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Tiivistelmä

Venäjänkieliset ovat Espoon suurin vieraskielinen vähemmistö, jonka koon ennustetaan kasvavan 7 000:sta yli  
16 000:een vuoteen 2035 mennessä. Selvitys Espoon venäjänkieliset: kulttuuripalveluiden käyttö ja järjestökent-
tä lähti tarpeesta saada ajankohtaista tietoa kaupungin venäjänkielisistä kulttuuripalveluiden käyttäjinä, heidän 
osallistumisestaan kaupungin aktiviteetteihin sekä venäjänkielisen järjestökentän tilanteesta. Selvitys palvelee 
myös muiden maahanmuuttajataustaisten ryhmien osallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Selvityksen perusteella Espoon venäjänkielisen väestön kotoutuminen ei ole tyydyttävällä tasolla, ja se vaikuttaa 
kulttuuriin osallistumiseen. Selvitykseen osallistuneista venäjänkielisistä suurin osa oli asunut Suomessa jo pit-
kään, mutta monet tunsivat itsensä edelleen ulkomaalaiseksi ja vain hyvin harva pystyi sanomaan itseään suo-
malaiseksi. Vaikka selvitykseen osallistuneista kaikki asuivat Suomessa pysyvästi, yli 40 % heistä ei nähnyt  
itsellään tulevaisuutta Suomessa. Monet sekä aikuiset että nuoret joko tahtoen tai tahtomattaan viettävät aikaa 
lähinnä muiden venäjänkielisten kanssa. Suurin osa toivoi mahdollisuuksia käyttää suomen kieltä.

Selvityksessä tuodaan esiin ajatus, että kulttuuriin osallistuminen voi edistää syvällistä kotoutumista. Selvityksen 
mukaan Espoon venäjänkieliset ovat kiinnostuneita kulttuurista, joten kulttuuripalveluilla voi olla merkittävä roo-
li kotoutumisen tukemisessa. Kulttuurielämään osallistuminen tuo kotoutumiseen syvyysulottuvuuden, joka on 
edellytys hyvinvoinnille, osallisuudelle ja yhteenkuuluvuuden tunteelle. Venäjänkielisille tarjotaan usein venäläis-
tä kulttuuria, vaikka todellisuudessa olisi tärkeää ”rikkoa kuplia” ja tarjota tutustumismahdollisuuksia nimen-
omaan suomalaiseen kulttuuriin sekä mahdollistaa kanssakäyminen muidenkin kuin toisten venäjänkielisten 
kanssa.

Järjestöjä koskevista tuloksista selvisi, että Espoossa toimii useita venäjänkielisiä järjestöjä, jotka tuottavat laa-
jasti palveluita kaupungin venäjänkielisille. Kaikki järjestöt ovat kiinnostuneita yhteistyöstä kaupungin kanssa. 
Monilla on kuitenkin haasteita ymmärtää kaupungin ja suomalaisen yhteiskunnan prosesseja ja toimintaperiaat-
teita, ja myös ongelmia oman toimintansa resurssien ja tavoitteiden kanssa. Ongelmaksi saattaa muodostua 
myös se, että kotoutumispalveluita tuottavien järjestöjen henkilökunta ei ole itse kotoutunutta.

Venäjänkieliset järjestöt kaipaavat tukea ja koulutusta sekä järjestökentän toiminnasta ja kotoutumisen tavoit-
teista että kaupungin palveluista. On myös syytä olla tietoinen siitä, että Venäjän valtion agendat ja propaganda 
saattavat vaikuttaa joidenkin järjestöjen toimintaan, arvomaailmaan ja tavoitteisiin. 

Suomenkielisissä järjestöissä tunnutaan ajattelevan, että saadakseen Espoon venäjänkielisiä mukaan toimin-
taansa tulisi toiminnan olla venäjänkielistä, vaikka suurin osa selvitykseen osallistuneista arvioi suomen kielen 
taitonsa hyväksi. Suomenkieliset järjestöt kaipaavat lisää ymmärrystä siitä, miten venäjänkielisiä voi tavoittaa ja 
miten järjestöjen toiminta voisi edistää kotoutumista.
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Alkusanat

Espoon venäjänkieliset: kulttuuripalveluiden käyttö ja järjestökenttä on Cultura-säätiön tekemä selvitys Espoon 
kaupungin kulttuurin tulosyksikölle. 

Espoo-tarinassa eli Espoon kaupungin strategiassa asukkaiden osallisuus on keskeistä. Osallisuuden näkökul-
masta Espoon kaupungistumisen ja kasvun tuomat suurimmat haasteet liittyvät reilun 20 000 vuosittain  
Espooseen muuttavan uuden asukkaan kiinnittymiseen Espooseen ja omaan asuinalueeseensa. Haasteet  
korostuvat erityisesti vieraskielisen väestön kohdalla.

Kaupunkitasoinen KulttuuriEspoo 2030 -ohjelma kiinnittää erityistä huomiota kulttuurin saavutettavuuteen.  
Siinä kulttuuri nähdään osana asukaslähtöistä kaupunkikehitystä ja keinona toteuttaa Espoo-tarinaa. 

Espoossa kulttuuripalveluilla halutaan edistää yhdenvertaisuutta sekä vahvistaa yhteisöön kuulumisen tunnetta, 
osallistumista ja hyvinvointia. Tulevaisuuden Espoo on yhä vahvemmin moninainen kaupunki. Näistä lähtökohdis-
ta Espoo haluaa kehittää kulttuuripalveluiden saavutettavuutta ja saada myös venäjänkieliset mukaan luomaan 
monipuolista kaupunkikulttuuria. 

KulttuuriEspoo 2030 -ohjelmassa korostetaan eri sektoreiden, alojen ja toimijoiden yhteistyötä, ja siksi kaupunki 
tarvitsee tietoa ja ymmärrystä venäjänkielisestä järjestökentästä. Kaupungin ja kolmannen sektorin välinen yh-
teistyö hyödyttää kaikkia osapuolia ja vaikuttaa myönteisesti kaupungin kehittymiseen. 

Selvityksestä on hyötyä Espoon lisäksi muille kaupungeille ja kaikille tahoille, jotka ovat kiinnostuneita Suomen 
venäjänkielisten osallisuudesta ja kotoutumisen edistämisestä, palveluiden saavutettavuudesta sekä venäjänkie-
lisestä järjestökentästä. 

Vaikka selvitys on tehty Espoon venäjänkielisten osalta, toimenpide-ehdotukset palvelevat myös muuta vieras-
kielistä väestöä. 

Cultura-säätiö on asiantuntijaorganisaatio, jonka missiona on lisätä Suomen venäjänkielisten osalli-
suutta suomalaisessa yhteiskunnassa ja edistää kaksisuuntaista integraatiota. Säätiö perustettiin 
vuonna 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön aloitteesta, ja säätiö saa siltä myös vuosittaisen perus-
rahoituksensa.  

Säätiön keskeisiä tavoitteita ovat venäjänkielisen väestön osallisuus, vuoropuhelun kehittäminen 
suomalaisen yhteiskunnan ja eri väestöryhmien välille, molemminpuolisen tiedon lisääminen ja 
yhteistyömahdollisuuksien rakentaminen. 

Osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemukset tapahtuvat paikallistasolla – kaupungeissa. Yhteinen  
kotikaupunki on kaikkia sen asukkaita yhdistävä tekijä, jonka puitteissa voi tutustua ja toimia yhdes-
sä taustoista riippumatta. Molemminpuolisen ymmärryksen, kaksisuuntaisen integraation ja dialogin 
kehittäminen on kaupunkien menestyksen ja elinvoiman kannalta oleellista. 

Espoon kaupunki on yksi Cultura-säätiön perustajista.
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Johdanto

Venäjänkieliset ovat Espoon suurin vieraskielinen vähemmistö, ja venäjänkielisten lukumäärä on ollut koko 
2000-luvun ajan kasvussa. Vuoden 2018 lopussa Espoossa asui Tilastokeskuksen mukaan virallisesti 6 937  
venäjänkielistä. Todellisuudessa lukumäärä on suurempi: monilla erityisesti toisen sukupolven venäjänkielisillä 
on rekisteröity äidinkieleksi suomi, ja monet entiseen Neuvostoliittoon kuuluneista tasavalloista saapuneet ovat 
rekisteröineet kielekseen esimerkiksi moldovan tai romanian, vaikka heidän varsinainen kotikielensä olisi venäjä. 

Venäjänkielisten espoolaisten lukumäärän ennustetaan nousevan 16 315 henkilöön vuoteen 2035 mennessä.1

Suomen venäjänkieliset ovat usein näkymätön vähemmistö, josta tiedetään melko vähän ja jolla oletetaan ole-
van asiat paremmin kuin maahanmuuttajataustaisilla keskimäärin. Monesti venäjänkielisten osallistuminen ja 
osallisuus suomalaisessa yhteiskunnassa on kuitenkin vähäistä.  Venäjänkieliset ovat paljon oman yhteisönsä  
parissa, mikä ei edistä kotoutumista ja yhteistyötä muun väestön kanssa. Suhteet Venäjään ovat usein vahvat.

Sekä ensimmäisen että varsinkin toisen sukupolven venäjänkielisillä on haasteita tuntea kuuluvansa suomalai-
seen yhteiskuntaan. Haasteisiin vaikuttaa kahdensuuntainen paine: yhtäältä suomalainen yhteiskunta ei aina  
näe heitä tarpeeksi suomalaisina ja luottamuksen arvoisina, toisaalta taas oma kielellinen lähipiiri ei välttämättä 
osaa tukea heidän osallistumistaan ja saattaa jopa jarruttaa heidän kiinnittymistään suomalaiseen yhteiskuntaan.

KÄSITTEET

Selvityksessä määritellään Suomen venäjänkieliset äidinkielen tai kotikielen perusteella. Tähän ryhmään kuulu-
vat siis sekä Venäjältä, Ukrainasta ja esimerkiksi Georgiasta Suomeen muuttaneet venäjänkieliset että Suomessa 
syntyneet henkilöt, joiden kotikieli on venäjä. Kyseessä on hyvin heterogeeninen joukko, jolla on erilaisia elämän-
tilanteita, tarpeita ja haasteita.

Kotoutumisella tarkoitetaan tässä selvityksessä moniulotteista ja pitkää prosessia, jossa maahanmuuttaja saa 
tiedot ja valmiudet toimia yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä. Onnistuneen prosessin tuloksena ihminen sitoutuu 
yhteiskuntaan ja toimii sen hyväksi yhdessä muiden kanssa. Kotoutuminen on kahdensuuntainen prosessi, johon 
myös yhteiskunnan tulee olla valmis. Kotoutumisessa on eri tasoja: perustaso, joka nähdään usein ensisijaisena, 
tarkoittaa työpaikan tai opiskelupaikan saamista ja yhteiskunnassa pärjäämistä. Syvällinen kotoutuminen on kui-
tenkin edellytys yhteiskuntaan kiinnittymiselle, kuulumisen tunteelle ja oman paikkansa löytämiselle. Tämä on 
kotoutumisprosessin haasteellisin, mutta tärkeä vaihe, jossa kulttuuripalveluilla voi olla merkittävä rooli.

Saavutettavuudella tarkoitetaan mahdollisuutta osallistua kaupungin palveluihin sekä toimintaan, ja siihen vai-
kuttavat muun muassa tiedon saaminen, palveluiden monipuolisuus ja asenteet. Osallisuus tarkoittaa objektiivi-
sia mahdollisuuksia osallistua ja tunnetta omasta osallistumisestaan. Osallisuus ehkäisee syrjäytymistä sekä  
lisää hyvinvointia, ja on yksi syvällisen kotoutumisen perusedellytyksistä.

1 https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_03_14_Tilastoja_3_Vuori.pdf



Kulttuuripalveluiden käyttö ja järjestökenttä  |  7

SELVITYSTYÖN	RAKENNE

Selvityksessä Espoon venäjänkieliset: kulttuuripalveluiden käyttö ja järjestökenttä on kaksi lukua: ensimmäinen 
luku käsittelee Espoon venäjänkielisten osallisuutta kaupungin kulttuurielämään eri kulttuurin lajien sekä elä-
mäntilanteiden kautta, ja toinen luku kartoittaa Espoon venäjänkielistä järjestökenttää. Lisäksi selvitykseen 
kuuluu liitteenä perustiedot haastatelluista Espoon venäjänkielisistä järjestöistä.

Selvityksen tiedot on hankittu neljästä lähteestä: verkkokyselystä, venäjänkielisten espoolaisten haastatteluista, 
järjestöjen edustajien haastatteluista sekä keskustelutilaisuudessa tehdyistä huomioista. Selvitystyö toteutettiin 
keväällä 2019. Toimenpide-ehdotukset on muodostettu selvityksen pohjalta Cultura-säätiön asiantuntemusta 
hyödyntäen.

VERKKOKYSELY HAASTATTELUT
JÄRJESTÖJEN EDUSTAJIEN 

HAASTATTELUT

Venäjänkieliset ja kaupungin 
kulttuuripalvelut

Venäjänkielisen järjestö- 
kentän kartoitus

SELVITYS

KESKUSTELUTILAISUUS



8  |  ESPOON VENÄJÄNKIELISET

Espoon venäjänkieliset ja  
kaupungin kulttuurielämä

OSALLISTUJISTA:	KEITÄ	OVAT	ESPOON	VENÄJÄNKIELISET?

Tässä alaluvussa luodaan katsaus siihen, millaisia ihmisiä osallistui luvun materiaalin tuottamiseen, toisin  
sanoen: keitä ovat ne Espoon venäjänkieliset, joista luvussa puhutaan? Seuraavissa alaluvuissa käsitellään  
venäjänkielisten kulttuuriin osallistumista eri kulttuuripalveluiden kautta. Viimeisessä alaluvussa avataan  
Espoon venäjänkielisten kotoutumiseen ja identiteettiin liittyviä kysymyksiä.

Ensinnäkin lukua varten haastateltiin 16 Espoon venäjänkielistä. Haastatteluihin pyrittiin saamaan mahdollisim-
man monipuolinen otanta, ja muuttujina käytettiin iän ja sukupuolen lisäksi Suomessa asumisen pituutta. Haas-
tatteluissa paneuduttiin tarkemmin kulttuuripalveluiden käyttämiseen ja elämänlaatuun liittyviin teemoihin, ja 
keskusteltiin myös kotoutumisesta. Haastatelluista 10 oli naisia. Haastatellut edustivat kaikkia ikäryhmiä, mutta 
suurin osa oli 30—50-vuotiaita.

Tietoja kerättiin myös verkkokyselystä, johon vastasi noin 250 venäjänkielistä. Vastaajista 83 % asui pysyvästi 
Espoossa. Loput vastaajista viettivät Espoossa paljon aikaa joko työskennellen tai opiskellen, vaikka asuivatkin 
muilla paikkakunnilla. 97 % vastaajista oli syntynyt entisen Neuvostoliiton alueella, loput 3 % Suomessa. 
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Verkkokyselyn vastaajista suurin osa oli asunut sekä Suo-
messa että Espoossa melko pitkään. Melkein 40 % vastaa-
jista oli asunut Suomessa yli 10 vuotta.

Suurin osa vastaajista oli 36—65-vuotiaita. Alle 18 sekä  
yli 65-vuotiaita tavoitettiin heikoiten. 

Suurimmalla osalla vastaajista (70 %) oli ylempi korkea-
koulututkinto. 46 % vastaajista oli kokopäivätyössä. 

