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”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”

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 edistää venäjänkielisten aikuisten, lapsiperheiden,
nuorison sekä eläkeläisten hyvinvointia ja sosiaalista toimintakykyä, tarjota 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.
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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 31.12.2020 on 155. Aikuisia jäseniä on 72 ja perhejäseniä (alle 18-ikäisiä) on 83.
Jäsenmaksu vuonna 2020 jäseniltä oli 25€/aikuinen jäsen; 15€ - työtön, opiskelija, eläkeläinen;
0€/perheenjäsen.
Jäsenet

2020

2019

aikuiset

72

108

alle 18-vuotiaat

83

196

155

304

Yhteensä

Jäsenmäärän laskun vuonna 2020 perusteena on se, että aikuisille, eläkeläisille, lapsille ja lapsiperheille
suunnattua toimintaa on pidetty erittäin vähän korona-rajoitusten takia, ja aikuisille suunnattu avoin
toiminta on tullut maksuttomaksi. Yhdistys tarjoaa paljon toimintaa ja tukea myös niille venäjänkielisille
vantaalaisille, jotka eivät ole yhdistyksen jäsenet. Toimintaan osallistuvien määrä vuonna 2020 (yksilöidyt
asiakkaat, ei asiakaskäyntikerrat) oli yli 600 osallistujiaa.
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 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.

2. YHDISTYKSEN TALOUS, HALLINTO JA HENKILÖKUNTA
TOIMINTAKAUSI
Yhdistyksen toimintakausi on kalenterivuosi. Vuosi 2020 on yhdistyksen kuudes toimintavuosi, ja
toimintakausi oli 1.1.2020-31.12.2020.
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Kirjanpitäjänä vuodelle 2020 oli valittu tilitoimisto Edelmira Oy. Tilintarkastajana vuonna 2020 toimii BDO
Oy, Hannele Stenmark.
HALLINTO
Yhdistyksen päättävä elin on hallitus. Hallituksessa on enintään 8 varsinaista jäsentä, jotka valitaan
vuosittain kevätkokouksessa. Vuonna 2020 Hallituksessa on toiminut 4 jäsentä. Yhdistyksen
sääntömääräinen kevätkokous pidettiin toukokuussa. Hallituksen kokouksia pidetään tarpeen mukaan
noin kerran kahdessa-kolmessa kuukaudessa. Vuonna 2020 hallituksen kokouksia on ollut 10.
TALOUS
Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin, osallistujamaksuihin, STEA-avustukseen, ESR-avustukseen,
Vantaan kaupungin avustukseen sekä muihin avustuksiin.
Vantaan kaupunki on tukenut yhdistyksen terveyttä ja hyvinvointia edistävää toiminta myöntämällä 13
500€ yhdistyksen toimitilan vuokrakuluihin sekä toiminnanjohtajan palkkakuluihin vuodelle 2020.
Yhdistys toimi ”Tsempataan yhdessä – kumppanuudella töihin” ESR osa-hankkeen toteuttajana.
Vantaan kaupunki on toiminut hankkeen hallinnojana (vuosibudjetti on noin 25 000€).
Vuonna 2020 aloitettiin STEA:n rahoittamaa ”Tsempataan!” -hankkeen toiminta yhdessä Hakunilan
kansainvälinen yhdistys ry:n, Sahan-seura ry:n sekä Itä-Vantaan Somalikulttuuri yhdistys ry:n kanssa.
Avustuksen tarkoituksena on edistää vantaalaisten maahanmuuttajien sosiaalista toimintakykyä ja
hyvinvointia. Vantaan Venäläinen Klubi ry toimi hankkeen koordinoijana, ja delegoi osan avustuksesta
eteenpäin hankekumppanille STEA:n päätöksen mukaisesti.
Henkilöstökuluja vuonna 2020 on ollut 112 269,24€. Tilikauden tulos on ylijäämäinen, 1.426,75€.
Tarkemmat tiedot toimintakauden 2020 tilinpäätöksessä.
HENKILÖKUNTA
Vuoden 2020 aikana yhdistyksessä oli keskimäärin 1,5 kuukausipalkkaista (ESR- ja STEA-hankkeiden
työntekijä), 4 tuntipalkkaista työntekijää ja 3 harjoittelija/työkokeilija.
Tuntipalkkaisista työntekijöistä suurin osa työskentelee lastenkerhojen ohjaajina. Yhdistyksen
tavoitteena on laadukkaan toiminnan ja palveluiden kehittäminen ja tarjoaminen jäsenilleen. Yhdistyksen
ohjaajat ovat ammattilaisia, koulutukseltaan melko kaikki ovat AMK pedagogeja tai maistereita.
Työntekijöiden palkkoihin liittyvistä lakisääteisistä vakuutuksista on tehty sopimus IF- vakuutusyhtiön
kanssa, TyEL sopimus on tehty Etera työeläkeyhtiön kanssa.
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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 (*korona-aikana osallistujien määrä on
luonnollisesti vähentynyt, koska yhdistyksen ryhmätoiminta oli peruutettu tai vähennetty).
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.
HYVINVOINTIA JA SOSIAALISTA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄÄ TOIMINTAA
Hyvinvointia ja sosiaalista toimintakykyä
edistävää toiminta järjestettiin vuonna
2020 pääosin STEA:n ”Tsempataan!” hankkeen puitteissa.
Hankkeessa toimi 4 ohjaaja, jotka ovat
työllistetty suoraan
hankekumppanijärjestöihin – Hakunilan
kansainvälinen yhdistys ry, Itä-Vantaan
somalikulttuuri yhdistys ry, Sahan-seura
ry. Vantaan Venäläisessä Klubissa toimii
ohjaajan lisäksi myös puolipäiväinen
projektipäällikkö.
Hanke on saavuttanut toiminnalle
asetetut tavoitteet hyvin kaikilla tasoilla, vaikka korona-ajan rajoitukset vaikuttaneet suuresti
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hanketoimintaan. Projekti on näyttänyt tarpeellisuutensa, asiakaskäyntimäärät olivat suurempi tavoitetta
yli 55%.

