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JOHDANTO

Cultura-säätiö on yhteiskunnan kehittäjä
– missiona yhdenvertainen Suomi

Strategia vaikuttavuuden
mahdollistajana

Cultura-säätiö on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on lisätä Suomen venäjänkielisten osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Tässä tehtävässä säätiöllä
on kaksi toisiinsa limittyvää tavoitetta: ensinnäkin edistää Suomeen muuttaneiden
venäjänkielisten syvällistä kotoutumista sekä toiseksi normalisoida moninaista suomalaisuutta. Kulttuuri on toiminnan ytimessä.
Cultura-säätiö toimii yhdistävänä tekijänä Suomen venäjänkielisen ja muun
väestön sekä yhteiskunnan välillä – edistäen yhteenkuuluvuutta ja yhteisymmärrystä.
Osallisuus, dialogi ja keskinäinen luottamus ovat olennaisia edellytyksiä hyvinvoivalle
ja toimivalle yhteiskunnalle.
Cultura-säätiö toteuttaa Opetus- ja kulttuuriministeriön sille asettamaa erityistehtävää, ja toiminnan perusrahoitus haetaan vuosittain sieltä. Lisäksi muuta rahoitusta
haetaan eri lähteistä omiin sekä yhteistyöhankkeisiin.

Cultura-säätiön perustoimintaa on monialainen asiantuntija- ja vaikuttamistyö.
Säätiö välittää yhteiskunnan eri tahoille tietoa Suomen venäjänkielisen väestön
tilasta ja haasteista sekä tarjoaa ratkaisuehdotuksia ja toimintamalleja. Säätiö
tekee omalla alallaan poikkileikkaavaa vaikuttajaviestintää, osallistuu keskusteluihin ja
tapaa päättäjiä sekä seuraa ja kommentoi aktiivisesti julkista keskustelua.
Cultura-säätiö tekee vaikuttavaa hanketyötä. Hankkeet jaetaan kahteen ohjelmakokonaisuuteen: Kulttuuri ja dialogi sekä Yhteiskunta ja nuoret. Ensimmäinen keskittyy
Suomeen muuttaneiden venäjänkielisten osallisuuden ja kotoutumisen edistämiseen
erityisesti kulttuuria hyödyntämällä, ja toisen ytimessä taas ovat yhteiskunnalliset
asiat ja suomalaisuuden käsitteen päivittäminen. Hanketyö perustuu ketterään toimintamalliin: yksittäiset hankkeet kestävät 1-3 vuotta, jonka jälkeen tulokset analysoidaan ja juurrutetaan.
Cultura-säätiö työskentelee monilla eri tasoilla ja yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla.
Asiantuntijatyö ja hanketyö tukevat toisiaan. Toiminnassa hyödynnetään metodologisesti muun muassa kulttuurin, dialogin ja median keinoja sekä osallistavaa lähesty-

Strategian viitekehys vuosille 2019-2022
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mistapaa ja tutkimusyhteistyötä.
Cultura-säätiö hallinnoi myös Valtiopäivätoiminnan 150. vuoden juhlarahastoa,
josta jaetaan vuosittain noin 200 000 euron edestä apurahoja suomalaisten venäjän kielen ja siihen liittyvän kulttuurin opiskelun, opetuksen ja tutkimuksen edistämiseen. Juhlarahaston toiminnan kehittämistä ohjaa oma johtokunta juhlarahaston
sääntöjen mukaisesti.
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Muutos lähtee käsitteistä – Johtajan katsaus
Suomessa on jonkun verran venäläisiä. Enemmän täällä on kuitenkin venäjänkielisiä
suomalaisia. Vuoden 2019 aikana havahduin siihen, että venäläiset ja venäjänkieliset
ovat vielä monelle synonyymeja. Useat kaupunkien virkamiehet, päättäjät ja kolmannen sektorin edustajat puhuivat minulle venäläisistä: kaupungissamme asuu tämän
ja tämän verran venäläisiä tai toiminnassamme on mukana tämän ja tämän verran
venäläisiä. Mutta todellisuudessa he puhuvat suomalaisista, joilla he olettavat nimen
perusteella olevan kotikielenä venäjän.
”Venäjänkieliset” -termin alle mahtuu paljon. Venäläinen on usein venäjänkielinen,
mutta venäjänkielinen ei ole välttämättä venäläinen. Venäläinen on ihminen, jonka
kotimaa on Venäjä. Venäläiset käyvät Suomessa runsain mitoin turisteina, ovat tällä
opiskelemassa tai töissä, ja tekevät esimerkiksi kulttuuriyhteistyötä suomalaisten
toimijoiden kanssa.
Siinä tapauksessa, jos venäjänkielinen on päättänyt jäädä Suomeen pysyvästi ja
saa Suomen kansalaisuuden, tulee hänestä puhua suomalaisena, tai vaikka turkulaisena tai lappeenrantalaisena asuinpaikkansa mukaan. Erottelun sijaan heitä pitäisi
kannustaa osallistumaan kaikille suomalaisille tarkoitettuihin yhteisiin tapahtumiin,
toimintaan ja palveluihin. Muuten kansallinen ja yhteiskunnallinen eheys kärsivät.
Vielä selvempää on, että Suomessa venäjänkielisille vanhemmille syntyneet ovat
supisuomalaisia, vaikka heidän äidinkielekseen olisikin rekisteröity venäjä. Nämä
nuoret luokitellaan tällä hetkellä vieraskieliseksi. Mahdollisuus rekisteröidä useampi