82 % vastaajista arvioi oman suomen kielen taitonsa  
keskitasoiseksi tai sitä paremmaksi. Lisäksi 84 % vastasi 
osaavansa englantia ja 11 % ruotsia.

Vastaajien		
Suomessa		

asumisen	aika
%

8

24

29

39

 Alle 2 vuotta  8 %  

 2—5 vuotta  24 % 

 6—10 vuotta  29 %  

 Yli 10 vuotta  39 %

Vastaajien		
Espoossa		

asumisen	aika
%

15

27

22

24

12

 Alle 2 vuotta  15 %  

 2—5 vuotta  27 % 

 6—10 vuotta  22 % 

 Yli 10 vuotta  24 %

 Ei asu Espoossa  12 %

Vastaajien		
koulutusaste

%

8

14

5

69

4

 Lukio  8 %  

 Ammattikoulu  14 %  

 Alempi korkea- 
     koulututkinto  5 %   

 Ylempi korkea- 
     koulututkinto  69 %

 Muu  4 %

Vastaajien	arvio	
suomen	kielen	

taidostaan
%

13

41

27

14
5

 Ei osaa suomea  5 % 

 Osaa alkeet   13 % 

 Keskitaso  41 % 

 Hyvä taso  27 %

 Erinomainen  
     taso  14 %

Vastaajien		
pääasiallinen	

toiminta
%

46

12

16

8

3

5

5

4

8  Kokoaikainen työ  46 % 

 Osa-aikainen työ  16 %  

 Freelancer  8 %

 Eläkeläinen  3 % 

 Yrittäjä  5 %

 Vapaaehtoistyö  5 %

 Suomen tai ruotsin  
     kielen opiskelu  4 %

 Työtön  12 %

 Muu  8 %

 Alle 18 vuotta  9 % 

 19—35 vuotta  42 % 

 36—65 vuotta  48 %   

 65—80 vuotta  1 %

Vastaajien		
ikä
%

48

9

42

Osana selvitystyötä järjestetyssä keskustelutilaisuudessa käsiteltiin tämän luvun kannalta erityisesti sitä, 
mikä merkitys kulttuuripalveluilla voi olla venäjänkielisten kuuluvuuden tunteen lisäämiseksi suomalaiseen 
yhteiskuntaan sekä Espoon kaupunkiin. Keskustelutilaisuuteen osallistui noin 40 ihmistä, joista suurin osa oli 
venäjänkielisiä espoolaisia, joukossa sekä järjestöjen edustajia että yksittäisiä kaupunkilaisia. Lisäksi paikalla 
oli Espoon kaupungin ja muun muassa suomenkielisten järjestöjen edustajia. Tilaisuuden lopuksi kerättiin  
kaikilta halukkailta kehitysehdotuksia kirjallisesti.

Lisäksi toisen luvun eli järjestökartoituksen yhteydessä tehdyissä järjestöjen edustajien haastatteluissa  
sivuttiin myös Espoon kulttuurielämään ja venäjänkielisen väestön kotoutumiseen liittyviä kysymyksiä.  
Siksi näiden haastattelujen tuloksia esitellään soveltuvissa osin myös tässä luvussa.
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KIRJASTOT

Espoon venäjänkieliset ovat aktiivisia kirjastopalvelui-
den käyttäjiä, ja jopa 62 % vastaajista kertoi lukemisen 
kuuluvan vapaa-ajan aktiviteetteihinsa. Kirjastokortti 
oli suurimmalla osalla (84 %) vastanneista. Kyselyn 
mukaan suurin osa vastaajista käy kirjastossa 1—2 ker-
taa kuukaudessa. 

Kirjastot nousivat myös monissa haastateltujen kanssa 
käydyissä keskusteluissa erityisesti esiin: ”Kyllä, totta 
kai, kaikki venäjänkieliset käyttävät kirjastoja!” Myös 
venäjänkielisten järjestöjen edustajat korostivat kirjas-
tojen merkitystä oman toimintansa kannalta keskeisinä 
paikkoina. Espoon venäjänkieliset ovat lähtökohtaisesti 
hyvin tyytyväisiä Espoon kirjastoihin: 87 % kyselyn 
vastaajista oli erittäin tyytyväisiä, ja myös haastatellut 
ilmaisivat tyytyväisyyttään. 

Vastaajien keskuudessa suosituimmat kirjastot Espoos-
sa olivat Iso Omenan sekä Sellon kirjastot. Pääsiassa 
Iso Omenan kirjastoa käytti 33 % vastaajista, Sellon 
kirjastoa 30 %. Kolmanneksi suosituin kirjasto oli  

Entressen kirjasto, jota käytti 13 % vastaajista. Muita 
Espoon kirjastoja ei käytetä yhtä paljon. 

9 % vastaajista ei käy kirjastoissa. Suurin osa kertoi 
syyksi sen, ettei tarvitse kirjastoa, koska kirjat löytyvät 
helposti verkosta. Taustalla on Venäjällä verrattain 
myöhään, vasta vuonna 2010, ratifioitu tekijänoikeusla-
ki. Tästä johtuen venäjänkielinen kirjallisuus on usein 
ladattavissa ilmaiseksi verkosta. Lisäksi on useita verk-
kopalveluita, joista kirjoja voi ostaa sähköisessä muo-
dossa hyvin edullisesti. 

Suurin osa vastaajista oli tietoisia kirjastojen eri palve-
luista. Tapahtumia arvostetaan suuresti, ja erityisesti 
lapsiperheet käyvät niissä paljon. Tapahtumien suosio 
tuli esiin myös haastatteluissa.

Suurin osa vastanneista oli sitä mieltä, että kaikki 
tarvittava tieto kirjastoista ja niiden palveluista löytyy. 
Vain 12 % oli sitä mieltä, että tietoa ei löydy riittävästi. 
Tästä ryhmästä ainakin neljännes ilmoitti käyttävänsä 
pääasiallisesti Aalto-yliopiston kirjastoa.

Suurin osa venäjänkielisten toiveista kirjastopalvelui-
den kehittämisen suhteen liittyi erilaisiin tapahtumiin: 
kursseihin, työpajoihin, luentoihin ja kerhoihin. Tapah-
tumia ja toimintaa toivottiin erityisesti lapsille, nuorille 
ja erityistä tukea tarvitseville. Lapsille toivottiin aktivi-
teetteja ilta-aikoihin ja viikonlopuille. 

Tällä hetkellä kirjastoissa järjestetään erityisesti venä-
jänkielisille suunnattuja tapahtumia, jotka usein liitty-
vät oman kielen ylläpitoon tai venäläiseen kulttuuriin. 
Kirjastojen venäjänkielisille suunnatut erityispalvelut 
ja tapahtumat ovat arvostettuja, mutta niiden tavoit-
teena voisi useammin olla suomalaiseen yhteiskuntaan 
ja kulttuuriin tutustuminen.

Vastaajien		
kirjastoissa		
käyminen

%	

Kirjaston	eri	palveluiden	käyttö	(vastaaja	on	voinut	valita	useita	vaihtoehtoja)

18

36

33

9 4

%

 Lähes päivittäin  4 % 

 1—2 kertaa viikossa  18 %  

 1—2 kertaa kuukaudessa  36 %

 Muutaman kerran  
     vuodessa  33 %

 Ei käy kirjastoissa  9 %

 Kirjojen/lehtien lainaaminen  71 %    

 Ajanvietto lasten kanssa  27 % 

 Toimistovälineiden käyttäminen  
     (tulostin, netti, skanneri)  26 %

 Tapahtumiin osallistuminen  22 %

 Tietokoneiden käyttäminen  21 %

 Kirjojen/lehtien lukeminen  21 %

 Ystävien tapaaminen  17 %

 Työskentely tai opiskelu  17 %

 Tilojen käyttäminen omia     
     tapaamisia varten  8 %

 Kursseilla tai luennoilla  
     käyminen  7 %

 Elokuvien/musiikin lainaaminen  7 %

 Kielikahviloissa tai kielenopis- 
     keluryhmissä käyminen  6 %

 Musiikin kuunteleminen  2 %

 Työkalujen tai tavaroiden  
     lainaaminen  2 %

 Musiikki-instrumenttien  
     käyttäminen  1 %
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Erityisen paljon vastaajat toivoivat mahdollisuuksia 
käyttää ja harjoitella suomen kieltä. Kirjastot järjestä-
vät jo kielikahvilatoimintaa ja suomen kielen opetusta. 
Monet venäjänkieliset osaavat kieltä jo kuitenkin suh-
teellisen hyvin (kyselyyn vastanneista 82 % arvioi oman 
kielitaitonsa keskitasoiseksi tai sitä paremmaksi), eivät-
kä tarvitse enää varsinaista opetusta. Kielen opetuk-
seen liittyvän toiminnan rinnalle voisi kehittää keskus-
telutapahtumia, joissa kielen oppiminen ei olisi pää- 
asiallisena tarkoituksena, vaan suomen- ja venäjänkie-
liset kokoontuisivat keskustelemaan kiinnostavista,  
arkisistakin aiheista. 

Venäjänkielisillä järjestöillä, toimijoilla ja yksityisillä ih-
misillä on kiinnostusta järjestää kirjastoissa monenlai-
sia aktiviteetteja. Monet haluaisivat tarjota palvelui-
taan kirjastoille, mutta eivät välttämättä tiedä, kenen 
puoleen kääntyä tai mistä asiaa tulisi lähteä selvittä-
mään. Myös kirjastot mielellään näkevät useiden eri 
toimijoiden järjestämiä tapahtumia. Näiden tarpeiden 
kohtaamista tulisi edistää.

Tapahtumien järjestämisestä ja yhteistyöstä olisi tär-
keää olla selkää tietoa helposti löydettävissä: millaista 
vapaaehtoistoimintaa kirjasto haluaa ja toisaalta, mitä 
ja miten sille voi tarjota ostopalveluna? Tällä hetkellä 
vaikuttaa siltä, että venäjänkielisistä vain ne, joilla on 
tarpeeksi itsevarmuutta sekä parhaat verkostot, teke-
vät yhteistyötä kirjastojen kanssa, vaikka halukkaita ja 
tarpeita olisi enemmänkin. 

Selvitykseen osallistuneiden mielestä kotoutumista 
suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä kontak-
teja suomenkielisiin voisi edistää nykyistä enemmän 
myös kirjastopalveluiden kautta. Kotoutumista edistä-
vä rooli Espoon kirjastoissa voisi olla suurempi ja mer-
kityksellisempi niin tavallisissa kirjastoissa kuin erityi-
sesti venäjänkielisessä kirjastossa, sillä ne tavoittavat 
suurimman osan kaupungin venäjänkielisistä.

Kirjastojen työntekijöiden rooli on merkittävä. Venä-
jänkielisiä palvelevat työntekijät ovat monien tärkeim-
piä väyliä sekä Espoon kaupungin palveluihin ja tapah-
tumiin, että yleisemmin suomalaiseen yhteiskuntaan ja 
elämänmenoon. Siksi kirjaston työntekijöille voisikin 
järjestää koulutusta myös muusta kaupungin toimin-
nasta ja kotoutumiseen liittyvistä teemoista.

Espoon venäjänkieliset näkevät kyselyn mukaan kirjas-
tojen roolin ja tehtävän samalla tavalla kuin muutkin 
suomalaiset: yhdenvertaisina kohtaamispaikkoina, kau-
pungin yhteisinä olohuoneina. Venäjällä kirjastojen 
rooli ei ole samankaltainen. Näin ollen voi sanoa kirjas-
tojen onnistuneen integroimaan kaupungin venäjänkie-
liset suomalaiseen kulttuuriin ja ajattelutapaan erittäin 
hyvin.

Espoon kirjastopalvelut tavoittavat erittäin  
hyvin kaupungin venäjänkieliset. Sen vuoksi  
ne voisivat välittää tietoa venäjänkielisille  
sekä kaupungin muista kulttuuripalveluista  
että yleisesti suomalaisesta yhteiskunnasta. 
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MUSEOT	JA	GALLERIAT

Museot ovat vapaa-ajan aktiviteettina ja kulttuurihar-
rastuksena Espoon venäjänkielisten keskuudessa suo-
sittuja: 40 % vastaajista ilmoitti käyvänsä vapaa-ajal-
laan museoissa ja gallerioissa. Museokortti oli 17 %:lla 
vastaajista. 

61 % vastaajista käy Espoon museoissa muutaman ker-
ran vuodessa ja noin 15 % tätä useammin. 

KUVA 11: PIIRAKKA SIITÄ MITEN USEIN KÄY/ EI KÄY

24 % vastaajista ei käy Espoon museoissa, ja näistä 
suurin osa ilmoitti syyksi tiedon puutteen – Espoon 
museoiden olemassaolosta ei tiedetä. Suurimman osan 
(67 %) mielestä tietoa on kuitenkin riittävästi saatavil-
la. Suurin piirtein sama osuus (69 %) on erittäin tyyty-
väisiä Espoon museopalveluihin. Voi siis todeta Espoon 
museopalveluita säännöllisesti käyttävien olevan niihin 
tyytyväisiä ja kokevan saavansa niistä tarpeeksi tietoa.

EMMA on selvästi eniten vierailtu Espoon museo vas-
tanneiden keskuudessa. 

Vastaajien toiveet Espoon museopalveluiden kehittä-
miseksi voidaan jaotella kahteen ryhmään: toiveisiin 
erilaisista tapahtumista ja työpajoista sekä toiveisiin 
venäjänkielisistä opastuksista ja palveluista. 

Venäjänkielisten opastusten tai muiden palveluiden 
kohdalla olisi tärkeää jo suunnitteluvaiheessa huomioi-
da, että ne olisi tarkoitettu nimenomaan Suomen venä-
jänkielisille eikä venäläisille turisteille. Opastus tai ta-
pahtuma tulisi rakentaa siltä pohjalta, että sen kautta 
Suomen venäjänkieliset voisivat tuntea itsensä osaksi 
suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria, ja saisivat mah-
dollisuuksia keskustella näihin liittyvistä teemoista.  
Erityisesti venäjä äidinkielenä -opettajat toivoivat  
venäjänkielisiä materiaaleja Suomen kulttuurista  
oppituntejaan varten.

Olisi tarpeellista lisätä perustason viestintää museoi-
den olemassaolosta ja tapahtumista venäjän kielellä. 
Vaikka jokin tapahtuma on suomenkielinen, voi sitä 
markkinoida lyhyesti myös maahanmuuttajille ja näin 
auttaa eri ryhmiä löytämään suomenkielisiä tapahtu-
mia. Esimerkiksi EMMA on mukana Muzejnaja Afisha 
-somepalvelussa, jonka tehtävänä on tiedottaa Suo-
men museomaailman tapahtumista ja näyttelyistä 
Suomen venäjänkielisille.

Melko pieni osa vastaajista näki museot keskustelu- ja 
kohtaamispaikkoina. Suomalaisen museokulttuurin osal-
listavaa ja yhteiskuntadialogia rakentavaa roolia ei siis 
ole vielä täysin omaksuttu. Verrattuna siihen, miten 
“suomalaisittain” venäjänkieliset näkivät kirjastojen 
roolin, on museokulttuurin kohdalla vielä kehitettävää. 