Tsempataan-hankkeen toiminta ja sisällöt:
1. YKSILÖOHJAUS- JA NEUVONTA
Neuvonta on toiminut neljässä järjestössä arkipäivisin ti-pe. Poikkeustilan aikana neuvonta toteutettiin
etäneuvontana, muina aikana ajanvarauksella. Vuoden 2020 asiakasseurantamme mukaisesti
asiakasmäärä on ollut 631. Asiakaskäyntien määrä on ylittänyt tavoitteita yli 55% (2793 käyntejä vs 1800
tavoite). Hoidettujen asioiden määrä vuoden aikana: 3526.

Kysytyimmät aihealueet: KELAn tuet, Migri-asiat.
Hankkeen tavoitteena on asiakkaan sosiaalinen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin parantaminen. Tehdystä
asiakkaiden vuosikyselystä selvisi, että suurin osa asiakkaista ovat kokeneet, että heidän hyvinvointi ja
sosiaalinen toimintakyky ovat parantuneet hankkeen aikana. Palvelun saavutettavuutta, matalaa
kynnystä, omakielistä tukia, sekä TE-toimiston ja kunnan jalkautuvaa palvelua on arvostettu kovasti
(vuosikyselyn tulokset). Kyselyyn vastasi 105 henkilöä.
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97% asiakkaista kokee, että heidän tietoisuus julkisista palveluista on parantunut, ja he ovat saaneet
tarvittavat työkalut asioiden hoitamiseen. 50,5% kokee, että heidän sosiaalinen toimintakyky on
parantunut, ja ne pystyvät itsenäisesti hoitamaan tiettyjä viranomaisasioita. He ovat valmiita ottamaan
seuraavan askeleen elämässään. Samanaikaisesti 30% ovat eri mieltä siitä, että ne pystyisivät hoitamaan
joitain viranomaisasioita itsenäisesti. Suurena haasteena on mainittu heikko suomen kieli.
96% asiakkaista tuntee, että saatu tuki on vaikuttanut heidän hyvinvointiin positiivisesti paljon (60%) tai
jonkun verran (36%). Oman elämän hallinta ja arjen sujuvuus helpottui, kun asiakas sai työkaluja oman
tilanteensa edistämiseksi.
2. RYHMÄTOIMINTA
Ryhmätoiminta toteutettiin sekä webinaarien muodossa, että paikan päällä. Webinaarien aiheet
(venäjäksi): lapsiperheiden tuet, lasten suojelu, väkivalta. Somali- ja arabiankielinen toiminta järjestettiin
paikan päällä, 1krt/järjestö.
3. MONIKIELISET TIEDOTTEET
Vuoden aikana julkaistiin 53 tiedotetta suomeksi, arabiaksi, venäjäksi ja somaliaksi. Tiedotteiden
katsojien määrä 14 327.