"Ei ole olemassa toisen
polven maahanmuuttajia,
vaan ensimmäisen polven
suomalaisia"

äidinkieli osoittaisi, että meillä on suomalaisia, jotka puhuvat suomen tai ruotsin lisäksi myös jotain muuta kieltä.
Aloimme säätiössä vuonna 2019 työskentelemään sen eteen, että suomalaisilla
olisi mahdollisuus rekisteröidä itselleen useampi kuin yksi äidinkieli. Järjestimme
aiheeseen liittyvän asiantuntijakeskustelun yhdessä Yhteiset lapsemme ry:n ja Familia
ry:n kanssa. Rekisteröintiasia onkin nyt otettu selvitykseen oikeusministeriössä, ja
myös tässä työssä olemme vahvasti mukana.
Olemme kuitenkin vielä kaukana valmiista. Termit ja käsitteet, joita keskusteluissa
käytetään, vaikuttavat käsityksiimme ja ymmärrykseemme. Termit voivat sulkea ulos
tai toiseuttaa. Sanat ovat valtaa, joilla suomalaisuutta määritellään.
Tutkimuksissa luokittelut ovat toisinaan tarpeen sosioekonomisten kehityskulkujen
havaitsemiseksi, mutta julkinen keskustelu kaipaa kipeästi käsitteiden päivittämistä:
ei ole olemassa toisen polven maahanmuuttajia, vaan ensimmäisen polven suomalaisia. Kun mennään tarpeeksi monta polvea taaksepäin, luultavasti kaikki meistä ovat
jonkun polven maahanmuuttajia. Pitäisikö siis lopettaa näistä polvista puhuminen, ja
puhua vain suomalaisista?
Pekko Kohonen
Cultura-säätiön asiamies

Vaikuttavaa asiantuntija- ja hanketyötä

VUODEN 2019
TYÖN TULOKSET

SVETLANA MIKHAILOVA

"Lähettiläät toimivat
sillanrakentajina Suomeen
muuttaneiden venäjänkielisten ja suomalaisten
kulttuurilaitosten välillä."