Cultura-säätiön kouluttamat kaksikieliset museoalan 
freelancerit voisivat rakentaa museoiden kanssa  
 

Vastaajien		
Espoon	museoissa	

ja	gallerioissa	
käyminen

%	

13

61

24

 1—2 kertaa viikossa  2 %   

 1—2 kertaa kuukaudessa 13 %    

 Muutaman kerran  
     vuodessa  61 % 

 Ei käy Espoon museoissa  
     ja gallerioissa  24 %

Vierailut	Espoon	museoissa	viimeisen	6	kuukauden	aikana	(vastaaja	on	voinut	valita	useita	vaihtoehtoja)

%
 EMMA  59 % 

 Gallen-Kallelan museo  28 %  

 Lelumuseo Hevosenkenkä  28 % 

 Espoon kaupunginmuseo  
     KAMU  24 %

 Talomuseo Glims  23 % 

 Kellomuseo  23 %

 Helinä Rautavaaran museo  6 % 

 Huvilamuso Villa Rulludd  6 % 

 Koulumuseo Lagstad  4 %    

 Saaristomuseo Pentala  4 % 

 Galleria AARNI  4 %

 Galleria Espoonsilta  4 % 
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yhteistyössä kontakteja Suomen venäjänkieliseen 
väestöön ja tuottaa museoille erilaisia palveluita, kuten 
työpajoja, opastuksia ja keskustelutilaisuuksia.

Suomen venäjänkielisille suunnattujen Espoon  
museoiden aktiviteettien tulisi edistää heidän  
tutustumistaan suomalaiseen kulttuuriin ja  
historiaan sekä mahdollisuuksia tuntea itsensä 
osaksi niitä.

TEATTERIT

Espoon teatterielämä vaikuttaa olevan kaupungin ve-
näjänkielisille melko vieras: vain 28 % vastaajista käy 
Espoon teattereissa. Samaan aikaan 40 % vastaajista 
sanoi käyvänsä teatterissa Suomen ulkopuolella, ja 50 % 
Espoon ulkopuolella muissa kaupungeissa. Venäjänkie-
lisille teatteri on lähtökohtaisesti tärkeä kulttuurin 
muoto.

Syitä vähäiseen Espoon teatteripalveluiden käyttöön 
kannattaa tarkastella lähemmin. Vastaajien perustelut 
voi jakaa kolmeen ryhmään. 

Ensimmäinen ryhmä perusteli ei-kävijyyttään sillä, että 
ei tiedä Espoon teatterielämästä. Tietämyksen puute 
ei usein ole kielisidonnaista: 82 % vastaajista osaa kui-
tenkin suomea. Eräs venäjänkielinen haastateltava to-
tesikin: ”Espoon teatteri on kuin tabula rasa – en ole 
koskaan kuullut kenenkään käyvän siellä, ja tämä ei ole 
kielestä kiinni.”

Toisen ryhmän syy siihen, miksi teatterissa ei käydä,  
oli epäilyt oman suomen kielen tason riittävyydestä.  
Tässä voi nostaa vielä erikseen esiin kommentin siitä, 

että puhutun suomen kielen ymmärtämisen taso ei 
vielä tunnu riittävältä. Kommentti onkin kuvaava:  
nopeasti puhuttua, monimutkaista ja verbaalisesti ri-
kasta kieltä teatterin lavalla voi olla haasteellista seu-
rata keskitason kielitaidolla. Tämän vuoksi mahdolli-
suus esimerkiksi suomenkieliseen tekstitykseen olisi 
hyvä lisä teatterin palveluihin. Nykyisistä tekstitysmah-
dollisuuksista luultavasti monet venäjänkieliset eivät 
ole tietoisia. Toisaalta ihmiset myös usein arvioivat  
kykynsä seurata esityksiä suomen kielellä todellisuutta 
huonommiksi: pelätään, ettei ymmärretä mitään, ja sik-
si ei uskalleta kokeilla. Ennen esitystä saatavilla oleva 
lyhyt juonikuvaus selkokielellä voisi tukea ensimmäis-
ten suomenkielisten teatteriesitysten seuraamista. 

Kolmannen ryhmän syynä ei-kävijyyteen oli se, että 
tarjolla olevia esityksiä ei koeta kiinnostaviksi. Monet 
venäjänkieliset ovat tottuneet perinteisempään teatte-
riin, ja suomalainen teatterikulttuuri voi vaikuttaa liian 
modernilta. Vain 12 % vastaajista piti Espoon teatteri-
elämää rikkaana ja monipuolisena. 

Venäjänkielisillä ei ole usein kokemusta suomalaisesta 
teatterista, mikä tuli esiin myös tässä selvityksessä. On 
kuitenkin tärkeää, että maahanmuuttajat pääsisivät 
kokeilemaan ja osallistumaan suomalaiseen teatteriin. 
Tätä voi edistää erityisellä kohdennetulla markkinoin-
nilla ja rohkaisemalla ihmisiä tulemaan kielitaidosta 
riippumatta. Myös maahanmuuttajille suunnattujen 
kielenopetusryhmien kanssa toteutetut teatterivierai-
lut ja Kulttuurikaveri-palvelun hyödyntäminen olisivat 
kannatettavia.

Venäjänkieliset teatterialan ammattitoimijat, järjestöt 
sekä venäjä äidinkielenä -opettajat ovat myös valmiita 
kehittämään yhteistyötä esimerkiksi Espoon kaupun-
ginteatterin kanssa, ja tätä kautta voi pyrkiä saamaan 
kaupungin venäjänkieliset tutustumaan teatterielämän 
mahdollisuuksiin.

Espoon teatterit voisivat panostaa maahan- 
muuttajataustaisten tavoittamiseen ja rohkaista 
heitä kokeilemaan suomalaista teatteria kielitai-
dosta riippumatta. 

Vastaajien		
Espoon		

teattereissa		
käyminen

%	

27

72

 1—2 kertaa viikossa  1 %   

 Muutaman kerran   
     vuodessa  27 % 

 Ei käy teatterissa  
     Espoossa  72 %
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ELOKUVATEATTERIT

Venäjänkieliset ovat löytäneet hyvin Espoossa sijaitse-
vat elokuvateatterit: 75 % vastaajista käy elokuvissa 
Espoossa muutaman kerran vuodessa tai useammin. 

Viimeisen kolmen kuukauden aikana ylivoimaisesti  
eniten oli käyty Iso Omenan Finnkinossa, seuraavaksi 
eniten Sellon Finnkinossa. Muissa Espoossa sijaitsevissa 
elokuvateattereissa ei juuri ollut käyty, eli Espoon omat 
elokuvateatterit KannuKino ja Kino Tapiola vaikuttavat 
olevan vastaajien keskuudessa vähäisellä käytöllä.

Lähes kaikkien vastanneiden mielestä tietoa Espoossa 
olevista elokuvateatterimahdollisuuksista oli saatavilla 
tarpeeksi, ja 86 % vastaajista oli erittäin tyytyväisiä 
elokuvateatteripalveluihin. Vaikka vastaajat viittaavat-
kin pääasiassa Finnkinon elokuvateattereihin, korkea 
käytön määrä ja tyytyväisyys kertovat siitä, että eloku-
vat ovat suosittu ja helposti lähestyttävä matalan kyn-
nyksen kulttuurin muoto myös venäjänkielisten mielestä. 

Ne 25 % vastaajista, jotka eivät käy Espoossa elokuvis-
sa, perustelevat asiaa eniten sillä, että heillä ei ole tar-
vetta Espoon elokuvateatteripalveluille. He käyvät elo-
kuvissa Helsingissä tai katsovat niitä mieluummin 
kotona. Toinen syy on erilaiset mieltymykset, kuten 
halu katsoa venäläisiä elokuvia. Kolmantena syynä on 
kokemukset oman kielitaidon (suomen, englannin tai 
molempien) riittämättömyydestä.

Espoon venäjänkieliset vaikuttavat käyttävän Finnki-
non elokuvateattereita huomattavasti enemmän kuin 
Espoon kaupungin omia elokuvateattereita. Kuitenkin 
monia sellaisia palveluita, joita vastaajat eivät koke-
neet vielä Espoosta saavansa ja joita he toivoivat lisää, 
tarjotaan jo nimenomaan Espoon kaupungin omissa 
elokuvateattereissa. Tällaisia ovat muun muassa doku-
menttielokuvat, taide-elokuvat ja erilaiset elokuviin liit-
tyvät tapahtumat.

Venäjänkielisten tietoisuutta Espoon omista elokuva- 
teattereista ja niiden tarjoamista palveluista tulisi lisä-
tä. Venäjänkielinen mainos tai jokin erityinen venäjän-
kielisille suunnattu tapahtuma houkuttelisi ihmisiä  
tutustumaan paikkaan ja sen palveluihin ensimmäistä 
kertaa, jonka jälkeen palvelun pariin olisi jatkossa  
helpompaa hakeutua. Tällainen voisi olla esimerkiksi 
tapahtuma, jossa näytettäisiin venäjän kielellä teksti-
tettyjä tai venäjänkielisiä elokuvia, elokuva-aiheinen 
tulkattu keskustelutilaisuus tai tapaaminen suomalai-
sen ohjaajan tai näyttelijän kanssa. Myös erityisesti 
lapsille järjestetyt tapahtumat voisivat olla hyvä tapa 
herättää kiinnostusta. 

Erilaisista tekstitys- ja dubbausvaihtoehdoista kaikista 
suosituin vastaajien keskuudessa oli nykyinen tapa: 
suomen- ja ruotsinkieliset tekstitykset ulkomaalaisissa 
elokuvissa. Toiseksi suosituin vaihtoehto oli venäjän-
kieliset tekstitykset, ja tätä voisi kokeilla joissakin  
elokuvissa Kino Tapiolassa tai KannuKinossa. Erityi- 
sesti suomalaisten elokuvien kohdalla se voisi olla 
myös kotoutumisen kannalta hyödyllistä, koska se  
helpottaisi tutustumista suomalaiseen elokuvataitee-
seen angloamerikkalaisen elokuvan lisäksi. 25 % vas-
taajista oli myös sitä mieltä, että suomenkieliset teksti-
tykset suomenkielisissäkin elokuvissa olisivat tarpeen, 
ja tätä voisi myös kokeilla.

Espoon elokuvateatterit voisivat panostaa  
tunnettavuutensa rakentamiseen venäjän- 
kielisten keskuudessa esimerkiksi käyttämällä  
perustason venäjänkielistä tai selkokielistä  
markkinointia, sillä näiden elokuvateattereiden  
tarjoamille palveluille on kysyntää.

Vastaajien		
Espoossa		

sijaitsevissa		
elokuvateattereissa	

käyminen
%	

61

25
14

 1—2 kertaa kuukaudessa 14 %     

 Muutaman kerran  
     vuodessa  61 % 

 Ei käy Espoossa  
     elokuvateattereissa  25 %  
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LAPSIPERHEILLE	SUUNNATUT		
PALVELUT

Venäjänkieliset perheet panostavat hyvin paljon lasten 
harrastusmahdollisuuksiin ja aktiviteetteihin. Oli talou-
dellinen tilanne mikä hyvänsä, lasten aktiviteetit mene-
vät kaiken muun edelle. 33 % vastaajista ilmoitti, että 
heidän lapsensa käy harrastuksissa lähes joka päivä. 
44 % vastasi lapsensa käyvän harrastuksissa kerran 
tai kaksi viikossa. Lasten harrastuksiin käytetään myös 
melko paljon rahaa.

Erään vastaajan kuvailu lastensa harrastuksista onkin 
hyvin osuva: ”5-vuotias lapseni käy jalkapallossa, teat-
terikerhossa, venäjänkielisessä esiopetuksessa, eng-
lannin kielen tunneilla, uimakoulussa, jääkiekossa ja 
shakkikerhossa. 2-vuotias käy uimakoulussa ja muska-
rissa.”

Monet vastaajista eivät kuitenkaan tunteneet Espoon 
kaupungin tarjoamia lasten kulttuuripalveluita ja har-
rastusmahdollisuuksia. Taiteen perusopetuksen palve-
luista eniten tiedettiin musiikin perusopetuksesta,  
vähiten esittävän taiteen opetuksesta. Lasten teatteri- 
palvelut olivat Teatteri Hevosenkenkää lukuun otta-
matta tuntemattomia vastaajille. Myös koulujen kult-
tuuri- ja liikuntapolku KULPS! oli tuntematon. Parhai-
ten tunnettiin kirjastoissa järjestetyt lasten tapahtumat 
ja WeeGeessä järjestettävä Lasten museofestari. 

43 % vastaajista ei tuntenut lainkaan lueteltuja kaupun-
gin lapsille suunnattuja kulttuuripalveluita. Heistä lähes 
kaikki olivat kiinnostuneita saamaan niistä lisää tietoa.

Puolet vastaajista oli sitä mieltä, että tietoa kaupungin 
tarjoamista lasten kulttuuripalveluista ja harrastuksista 
ei ole saatavilla riittävästi. Perusteluissa ei mainittu 
juuri lainkaan kielisidonnaisia ongelmia, vaan yleisesti 
haasteellisuus hahmottaa kokonaisuutta kaupungin 
lapsille suunnatuista palveluista, niiden hinnoista ja 
lisätiedon lähteistä. 

Suurin osa vastaajien lapsista käy sekä suomen- että 
venäjänkielisissä harrastuksissa. Usein venäjänkieliset 
perheet näkevätkin molemmat tärkeiksi: he haluavat 
kehittää lapsen suomen kielen taitoa pienestä pitäen, 
sekä ylläpitää venäjän kielen taitoa erityisesti sitten, 
kun lapsi menee suomenkieliseen päiväkotiin tai kou-
luun. Lähiaikoina eniten oltiinkin käyty erilaisissa  
lapsille suunnatuissa uuden vuoden juhlissa, joita  
venäjänkieliset järjestöt organisoivat sekä muissa  
venäjänkielisten järjestöjen tapahtumissa. 

Vastaajien		
lasten		

osallistuminen	
harrastuksiin

%	

Vastaajien		
lastensa	harras-	
tuksiin	käyttämä	

rahamäärä		
kuukausittain
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 Lähes joka päivä  33 %     

 1—2 kertaa viikossa  44 %  

 Muutaman kerran  
     kuukaudessa  10 %

 Ei osallistu  
     harrastuksiin 13 %     

 Alle 50 euroa  30 %   

 50—150 euroa  40 %  

 150—300 euroa  20 % 

 Yli 300 euroa  10 %

Lapsille	suunnattujen	kulttuuripalveluiden	ja	harrastus-	
mahdollisuuksien	tunnettuus	
(vastaaja	on	voinut	valita	useita	vaihtoehtoja)

%

 Espoon kirjastoissa  
     järjestettävät lasten- ja 
     perhetapahtumat 56 %    

 Teatteri Hevosenkenkä  49 %      

 Lasten museofestarit  
     Näyttelykeskus WeeGeellä  47 %  

 Lelumuseo Hevosenkenkä  34 %

 Kaupungin lasten kesäleirit  23 %  

 Lasten kulttuurikeskus  
     Auroran tapahtumat  22 % 

 Espoon museoissa järjestettävät
     koko perheen tapahtumat 21 % 

 Taiteen perusopetus:  
     Musiikki  21 %    

 Taiteen perusopetus:  
     Tanssi  16 %

 Taiteen perusopetus:  
     Kuvataide  13 %  

 Taiteen perusopetus:  
     Esittävä taide  5 %

 Tapiolan Kuoro  5 %

 Teatteri TOTEM  4 %

 Unga Teatern  3 %  

 Lapsille suunnattu ohjelma 
     Espoon muissa kulttuuri- 
     keskuksissa ja -taloilla  2 %  

 Kulttuuri- ja liikuntapolku  
     KULPS!  1 %

 Teatteri Taimine  0 %

 Ei tiedä näistä kaupungin 
     lapsille suunnatuista  
     palveluista, mutta haluaisi 
     tietää lisää  38 %

 Ei tiedä näistä kaupungin
     lapsille suunnatuista palveluis- 
     ta, eikä ole kiinnostunut  5 %
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Espoossa toimii useita venäjänkielisiä järjestöjä, jotka 
tuottavat harrastuspalveluita lapsille venäjän kielellä. 
Ne ovat usein joko venäjän kielen ylläpitoon liittyviä ker-
hoja, koulunkäyntiä tukevia tunteja tai erilaisia teatteri-, 
tanssi- tai muita harrastuskerhoja. Yhteistä näille on ta-
voitteellisuus: harrastukset ymmärretään enemmänkin 
kehittävänä lisäkoulutuksena kuin mukavana ajanviet-
teenä. Venäjänkielisten järjestöjen tuottamien aktivi-
teettien lisäksi olisi kuitenkin erityisen tärkeää saada 
venäjänkielisiä lapsiperheitä mukaan kaupungin tai kau-
pungin ja erilaisten organisaatioiden yhteistyössä järjes-
tämiin harrastuksiin sekä kulttuuritapahtumiin, joissa 
venäjänkieliset perheet eivät olisi vain keskenään.