4. NÄKYVYYS MEDIASSA
Hanke on saanut laajaa näkyvyyttä mediassa. Julkaisuja mm. HS, Yle, MTV Uutiset, Vantaan Sanomat.
•

MTV Uutiset (Tsemppari Abdul Lamghari)

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/naista-syista-korona-on-riehunut-erityisesti-vieraskielistenkeskuudessa-pelko-levinnyt-taudin-mukana-tieto-ei-tarpeeksi/8002500#gs.n65s23
•

Helsingin Sanomat (Tsemppari Mubarik Osman)

https://www.hs.fi/kaupunki/vantaa/art-2000007655740.html
•

Yle Uutiset (Projektipäällikkö Svetlana Tchistiakova)

https://yle.fi/uutiset/3-11662193
•

Poikkeustila-dokumenttielokuva (Tsemppari Valeria Komina) Dokumenttielokuva miettii,
miten Suomi elää korona-aikaan ja miten me yksilönä ja yhteiskuntana selviämme
poikkeustilassa. Elokuvan tuottaa BonsaiFilms Oy ja sitä on tarkoitus esittää sekä televisiossa
(TV1, ja Yle Areena) että elokuvafestivaaleilla.
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5. OHJAUSRYHMÄ
Hankkeelle on asetettu ohjausryhmä, johon kuuluvat monia viranomaisedustajia. Vantaan kaupunki:
Kaupunkistrategia ja johto/Kasvupalvelut, Maahanmuuttajapalvelut, Kaupunkikulttuuri/Kuntalaispalvelut,
Osaamiskeskus, Tsempataan töihin -hanke; KELA, THL, Vantaan ammattiopisto Varia, Nicehearts ry,
kumppanijärjestöjen edustajat. Ulkopuolisena asiantuntijana toimivat TEM:in ja STEA:n edustajat.
Ohjausryhmän kokoukset pakottivat tiimin miettimään asioita laajemmin ja tuottamaan selkeämpää
kuvaa toimintamallin sisällöstä ja hankkeen toiminnasta.
6. YHTEISTYÖ JA YHTEISPÄIVYSTYS
Vantaan kaupungin ja TE-toimiston työntekijät jalkautuivat järjestöihin 4pv/vko, kun toiminta oli
mahdollista järjestää paikan päällä.
Kumppanijärjestöt tekivät tiivistä yhteistyötä keskenään, jakoivat toimintatapoja ja malleja. Jokaisella
järjestöllä on oma erikoisosaaminen, ja omat tavat toimia. Kokemusten jako on auttanut viedä
neuvontatoiminnan uudelle tasolle. Toiminta on laadukas, järjestelmällinen, hankkeen tuntevuus kasvoi
merkittävästi.
Laadukkaan toiminnan seurauksena asiakasta ohjataan oikeanlaisen palvelun piiriin. Hän saa oikeaa ja
ajantasaista tietoa, joka estää virheellisen tiedon leviämistä yhteisöissä. Tyytyväinen asiakas leviää sana
hankkeesta eteenpäin. Toimiva tiivis viranomais-järjestöyhteistyö on auttanut selkeyttämään järjestöjen
ja viranomaisten roolit asiakasohjauksessa. Viestinnällinen yhteistyö on auttanut saavuttaa joitain
kohderyhmiä.

TYÖLLISTYMISTÄ JA KOTOUTUMISTA EDISTÄVÄÄ TOIMINTAA
Työllistymistä ja kotoutumista edistävää toimintaa järjestettiin ”Tsempataan yhdessä – kumppanuudella
eteenpäin” sekä ”Tsempataan töihin” hankkeiden puitteissa.
”Tsempataan yhdessä – kumppanuudella eteenpäin” – ESR-hanke (1.1.2018-28.2.2019)
”Tsempataan töihin” – ESR-hanke (1.4.2020-31.3.2021)
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VVK ry:n osallistuu ”Tsempataan yhdessä” sekä
”Tsempataan töihin” 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.
”Tsempataan töihin” - 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 työhönhausta
(neuvonta, uramahdollisuuksien ja osaamisen
tunnistaminen).
Lapset ja nuoret
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
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oppimisessa. Jos oman äidinkielen kehitys pysähtyy, lapsi ei ehkä osaa kohta kumpaakaan kieltä
kunnolla.
Seuraavat kerhot ovat toimineet vuonna 2020 (osallistuvien lasten
ikä 5-15v):
–
–
–
–
–
–
–
–
–

venäjän kielen kerho (7-12v)
”Valmis kouluun”-kerho (5-6v)
kuvatadekerho, mm. ilmaiset avoimet online-oppitunnit (1215v)
ohjelmointi-kerho (6-12v)
arkkitehtuurikerho (6-12v)
graafinen suunnittelu (10-13v)
englannin kieli (10-14v)
kaksikielinen matematiikka (13-15v)
mobiilivalokuvauskerho (10-13v)

Venäjän kielen kerhon oppilaat saivat lukuvuoden lopussa
päätöstodistukset ja pienet lahjat. Yhdistyksemme tavoitteena
säilyttää ja kehittää äidinkieltään venäjää puhuvilla lapsilla
kiinnostusta venäjän kielen oppimiseen.

