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1. Yhdistys 

Toiminnan tarkoitus 

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 sekä antamalla konkreettista 

neuvonta-apua vaikeissa elämäntilanteissa. Yhdistys verkostoituu ja tekee 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. 

  

”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” 
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Yhdistyksen tavoitteena on tarjota venäjänkielisille vantaalaisille lapsiperheille toimintaa ja tukea arjen eri 

tilanteisiin tuottamalla ja organisoimalla palveluja, tapahtumia tms. Yhdistys tekee yhteistyötä muiden 

yhdistysten tai tahojen kanssa. Vuonna 2017 yhdistyksen tavoitteena on erityisesti venäjänkielisten 

maahanmuuttajien työllistämisen ja kotouttamisen tukeminen ja edistäminen. 

Jäsenet 

Jäsenmäärämme 31.12.2019 on 304. Aikuisia jäseniä on 108 ja perhejäseniä (alle 18-ikäisiä) on 196. 

Jäsenmaksu vuonna 2019 jäseniltä oli 25€/aikuinen jäsen ja 0€/perheenjäsen. 

Jäsenet 2019 2018 

aikuiset 108 242 

alle 18-vuotiaat 196 206 

Yhteensä 304 448 

 

Jäsenmäärän laskun vuonna 2019 perusteena on se, että aikuiskursseja on pidetty erittäin vähän ja 

aikuisille suunnattu avoin toiminta on tullut maksuttomaksi. Tämän lisäksi yhdistys on muuttanut oman 

strategiansa ja syksyllä 2019 yhdistys on siirtänyt painopisteensä nuorisoon. Yhdistys tarjoaa paljon 

toimintaa ja tukea myös niille venäjänkielisille vantaalaisille, jotka eivät ole yhdistyksen jäsenet. 

Tilat 

Suurin osa yhdistyksen toiminnasta tapahtuu vuokratoimitiloissa Tikkurilassa. Yhdistyksellä on vuokrattu 

150m2 suuruiset toimitilat Tikkurilan keskustassa, osoitteessa Unikkotie 3D, 01300 Vantaa.  

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 

aikuisten toiminnan pitämiseen. Tilassa on noin 45m2 surullinen peili-monitoimisali. Tiloissa on myös yleinen 

sali, jossa aikuiset voi odottaa lapsiaan ja ottaa teetä tai kahvia, lukemaan aikakauslehteä tai kirjoja 

yhdistyksen kirjastosta tai keskustelemaan. Suurin osa toiminnasta tapahtuu iltaisin. 
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2. Yhdistyksen talous, hallinto ja henkilökunta 

Toimintakausi 

Yhdistyksen toimintakausi on kalenterivuosi. Vuosi 2019 on yhdistyksen kuudes toimintavuosi, ja 

toimintakausi oli 1.1.2019-31.12.2019.  

Kirjanpitäjänä vuodelle 2019 oli valittu tilitoimisto Edelmira Oy. Toiminnantarkastajana vuonna 2019 toimii 

Valentina Lozhkina. 

Hallinto 

Yhdistyksen päättävä elin on hallitus. Hallituksessa on enintään 8 varsinaista jäsentä, jotka valitaan 

vuosittain kevätkokouksessa. Vuonna 2019 Hallituksessa on toiminut 4 jäsentä. Yhdistyksen 

sääntömääräinen kevätkokous pidettiin toukokuussa. Hallituksen kokouksia pidetään tarpeen mukaan noin 

kerran kahdessa-kolmessa kuukaudessa. Vuonna 2019 hallituksen kokouksia on ollut 8. 

Talous 

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin ja osallistujamaksuihin, ESR-avustuksen, Vantaan kaupungin 

avustukseen. 

Vantaan kaupunki on tukenut yhdistyksen terveyttä ja hyvinvointia edistävää toiminta myöntämällä 15 000€ 

yhdistyksen toimitilan vuokrakuluihin vuodelle 2019. 

Yhdistys toimi ”Tsempataan yhdessä – kumppanuudella eteenpäin” ESR osa-hankkeen toteuttajana. 

Vantaan kaupunki on toiminut hankkeen hallinnojana (vuosibudjetti on noin 25 000€).  

Vuoden 2019 toukokuussa haettiin avusta STEA:lta ”Tsempataan!” -hankkeelle yhdessä Hakunilan 

kansainvälinen yhdistys ry:n, Sahan-seura ry:n sekä Itä-Vantaan Somalikulttuuri yhdistys ry:n kanssa. 

Haettavan avustuksen tarkoituksena on edistää vantaalaisten maahanmuuttajien sosiaalista toimintakykyä 

ja hyvinvointia. Hanke on ollut valmisteltu huolella, ja Vantaan kaupunki on antanut omaa suositusta 

hankkeelle. Joulukuussa 2019 STEA:lta on tullut päätös, että avustusta ehdotetaan myönnettäväksi vuosille 

2020-2022.  

Henkilöstökuluja vuonna 2019 on ollut 53.315,84€. Tilikauden tulos on alijäämäinen, -1.145,61€. 

Tarkemmat tiedot toimintakauden 2019 tilinpäätöksessä. 