Monikieliset suomalaisnuoret
Monikieliset suomalaisnuoret -hankkeen tavoitteena on normalisoida moninainen
suomalaisuus. Hankkeen ydin on laajentaa suomalaisuuden representaatiota mediassa ja yhteiskunnassa laajasti. Tämä edesauttaisi ymmärrystä siitä, että suomalaisuus ei ole kiinni nimestä tai ulkonäöstä. Kaikki Suomessa syntyneet ja kasvaneet
nuoret tulee nähdä yhtä lailla normaaleina suomalaisina, jotka rakentavat maamme
tulevaisuutta yhdessä.
Hanke on jatkoa vuodelta 2018.
Vuoden 2019 työn voi jakaa kevään kurssiin, kesän SuomiAreena -kokonaisuuteen
ja syksyn asiantuntijaseminaariin.
Ensimmäinen osio, yhteiskuntaopin soveltava kurssi järjestettiin yhteistyössä kahden helsinkiläisen koulun kanssa (Helsingin uusi yhteiskoulu ja Suomalais-venäläinen
koulu). Kurssille osallistui 21 nuorta. Kurssi toimi pohjustavana työpajakokonaisuutena kesän SuomiAreenan aktiviteetteja varten: kurssilla nuoret pääsivät tutustumaan suomalaisen yhteiskunnan peruspilareihin käytännönläheisten vierailujen ja
keskusteluiden kautta, keskustelemaan Ylen päätoimittajan kanssa ja pohtimaan
propagandaan liittyviä ilmiöitä.
Hankkeen toinen osio oli SuomiAreenaan liittyvä toimittajakurssi-kokonaisuus, joka
koostui Helsingissä järjestettävästä päiväleiristä ja pop up -toimituksen pystyttämisestä SuomiAreena -viikon ajaksi Poriin. Mukana oli 15 nuorta. Helsingin viikolla
osallistujat harjoittelivat SuomiAreenassa käytettäviä mediantuotannon keinoja ja
valmistautuivat tulevaan matkaan.
SuomiAreenan pop up -toimituksen työ rakennettiin yhteistyössä paikallisen Ylen
kanssa siten, että nuoret toimittajakurssilaiset tekivät audio-, video- ja kuvaraportteja SuomiAreenan keskusteluista ja tunnelmista Ylen käyttöön. ”Dimitrin, Zahran
ja Pekan” näkyminen Ylen sivuilla yhtä lailla suomalaisina nuorina kertomassa SuomiAreenan keskusteluista edistää hankkeen missiota parhaalla mahdollisella tavalla.
Tämän lisäksi osa nuorista teki erillisiä mediamateriaaleja kotikielillään, ja tässä taas
ajatuksena oli saada maahan muuttaneita yhteisöjä kiinnostumaan Suomen asioista.
Loppuvuodesta järjestetty seminaari kokosi yhteen hankkeen havaintoja sekä tutkimusyhteistyössä syntyneitä tuloksia. Seminaarissa esiintyivät säätiön edustajien
lisäksi Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman ALL YOUTH-tutkimushankkeen tutkijat, jotka olivat observoineet vuoden ajan Monikieliset suomalaisnuoret
-hankkeen toimintaa.
Konkreettisten toimintojen lisäksi hankkeen missio oli myös vuoden 2019 asiantuntija- ja vaikuttamistyön ytimessä.
Hanke jatkuu vuonna 2020 nuorten vetämällä Face2face Oodi -keskustelusarjalla
ja valtakunnallisen SuomiAreena -kokonaisuuden suunnittelulla.
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Keskeisenä ajatuksena
on rakentaa kaksikielisten
”lähettiläiden” yhteisö
CulturaLab_museot
Hankkeen tavoitteena on kehittää yhteistyötä Suomen venäjänkielisten sekä suomalaisten kulttuurilaitosten välillä. Keskeisenä ajatuksena on rakentaa kaksikielisten
”lähettiläiden” yhteisö, joka voi toimia sillanrakentajana Suomeen muuttaneiden venäjänkielisten ja suomalaisten kulttuurilaitosten välillä rakentaen yhteistyötä ja vuoropuhelua. Hanke on jatkoa vuodelta 2018.
Vuonna 2019 keskeisenä toimintona hankkeessa oli School of art mediation -koulutuskokonaisuus. Taustalla on ajatus mediaation hyödyntämisestä kotoutumisen
välineenä. Tässä tapauksessa mediaatio tarkoittaa yhteiskunnallisen keskustelun
herättämistä kulttuurin avulla.
Kurssin 16 osallistujaa valittiin avoimen haun kautta. Kolmen kuukauden pituinen
intensiivinen kurssi sisälsi avoimien luentojen sarjan sekä käytännönläheisiä työpajoja, joita vetivät kotimaiset ja ulkomaiset asiantuntijat. Lisäksi kurssiin kuului keskusteluita, tehtäviä sekä harjoituksia museoissa. Avoimet luennot keräsivät runsaasti
myös muuta yleisöä. Kurssi huipentui toukokuussa, kun kurssilaiset rakensivat omat
näyttöprojektinsa Museoliiton järjestämällä Museoviikolla.
Samalla kehitettiin myös toimintaa koulutusta saaneille alumneille. Alumnitoiminnan tarkoituksena on jatkaa säätiön ympärille muodostuneen yhteisön kehittämistä
ja yhteistyömahdollisuuksien rakentamista kulttuurilaitosten kanssa. Alumnitoiminnan puitteissa järjestettiinkin keskusteluita ja tapaamisia kulttuurilaitosten työntekijöiden kanssa.
Vuonna 2019 museohanke aloitti yhteistyön Museoviraston kanssa osana viraston
koordinoimaa laajaa EU-hanketta CultureLabs: Recipes for Social Innovation. Museoviraston hankkeessa kehitetään innovatiivisia menetelmiä osallistavaan kulttuuriperintötyöhön. 11 säätiön kurssit käynyttä henkilöä pääsi yhteistyöhankkeeseen mukaan.
Säätiön CulturaLab_museot hankkeen tiimoilta on tehty myös monipuolista asiantuntijatyötä: hankkeen toimintoja ja tuloksia esiteltiin muun muassa Museolehtoripäivien konferenssissa.
Vuonna 2019 syksyllä aloitettiin hankkeen evaluaatioprosessi. Prosessin tarkoituksena on tutkia ja arvioida hankkeen vaikuttavuutta ja paketoida hankkeen tulokset
ymmärrettävään ja kiinnostavaan muotoon. Evaluaatio toimii myös pohjana säätiön
tulevia hankkeita suunnitellessa.
Hanke jatkuu vuonna 2020 evaluaatioprosessin loppuunsaattamisella. Lisäksi
Museoviraston CultureLabs -yhteistyö jatkuu kevään 2020 ajan, ja myös alumnitoimintaan liittyviä tapaamisia ja keskusteluita jatketaan.

