuksi lapset saivat pienet paketit kotiin viemisiksi. 

  Aikuistoiminta

Aikuisille järjestettiin kielikursseja, vertaistukiryhmiä sekä muita harrastekerhoja ja kursseja.

Vuonna  2016  toimivat  kaksi  avointa  ja  ilmaista  toiminnallista  vertaistukiryhmää
aikuisille:

• Sukkien virkkaaminen – ryhmä. Ryhmässä virkattiin sukkia
pienille  lapsille  lastenkodeihin  Venäjälle.  Ryhmässä  opittiin
virkkaamaan  sekä  keskusteltiin  vanhemmuudesta  ja  lasten
kasvatuksesta,  ongelmista  ja  haasteista,  jaetiin
vanhemmuuden  kokemusta.  Yksinäiset  naiset  olivat
tervetulleita ryhmään.

• Art-tapaamiset – avoin ja ilmainen toiminnallinen keskusteluryhmä. Ryhmässä 
opittiin rentoutua erilaisten art-menetelmien kautta ja jaettiin kokemusta stressin  
hallinnasta. 

Kesällä  oli  mahdollista  saada  ilmaista  yksityistä  seksuaalineuvonta  auktorisoidun
seksuaalineuvojan  Natalia  Rautavuorelta.  Seksuaalineuvonta  on  tiedon  antamista  ja
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ohjausta seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa ja kysymyksissä. 

Keväällä  2016  on  aloittanut  toimimaan  suomi-venäjän  kielten  kerho Suomi-Venäjä
Vantaan  osaston  yhteistyössä.  Kerholaiset  kokoontuivat  Antikafe-tiloissa  sekä  Tikkurilan
kirjastossa  kevään  ja  syksyn  aikana  viikottain.  Kerho  on  avoin  ja  ilmainen,
ennakkoilmoittautumista  ei  tarvinnut.  Kurssilaiset  ovat  kehittäneet  toiminnan  itse  ja  ovat
järjestäneet erilaisia retkejä esim. ortodiksiseen kirkkoon. Kevään jakson päättäjäiset vietettiin
Kuusijärvellä. Syksyllä järjestettiin pikkujoulujuhlaa. 

Huhtikuussa (9.4.2016) järejstettiin  seminaari lastensuojelusta.  Seminarin vetäjänä on
ollut lastensuojelun työntekijä, Anna Kervinen (sosionoomi). Seminaariin on osallistunut yli 25
aikuista.

Aikuisille oli  järjestetty monta erilaisia kurssia, kerhoja ja työpajoja. Suosituimmat kurssit
ovat suomen ja englannin kielen kurssit, sekä liikuntaa. Aikuiskurssien ja kerhojen toiminta on
jäsenlähtöinen, aikuiset itse voivat vaikuttaa kurssien ja kerhojen valikoimaan.

 Aikuisten kurssit, kerhot ja työpajat:
• suomen kielen keskustelukurssi (VISIO-opintokeskus tuella)
• englannin kielen intensiivikurssi (VISIO-opintokeskus tuella)
• englannin kielen keskustelukurssi (VISIO-opintokeskus tuella)
• kuvataidekurssi
• ebru-työpajakurssi
• käsityöpajat
• shiatsu-intensiivikurssi
• kauneuden päivät 
• itämäisten tanssien ryhmä
• plastiikka-tanssien ryhmä
• fitness, TrioAreena peilisali
• selkäharjoitukset (aikune)
• jooga, TrioAreena peilisali

Vuoden aikana yli 350 aikuista ovat saaneet mahdollisuutta kokeilla vapaa-ajan toimintaa
tai osallistua johonkin tapahtumaan/toimintaan ilmaiseksi.
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 Tilastot

Lasten ja aikuistenkerhojen määrät sekä osallistujamäärät keväällä ja syksyllä 2016

Tapahtumien määrät ja osallistujamäärät
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Pysyvä toiminta
Kevät 2016 Syksy 2016

Määrä /vko Osallistujamäärä Määrä / vko Osallistujamäärä

30 198 29 207

6 46 7 53

4 43 5 45

Yhteensä 40 287 41 305

Viikottaiset 
lastenkerhot
Viikottaiset aikuisten 
kurssit/kerhot         
(ei liikunta)
Viikottaiset 
liikuntatunnit, 
aikuiset

Tapahtumat
Kevät 2016 Syksy 2016

Määrä Osallistujamäärä Määrä Osallistujamäärä

Lastentapahtumat 4 96 4 87

Aikuistapahtumat 3 57 4 59

Perhetapahtumat 4 158 3 59

Yhteensä 11 311 11 205
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7. VIESTINTÄ JA YHTEISTYÖ 

  Viestintä
Vantaan  Venäläinen  Klubi  on  saanut  osakseen  paljon  julkisuutta.  Vantaan  kaupungin

Asukaslehti on julkaissut kaksi artikkelia Klubin toiminnasta vuoden 2016 aikana. 

Yhdistys  tiedottaa  toiminnastaan  aktiivisesti  sosiaalisessa  mediassa  vKontakte
(http://vk.com/antikafe.vantaa ,  yli  1200  seuraijaa  vuoden  2016  lopussa)  ja  Facebook-
ryhmässä  (https://www.facebook.com/groups/antikafe.fi/,  yli  2000  seuraijaa  vuoden  2016
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,  internet-sivustonsa  http://www.antikafe.fi,  sekä  Facebook  ja
vKontakte-ryhmien välityksellä.
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  Yhteistyö 
Yhistys pyrii yhteistyöverkoston laajentaamiseen. Vuonna 2016 solmittiin yhteistyösuhteitä

uusien tahoen kanssa. 

Yhsityksen yhteistyökumppanit:

Vantaan  kaupunki –  osallistuminen  erilaisiin  kaupungin  tapahtumiin  ja  kokouksiin,
osallistuminen Sporttia kaikille-ohjelmaan, osallistuminen ESR-hankkeen ”Töissä Suomessa”
valmistamiseen, osallistuminen ”Arrival Cities” -hankkeeseen.

Cultura-säätiö – osallituminen seminaarille
Suomen Venäjänkielisten Yrittäjien Liitto ry – yritysseminaarin järjestäminen
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 telttaleirti)
Maunulan Spinni (liikuntatapahtumat)
Natalian Kondittoria tmi (juhlakakut)
PhiMiSo Oy (ruoka lastenleiriin)

KIITÄMME KAIKKIA JÄSENIÄMME, OPETTAJIA JA KERHOJEN VETÄJIÄ,
TYÖNTEKIJÖITÄ JA HARJOITTELIJOITA, OSALLISTUJIAA, 

AVUSTAJIAA, YHTEISTYÖKUMPPANEITA 
JA MUITA YHDISTYKSEN TOIMINNASTA KIINNOSTUNEITA 

KULUVASTA VUODESTA 2016!

Yhdistyksen hallitus
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