Henkilökunta 

Vuoden 2019 aikana yhdistyksessä oli keskimäärin 1 kuukausipalkkaista (ESR-hankkeen työntekijä), 7 

tuntipalkkaista työntekijää ja 3 harjoittelija/työkokeilija. 
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Tuntipalkkaisista työntekijöistä suurin osa työskentelee lastenkerhojen ohjaajina ja aikuiskurssien vetäjinä. 

Yhdistyksen tavoitteena tarjota laadukasta toimintaa ja palveluita jäsenilleen. Yhdistyksen opettajat ovat 

ammattilaisia, koulutukseltaan melko kaikki ovat pedagogeja AMK ja maistereita. 

Palkkaa maksettiin vuoden aikana 12 henkilölle, kerhonohjaajat ja tilaisuuksien esiintyjät mukaan lukien. 

Kuukausipalkkaisia toimihenkilöitä oli keskimäärin kuukausittain 7 henkilöä. Työntekijöiden palkkoihin 

liittyvistä lakisääteisistä vakuutuksista on tehty sopimus IF- vakuutusyhtiön kanssa, TyEL sopimus on tehty 

Etera työeläkeyhtiön kanssa. 

Yhdistyksen toiminnan järjestämistä ja kehittämistä rajoittaa vakava hallinnollisten resurssien puute. 

Yhdistys etsii tuloksetta mahdollisuudet toiminnanjohtajan tai muun hallinnollisen henkilöstöresurssin 

palkkaamiseksi, hakemalla mm. STEA- ja muita avustuksia.  

Muuta 

Yhdistys on saanut STEA:lta avustuksen vuosille 2018-2019 yhdistyksen sisäisen digitaalisen strategian 

kehittämiseen, laite- ja ohjelmistohankintaan. Vuonna 2019 yhdistys on tehnyt uusia laite- ja 

järjestelmähankintoja, kouluttanut yhdistyksen vapaaehtoisia sekä päivittänyt nettisivut. 
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3. Toiminta 
Vantaalla on vuoden 2019 lopussa on ollut yli 8000 venäjänkielistä maahanmuuttajaa 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 yksinäisyyttä. Yhdistys 

tarjoaa myös kulttuuri, vapaa-ajan ja harrastustoimintaa lapsille, aikuisille ja perheille. Toiminta järjestettiin 

omissa toimitiloissa Tikkurilassa, Tikkurilan taidetalo Pessissä ja Myyrmäessä Toteemissa. 

Venäläisen klubin vuokratilassa Tikkurilassa järjestetään runsaasti erilaista syrjäytymisen ehkäisyyn ja 

yhteisöllisyyden lisäämiseen tähtäävää toimintaa. Toiminnalle on ilmeinen tarve: eri toimintoihin osallistuu 

viikoittain yli 200 henkilöä, heistä valtaosa lapsia. Klubilla on yli 300 henkilöjäsentä aikuiset ja lapset 

mukaan lukien. 

Klubi on tällä hetkellä Vantaan aktiivisin venäjänkielistä väestöä kokoava järjestö ja tarjoaa myös kaupungin 

viranomaisille väylän tavoittaa venäjänkielisiä. Kaupungin näkökulmasta järjestön tukeminen vahvistaisi 

venäjänkielisen väestön asemaa Vantaalla ja 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. 

Työllistymistä ja kotoutumista edistävää toimintaa 

Työllistymistä ja kotoutumista edistävää toimintaa järjestettiin ”Tsempataan yhdessä – kumppanuudella 

eteenpäin” – hankkeiden puitteissa. 

”Tsempataan yhdessä – kumppanuudella eteenpäin” – ESR-hanke (1.1.2018-31.12.2019) 

VVK ry:n osallistuu ”Tsempataan yhdessä” – 

hankkeeseen osa-toteuttajana. Vantaan kaupunki toimii 

hankkeen hallinnojana. Osa-toteuttajina hankkeessa 

toimivat Vantaan venäläisen klubi ry:n lisäksi Hakunilan 

kansainvälinen yhdistys, -seura ja Itä-Vantaan 

somalikulttuuriyhdistys, jotka edustavat hankkeessa 

maahanmuuttajajärjestöjä. Järjestöt kehittävät 

yhteistyössä viranomaisten kanssa verkostotyömallia, 

jolla edistetään maahanmuuttajien työllistymistä ja 

parannetaan järjestöjen osaamista.  
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 ”Tsempataan yhdessä” -  hankkeen tavoitteena on muodostaa kumppanuuteen perustuva 

verkostotyöskentelymalli, joka tähtää pitkään Suomessa asuneiden maahanmuuttajien työllistymiseen ja 

kotoutumiseen. Tavoitteena on tukea maahanmuuttajajärjestöjen osaamisen kasvua asiakkaidensa 

ohjauksessa, jotta ohjaus palveluihin olisi tehokasta ja tavoitteellista. Tavoitteena on kulttuuritietoinen, 

asiakaslähtöinen, saavutettava matalan kynnyksen palvelu, jolla pyritään tukemaan heikoimmassa 

työmarkkina-asemassa olevien maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamista ja aktivoitumista. 