CULTURA-SÄÄTIÖ

”Kaupungit haluavat
tavoittaa kaikki
asukkaat mukaan
toimintaansa.”
Sense of Belonging ja muu kansainvälinen yhteistyö
Sense of Belonging (SOB) -hanke jatkoi vuonna 2018 alkanutta verkostoitumistoimintaa Baltian maiden kanssa. SOB-yhteistyöhankkeessa olivat mukana säätiön lisäksi
Tallinnan kaupunginmuseo sekä Latviasta Dots Säätiö ja Latvian Nykytaidekeskus.
Yhteistyöhanketta rahoitti Pohjoismainen Kulttuuripiste.
SOB-hankkeen tavoitteena oli tarkastella kulttuurilaitosten kotoutumista tukevaa roolia Virossa, Latviassa ja Suomessa keskittyen erityisesti maiden venäjänkielisiin väestöihin sekä vaihtaa kokemuksia vieraskielisten osallisuuden edistämisessä
ja yhteiskuntadialogin rakentamisessa. Lisäksi tavoitteena oli pohjustaa tulevaa
yhteistyötä.
Hankkeessa järjestettiin touko-elokuussa 2019 kolme seminaaria: Riiassa, Tallinnassa ja Helsingissä. Seminaareissa tutustuttiin partneriorganisaatioiden toimintaan,
ohjelmiin ja aloitteisiin sekä tarkasteltiin venäjänkielisten vähemmistöjen nykytilannetta Baltiassa ja Suomessa.
Verkostoitumisen aikana todettiin, että kaikki partneriorganisaatiot jakoivat kiinnostuksen kulttuurin ja taiteen osallistaviin keinoihin ja toimintamalleihin. Tästä näkökulmasta aloitettiin suunnittelemaan laajempaa yhteistyöhanketta, jossa kehitettäisiin ja testattaisiin kulttuuria hyödyntäviä
osallisuusmenetelmiä. Yhteinen hankehakemus EU:n Luova Eurooppa -ohjelmaan
valmisteltiin loka-marraskuussa 2019. Hakemuksen valmistelun aikana mukaan liittyi myös ruotsalainen partneri – Tensta Konsthall nykytaidekeskus, jolla on myös
kokemusta art mediation -menetelmästä. EU-hankkeen rahoitus selviää toukokuussa 2020.
Vuonna 2019 alkoi myös toinen kansainvälinen yhteistyöhanke ENACT (Communities, Languages and Activities App). Hankkeessa kehitetään sovellus, joka auttaa
tutustumaan eri kieliin ja kulttuureihin. Säätiön rooli on edistää Suomeen muuttaneiden venäjänkielisten ja suomenkielisen väestön vuorovaikutusta. Hanketta vetää
Newcastlen yliopisto (Iso-Britannia), ja mukana on myös Helsingin yliopisto, Boğaziçi
yliopisto (Turkki) sekä Universitat Autònoma de Barcelona (Espanja). Hanke jatkuu
vuoden 2021 loppuun saakka.
Vuonna 2020 edellä mainittujen toimintojen jatkumisen lisäksi säätiön kansainvälistä toimintaa kehitetään edelleen muun muassa asiantuntijavierailujen ja verkostoitumistapahtumien muodossa.

CULTURA-SÄÄTIÖ

Kaupunkiselvitykset ja -yhteistyö
Cultura-säätiön asiantuntijatyössä tärkeinä kumppaneina ovat kaupungit, sillä osallisuutta edistetään parhaiten paikallisesti. Taustalla on kaupunkien kasvava tarve
tavoittaa kaikki asukkaat osallistumaan kaupungin toimintaan ja kehittämiseen.
Vuonna 2019 Cultura-säätiö teki vaikuttavaa asiantuntijatyötä yhteistyössä
Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa. Säätiö toteutti kaupungeissa selvitysprosessit sekä tuotti konkreettisia toimenpide-ehdotuksia liittyen niiden venäjänkielisiin asukkaisiin.
Espoon kaupungin kulttuurin tulosyksikön kanssa toteutettiin keväällä 2019 selvitys,
jossa oli kaksi osaa: venäjänkielisten asukkaiden kulttuuripalveluiden käyttö sekä Espoon venäjänkielinen järjestökenttä. Selvityksen materiaali kerättiin verkkokyselyllä ja
haastatteluilla. Lisäksi toimenpide-ehdotusten muodostamista tukemaan järjestettiin
avoin keskustelutilaisuus kaikille espoolaisille. Selvitys julkaistaan alkuvuodesta 2020.
Vantaan kaupungille säätiö toteutti selvityksen venäjän- ja arabiankielisten kuntalaisten osallistumisesta ja vaikuttamisesta. Selvityksessä kartoitettiin myös tietoisuutta kunnan palveluista ja niiden käytöstä. Selvitystyö sijoittui syksyyn 2019, ja
selvitys valmistui joulukuussa. Materiaali kerättiin verkkokyselyillä, haastatteluilla sekä
ryhmäkeskusteluiden avulla. Säätiö esittelee tuloksia Vantaan kaupungin työntekijöille maaliskuussa 2020, jonka jälkeen selvitys julkaistaan myös laajemmalle yleisölle.
Lisäksi vuoden 2019 syksyllä Cultura-säätiö haki yhteistyössä sekä Espoon että
Helsingin kaupunkien kanssa mukaan Sitran demokratiakokeilut 2020-hankkeeseen.
Helsingin kanssa tehty hakemus pääsi jatkoon ja hanketta valmistellaan eteenpäin
yhdessä Helsingin kanssa. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosiin 2020 ja 2021. Myös
uutta kaupunkiselvitystä suunnitellaan vuodelle 2020.