Teen space - nuorten tapahtumat
TeenSpace – nuorten tapahtumat olivat järjestetty koko vuoden aikana, kuukausittain.
Korona-tilanne on vaikuttanut olennaisesti toiminnan järjestämiseen. Osa toiminnasta oli järjestetty
onlinessa (kuvataide työpajat, joita on pidetty yhteensä 8 krt huhti-toukokuun aikana). Osa toiminnasta
oli järjestetty ulkona retkien muodossa ja myös Korkee-seikaillupuistossa (ulkona). Lokakuussa
järjestettiin cooking-työpaja pienelle ryhmälle. Marraskuussa ei ollut enää mahdollista järjestää toiminta
pienessä tilassa, niin päätettiin viettää yhteistä tapahtumaa Vantaan Superparkissa.
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Toiminta lapsiperheille
Vuoden 2020 alussa jatkettiin perhekahvilan kokoontumisia MLL:n paikallisen yhdistyksen yhteistyössä.
Korona-rajoitteiden takia tapaamisia lopetettiin maaliskuu 2020 puolivälissä.
Järjestettiin perinteinen perheleiri Juhannuksena.
Leiri järjestettiin Tuusulan kaupungin
leirikeskuksessa Metsäpirtti. Lapsille ja nuorille oli
suunniteltu omat erilliset ohjelmat, jossa ne viettävät
aikaa ilman vanhempia. Ohjelmaan kuului mm.
liikuntaa- ja jumppahetkiä, askartelua, lautapelailua,
ulkona olemista jne. Aikuisille järjestettiin
keskustelu-hetket, jossa pohdittiin lasten ja nuorten
kasvatukseen liittyviä asioita.

Ikäihmisten toiminta
Syksyllä 2018 aloitetttu Klub 50+ ikäihmisten klubi- ja kerhotoimintaa jatkui rajoitetusti vuonna 2020
korona-rajoitusten takia. Klubin 50+ tavoitteena vähentää kotona asuvien venäjänkielisten ikäihmisten
yksinäisyyttä ja edistää hyvinvointia, järjestämällä mielekästä tekemistä ja yhdessäoloa äidinkielellä.
Aktiivisten osallistujien määrä on noin 50. Klubi kokoontui joka toinen keskiviikko (pois lukien
poikkeusajan tapaamisia). 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 on osallistunut vuonna 2020 Vantaan kaupunginjohtajan järjestämiin korona-info
järjestötilaisuuksiin, josta on syntynyt toiminnallinen yhteistyö Vantaan kaupungin kanssa (kasvomaskien
jako yhdistyksen toimipisteessä).
Yhdistys osallistuu TEM:in järjestämiin kumppanuusohjelmaan liittyviin tilaisuuksiin sekä pyrki viemään
eteenpäin maahanmuuttotyössä havaitut haasteet ja toimivat toimintamallit. Muun muassa yhdistys on
osallistunut Integration 2020 tapahtuman valmisteluun.
Yhdistys tiedottaa toiminnastaan aktiivisesti sosiaalisessa mediassa Facebook- ryhmässä
(https://www.facebook.com/groups/vvklubi/, yli 3800 seuraajaa vuoden 2020 lopussa).
Jatkettiin ja kehitetiin yhteistyötä Vantaan kaupungin kanssa, CULTURA-säätiön kanssa sekä
pääkaupunkiseudun paikallisyhdistysten, hankkeiden ja muiden tahojen kanssa.
Yhdistys on aktiivinen toimija Pääkaupunkiseudun eri verkostoissa (mm. Kotoutumisen
kumppanuusverkosto (TEM), Asioinnin ja digituen verkosto (Vantaan kaupunki)) ja pyrki
yhteistyöverkoston laajentamiseen.
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YHDISTYKSEN TIEDOT:
Vantaan Venäläinen Klubi ry
Unikkotie 3D, 01300 Vantaa
www.vvklubi.fi
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