Toisaalta monet vanhemmat ovat myös kiinnostuneita 
itse toimimaan ja osallistumaan lapsiin liittyvien aktivi-
teettien ja tapahtumien järjestämisessä ja suunnittele-
misessa. Tämä tuli ilmi sekä verkkokyselyssä että haas-
tatteluissa. Tällaista aktiivisuutta olisikin tärkeää 
tukea. 

Lasten harrastusten suhteen on tärkeää ottaa huo-
mioon monien venäjänkielisten vanhempien erilainen 
näkökulma aiheeseen. Monet vanhemmat näkevät 
oman roolinsa siten, että he päättävät, mikä on lapsel-
le parasta. Luultavammin heidän kanssaan samalla  
tavalla ajattelee venäjänkielinen kerho-ohjaaja, jolla on 
samanlaiset käsitykset kasvatusmetodeista ja harras-
tusten roolista lapsen elämässä. Suomalaisessa mallis-
sa ei monien mielestä ole tarpeeksi kuria ja tavoitteelli-
suutta. 

Venäjänkieliset käyttävät lasten koulutukseen, harras-
tuksiin ja kehitykseen niin paljon rahaa kuin kykenevät. 
Monet heistä ovat muuttaneet alun perin Suomeen sik-
si, että haluavat parempaa tulevaisuutta lapsilleen. 

Tässä voi nähdä myös haasteita: vanhemmat saattavat 
vaatia lapsiltaan hyvin paljon. Vain 24 % vastaajista oli 
sitä mieltä, että lapsia ei saisi ylikuormittaa harrastus-
toiminnalla. Tästä voi päätellä, että loput 76 % ei koe 
harrastusten määrän rajoittamista tarpeellisena. 

Venäjänkieliset vanhemmat saattavat toisinaan myös 
vaatia lapselta tietynlaisen kulttuurisen koodin säilyt-
tämistä. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomessa kasvavan 
lapsen kohdalla koetaan tärkeämmäksi säilyttää van-
hempien kulttuuri, tavat ja ajattelumallit ensisijaisina. 
Tällainen ajattelutapa saattaa vaikeuttaa lapsen so-
peutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Huolestuttavaa on, että vain puolet vastanneista van-
hemmista haluaa lapsensa harrastavan yhdessä erikie-
listen lasten kanssa. Tähän tulisi kiinnittää huomiota, 
sillä valitettavasti venäjänkielisten keskuudessa esiin-
tyy rasismia muita maahanmuuttajataustaisia kohtaan. 
Onkin tärkeää muistaa, että pääasiassa ei ole syytä 
eikä tarvetta tuottaa tapahtumia, harrastuksia tai mui-
ta palveluita erikseen venäjänkielisille lapsille. Sen  
sijaan tulisi edistää sitä, että venäjänkieliset lapset ja 
sitä kautta myös heidän vanhempansa tutustuisivat 
muihinkin kuin toisiin venäjänkielisiin. 

Espoon kaupunki voisi panostaa siihen, että  
venäjänkieliset lapsiperheet osallistuisivat har- 
rastuksiin ja aktiviteetteihin yhdessä muiden  
espoolaisten perheiden kanssa. Selkokieliset  
tietopaketit lapsille suunnatuista kulttuuripal- 
veluista palvelisivat venäjänkielisten lisäksi  
monia muita ryhmiä.
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NUORILLE	SUUNNATUT	PALVELUT

Venäjänkielisten nuorten tavoittaminen verkkokyselyä 
varten osoittautui haastavaksi. Vastauksia saatiin vain 
20 espoolaiselta alle 18-vuotialta nuorelta. Näistä puo-
let oli naisia ja puolet miehiä. Selvitystä varten haasta-
teltiin syvällisemmin kolmea venäjänkielistä nuorta: 
näistä nuorista yksi oli syntynyt Suomessa ja kaksi 
muuttanut tänne viime vuosina. Tämän alaluvun  
havainnot perustetaan myös muussa säätiön työssä 
kerääntyneeseen asiantuntemukseen liittyen Suomen 
venäjänkielisiin nuoriin. 

Nuoret viettävät vastausten perusteella eniten aikaan-
sa kauppakeskuksissa, ulkona, kahviloissa ja kotona. 
Nuorisotalot eivät olleet vastaajien suosiossa vapaa- 
ajanviettopaikkoina. Kirjastoissa vapaa-aikaansa vietti 
38 % vastaajista. Vastanneista nuorista suurin osa ei 
ollut käyttänyt kaupungin tarjoamia nuorten kulttuu-
riin liittyviä harrastusmahdollisuuksia eli erilaisia tai-
teen perusopetuksen palveluita tai mediapajoja. 64 % 
vastaajista ei tiennyt mitään kyseisistä palveluista. 

Nuoret vastaajat käyttivät aktiivisesti kirjastopalvelui-
ta, ja kaikilla heistä oli myös kirjastokortti. Suosituin 
kirjasto nuorten vastaajien keskuudessa oli Iso Ome-
nan kirjasto. Myös Espoon museoita tunnettiin melko 
hyvin nuorten keskuudessa. Sen sijaan Espoon teatte-
rielämä oli täysin tuntematon nuorille. Pääasiassa  
Finnkinon tuottamia Espoossa sijaitsevia elokuvateat-
teripalveluita nuoret käyttivät paljon. 

Haastatelluilta nuorilta välittyi kuva Espoosta mukava-
na, mutta jossain määrin tylsänä paikkana elää. Monet 
nuorista vastaajista toivoivat tapahtumia, joissa voisi 
tutustua uusiin ihmisiin. Tällaiset tapahtumat ovat tär-
keitä kaikille nuorille, mutta maahanmuuttajataustaisil-
le, erityisesti vasta maahan saapuneille nuorille ne 
ovat vielä tarpeellisempia. 

Venäjänkielisillä nuorilla on paljon harrastuksia, ja van-
hemmat haluavat nuorten panostavan niihin sekä opis-
keluun ankarasti. Tavallisen koulutyön lisäksi nuoret 
käyvät venäjä äidinkielenä -oppitunneilla. Kaupungin 
tapahtumiin osallistumista vähentäväksi tekijäksi nuo-
ret vastaajat olivatkin valinneet useimmiten sen, että 
heillä ei ole aikaa. 

Oman äidinkielen oppitunnit ovat yksi väylä venäjän-
kielisten nuorten tavoittamiseen Espoossa. Näiden  
oppituntien avulla nuoria voisi helposti tutustuttaa  
Espoon kulttuuritarjontaan. Venäjän kielen opintoihin 
tulisi voida yhdistää suomalainen kulttuuri ja yhteis-
kunta, ja tässä kaupungilla on tärkeä rooli. Tämä tukisi 
venäjänkielisen suomalaisnuoren identiteettiä.

Nuorten vastauksissa silmiinpistävää oli, että 25 % 
vastaajista ilmaisi haluavansa viettää aikaansa pää-
asiassa vain muiden venäjänkielisten nuorten kanssa. 
Tämä on näkynyt myös Cultura-säätiön muussa työs-
sä. Taustalla on monia syitä. Ensinnäkin venäjänkielisiä 
nuoria on paljon, jolloin omassa piirissä pysyminen on 
mahdollista. Myös vanhempien tavat vaikuttavat: mo-
nilla aikuisilla venäjänkielisillä on pääasiassa venäjän-
kielisiä ystäviä. Lisäksi taustamaan, eli useimmiten  
Venäjän, läheisyys ja poliittinen agenda saattavat vai-
kuttaa: joillekin venäjänkielisille nuorille on Venäjän 
median ja vanhempien esimerkin kautta syntynyt 
eräänlainen ylemmyyden tunne oman taustansa erityi-
syydestä verrattuna muihin. Toisaalta muusta väestös-
tä tulevat syrjintäkokemukset saattavat vaikuttaa ha-
luun pitäytyä venäjänkielisten piireissä. 

Olisi tärkeää ehkäistä venäjänkielisten nuorten kuplan 
syntyminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ja 
kulttuuripalveluilla voi olla koulua tukeva rooli. Venä-
jänkielisille nuorille ei pääasiassa tarvita omia kulttuu-
ripalveluita tai tapahtumia vaan päinvastoin: kaikki  
espoolaiset nuoret pitäisi saada toimimaan yhdessä ja 
sekoittumaan keskenään. 

Nuorista vastaajista vain yksi sanoi tuntevansa itsensä 
suomalaiseksi, vaikka monet heistä olivat syntyneet 
Suomessa ja puhuvat suomea äidinkielen tasoisesti. 
Tämä on huolestuttava asia, johon pitää ehdottomasti 
kiinnittää huomiota.

Kulttuuripalveluiden ja nuorten aktiviteettien  
kautta tulisi edistää venäjänkielisten nuorten  
tutustumista ja yhteistyötä kaikkien espoolaisten 
nuorten kanssa. Vain venäjänkielisille nuorille 
suunnatut tapahtumat saattavat heikentää  
venäjänkielisten nuorten kiinnittymistä suoma- 
laiseen yhteiskuntaan. 
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KULTTUURITAPAHTUMAT

Kyselyn perusteella Espoon venäjänkieliset käyvät ylei-
sesti ottaen paljon kulttuuritapahtumissa. Vain 7 % 
vastaajista ei käy kulttuuritapahtumissa lainkaan.

Espoossa järjestettävistä erilaisista tapahtumatyypeis-
tä vastaajat käyvät eniten kaupunginosien juhlissa 
sekä Espoon isoissa yleisissä tapahtumissa. Sama tois-
tuu myös vastauksissa siitä, missä tapahtumissa vii-
meisen puolen vuoden aikana on käyty: ehdottomasti 
eniten on osallistuttu Espoo-päivään sekä Uuden vuo-
den lasershow-tapahtumaan.

36 % vastaajista kokee tiedonsaannin Espoossa järjes-
tettävistä tapahtumista olevan riittämätöntä. Lisäksi 
Espoon kulttuuritapahtumiin osallistumista vähentä-
väksi tekijäksi 37 % vastaajista ilmoitti sen, ettei saa 
tietoa järjestettävistä tapahtumista, ja nämä tulokset 
tukevatkin selvästi toinen toisiaan. 

Muita Espoon tapahtumiin osallistumista vähentäviä 
tai vaikeuttavia tekijöitä olivat muun muassa erilaiset 
kulttuuriset mieltymykset ja ajanpuute.

Tiedon riittämättömyys vaikuttaa siis olevan merkittä-
vin este tapahtumissa käymiselle. Tiedon saavutetta-
vuutta voi parantaa sillä, että huomio kiinnitetään  
venäjän kielellä – vaikka yksittäisillä venäjänkielisillä 
sanoilla tai lauseilla. Suuresta tietomassasta poimii  
todennäköisemmin omalla äidinkielellä kirjoitetun  
mainoksen tai ilmoituksen. Huomion saamisen jälkeen 
varsinainen teksti voi olla suomen kielellä. 

Vastaajien		
kulttuuritapahtu-
missa	käyminen	

millä	tahansa	
paikkakunnalla

%	

66
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 Kerran viikossa  3 %   

 Muutaman kerran  
     kuukaudessa  10 % 

 Kerran kuukaudessa  14 %

 Muutaman kerran  
     vuodessa  66 %

 Ei käy kulttuuritapah- 
     tumissa  7 %     

Erilaisissa	tapahtumissa	käyminen	Espoossa
(vastaaja	on	voinut	valita	useita	vaihtoehtoja)

Tekijät,	jotka	vähentävät	osallistumista	Espoon		
kulttuurielämään	
(vastaaja	on	voinut	valita	useita	vaihtoehtoja)

%

%

 Kaupungin alueelliset  
     juhlat  55 %   

 Kaupungin yhteiset suuret 
     tapahtumat (Espoo-päivä, 
     Ystäväluistelu, Uuden  
     vuoden lasershow jne.)  41 % 

 Festivaalit  29 %

 Luennot, keskustelut,  
     työpajat  25 %      

 Konsertit  24 %

 Showt ja esitykset  23 % 

 Urheilutapahtumat  23 %

 Teatteritapahtumat  8 %    

 Tietokilpailut  5 %

 Kansalaisaktivismiin liittyvät
     tapahtumat  3 %

 En saa tarpeeksi tietoa Espoon
     kaupungin tapahtumista ja 
     palveluista  37 % 

 Kaikki kulttuuritapahtumat ja
     -elämä ei kiinnosta minua, 
     kuten graffitit, nykytaide tai 
     vaihtoehtokulttuuri  34 %      

 Minulla ei ole aikaa seurata
     kulttuurielämää Espoossa 27 %    

 Kalliit liput  26 %

 Pelkään, etten ymmärrä 
     mitään, koska en puhu kovin 
     hyvin suomea  26 % 

 En tiedä, mitkä tapahtumista
     kiinnostaisivat minua  20 %  

 Minulla on vaikeuksia löytää
     lastenhoitajaa  17 %

 Minulla ei ole Espoossa ystäviä,
     joiden kanssa mennä tapahtu-
     miin  14 %  

 Espoon kulttuurielämä on
     mielestäni tylsää  14 % 

 Vietän mieluummin aikaa
     kotona läheisteni kanssa  13 %    

 Mielestäni Espoossa ei ole
     tarpeeksi vaihtoehto- ja  
     alakulttuureihin liittyvää 
     toimintaa  6 %

 Kaikki vapaa-aikani menee 
     urheilun parissa 4 %

 Minua ei kiinnosta kulttuuri  3 % 

 Elämässäni ei ole tilaa 
     viihteelle  3 %

 Espoon kulttuuritapahtumat 
     eivät kiinnosta minua  2 %

 Museoissa, teattereissa ja
     konserteissa käyminen on
     minulle työtä, ei vapaa-aikaa  1 %
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34 % vastaajista ilmoitti tapahtumiin osallistumista  
vähentäväksi tekijäksi sen, että monet kulttuuritapah-
tumat, esimerkkeinä nykytaide, graffititaide ja vaihto-
ehtokulttuuri, eivät ole heidän makunsa mukaisia.  
Kuten jo aiemmin on todettu, monet venäjänkieliset  
arvostavat perinteistä kulttuuria, kuten klassista mu-
siikkia, klassista teatteria ja kirjallisuutta. Osa suoma-
laisesta nykykulttuurista näyttäytyy heille vieraana tai 
jopa mauttomana. Kulttuurin käyttöä helpottavat pal-
velut, kuten Kulttuurikaveri tai uusien kansalaisten 
kulttuurietu voisivat toimia hyvinä keinoina tutustua 
suomalaiseen kulttuuriin. Vastaajat eivät kuitenkaan 
tunteneet näitä palveluita lainkaan.