SVETLANA MIKHAILOVA

Cultura-säätiön julkaisusarja
Cultura-säätiön asiantuntijatyön keskeinen osa on tiiviiden tietopakettien tuottaminen. Tietopaketit tarjoavat näkökulmia säätiön työhön liittyviin yhteiskunnallisiin
kysymyksiin päätöksenteon tueksi. Tietopaketit voivat olla kohdennettu laajalle yleisölle tai spesifimmin jollekin tietylle päättäjätaholle aiheesta ja näkökulmasta riippuen.
Tietopaketit pohjautuvat säätiön työssä esiin tuleviin teemoihin, säätiön tekemiin
selvityksiin tai muiden organisaatioiden tekemiin selvityksiin tai tutkimuksiin.
Vuonna 2019 Cultura-säätiö tuotti tietopaketin ”Keitä ovat Suomen venäjänkieliset”, joka sisälsi tilastojen ja perustietojen lisäksi näkökulmia venäjänkielisten yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja tarjosi pohdittavaa päättäjille. Tietopakettia jaettiin
vuoden aikana tavatuille päättäjille, median edustajille ja yhteiskunnallisille toimijoille.
Vuonna 2020 julkaisusarjaa jatketaan kahdella eri teemoihin syventyvällä tietopaketilla. Jokaisesta tietopaketista järjestetään myös mediatilaisuus.
Muu asiantuntijatyö
Säätiö teki vuoden 2019 aikana laajasti yleistä asiantuntija- ja vaikuttamistyötä osallistumalla muun muassa seminaareihin ja keskustelutilaisuuksiin sekä viestinnällisin
keinoin. Säätiön ohjelmajohtaja Eilina Gusatinsky esiintyi Yle radiossa puhumassa
venäjänkielisten suomalaisten asioista. Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton
lehdessä ilmestyi säätiön kirjoittama kolumni siitä, miten tärkeää on saada venäjänkieliset suomalaisnuoret tuntemaan itsensä osaksi Suomen historiaa. Samaa aihepiiriä käsittelevä kolumni ilmestyi myös Mediataitoviikon lehdessä, joka saavutti laajasti
opettajia ja opetushenkilökuntaa.
Cultura-säätiön asiantuntijaroolin vakiintuminen suomalaisessa yhteiskunnassa
näkyi vuoden aikana selvästi: säätiön edustajia kutsuttiin mukaan erilaisiin yhteistyöhankkeisiin ja asiantuntijaryhmiin, ja säätiöltä pyydettiin lausuntoja sekä kommentteja
useisiin ohjelmiin sekä toimenpiteisiin. Loppuvuodesta 2019 säätiö kutsuttiin mukaan
laajaan Suomalaisuus 2020 -yhteistyöhankkeeseen, jossa edistetään suomalaisten
yhteenkuuluvuutta ja kansallista resilienssiä. Säätiön edustaja pyydettiin asiantuntijaksi myös Erätauko-säätiön työryhmään, jossa rakennetaan yhteiskunnallista dialogia edistäviä menetelmiä.
Säätiö aloitti vuonna 2019 myös venäjänkielisten järjestöjen kartoitus- ja verkostoitumistyön. Tarkoituksena on vahvistaa säätiön asiantuntemusta venäjänkielisten
järjestöjen tilanteesta ja kehittää säätiön roolia järjestöjen sekä muun muassa kaupunkien välisen yhteistyön mahdollistamisessa. Ensimmäiset kokeilut järjestettiin
Espoon kaupungin järjestöyhteistyötä fasilitoivien toimijoiden kanssa vuoden 2019
lopulla, ja työtä jatketaan vuonna 2020.
Vuonna 2020 säätiö jatkaa panostamista asiantuntijatyöhön ja selkeän asiantuntijaroolin kehittämiseen.

Juhlarahasto – venäjän kieli kiinnostaa
Säätiön hallinnoiman juhlarahaston tehtävänä on edistää venäjän kielen ja kieleen

Myönnetyt apurahat kohteittain, €
Opiskelu / aineistonhaku
39 490 €
Oppimateriaalit
44 800 €
Opinto- ja leirikoulumatkat
12 100 €
Kulttuurityö ja harrastaminen
45 310 €
Tutkimus
9 180 €

ALEJANDO LORENZO

Muu
2 040 €

liittyvän kulttuurin opiskelua, opetusta ja tutkimusta Suomessa.
Keväällä Juhlarahasto julkaisi vuonna 2018 teetetyn selvityksen venäjän kielen
opetuksesta Suomessa eri ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa ei-pääaineena tapahtuvan venäjän kielen opetuksesta. Selvityksen perusteella voi todeta,
että oppilaitoksissa venäjän kieli kiinnostaa yhä sekä vieraana kielenä että äidinkielenä, sillä tarjolla olevat venäjän kielen kurssit täyttyvät opiskelijoista aina. Selvityksen
julkistaminen herätti paljon keskustelua ja keskustelussa tärkeäksi nostettiin oppilaitosten ja yritysten välisen yhteistyön kehittäminen. Yhteistyötä edistämään päätettiin
organisoida kansallinen rekrytointitilaisuus, missä näytettäisiin, kuinka venäjän kielen
osaaminen voi olla valtti rekrytoinnissa, ja jossa venäjänkielisen osaamisen kysyntä
ja tarjonta pääsisivät kohtaamaan. Tilaisuus järjestettiin keväällä 2020 Joensuussa
suomalais-venäläisen kauppakamarin ja Itä-Suomen yliopiston toimesta.
Vuonna 2019 säätiö järjesti kahvitilaisuuden apurahansaajille maaliskuussa Säätytalolla sekä apurahainfon tulevasta apurahahausta Tampereella. Apurahainfoon
valittiin apurahansaajat esittelemään opiskeluaan/hankettaan. Samassa yhteydessä järjestettiin keskustelu venäjän kielen opiskelusta alueella yhdessä Suomi-Venäjä
-Seuran Länsi-Suomen piirin kanssa.
Apurahojen maksut vuonna 2019
Vuoden 2018 apurahahaun apurahoja maksettiin vuonna 2019 yhteensä 152 920,00 €
(79 kpl). Hakijoista 41 % sai apurahan. Kulttuurityöhön ja venäläisen kulttuurin harrastamiseen myönnettiin vajaa kolmannes rahoituksesta. Melkein saman verran saivat
opiskelu/aineistonhaku Venäjällä sekä oppimateriaalien laatiminen.
Vuoden 2019 apurahahaku
Juhlarahaston viides apurahahaku järjestettiin syksyllä 2019. Kuusi ulkopuolista asiantuntijaa arvioi hakemukset.
Syksyn 2019 apurahahaussa hakemuksia saapui yhteensä 157 kappaletta, yhteisarvoltaan 851 810 €. Stipendihakemuksia tuli 101 kappaletta (472 910 €) ja hankeapurahahakemuksia 56 kappaletta (378 900 €). Juhlarahaston johtokunta teki
päätöksen jaettavien apurahojen suuruudesta tammikuussa 2020.
Omaisuudenhoito
Juhlarahaston pääoman omaisuudenhoito on jaettuna tasaisesti Evli Pankki Oyj:n, OP
Varainhoito Oy:n ja LähiTapiola Oy:n kesken. Kaksihenkinen raha-asiain hoitokunta vastaa varojen sijoittamisesta ja käyttämisestä sekä valvoo sijoitusohjeen noudattamista.
Juhlarahaston pääoma, tuotot ja hallintokulukorvaus
Pääoman 10 000 000 €, tuottokertymä oli 31.12.2019 1 774 753€, sijoitusten 12 kk
tuottojen ka 13,6 %. Hallintokulukorvausta saatiin vuonna 2019 0 euroa, johtuen
vuoden 2018 sijoitusten negatiivisesta kurssikehityksestä.