Tavoitteena on myös selkiyttää järjestöjen ja viranomaisten rooleja, sekä edistää 

maahanmuuttajajärjestöjen kasvua yhteiskunnallisesti merkittäviksi ja osallisuutta tukeviksi toimijoiksi. 

Hankkeessa toimi puolipäiväinen työntekijä, joka kehittää venäjänkielisille asiakkaille suunnattua ura- ja 

työhönohjausta (neuvonta, uramahdollisuuksien ja osaamisen tunnistaminen). 

Lapset 

Järjestämme ja mahdollistamme lapsille, nuorille ja koko perheelle tarkoitettuja harrastus- ja 

kulttuuritoimintamuotoja, jotka lisäävät perheiden yhdessäoloa ja yhdessä tekemistä. Suunnittelemme ja 

toteutamme konsertteja, tapahtumia, näytöksiä ja työpajoja koko perheille. Järjestetään perheleirit 

mahdollisuuksien mukaan. 

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. 

Seuraavat kerhot ovat toimineet vuonna 2019 (osallistuvien lasten ikä 0-12v): 

– puheenkehityskerho (2-6v) 

– ”Valmis kouluun”-kerho (5-6v) 

– ”Opitaan lukemaan”-kerho (5-6v) 

– sormileikit- ja piirustuskerho (2-3v) 

– shakkikerho (5-12v) 

– ”Luovat kädet” - kerho (6-12v) 

– ”Kroshka” - kerho (1-3v) 

– voimistelu (4-6v) 

piirustuskerho (3-10v) 

– teatterikerho (3-10v) 

– tanssistudio (3-12v) 

– voimistelu (5-7v) 

Vantaan kaupungin Toteemi-taidetalossa pidettiin kuvataidekerhoja. 
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Venäjän kielen kerhon oppilaat saivat lukuvuoden lopussa päätöstodistukset ja pienet lahjat. 

Yhdistyksemme tavoitteena säilyttää ja kehittää äidinkieltään venäjää puhuvilla lapsilla kiinnostusta venäjän 

kielen oppimiseen. 

Teatteriesityksiä oli järjestetty 5 kertaa. 

Perhetoiminta 

Perhetoiminta on tärkeä osaa VVK toiminnan kokonaisuudesta. Lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi 

kehitetään ja järjestetään erilaista vapaa-ajan toimintaa – tapahtumia, perheleiriä, yhteisiä juhlia jne. 

Vuonna 2018 aloitettiin yhteistyötä Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) kanssa. Yhdistyksen 

tiloissa järjestetään MLL:n yhteistyössä Isä-lapsi ryhmätoimintaa joka toinen lauantai, sekä MLL 

Perhekahvila kokoontuu joka maanantai. Tavoitteena oli tutustua venäjänkielisiä perheitä suomenkieliseen 

perhetoimintaan, sekä suomalaisia perheitä Vantaan Venäläisen Klubin toimintaan. 

Active Club – vapaaehtoistoiminta 

Syksystä 2018 VVK:ssa on aloittanut toimintaa vapaaehtoisten joukko, Active Club – nimellä. Active Club 

koostuu pääosin yhdistyksen jäsenistä, mutta avoin kaikille. Active Clubin vapaaehtoiset järjestävät kaikille 

avoimia tapahtumia, ja kehittävät yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa. 

Vuonna 2019 Active Club on järjestänyt joululeirin perheille. 

Ikäihmisten toiminta 

Syksyllä 2018 aloitettiin Klub 50+ ikäihmisten klubi- ja kerhotoimintaa. Klubin 50+ tavoitteena vähentää 

kotona asuvien venäjänkielisten ikäihmisten yksinäisyyttä ja edistää hyvinvointia, järjestämällä mielekästä 

tekemistä ja yhdessäoloa äidinkielellä. Toiminta on jatkanut ja kehittynyt vuonna 2019. Aktiivisten 

osallistujien määrä on noin 50. 

Klubi kokoontui joka toinen keskiviikko. Kokoontumisaika on 3h, johon sisältyy ohjelman lisäksi kahvi.   
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4. Näkyminen ja yhteistyö 
Yhdistys pyrkii tuomaan omaa toimintaansa esille paikallisessa mediassa ja lisäämään alueen muiden 

toimijoiden tietoisuutta toiminnastamme. Yhteistyökumppaneita ovat Vantaan kaupunki, alueen muut 

yhdistykset ja yritykset. 

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan aktiivisesti sosiaalisessa mediassa Facebook- ryhmässä 

(https://www.facebook.com/groups/antikafe.fi/, yli 2800 seuraajaa vuoden 2019 lopussa). 

Jatkettiin ja kehitetiin yhteistyötä Vantaan kaupungin kanssa, CULTURA-säätiön kanssa sekä 

pääkaupunkiseudun paikallisyhdistysten, hankkeiden ja muiden tahojen kanssa. 

Yhdistys pyrkii yhteistyöverkoston laajentamiseen.
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YHDISTYKSEN TIEDOT: 

Vantaan Venäläinen Klubi ry 

Unikkotie 3D, 01300 Vantaa 

www.vvkubi.fi 