45 % vastaajista ilmaisi, että haluaisivat osallistua  
tapahtumien järjestämiseen, ja samanlaisia toiveita tuli 
esiin myös haastatteluissa. Venäjänkielisten kaupunki-
laisten, järjestöjen, opettajien ja taitelijoiden osallistu-
minen tapahtumien suunnitteluun edistäisi venäjänkie-
listen asukkaiden tutustumista kaupungin kulttuuri- 
tapahtumiin ja -tiloihin. Espoon venäjänkielisiä lähtö-
kohtaisesti kiinnostavat paljon kaupungin tapahtumat 
ja kulttuurielämä, ja kulttuuri nähdään yleisesti hyvänä 
tapana viettää vapaa-aikaa. 

Olisi hyvä kutsua venäjänkielisiä mukaan jo  
Espoon kulttuuritapahtumien suunnitteluvaihee-
seen. Tapahtumien markkinoinnissa venäjänkielis-
ten huomion saamista voi edistää käyttämällä 
yksittäisiä venäjänkielisiä sanoja tai lauseita. 

TIEDONSAANTI

Espoon venäjänkielisten tiedonsaantiin liittyviä kysy-
myksiä selvitettiin myös. Espoon kulttuuripalveluista  
ja -tapahtumista saadaan eniten tietoa sosiaalisen me-
dian sekä ystävien kautta. Nämä olivat suosituimmat 
tiedonsaantikanavat myös vastanneilla nuorilla.

Lehdistä ja painetuista mainoksista vastaajat saavat 
tietoa kaupungin kulttuurielämästä melko vähän.  
Kaikkein vähiten saadaan tietoa kulttuuriespoo.fi  
-sivustolta. Myös espoo.fi -sivustoa käytetään suhteel-
lisen vähän tiedon hankkimiseen.

Vastaajat käyttävät yhtä paljon suomen- ja venäjänkie-
lisiä verkkosivustoja. Venäjänkieliset sivustot voivat 
tässä tapauksessa tarkoittaa esimerkiksi museoiden ja 
kirjastojen omia venäjänkielisiä sivuja, Visit Espoo -si-
vustoa tai Suomen venäjänkielisille museopalveluista 
tiedottavaa Muzejnaja Afisha -somepalvelua. 

On tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että venäjänkieli-
set seuraavat myös suomenkielisiä sivuja, ja jälleen ker-
ran voi muistuttaa, miten hyväksi suurin osa vastaajista 
arvioi oman suomen kielensä. Usein vain tieto jonkin  
sivun tai palvelun olemassa olosta saattaa puuttua, ja  
tällöin huomion kiinnittämisessä venäjän kieli on usein 
helpompi tapa. 

Vastaajilta kysyttiin myös yleisesti median käyttötottu-
muksista. Luetelluista lehdistä vastaajat lukevat eniten 
Metroa ja Länsiväylää (molempia noin 45 % vastaajista). 

Suurin osa vastaajista (63 %) ei katso televisiota lain-
kaan. Televisiota katsovassa joukossa on suurin piirtein 
yhtä paljon niitä, jotka katsovat Suomen televisiokanavia 
sekä niitä, jotka katsovat Venäjän televisiokanavia. Lue-
telluista uutislähteistä Yleä (sekä suomen- että venäjän-
kielistä) seurataan eniten, toiseksi eniten Helsingin Sanomia. 

Sosiaalisen median suhteen kiinnostavaa on, että Espoon 
venäjänkieliset käyttävät Facebookin (86 % vastaajista) 
lisäksi myös paljon Venäjän omaa vastaavaa palvelua 
VKontaktea (68 % vastaajista). 

Venäjänkieliset seuraavat paljon myös suo- 
menkielisiä sivuja ja suomenkielistä mediaa,  
ja käyttävät erittäin aktiivisesti Facebookia.  
Kohdennettu markkinointi ei siis välttämättä  
tarkoita venäjäksi kääntämistä vaan oikeissa  
kanavissa markkinointia.

Vastaajien	tiedonsaantikanavat	liittyen	Espoon		
kulttuuripalveluihin	ja	-tapahtumiin
(vastaaja	on	voinut	valita	useita	vaihtoehtoja)

%

 Sosiaalinen media  82 %    

 Ystävät  60 %      

 Suomenkieliset verkkosivut  
     tai -julkaisut  46 %   

 Venäjänkieliset verkkosivut  
     tai -julkaisut  45 %     

 Lehdet  25 %  

 Mainosmateriaali ja  
     julisteet (myös verkossa 
     olevat)  20 %    

 espoo.fi -sivusto  19 %   

 Koulun tai päiväkodin kautta 15 %      

 kulttuuriespoo.fi -sivusto  9 %
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ESPOON	VENÄJÄNKIELISTEN		
IDENTITEETTI,	OSALLISUUS	JA		
KOTOUTUMINEN

Kulttuuripalveluiden käyttäminen ja vapaa-ajan aktivi-
teetit liittyvät laajempaan kokonaisuuteen osana ko-
toutumista, identiteettiä sekä osallisuutta suomalaises-
sa yhteiskunnassa. Tuloksia Espoon kulttuurielämään 
osallistumisesta tulisikin peilata siihen, mitkä ihmisten 
kotoutumiseen ja identiteettiin liittyvät seikat vaikutta-
vat taustalla. Kulttuuripalveluilla on suuri rooli ja mer-
kitys kotoutumista edistävinä ja tukevina tahoina.

Vastaajista vain 7 % tunsi itsensä suomalaiseksi, ja 
tämä vahvistui myös haastatteluissa. Haastateltavista 
monet sanoivat tuntevansa itsensä Suomessa ulko-
maalaiseksi, vaikka olivat asuneet täällä pitkään. Yli  
70 % vastaajista on asunut yli 5 vuotta Suomessa, ja 
heistä suurin osa yli 10 vuotta. Lisäksi suurin osa vas-
taajista arvioi suomen kielen taitonsa hyväksi. Onko 
suomalaisuuden käsite liian rajoittunut ja poissulkeva? 
Olisi tärkeää, että Suomen venäjänkielisiä ei miellettäisi 
osana Venäjää tai Venäjän jatkeena – hyvässä tai pa-
hassa. Näin Suomessa monet tahot kuitenkin tuntuvat 
tekevän. 

Osana verkkokyselyä vastaajilta kysyttiin kolmea heille 
tärkeintä juhlaa. Ylivoimaisesti tärkeimmäksi juhlapäi-
väksi nousi (venäläinen) uusi vuosi. Tämä juhla vastaa 
suomalaista joulua siinä mielessä, että se on vuoden 
merkittävin kohokohta, joka usein vietetään perheen ja 
ystävien kanssa. Toisaalta myös suomalainen joulu oli 
vastaajille tärkeä – suurin osa vastaajista sanoi sekä 
venäläisen uuden vuoden että suomalaisen joulun  
olevan kolmen tärkeimmän joukossa. On positiivista 
huomata, että monet ovat omaksuneet uusia perintei-
tä. Vain muutama vastaaja koki Venäjä-mieliset pat-
rioottiset juhlat (voitonpäivän juhla, isänmaan puolus-
tajien juhla jne.) itselleen tärkeiksi.

Kaikista vastaajista 35 % ilmoitti, että heidän lähipiiris-
sään on vain venäjänkielisiä. Suurin osa vastaajista 
myös haluaisi puhua enemmän suomea. Venäjänkielis-
ten ja suomenkielisten välisten kohtaamisten, tutustu-
misen ja keskustelumahdollisuuksien kehittäminen  
olisikin ensiarvoisen tärkeää. Kielikahvilat,  kerhot ja  
kurssit ovat tärkeitä, mutta niissä maahanmuuttajat 
ovat usein vain keskenään, ja fokus on tavoitteellisessa 
kielen oppimisessa. Tällaisen rinnalle tarvittaisiinkin 
esimerkiksi juuri kulttuurin keinoin tapahtuvaa rentoa 
tutustumista ja suomen kielen puhumisen mahdolli-
suuksia. Venäjänkielisille suunnattujen omien tapahtu-
mien tai palveluiden sijaan kaikille yhteisten tapahtu-

mien, harrastusten ja palveluiden kehittämisen ja 
näihin venäjänkielisten mukaan saamisen tärkeyttä ei 
voi liikaa korostaa. 

Myös haastatteluissa tuli vahvasti esille, että kiinnitty-
mistä suomalaiseen yhteiskuntaan vaikeuttavat suo-
menkielisten kontaktien puute ja venäjänkielisten 
”oma kupla”. 

Kotoutumista ja osallistumista saattavat hidastaa kult-
tuuriset erot. Monet Neuvostoliitossa eläneet ja kasva-
neet ihmiset ovat tottuneita siihen, että valtio järjestää 
kaiken, eikä ihmisten omaa aloitteellisuutta hyväksytä. 
Onkin selvää, että vaikka venäjänkielisten espoolaisten 
aktiivisuutta on tässä selvityksessä paljon korostettu, 
ei suurin osa venäjänkielisistä kuitenkaan tähän aktiivi-
seen ryhmään kuulu. 

Taloudelliset haasteet Espoon venäjänkielisillä tulivat 
monissa haastatteluissa esiin. Tähän liittyvät työllisty-
miseen ja ulkomailla hankitun tutkinnon rinnastami-
seen liittyvät vaikeudet. Myös mielenterveysongelmat 
ja niihin liittyvät tabut nousivat esiin haastatteluissa.

Luottamuksen puute tai jopa pelko yhteiskunnallisia 
instituutioita, viranomaisia ja viranhaltijoita kohtaan 
tuli usein esille. Lisäksi epäluottamus suomalaisen  
yhteiskunnan tahoja, erityisesti sosiaaliviranomaisia ja 
koulujen edustajia kohtaan on usein vahva. Tähän vai-
kuttavat huonot kokemukset entisessä kotimaassa,  
Venäjän median tarkoituksenmukaisesti esiin nostamat 
kiistat ja propaganda sekä venäjänkielisten piirissä  
tapahtuva epäilyjen ja pelon lietsonta. Taustalla on  
monesti ymmärtämättömyyttä, ja siksi tietoa haetaan 
mieluummin toisilta venäjänkielisiltä. Tässä riskinä on 
väärän tai vajavaisen tiedon välittäminen: venäjänkie-
listen omat tiedonvälitys- tai kotoutumispalveluita 
tuottavat toimijat eivät itse välttämättä ole kotoutu-
neita tai heillä ei ole täysin oikeaa tietoa. 

95 % vastaajista aikoo asua Suomessa pysyvästi,  
mutta toisaalta vain 58 % sanoi näkevänsä tulevaisuu-
tensa Suomessa. Näiden välillä onkin selvä ero: aiko-
mus asua Suomessa pysyvästi on usein rationaalinen 
päätös, jossa ajatellaan esimerkiksi lasten tulevaisuut-
ta. Samaan aikaan ihminen itse ei välttämättä koe  
olevansa Suomessa onnellinen eikä sitä myöten myös-
kään näe omaa tulevaisuuttaan osana suomalaista 
yhteiskuntaa. Perustason kotoutumisen rinnalla tulisi-
kin entistä enemmän kiinnittää huomiota syvälliseen 
kotoutumiseen, joka on usein prosessin haastavin osa. 
Tähän kulttuuriin osallistuminen tuo tärkeän syvyys- 
ulottuvuuden, joka luo kiinnittymistä yhteiskuntaan 
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sekä osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Il-
man syvällistä kotoutumista ihminen on altis ulkopuoli-
sille, jopa haitallisille vaikutteille ja vaikutuspyrkimyk-
sille. 

Lähes 70 % vastaajista nauttii Espoossa asumisesta, ja 
myös haastatteluissa tuotiin useaan otteeseen esiin, 
että Espoossa on kaikki tarvittava tarjolla ja kaupunki 
kehittyy oikeaan suuntaan. Kuitenkin vain 42 % vas-
taajista näki itsensä espoolaisena - monien Espoon  
venäjänkielisten paikallisidentiteetti ei ole siis vielä 
muodostunut vahvaksi.

Cultura-säätiön uniikki rooli ja tehtävä suomalaisessa 
yhteiskunnassa tähtää tässä kappaleessa kuvattujen 
haasteiden ymmärtämiseen, niistä keskustelemiseen ja 
ratkaisujen kehittämiseen. Säätiön tekemän työn mer-
kitys ja tarve on ilmeinen: Suomen kehittymisen, hyvin-
voinnin, yhteiskuntarauhan ja koheesion kannalta on 
välttämätöntä, että myös Suomen venäjänkieliset ovat 
osa moninaista suomalaisuutta.

Espoon venäjänkielisillä on kotoutumiseen  
liittyviä haasteita, jotka vaikuttavat myös  
kulttuurielämään osallistumiseen vahvasti.  
Kulttuuripalveluiden tulisikin edistää venäjän- 
kielisten syvällistä kotoutumista.
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TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Viestintään	liittyvillä	ratkaisuilla	voi	madaltaa	venäjänkielisten	kynnystä	osallistua	kaupungin		
palveluihin	ja	tapahtumiin	sekä	parantaa	tiedon	saavutettavuutta

Kohdennettu markkinointi ei välttämättä tarkoita eri kielille kääntämistä vaan oikeissa kanavissa markkinointia

Huomion kiinnittämisessä voi käyttää venäjän kieltä; esimerkiksi somemainoksia tai yksittäisiä sanoja  

ja lauseita venäjän kielellä 

Selkokielen käyttäminen palvelee monia eri ryhmiä

Viestinnälliset ratkaisut Suomen venäjänkielisiä ajatellen, ei turisteille suunniteltuna

Helppolukuiset tietopaketit, joissa on koottuna perustiedot kaupungin kulttuuripalveluista  

(esimerkiksi lapsille suunnatuista harrastusmahdollisuuksista) ja osoitteet, joista etsiä lisää tietoa 

Kaupungin verkkosivujen selkeyttäminen ja yhteystietojen löytämisen helpottaminen

Cultura-säätiö on valmis konsultoimaan tarvittaessa viestintään liittyvissä kysymyksissä 

Koulutukset	kaupungin	työntekijöille	kulttuuripalveluista	kotoutumisen	edistäjinä	palvelisivat		
Espoon	kaupunkia	monella	tapaa

Kaikille työntekijöille koulutuksia syvällisestä kotoutumisesta ja kulttuuripalveluiden kotoutumista  

edistävästä roolista 

Venäjäntaitoisille kaupungin työntekijöille koulutuksia koko kaupungin kulttuuripalveluista ja niiden  

mahdollisuuksista

Kotoutumisen parissa työskenteleville kaupungin työntekijöille koulutuksia kulttuuripalveluiden tarjonnasta ja 

mahdollisuuksista

Cultura-säätiö on valmis toimimaan venäjänkielisen väestön ja kotoutumisen asiantuntijana koulutuksissa

Yhteistyö	venäjänkielisten	järjestöjen	ja	kaupungin	välillä	madaltaisi	venäjänkielisten		
tutustumista	kaupungin	palveluihin	ja	tiloihin

Tapahtumien suunnitteluun olisi hyvä ottaa järjestöjä tai aktiivisia venäjänkielisiä kaupunkilaisia mukaan

Järjestöille voi tarjota kaupungin tiloja sekä säännölliseen käyttöön että yksittäisiä tapahtumia varten, jolloin  

järjestöjen venäjänkieliset asiakkaat tutustuisivat kaupungin tiloihin

Cultura-säätiö on valmis olemaan tukena ja fasilitaattorina toimivan yhteistyön kehittämisessä 

Tilaisuudet	ja	tapahtumat,	joissa	venäjänkieliset,	suomenkieliset	ja	muunkieliset	espoolaiset	voisi-
vat	kohdata	toisiaan	ja	keskustella,	edistäisivät	kotoutumista	ja	yhteenkuuluvuuden	tunnetta

Ei erillisiä tapahtumia eri ryhmille – venäjänkielisiä tulisi kutsua muihinkin kuin maahanmuuttajille  

tarkoitettuihin ja venäläiseen kulttuuriin liittyviin tapahtumiin

Tutustumismahdollisuuksia suomalaiseen kulttuuriin (esim. hyödyntämällä Kulttuurikaveri- palvelua)

Kaikille avoimia matalan kynnyksen tapahtumia suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen ajankohtaisista aiheista,  

jotka suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä venäjänkielisten ja muiden maahanmuuttaja-taustaisten kanssa

Kaksikielisiä, syvällä suomalaisessa yhteiskunnassa olevia keskustelufasilitaattoreita ja kulttuurituottajia  

kannattaa hyödyntää aktiivisesti

Tilaisuudet, joissa kaupungin edustajat ja muut viranomaiset tulisivat näkyviksi positiivisella tavalla venäjän- 

kieliselle väestölle, vähentäisivät epäluottamusta

Cultura-säätiö on valmis olemaan mukana tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa
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Espoon venäjänkielinen järjestö- 
kenttä ja muut aktiivit

TAUSTAA

Suomessa on yli 100 venäjänkielistä järjestöä, jotka tuottavat palveluita ja aktiviteetteja eri ikäisille ja eri  
elämäntilanteissa oleville venäjänkielisille. Cultura-säätiön vuonna 2017 julkaisemassa selvityksessä Suomen  
venäjänkieliset: tässä ja nyt tehtyyn järjestökyselyyn osallistui 57 Suomessa toimivaa järjestöä. Näistä 7 toimi  
Espoossa. 