OPETUS- JA
KULTTUURIMINISTERIÖN
TAVOITTEITA EDISTÄMÄSSÄ

SVETLANA MIKHAILOVA

Cultura-säätiö saa perusrahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, ja siten sen
tavoitteiden tulee edistää ministeriön tavoitteita.
Säätiön tavoitteena on edistää Suomen venäjänkielisten osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa kulttuurin keinoin sekä tukea venäjän kielen opiskelua Suomessa.
Tämä on linjassa Opetus- ja kulttuuriministeriön säätiölle asettamien tavoitteiden
kanssa. Ministeriön asettamissa tavoitteissa ydin on eri väestöryhmien osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksien lisääminen, jota toteutetaan lisäämällä tietoa ja
osaamista kaksisuuntaisesta integraatiosta ja kehittämällä kulttuurista monimuotoisuutta edistävää vuoropuhelua ja osallisuutta lisääviä matalan kynnyksen tilaisuuksia.
Ministeriön tavoitteisiin kuuluu myös Juhlarahaston toiminnan kehittäminen. Toteuttaessamme missiotamme edistämme Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategisia tavoitealueita.
Opetus- ja kulttuuriministeriö oli asettanut Cultura-säätiölle seuraavat, kulttuuripolitiikan strategiasta sekä taide- ja kulttuuripolitiikan talousarviotavoitteista johdetut tavoitteet vuodelle 2019:
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Tavoite 1: Vahvistetaan eri väestöryhmien kulttuuriin osallistumisen ja vaikuttamisen
mahdollisuuksia lisäämällä tietopohjaa ja osaamista kaksisuuntaisesta integraatiosta
sekä kehittämällä kulttuurista monimuotoisuutta tukevaa vuoropuhelua ja osallisuutta
edistäviä matalan kynnyksen tilaisuuksia ja kulttuuripalveluja venäjänkieliselle väestölle.
Tavoite 2: Taiteellisen ja luovan työn tekemisen edellytyksiä parannetaan luomalla
kohtaamispaikkoja kulttuurista monimuotoisuutta tukevalle toiminnalle, jonka avulla
pyritään luomaan uusia toimintamuotoja osallisuuden ja kaksisuuntaisen kotoutumisen edistämiseksi.
Tavoite 3: Kulttuurin perustan elinvoimaisuudesta ja vahvuudesta huolehditaan
kehittämällä Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahaston toimintaa, joka
tukee venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua, parempaa vastavuoroista ymmärtämistä
ja kansainvälistymistä.
Tavoite 4: Cultura-säätiön omilla tuotoilla ja rahoituksella (ei sisällä julkisia tukia)
katetaan toiminnasta vähintään 15 prosenttia.

Säätiön tapahtumat, tilaisuudet ja selvitykset
(numeron puuttuessa, ei aikaisempaa seurantaa/tavoitetta)
Mittari

OKM:N ASETTAMAT
SEURANTAMITTARIT
VUODEN 2019 TYÖN
TULOKSISTA

v. 2017
toteuma

v. 2018
toteuma

v.2019
tavoite

v. 2019
toteuma

v. 2020
tavoite

Seminaarien/konferenssien
määrä (kpl)

4

4

3

5

5

Mediatilaisuuksien määrä (kpl)

1

1

1

2

4

Keskustelutilaisuuksien ja
luentojen määrä (kpl)

14

20

18

30

28

Osallistavien työpajojen ja
koulutusten määrä (kpl)

4

40

15

39

15

Uusien selvitysten, toimintamallien ja
toimenpide-ehdotusten määrä (kpl)

1

4

4

4

3

v. 2017
toteuma

v.2018
toteuma

v.2019
tavoite

v. 2019
toteuma

v. 2020
tavoite

Yhteistyökumppanit pääkaupunkiseudulla (kpl)

-

25

21

69

50

Yhteistyökumppanit muun Suomen alueilla (kpl)

-

4

10

8

20

Yhteistyökumppanit kansainvälisesti (kpl)

-

4

6

19

20

Tavatut venäjänkieliset yhdistykset (kpl)

11

8

20

21

20

Tavatut muut yhdistykset (kpl)

3

16

10

28

30

tapaamiset yhteiskunnallisten vaikuttajien kanssa

-

52

20

60

50

Annetut lausunnot

-

3

2

1

2

Juhlarahaston apurahahaut (kpl)

1

1

1

1

1

Juhlarahaston hakemusten määrä (kpl)

172

192

200

157

200

Henkilöstömenot kokonaismenoista (%)

63 %

63 %

60%

59%

51%

-

8

10

7

10

Muut seurantamittarit
SVETLANA MIKHAILOVA

(numeron puuttuessa, ei aikaisempaa seurantaa/tavoitetta)

Seurantamittari

Digitaaliset jakelun muodot (striimaukset,
tallenteet, tv-esitykset), tapahtumien määrä

Säätiön toimintaa ja taloutta kuvaavat seurantamittarit
Mittari

v. 2017
toteuma

v. 2018
toteuma

Yleisavustuksen ulkopuolinen rahoitus (%)

3%

5,1 %

Omarahoitusosuus (%)

3%

3%

v. 2019
toteuma

v. 2020
tavoite

14 %

14 %

15%

9%

15 %

v. 2017
toteuma

v. 2018
toteuma

v.2019
tavoite

v. 2019
toteuma

v. 2020
tavoite

8

8,7

9

9

9,5

24

93

43

84

80

-

287

350

561

500

Yleisökontaktit (kpl)

3264

2602

3000

2732 (7782
verkossa)

3000

Valtion osuus kokonaisrahoituksesta (%)

97 %

97 %

85 %

91 %

85 %

v.2017
toteuma

v. 2018
toteuma

v. 2019
tavoite

v.2019
toteuma

v. 2020
tavoite

846

890

950

1319

1500

1

4

4

4

8

2023
(Facebook)
/1710
(Instagram)

2443/
279/
2018

3000/
450/
2150

3179/
383/
2186
*

4000/
500/
3000

Artikkelit, joissa Cultura-säätiö mainittu

11

22

28

24

30

Haastattelut

4

3

6

7

10

Lehdistötiedotteet

2

3

6

4

10

Omat blogit, podcastit ym.

7

4

8

4

10

Seurantamittari
Henkilöstön määrä (htv)
Kaikkien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä (kpl)

KIRILL REZNIK

Kaikki aktiiviset kontaktit (kpl)

v. 2019
tavoite

Viestinnän mittarit
Mittari
Uutiskirjeen tilaajat
Lähetetyt uutiskirjeet
Facebook/ Twitter / Instagram -seuraajat
(Cultura-säätiö, CulturaFest ja Monikieliset
suomalaisnuoret)

*Tiedotuskampanjan kattavuus on yli 1 100 000 yhteystietoa

TALOUS

HENKILÖSTÖ,
TYÖKYVYN
TUKEMINEN JA
HENKILÖSTÖN
KEHITTÄMINEN

Säätiö saa perusrahoituksensa opetus- ja kulttuuriministeriöltä taiteen ja kulttuurin veikkaus-voittovaroista. Lisäksi säätiö saa hallintokulukorvausta Valtiopäivätoiminnan 150. vuoden juhlarahaston hallinnoinnista, muita avustuksia sekä tuloja
palveluiden myynnistä.

Vuonna 2019 tarkennettiin säätiön strategiaa ja hallinnon tehostaminen vietiin loppuun. Muutosten seurauksena viestintä ja Juhlarahaston tekninen ylläpito ulkoistettiin. Vuoden aikana kolmen htv:n resurssit siirrettiin hallinnosta ja tukitoiminnoista
hankkeiden ja asiantuntijatyön toteuttamiseen. Säätiössä avattiin neljä uutta sisältöä
tuottavaa vakanssia.

Toiminta
Säätiön käytettävissä olevat varat vuodelle 2019 olivat 920 068,54 €, joista valtionavustusten määrä oli yhteensä 847 406,09 €, sisältäen OKM:n yleisavustuksen
807 000 €, erityisavustuksen 25 288 € Monikieliset suomalaisnuoret -hankkeelle
sekä muita valtionavustuksia 15 118,09 €. Muita, ei-julkisia, tuottoja ja varainhankintaa säätiöllä oli yhteensä 72 662,45 € (9 % yleisavustuksesta).
Säätiön kokonaiskulut vuonna 2019 olivat 920 034,63 €. Palkat maksettiin
toimintavuonna 8,6 henkilötyövuoden mukaan: vakituisia 5,57 htv, määräaikaisia
3,04 htv. Henkilöstökulut olivat 62 % (572 026,77 €) ja toimitilakulut 8 % (70 052,70 €)
kokonaismenoista, yhteensä 642 079,47 €. Muut varsinaisen toiminnan kulut olivat
30 % (277 955,16 €) kokonaismenoista.
Kun säätiön tuotot olivat yhteensä 920 068,54 € ja kulut vastaavasti –920 034,63 €,
niin toiminnan tulos oli 33,91 €.
Säätiön peruspääoman – 121 000 euroa – salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito
Oy. Pääoman markkina-arvo oli 31.12.2019, 140 990,44 € (2018/127 374,70 €)