Vuonna 2019 Espooseen oli perustettu uusia järjestöjä, ja osa muualla rekisteröityneistä järjestöistä oli laajenta-
nut toimintaansa sinne. Toimijoita etsittiin nyt myös hieman laajemmalla perspektiivillä: mukaan otettiin esimer-
kiksi kerhot, jotka eivät olleet virallisesti rekisteröityneitä yhdistyksiä. Kevään 2019 aikana otettiin yhteyttä 
19:ään venäjänkieliseen toimijaan, joista haastateltiin 16. Myös EJY:n (Espoon järjestöyhteistyötä koordinoiva  
toimija) edustajaa ja Espoon kaupungin maahanmuuttajapalveluiden järjestöyhteistyön koordinaattoria haasta-
teltiin kokemuksista venäjänkielisten järjestöjen kanssa toimimisesta.

Venäjänkielisiksi järjestöiksi tai yhteisöiksi määriteltiin ne, joiden taustalla toimivat venäjänkieliset ja joissa  
käyttökielenä on pääasiassa venäjä. Esimerkiksi Filoksenia ry:tä (toimintakeskus Trapesan taustalla olevaa  
järjestöä) ei ole tässä selvityksessä määritelty venäjänkieliseksi yhdistykseksi. Järjestöjä ei myöskään rajattu  
toiminnan luonteen tai alan suhteen vain kulttuurin parissa toimiviin – maahanmuuttajataustaisten järjestöjen 
toimintaa on usein haasteellista määritellä vain yhden alan kautta. Monien järjestöjen toiminnassa yhdistyy  
useita eri toiminnan muotoja ja kohderyhmiä. 

Kotoutumisen kannalta Espoon venäjänkielisten ja muun väestön väliset kontaktit ovat tärkeitä, ja erilaiset jär-
jestökenttään liittyvät aktiviteetit ovat siihen oivallinen väylä. Siksi järjestökenttää tutkiessa kiinnostusta herätti 
myös kysymys siitä, osallistuvatko Espoon venäjänkieliset muiden espoolaisten järjestöjen, kuten kotiseutuyhdis-
tysten, toimintaan. Lisäksi haluttiin selvittää, olisivatko espoolaiset yhdistykset kiinnostuneita saamaan toimin-
taansa mukaan myös venäjänkielisiä. Yhteydenotot lähetettiin 31 espoolaiseen yhdistykseen ja yhteen yritykseen, 
joista yhteensä 5 haastateltiin. Haastateltujen lisäksi 8 tahoa vastasi yhteydenottoon kertoen, että heidän toi-
minnassaan ei ole tai on hyvin vähän venäjänkielistä väestöä. Poikkeuksena näiden 8 tahon joukossa yksi järjes-
tö kertoi, että venäjänkielisiä on jonkin verran mukana sen aktiviteeteissa. Myös Kotiseutuliiton Kaikilla on oikeus 
kotiseutuun -hankkeen koordinaattoria tavattiin tämän problematiikan tiimoilta. 

Lisäksi 10. toukokuuta Sellon kirjastossa järjestetyssä keskustelutilaisuudessa pohdittiin tämän luvun tematiikan 
kannalta erityisesti venäjänkielisten järjestöjen yhteistyötä kaupungin ja muiden järjestöjen kanssa. 
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ESPOON	VENÄJÄNKIELISTEN	JÄRJESTÖJEN	TOIMINTA	JA	PALVELUT

Espoon venäjänkielisten järjestöjen tuottamat palvelut ja aktiviteetit voi jakaa kahteen ryhmään niiden tavoittei-
den kannalta: oman kielen ja kulttuurin ylläpitoon liittyvään toimintaan sekä kotoutumiseen ja yhteisön hyvin-
vointiin liittyvään toimintaan. Suurimmalla osalla järjestöjä näiden kahden tavoitteen välinen ero ei ole selkeä,  
ja useat määrittelevät toimivansa molempien parissa. 

Toiminnan kohderyhmistä ja muodoista suosituimpia ovat erilaiset lapsiin ja lapsiperheisiin liittyvät palvelut.  
Kuten jo aiemmin on mainittu, venäjänkieliset panostavat paljon lasten harrastusmahdollisuuksiin. Lapsille  
järjestetään musiikkiin, teatteriin, tanssiin ja liikuntaan liittyvien harrastusten lisäksi venäjän kieltä ylläpitäviä 
kerhoja ja koulunkäyntiä tukevaa lisäopetusta. 

Lapsille suunnatun toiminnan lisäksi venäjänkieliset järjestöt tarjoavat aikuisille liikuntaan ja hyvinvointiin  
liittyviä palveluita. Lisäksi järjestetään vertaistukea esimerkiksi mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä, ja  
vanhemmille tarjotaan tukea lapsiperheen arkeen liittyvissä asioissa. Monet järjestöistä ilmaisivat halunsa  
laajentaa toimintaansa myös nuoriin tai saada nuoria enemmän mukaan aktiviteetteihinsa. Voi kuitenkin kysyä, 
onko tarkoituksenmukaista tarjota venäjänkielisille nuorille omia palveluita vai voisivatko venäjänkieliset järjes-
töt järjestää aktiviteetteja kaikille espoolaisille nuorille esimerkiksi yhteistyössä jonkun muun toimijan, kuten 
kaupungin nuorisopalveluiden, kanssa.

Yleisesti ottaen kaikki järjestöt toimivat joko osana varsinaista toimintaansa tai sen sivussa myös informaatio- 
palveluina. Näin ollen kotouttamispalvelut, joita järjestöt tuottavat, rajautuvatkin pitkälti venäjänkielisille tarjot-
tavaan käytännön apuun ja tiedon antamiseen liittyen esimerkiksi lomakkeisiin, työhakemuksiin ja työpaikan  
etsimiseen. Toisaalta myös monet suomalaisen yhteiskunnan instituutiot määrittelevät kotoutumisen tukemisen 
samalla lailla – virallisten asioiden hoidossa auttamisena.

Järjestöjen tuottamat kerhot ja harrastukset ovat pääasiassa maksullisia. Hinnat ovat useimmiten muutama 
kymmenen euroa kuukaudessa. Osa järjestöistä toimii jäsenperiaatteella, jolloin jäsenmaksun maksaneet saavat 
osallistua kaikkeen toimintaan. Osa tapahtumista on avoimia ulkopuolisillekin. 

Osa venäjänkielisten järjestöjen tuottamista palveluista, kuten vertaistuki, on aiheellisesti suunnattu nimen-
omaan venäjänkielisille. Omana kokonaisuutenaan on venäjän kieltä tukeva toiminta, joka erityisesti lasten  
kohdalla on erittäin tarpeellista, ja jota järjestöt tuottavat ansiokkaasti. Kuitenkin monien muiden palveluiden 
kohdalla voi kysyä, missä määrin on tarpeellista ja hyödyllistä tarjota venäjänkielisille omia palveluita, vai voisi-
vatko järjestöt pyrkiä suuntaamaan toimintaansa laajemmalle asiakaskunnalle. Kun otetaan huomioon, että  
kyselyyn vastanneista 58 % haluaisi puhua enemmän suomea, venäjänkielisten järjestöjen venäjänkieliset  
palvelut eivät kata ihmisten tarpeita. 

Lisäksi lähes kaikilta järjestöltä puuttuu kokonaan sellainen kotoutumista edistävä toiminta, joka yhdistäisi  
venäjänkielisiä ja suomenkielisiä tai jossa aktiivisesti pyrittäisiin tutustumaan suomalaiseen kulttuuriin ja yhteis-
kuntaan. Järjestöt näkevät kotoutumistoiminnan tarkoittavan teknisissä asioissa sekä yhteiskunnassa selviy- 
tymisessä auttamista. Taustalla on usein se, että järjestöjen henkilökunta ei ole itse kotoutunutta. Kaupungin  
tulisi tukea järjestöjä kehittämään kototutumista edistävää toimintaa. Myös yhteistyön rakentaminen venäjän- 
kielisten ja suomenkielisten toimijoiden välille on tämän kannalta tärkeää. 
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KETKÄ	KÄYTTÄVÄT	JÄRJESTÖJEN	PALVELUITA?

Venäjänkielisten järjestöjen palveluita käyttävät lähes ainoastaan venäjänkieliset. Joissakin tapauksissa järjestö-
jen pyrkimyksenä on ollut saada toiminnan pariin myös muita kuin venäjänkielisiä, mutta se on koettu haasteelli-
seksi. 

Venäjänkielisillä järjestöillä ei ole vaikeuksia saada venäjänkielisten keskuudesta asiakkaita – ”puskaradio” toimii 
ja tieto palveluista leviää. Tiedottaminen tapahtuu vain venäjäksi ja venäjänkielisten omissa piireissä. Tämän ryh-
män ulkopuolisten on hyvin vaikea saada tietoa näistä toimijoista.

Toisaalta osa suomalaiseen yhteiskuntaan paremmin integroituneista venäjänkielisistä suhtautuu epäillen venä-
jänkielisiin järjestöihin, he kokevat järjestöjen toiminnan jossain määrin sulkeutuneeksi eikä heillä ole tarvetta 
erityisille venäjänkielisten palveluille. Ongelmaksi koetaan myös se, että osa järjestöistä ei identifioi tai asemoi 
itseään osaksi espoolaista ja suomalaista järjestökenttää ja sen myötä eristäytyy siitä. Kaikki venäjänkieliset  
eivät siis käytä järjestöjen palveluita tai osallistu niiden toimintaan.

Eräs venäjänkielinen haastateltava pohti venäjänkielisten järjestöjen toimintaa seuraavasti: ”On vaikeaa arvioida 
esimerkiksi venäjänkielisten liikuntajärjestöjen hyödyllisyyttä. Toisaalta on hyvä, että ihmisellä on mahdollisuuk-
sia osallistua liikuntaharrastuksiin, vaikka hän ei osaa vielä suomea. Toisaalta taas vain muiden venäjänkielisten 
parissa toimiminen ei vaikuta positiivisesti kotoutumiseen.” Näiden kahden näkökulman tasapainottaminen ja 
ymmärtäminen onkin tärkeää: venäjänkielisten järjestöjen venäjänkielisille suunnatuilla palveluilla on ehdotto-
masti oma roolinsa ja tarpeensa, mutta pitkällä tähtäimellä tulisi kuitenkin edistää venäjänkielisten toimintaa  
yhdessä muiden suomalaisten kanssa, osana yhteistä kulttuurikenttää ja yhteiskuntaa. Tässäkin venäjänkielisillä 
järjestöillä voi olla merkittävä rooli. 

MITÄ	HAASTEITA	VENÄJÄNKIELISILLÄ	JÄRJESTÖILLÄ	ON?

Osa järjestöistä ei identifioi itseään osaksi suomalaista yhteiskuntaa tai espoolaista järjestökenttää eikä toimi 
osana niitä. Tähän vaikuttaa myös monien puutteellinen tietämys Suomen järjestökentästä ja ylipäänsä yhteis-
kunnan toiminnasta. Tietämyksen puuttuminen vaikeuttaa myös järjestöjen oman toiminnan sanoittamista ja  
siitä viestimistä muulle yhteiskunnalle. Tietämyksen puute suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta voi vaikuttaa 
järjestöjen kautta niiden venäjänkielisiin asiakkaisiin, joista monet kysyvät neuvoja järjestöjen edustajilta.

Venäjänkieliset järjestöt tuntevat huonosti toistensa olemassaoloa ja toimintaa eivätkä tee yhteistyötä. Monesti 
heidän toimintansa ja kohderyhmänsä on samoja, ja tämä aiheuttaa kilpailuasetelman. Myös yleistä epäluuloi-
suutta toisia venäjänkielisiä järjestöjä kohtaan esiintyy. Se johtuu kilpailuasetelman lisäksi erilaisista tavoitteista 
kotoutumisen suhteen sekä muun muassa rahoitukseen liittyvistä ristiriidoista, vaikka niitä ei tässä selvityksessä 
tullutkaan esiin. Venäjän valtio tarjoaa rahoitusta Suomessa toimiville venäjänkielisille järjestöille. Rahoittamalla 
Venäjän ulkopuolella asuvien venäjänkielisten järjestöjä Venäjä pyrkii tavoitteellisesti lujittamaan venäjänkielis-
ten suhdetta Venäjän valtioon, mikä vaikeuttaa kotoutumista. Rahoituksen hyväksyminen tai hyväksymättä jättä-
minen voi jakaa voimakkaasti mielipiteitä Suomessa niin järjestöjen välillä kuin niiden sisälläkin. 

On tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että kaikkien venäjänkielisten järjestöjen agendat eivät ole kestäviä tai 
kannatettavia. Joillakin järjestöjen edustajilla on rasistisia näkemyksiä muista maahanmuuttajataustaisista ryh-
mistä, ja heidän tarkoitusperänsä liittyvät vahvasti Venäjän ja venäläisyyden erityisyyden korostamiseen. Usein 
tällaiset tendenssit eivät tule ilmi suoraan ja järjestöjen toiminta saattaa vaikuttaa täysin sopivalta. Siksi olisikin 
hyödyllistä käydä säännöllisiä keskusteluja järjestöjen edustajien kanssa näiden tavoitteista ja tulevaisuuden  
näkymistä. Ilmiöstä on syytä olla tietoinen, vaikka se ei tietenkään koske suurinta osaa järjestöistä. 

Monien järjestöjen haasteena ovat erilaiset resursseihin liittyvät kysymykset, jolloin järjestöjen toiminta saattaa 
pahimmassa tapauksessa muuttua selviytymiskamppailuksi. Taustalla on usein umpikuja: monesti järjestö perus-
tetaan, koska halutaan ansaita elantoa ja tehdä samalla jotain hyödyllistä. Järjestöjen toiminta muodostuu siitä, 
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mitä niiden perustajat osaavat, eli tuottaa palveluita muille venäjänkielisille. Toiminnan rajaaminen vain tähän 
ryhmään kuitenkin usein estää järjestön ammatillisen, taloudellisen ja yhteiskunnallisen kasvun. Olisikin tärkeää 
miettiä, miten tästä umpikujasta voisi päästä eteenpäin ja kuinka kasvattaa järjestöjen potentiaalia. Voi myös ky-
syä, onko ammattimaistuminen ja laajentuminen kaikkien järjestöjen tavoite, vai toimiiko osa vain siksi, että jär-
jestön pyörittäminen on ainoa mahdollinen tulonlähde. Tämä on tärkeää ymmärtää, koska näin maahanmuutta-
jataustaisten järjestöjen perustamisen lähtökohdat eroavat merkittävästi siitä, miten järjestöjen perustaminen 
Suomessa on totuttu näkemään.

Olisi tärkeää tutustua venäjänkielisiin järjestöihin tarkemmin ja tukea niitä järjestöjä, jotka ovat  
halukkaita toimimaan osana suomalaista ja espoolaista järjestökenttää ja joiden tavoitteet ovat  
kestäviä sekä arvomaailmaltaan sopivia. Tällaiset järjestöt voivat toimia esimerkkinä ja rohkaisuna  
myös muille. 

SUHTEET	ESPOON	KAUPUNKIIN	JA	MUUHUN	JÄRJESTÖKENTTÄÄN

Tässä alaluvussa tarkastellaan venäjänkielisten järjestöjen suhdetta muihin kuin venäjänkielisiin järjestöihin ja 
toisaalta Espoon kaupunkiin. Jos näitä suhteita ei ole tai ne eivät toimi, myös yksittäisten venäjänkielisten voi 
olla haasteellisempaa päästä osaksi kaupungin elämää. Monesti venäjänkieliset järjestöt toimivat eräänlaisina 
tiedon välittäjinä ja siltoina suomalaiseen yhteiskuntaan.

Espoon venäjänkielisten järjestöjen ja kaupungin suhdetta voi tarkastella järjestöjen resurssien ja toimintamah-
dollisuuksien kannalta sekä yhteistyön kehittämisen kannalta. Toisaalta tulee myös huomioida jo aikaisemmin 
mainittu järjestöjen rooli tiedonvälityksessä venäjänkieliselle väestölle, ja miten järjestöjen keskusteluyhteys 
kaupunkiin vaikuttaa välitetyn tiedon paikkansapitävyyteen.

Monet venäjänkieliset järjestöt eivät tunne kunnolla Espoon kaupungin prosesseja ja palveluita, eivätkä ole hake-
neet kaupungilta rahoitusta. Ne järjestöt, jotka ovat hakeneet ja saaneet avustuksia, toimivat ammattimaisem-
min, ja niillä on myös tavoitteena laajentaa asiakaskuntaa venäjänkielisten ulkopuolelle.

Suurin osa järjestöistä ei ole tehnyt yhteistyötä kaupungin kanssa, mutta kaikki ilmaisivat olevansa siihen haluk-
kaita. Yhteistyön muodot, tavat ja keinot sen rakentamiseksi kuitenkin ovat monille epäselviä. Yhteistyö kaupun-
gin kanssa nähdään usein vain rahallisena apuna tai tilojen käyttönä. Kaupungille usein haluttaisiin myös tarjota 
omia palveluita, mutta tietoa keinoista ei ole. Kaupungin ja järjestöjen välisen yhteistyön rakentamisen prosessia 
voisi selkeyttää: milloin kyseessä on rahallisen tuen tai tilojen käyttämisen mahdollisuus, milloin palvelujen osta-
minen ja milloin strategisempi yhteistyö, ja miten näitä eri asioita voi lähteä ehdottamaan. Erityisesti maahan-
muuttajataustaisten toimijoiden on vaikeaa hahmottaa eri tyyppisten toimintamuotojen eroja ja löytää niistä  
itselleen sopivia.

Järjestöt ovat kiinnostuneita esimerkiksi kotoutumispalveluiden tuottamisesta, kielenopetusyhteistyöstä, kult-
tuuripalveluiden tuottamisesta sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyöstä. Haasteeksi voi muodostua se, 
jos järjestöjen toimijat eivät ole itse kotoutuneita. Olisi tärkeää kehittää yhteistyötä järjestöjen kanssa siten, että 
varmistetaan toiminnan tavoitteet ja tuloksellisuus. 

Venäjänkieliset järjestöt tuntevat pääasiassa erittäin huonosti Espoon muuta järjestökenttää ja toisinpäin,  
eivätkä nämä tee yhteistyötä keskenään. Tämä tuli ilmi kaikissa haastatteluissa, ja huomio vahvistui myös muun 
muassa Kaikilla on oikeus kotiseutuun -hankkeen kokemuksista: venäjänkielisiä järjestöjä ei ollut löydetty tai  
tavoitettu yhteistyöhön kotiseutuyhdistysten kanssa. Halua yhteistyöhön on kuitenkin selvästi kummallakin puolella.
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Suomenkieliset järjestöt kokevat haasteelliseksi sen, että venäjänkieliset järjestöt viestivät toiminnastaan vain 
venäjän kielellä. Venäjänkieliset järjestöt taas eivät tiedä, mistä suomenkielisiä järjestöjä voisi etsiä ja miten  
ottaa näihin yhteyttä. Monet venäjänkieliset järjestöt eivät myöskään hahmota kolmannen sektorin toimijoiden 
strategisen yhteistyön merkitystä. Toiset järjestöt nähdään pikemminkin kilpailijoina asiakkaiden ja rahoituksen 
suhteen kuin yhteistyökumppaneina. Monet venäjänkieliset järjestöt kuitenkin korostavat, että kotoutuminen 
edellyttäisi nimenomaan suomenkielisten kanssa toimimista, vaikka eivät itse pysty tarjoamaan asiakkailleen 
tätä puolta.

Olisi tärkeää luoda matalan kynnyksen verkostoitumistilaisuuksia, joihin kaupungin kaikki järjestöt ovat tervetul-
leita – ei vain erikseen maahanmuuttajajärjestöille tarkoitettuja omia tilaisuuksia. Erilaiset apurahaklinikat ovat 
tärkeitä ja kehuttuja, mutta järjestöjen verkostoituminen ja rento tutustuminen ei ole helppoa tilanteissa, joissa 
kilpaillaan samoista rahoista. Myös koulutukset suomalaisen järjestökentän perusasioista, yhteiskunnallisesta 
roolista ja toimintatavoista ovat tarpeellisia. Niidenkin suhteen olisi ihanteellista, jos samoissa koulutuksissa voi-
sivat käydä kaikenlaisten järjestöjen edustajat tai järjestötoiminnasta kiinnostuneet, ei vain maahanmuuttajat.

Espoossa tuetaan jo paljon järjestöjen yhteistyötä ja kehittymistä. Kontaktipinta, tieto ja tutustuminen maahan-
muuttajataustaisten järjestöjen ja suomenkielisten järjestöjen välillä on kuitenkin jäänyt vähäisemmäksi. 

Venäjänkielisten ja suomenkielisten järjestöjen välistä yhteistyötä olisi tärkeää edistää. Tilaisuudet  
ja koulutukset, joissa suomenkieliset järjestöt toimisivat sekä vertaistukena että kouluttajina, olisivat  
hyödyllisiä.
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VENÄJÄNKIELISET	ESPOOLAISET	OSANA	KAUPUNGIN	MUUTA		
JÄRJESTÖTOIMINTAA

On tärkeää kiinnittää huomiota myös siihen, missä määrin venäjänkieliset espoolaiset ovat löytäneet kaupungin 
muun järjestötoiminnan ja aktiviteetit, ja onko suomenkielisillä organisaatioilla kiinnostusta saada kaupungin  
venäjänkielisiä mukaan toimintaansa. Venäjänkielisten järjestöjen kapasiteetin rinnalla on yhtä lailla tärkeää  
tukea ja edistää sitä, että venäjänkieliset espoolaiset osallistuisivat yleiseen kolmannen sektorin toimintaan  
sekä toteuttajina että kävijöinä kiinnostuksen mukaan.

Suurin osa espoolaisista järjestöistä ilmoitti, että venäjänkielisiä ei käy lainkaan tai käy hyvin vähän niiden  
toiminnassa. Monet pitävät venäjänkielisiä vaikeasti tavoitettavana ryhmänä. Osa korosti toimintansa olevan  
kaikille taustoista riippumatta, osa taas korosti, ettei aio pyrkiä tavoittamaan erityisesti venäjänkielisiä. On myös 
huomioitava, että pitkään Suomessa asuneiden venäjänkielisten ja esimerkiksi toisen sukupolven edustajien 
tausta ei näy päälle päin. Voi siis olla, että venäjänkielisiä on mukana enemmän kuin järjestöt itse tiedostavat. 

Suomenkielisistä järjestöistä monet tuntuivat ajattelevan, että venäjänkielisten mukaan saaminen edellyttää  
venäjänkielistä toimintaa. Tällainen käsitys saattaa vaikuttaa siihen, että organisaatio näyttäytyy ulospäin sul-
keutuneena. Olisikin tärkeää kannustaa venäjänkielisiä tulemaan toimintaan rohkeasti mukaan, ja päästä eroon 
käsityksistä, joiden mukaan venäjänkielisille pitäisi olla vain venäjänkielistä ja Venäjään liittyvää toimintaa. 

Kaksi suomenkielistä liikunta-alan toimijaa kertoi, että heidän aktiviteeteissaan on mukana venäjänkielisiä.  
Kummassakaan ei ole venäjänkielistä toimintaa, mutta tietoa toiminnasta on saatavilla myös venäjäksi tai osa 
työntekijöistä puhuu venäjää. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että venäjänkielisten tavoittaminen ei vaadi venä-
jänkielistä toimintaa, mutta sitä voi helpottaa esimerkiksi venäjäntaitoisen työntekijän palkkaamisella tai pienellä 
markkinointipanostuksella. 

Järjestötoimintaan osallistumattomuuden taustalla on myös muita tekijöitä, kuten tietämättömyyttä järjestöken-
tän perusperiaatteista ja toimintakulttuurista: voinko noin vain mennä mukaan vai pitääkö olla jäsen? Onko tämä 
varmasti maksutonta? Voinko osallistua tapahtumaan, jos en tiedä vielä järjestön toiminnasta? Joskus tietämät-
tömyys saattaa muuttua epäileväisyydeksi, kun ihmiset eivät ole tottuneet vapaaseen, toimivaan järjestösekto-
riin: mikä agenda tässä on taustalla? Onkohan tässä jokin koira haudattuna? Kaikenlainen tiedon lisääminen  
tavallisille ihmisille järjestökentän mahdollisuuksista olisi siis tarpeen - maahanmuuttajataustaisten kohdalla  
järjestöihin liittyvien tutustumisiltojen tai muiden tilaisuuksien tulisi lähteä perusasioista.

Olisi ensiarvoisen tärkeää saada venäjänkielisiä mukaan suomenkieliseen järjestötoimintaan ja  
päästä eroon käsityksistä, joiden mukaan Suomen venäjänkielisille pitäisi olla vain venäjänkielistä  
toimintaa.
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TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Säännölliset tapaamiset, joihin kutsutaan venäjänkielisten järjestöjen lisäksi myös kaupungin ja 
muiden järjestöjen edustajia, mahdollistaisivat monitahoisen yhteistyön

Tapaamisten teemat vaihtuvat, ja ideana on antaa venäjänkielisille järjestöille mahdollisuuksia kertoa 
omasta työstään ja rakentaa tuttavuuksia toistensa ja muiden toimijoiden kanssa

Cultura-säätiö voi olla mukana järjestämässä tapaamisia

Kaupungin yhteistyöprosessien sekä pelisääntöjen selkeyttäminen ja niistä selkeä viestiminen 
hyödyttäisi venäjänkielisiä järjestöjä

Eroavaisuudet erilaisten yhteistyön muotojen välillä

Kenen puoleen kääntyä missäkin tilanteessa 

Cultura-säätiö on valmis konsultoimaan kaupunkia siitä, millaista tietoa kaivataan 

Koulutukset järjestöille

Koulutuksia kotoutumistyöstä ja kotoutumisesta kaikille järjestöille – niin suomenkielisille kuin maahan-
muuttajataustaisillekin

Koulutuksia suomalaisesta järjestökentästä, projektisuunnittelusta ja muista järjestöjen käytännön  
työhön liittyvistä teemoista venäjänkielisille järjestöille (kouluttajina ja kokemuksia jakamassa voivat 
olla esimerkiksi suomenkielisten järjestöjen edustajat)

Koulutuksia kaupungin palveluista – mukaan kutsutaan myös venäjänkieliset järjestöt

Cultura-säätiö voi olla mukana koulutusten suunnittelussa ja toimia niissä asiantuntijana kotoutumi-
seen ja venäjänkielisiin liittyvissä kysymyksissä

K
u

va
: J

o
n

n
a 

H
er

ra
n

en



30  |  ESPOON VENÄJÄNKIELISET

Nimi: HAPPY LAND ry
Yhteystiedot: Tatjana Dolganenko,  
+358 40 0723157, 
tanja.dolganen@gmail.com

Perustamisvuosi: 2014
Palvelukielet: Venäjä, suomi, englanti
Sijainti	Espoossa: Espoonlahti  
(Merenkulkijankatu 3, 02320 Espoo), tällä hetkellä  
etsitään uusia tiloja.

Toiminnan	perusidea: Vapaa-ajan toimintaa lapsille ja 
aikuisille. Venäjän kielen ja kulttuurin ylläpitäminen, 
harrastustoimintaa lapsille, opetuspalvelujen tarjoami-
nen, maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen, 
neuvontaa, opettajien ammatillista kehitystä edistä-
vän keskuksen perustaminen.

Toiminnan	muodot: Kerhoja ja erilaisia vapaa-ajan  
aktiviteetteja kouluikäisille ja alle kouluikäisille lapsille 
(musiikki, tanssi, taide). Aikuisille suomen ja englannin 
kielen opetusta, taide- yms. pajoja. Maahanmuuttajille 
neuvontaa kotoutumiseen liittyvissä kysymyksissä. 
Kursseja opettajille. Omat koulutukseen liittyvät hank-
keet, mm. innovatiivisen koulun mallin kehittäminen.

Työntekijöiden	määrä: 5
Vapaaehtoisten	määrä: 1
Jäsenten/asiakkaiden	määrä: Noin 80 perhettä
Rahoituslähteet: 
• asiakkaat maksavat palveluista
• jäsenmaksut

Käytössä	olevat	tiedotuskanavat:
http://happyland.fi/
https://www.facebook.com/
groups/743049755756004/
https://vk.com/happylandfinland
http://happyland.today/
https://eduexpert.org/
https://neweducation.today/

Nimi: Inter Lab ry 
Yhteystiedot: +358 40 7448055,  
interlabry@gmail.com,  
Niittymaantie 1 A 1, 02200 Espoo

Perustamisvuosi: 2017
Palvelukielet: Venäjä, suomi
Sijainti	Espoossa: Käytössä on useita eri tiloja eri 
puolilla Espoota (pääosin Tapiolassa ja Iso Omenassa) 
ja Helsingin kantakaupungissa.

Toiminnan	perusidea: Edistää luovien ihmisten yhteis-
työtä, luoda työelämään tukiverkostoja, edesauttaa 
eri taidealojen ammattilaisten ammatillista kehittymis-
tä yhteisten hankkeiden, seminaarien, työpajojen, 
luentojen ja muiden tapahtumien avulla, luoda teatteri- 
sekä eri taiteellisia projekteja, jotka liittyvät venäläi-
seen nykyteatteriin, venäläiseen teatterikouluun ja  
Venäjän kulttuuriin.

Toiminnan	muodot: Kaksi erilaista suuntausta:  
1) Teatteriesityksiä suomen ja venäjän kielillä,  
työpajoja, luentoja, keskustelutilaisuuksia.  
2) Theater&VR – teatteria ja virtuaalitodellisuutta  
yhdistävä hanke: Kalevala. Episodes – suomalais- 
karjalaiseen mytologiaan ja folkloreen pohjautuva  
produktio.

Työntekijöiden	määrä: Riippuu apurahojen ja  
avustusten suuruudesta
Vapaaehtoisten	määrä: 2-4
Jäsenten/asiakkaiden	määrä: Noin 500 katsojaa
Rahoituslähteet: 
• kaupungin yms. avustukset

Käytössä	olevat	tiedotuskanavat:
https://www.facebook.com/InterLabry/
https://www.instagram.com/interlabry/

2 Kaikki Espoon venäjänkieliset järjestöt eivät antaneet tietojaan julkaistavaksi. Järjestöjen tiedot ovat järjestöjen edustajien itsensä ilmoittamia.

LIITE:	PERUSTIEDOT	ESPOON	VENÄJÄNKIELISISTÄ	JÄRJESTÖISTÄ		
JA	YHTEISÖISTÄ2
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Nimi:	”Всё о Финляндии” intofinland.ru -sivusto ja 
Facebook-ryhmä
Yhteystiedot: Maria Antoshulskaja,  
+358 40 0850065, 
maria.antoshulskaya@yandex.ru
Perustamisvuosi: 2015 (ei rekisteröity)
Palvelukielet: Venäjä

Toiminnan	perusidea: Tietoa Suomesta venäjän  
kielellä.

Toiminnan	muodot: Sivusto tarjoaa tietoa Suomeen 
muuttamisesta, työelämästä, yrityksen perustamises-
ta Suomessa, opiskelusta ja vapaa-ajan mahdollisuuk-
sista. 

Työntekijöiden	määrä: 0
Vapaaehtoisten	määrä: 3 ylläpitäjää ja yli 40  
bloggaajaa.
Jäsenten/asiakkaiden	määrä: 
Nettisivuilla: noin 1000-1500 kävijää päivittäin
Facebook-ryhmässä: noin 17000 jäsentä, yli 10000  
aktiivista kävijää, lähes 25000 julkaisua, kommenttia 
ja reaktiota kuukausittain
Rahoituslähteet: ei ole

Käytössä	olevat	tiedotuskanavat:
http://intofinland.ru/
https://www.facebook.com/groups/vse.o.finlandii/
https://www.instagram.com/intofinland/
https://vk.com/vse.o.finliandii
https://www.youtube.com/channel/ 
UCGrjgVViHAf5HqyCpGpR3Vg/feed
https://twitter.com/INTOFINLAND
 

Nimi: KlubOk ry
Yhteystiedot:	Elena Markova,  
+358 45 1377374,  
lena@klub-ok.fi,  
http://www.svkeskus.fi/klubok
Perustamisvuosi:	2011, rekisteröity vuonna 2014
Palvelukielet: Venäjä, suomi
Sijainti	Espoossa:	Leppävaarassa Perkkaan asukas-
puisto, Matinkylässä Matinkylän asukaspuisto

Toiminnan	perusidea: Pääkaupunkiseudulla asuvien 
venäjänkielisten perheiden tukeminen 

Toiminnan	muodot:	Vertaistapaamisia, kerhoja lapsil-
le, vapaa-ajan aktiviteetteja koko perheelle, infotilai-
suuksia, psykologin tapaamisia, neuvoa maahanmuut-
tajien kotoutumiseen liittyvissä kysymyksissä ja tukea 
vaikeissa tilanteissa

Työntekijöiden	määrä: 0
Vapaaehtoisten	määrä: 7
Jäsenten/asiakkaiden	määrä: 50-70
Rahoituslähteet:	
• jäsenmaksut

Käytössä	olevat	tiedotuskanavat:
http://www.svkeskus.fi/klubok/
https://www.uusimaalaiset.fi/toimija/klubok/
https://fi-fi.facebook.com/groups/klubokhelsinki/
https://www.facebook.com/klubokfin/
https://www.instagram.com/klubokfin/
https://vk.com/klubokhelsinki
https://t.me/klubokry 
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Nimi: Ladushki
Yhteystiedot: ksenia.kukkonen@espoo.fi

Perustamisvuosi: 2015 (ei rekisteröitynyt)
Palvelukielet:	venäjä (tukikielenä myös suomi tai  
englanti)
Sijainti	Espoossa: Entresse (Sininen huone),  
Sello (Jaminurkka, Akseli-sali)

Toiminnan	perusidea: Lasten vapaa-ajan toiminnan  
järjestäminen ja äidinkielen tukeminen
Toiminnan	muodot: Lapsille suunnattuja kerhoja,  
joissa tanssitaan, lauletaan lasten lauluja ja loruja,  
leikitään, askarrellaan, piirretään ja muovaillaan.

Työntekijöiden	määrä: 1
Vapaaehtoisten	määrä: 0
Jäsenten/asiakkaiden	määrä: 100-150
Rahoituslähteet:	
• kaupungin yms. avustukset

Käytössä	olevat	tiedotuskanavat:
https://www.facebook.com/groups/laduski/
https://www.facebook.com/HelmetPoRusski
Muuta: Ladushki-kerho toimii myös Tikkurilan kirjas-
tossa ja Oodissa 

Nimi: Luna Club ry
Yhteystiedot: Irina Kobycheva  
+358 50 4419371,  
info@lunaclub.club

Perustamisvuosi:	2016
Palvelukielet:	Venäjä (vastaisuudessa myös suomi ja 
englanti)
Sijainti	Espoossa:	Käytössä useita tiloja: Haukilahden 
monitoimitalo, Kivenlahden nuorisotila ja Soukan pal-
velukeskus

Toiminnan	perusidea: Luna Club tuo joogasta ja ter-
veellisistä elämäntavoista sekä ruokavaliosta kiinnos-
tuneet ihmiset yhteen, järjestää lasten tapahtumia, 
opastettuja kierroksia ja työpajoja
Toiminnan	muodot: Joogatunnit ja balettitunnit lapsil-
le. Tapahtumien mm. työpajojen, opastettujen kaupun-
kikierrosten, seminaarien ja vapaa-ajan aktiviteettien 
järjestäminen. Tapahtumat liittyvät muun muassa ter-
veellisiin elämäntapoihin.

Työntekijöiden	määrä: 3
Vapaaehtoisten	määrä: 2
Jäsenten/asiakkaiden	määrä: Noin 70 henkilöä.
Rahoituslähteet: 
• asiakkaat maksavat palveluista
• jäsenmaksut

Käytössä	olevat	tiedotuskanavat:	
https://lunaclub.club/
https://www.facebook.com/lunaclubespoo/
https://www.facebook.com/groups/924414961019623/

Muuta:	Toiminnan kehittäminen edellyttäisi omia  
tiloja, joita järjestöllä ei ole. Kaipaa tietoa avustus-
mahdollisuuksista.
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Nimi:	Toimintakeskus Semja ry /  
Lastenkulttuurikeskus Musikantit 
Yhteystiedot: Karpalokuja 7 A, 00940 Helsinki,  
0102 190 190,  
musikantit@musikantit.fi

Perustamisvuosi:	2004
Palvelukielet: Venäjä, suomi, englanti
Sijainti	Espoossa: Lastenkulttuurikeskus Aurora.  
Vuokra.

Toiminnan	perusidea: Opetus- ja kerhotoiminnan jär-
jestäminen. Venäjän kielen ja kulttuurin ylläpitäminen 
ja venäjänkielisten perheiden kotoutumisen edistämi-
nen. 
Toiminnan	muodot: Kerhoja kaikenikäisille lapsille, 
nuorille ja aikuisille. Liikunta- ja viihdetapahtumien 
sekä leiritoiminnan järjestäminen. 

Työntekijöiden	määrä: 23. Tämän lisäksi hankkeissa 
työskentelee nuoria: tällä hetkellä kaksi nuorta tekee 
töitä tuntipalkalla.
Vapaaehtoisten	määrä: Vaihtelee tapahtuman  
mukaan, 2-20 henkilöä.
Jäsenten/asiakkaiden	määrä: Jäseniä noin 495  
perhettä. Asiakkaita ja muita kävijöitä on kuukausit-
tain yhteensä noin 8000.
Rahoituslähteet:	
• asiakkaat maksavat palveluista
• jäsenmaksut
• kaupungin yms. avustukset

Käytössä	olevat	tiedotuskanavat:	
https://musikantit.fi/
https://www.facebook.com/Musikantit
https://www.instagram.com/musikantit/
https://www.facebook.com/musikantitru/
https://vk.com/musikantit
https://www.instagram.com/musikantitru
https://www.youtube.com/user/musikantit

Muuta: Lastenkulttuurikeskus Musikantit sai Lapsen 
rinnalla -tunnustuspalkinnon vuonna 2012.  
Toiminta-alueena Helsinki (Kurkimäen korttelitalo ja 
Annatalo), Vantaa ja Espoo. Omien tapahtumien lisäksi 
Musikantit järjestää KurkiJamit-tapahtumaa lapsille ja 
on mukana partnerina järjestämässä Lasten Festareita 
Helsingissä 
 

Nimi: Nelumbo ry 
Yhteystiedot: nelumbojooga@gmail.com

Perustamisvuosi: 2015 
Palvelukielet: Suomi, venäjä, englanti 
Sijainti	Espoossa:	Olarin uimahalli ja Espoon liikunta- 
tilojen vuokraaminen omaan käyttöön (Espoon kes-
kus, Tapiola).

Toiminnan	perusidea: Mielen ja kehon hyvinvointi,  
monikulttuurisuustyö.
Toiminnan	muodot:	Joogatunnit, jumppa, fitness,  
vesijumppa, tanssi; kurssit, työpajat, tapahtumat,  
retket, asiantuntijoiden tapaamiset, vertaisryhmä,  
Mamanet-peli (monikulttuurinen ryhmä).

Työntekijöiden	määrä:	0
Vapaaehtoisten	määrä:	2-4
Jäsenten/asiakkaiden	määrä: 15-150
Rahoituslähteet:	
• asiakkaat maksavat palveluista
• jäsenmaksut

Käytössä	olevat	tiedotuskanavat:
https://www.facebook.com/groups/NelumboRY/?ref=-
pages_groups_card&source_id=258885437782743
https://www.facebook.com/nelumbojooga/
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Nimi: Taidekerho Raduga
Yhteystiedot: Irina Rebnitskaya, 
rebniri@gmail.com;  
+358 44 0601415, 
http://www.irina-art.net

Perustamisvuosi: 2009 (ei rekisteröity)
Palvelukielet: Suomi, venäjä
Sijainti	Espoossa:	Trapesan tilat Espoon keskuksessa 
sekä Soukan taideseuran tilat (Soukantie 4, Espoo)

Toiminnan	perusidea: Taidekasvatus
Toiminnan	muodot: Kerhotoimintaa lapsille ja  
aikuisille, taidekursseja ja -työpajoja.

Työntekijöiden	määrä: 1
Vapaaehtoisten	määrä: 0
Jäsenten/asiakkaiden	määrä: 20-30 
Rahoituslähteet:	
• asiakkaat maksavat palveluista

Käytössä	olevat	tiedotuskanavat: 
https://www.facebook.com/IrinaWatercolourTeaching/
https://www.instagram.com/irina_rebnitskaya/?utm_
source=ig_embed
http://www.irina-art.net

Muuta: Vetäjä on myös Suomen Akvarellitaiteen  
yhdistyksen (SAy) jäsen sekä SAy:n Kansainvälisten 
asioiden toimikunnan 2019 puheenjohtaja.

Nimi:	Sambo Espoo ry
Yhteystiedot:	+358 45 8978288,  
samboespoory@gmail.com,  
Tuulimäen liikuntahalli, Itätuulenkuja 9, 02100 Espoo 

Perustamisvuosi:	2016
Palvelukielet:	Venäjä, suomi.
Sijainti	Espoossa: Tapiola, kaupungin vuokrattavat  
liikuntatilat.

Toiminnan	perusidea: Sambo-kamppailulajin  
kehittäminen Espoossa ja Suomessa.
Toiminnan	muodot:	Sambo ja BJJ -harjoitukset.

Työntekijöiden	määrä: 0
Vapaaehtoisten	määrä: 2
Jäsenen/asiakkaan/toiminnassa	käyvien	määrä: 
8-20
Rahoituslähteet:	
• asiakkaat maksavat palveluista

Käytössä	olevat	tiedotuskanavat:	
https://www.facebook.com/samboespoo/
https://www.instagram.com/samboespoo/
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Nimi:	Sunmind ry
Yhteystiedot: Vasilii Sviridov, 
+358 45 6484148, 
sunmindry@gmail.com

Perustamisvuosi: 2018
Palvelukielet: Venäjä, suomi
Sijainti	Espoossa: Kirjasto- ja muut vuokrattavat tilat 
Espoossa.

Toiminnan	perusidea: Hyvinvointipalvelut, venäjänkie-
listen maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen
Toiminnan	muodot:	Maahanmuuttajien neuvonta  
kotoutumiseen liittyvissä kysymyksissä, ikäihmisten 
tukeminen, tapaamiset ja liikuntatapahtumat kaiken- 
ikäisille, nyrkkeilykerho, retket, ompelu- ja kudontatyö-
pajat. 

Työntekijöiden	määrä: 0
Vapaaehtoisten	määrä: 3
Jäsenten/asiakkaiden	määrä: noin 40
Rahoituslähteet:	
• asiakkaat maksavat palveluista

Käytössä	olevat	tiedotuskanavat: Facebook

Nimi:	Taivas ry
Yhteystiedot:	Elena Lapina-Balk,  
elenabalk@yandex.ru

Perustamisvuosi: 2007
Palvelukielet: Venäjä
Sijainti	Espoossa: Mankkaa

Toiminnan	perusidea: Ylläpitää venäjän kieltä ja luo-
vaa kirjallista työtä venäjän kielellä. Venäjänkielisten 
maahanmuuttajataustaisten kirjailijoiden verkostoitu-
misen edistäminen.
Toiminnan	muodot: Kirjallisuushankkeet. Kirjailijoiden, 
tutkijoiden ja kirjallisuuden ystävien tapaamiset.  
Yhteisen taivaan alla -almanakan julkaiseminen.  
Sirin (Nabokov) -kirjallisuuspalkinnon jakaminen.

Työntekijöiden	määrä: 0
Vapaaehtoisten	määrä: 1
Jäsenten/asiakkaiden	määrä: yli 80 kirjailijaa  
45 maasta.
Rahoituslähteet: 
• yksityinen rahoitus (sponsorit)

Käytössä	olevat	tiedotuskanavat:
http://www.pod-nebom-edinym.ru/
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Cultura-säätiö sr | Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki | www.culturas.fi

Cultura-säätiö on asiantuntijaorganisaatio, jonka missiona  

on lisätä Suomen venäjänkielisten osallisuutta suomalaisessa 

yhteiskunnassa ja edistää kaksisuuntaista integraatiota.  

Espoon kaupunki on yksi Cultura-säätiön perustajista.
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