Organisaation vahvuutena on monipuolinen henkilökunta, jossa yhdistyvät erilaiset
osaamisen painopisteet ja laaja asiantuntemus. Henkilöstön kehittyminen ja asiantuntemuksen kasvaminen on varmistettava jatkossakin. Nykyinen henkilöstö on erittäin
motivoitunutta ja sitoutunut säätiön missioon ja työhön. Tämä tilanne muodostaa
hyvän pohjan säätiön uudelle, pysyvälle henkilöstöstrategialle.
Vuonna 2019 säätiössä työskenteli yhdeksän henkilöä. Näiden lisäksi säätiössä oli
kaksi henkilöä työharjoittelussa sekä kaksi henkilöä kieliharjoittelussa.
Säätiö pitää tärkeänä oman työyhteisön vuorovaikutuksen kehittämistä. Vuoden aikana säätiössä on ollut useita työ- ja kieliharjoittelijoita. Vuoden 2019 aikana
Cultura-säätiö osallistui Helsingin yliopiston tutkimushankkeeseen ”Suomen kielen
tilanteinen oppiminen” (www.helsinki.fi/fi/tutkimusryhmat/suomen-kielen-tilanteinen-oppiminen ), jossa etsitään tapoja hyödyntää tehokkaammin aikuisten suomen
kielen oppijoiden työympäristön tarjoamia kielenoppimisen mahdollisuuksia. Tutkijat videoivat säätiön monikielisiä kokouksia ja haastattelivat säätiön työntekijöitä.
Aineiston kerääminen jatkuu vuonna 2020, mutta jo nyt kerätystä aineistosta on
esitelmöity tieteellisessä konferenssissa ja tekeillä on sekä kotimaisia että kansainvälisiä tutkimusartikkeleita.

Tilintarkastajat
Säätiön taloushallintopalveluista vastasi Aallon Tilitoimisto Oy. Tilintarkastajana toimi
Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Nenonen.

HALLINTO
JA TOIMINTAPERIAATTEET
Säätiön toiminnan lähtökohtina ovat hyvä hallintotapa ja avoin, läpinäkyvä ja tehokas
hallinto. Hallintoa ohjaavat periaatteet perustuvat säätiölakiin ja säätiön sääntöihin.
Säätiön toimintaperiaatteet on kirjattu säätiön keskeisiin asiakirjoihin ja niissä on
huomioitu uuden säätiölain mukainen lähipiiriohje.
Hallitus ja juhlarahaston toimielimet
Opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi 18.01.2019 säätiölle hallituksen seuraavaksi
kolmivuotiseksi toimikaudeksi. Hallituksessa on kahdeksan jäsentä.
Hallitus
· Hallituksen puheenjohtaja, strategiajohtaja Janna Puumalainen (Joensuun kaupunki)
· Varapuheenjohtaja Malmitalon johtaja Antti Manninen (Helsingin kaupunki)
Muut jäsenet:
• Monikulttuurisuusasiainpäällikkö Hannele Lautiola (Vantaan kaupunki)
• Sivistyspalveluiden johtaja Lauri Savisaari (Tampereen kaupunki)
• Freelance näyttelijä Anastasia Trizna (Helsinki)
• Kääntäjä, Jevgeni Bogdanov (Lahti)
• FT, apulaisprofessori Olga Davydova-Minguet (Itä-Suomen yliopisto)
• Viestintäjohtaja Alina Kujansivu (Lappeenrannan kaupunki)
Hallitus kokoontui kuusi kertaa vuonna 2019.
Juhlarahaston johtokunta
• Johtokunnan puheenjohtajana toimi kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä 13.06.2019 asti.
• Uutena puheenjohtajana aloitti kansanedustaja Jukka Kopra.
Jäsenet:
• Emeritus pääsihteeri Merja Hannus
• Professori Tomi Huttunen (Helsingin yliopisto)
• Professori Matti Turtiainen (Itä-Suomen yliopisto)
• Kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen (opetus- ja kulttuuriministeriö)
• Juhlarahaston asiamiehenä jatkaa Pekko Kohonen

Juhlarahaston raha-asianhoitokunta
Lisäksi juhlarahastolla on raha-asiain hoitokunta, jossa sääntöjen mukaan on enintään
kolme jäsentä. Vuoden 2019 alusta raha-asiain hoitokunnassa jatkavat professori
Matti Turtiainen (pj) sekä toimitusjohtaja Markku Savikko.
Juhlarahaston johtokunta kokoontui kaksi kertaa. Raha-asiain hoitokunta kokoontui neljä kertaa.
Lähipiiri
Vuoden 2013 alussa toimintansa aloittaneen Cultura-säätiön perusti Suomen valtio,
käytännössä opetus- ja kulttuuriministeriö. Muina perustaja tahoina ovat Helsingin,
Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun, Lappeenrannan ja Joensuun kaupungit sekä
Suomi-Venäjä-seura ry ja Suomen venäjänkielisten yhdistysten liitto ry. Opetus- ja
kulttuuriministeriö luovutti säätiön peruspääomaan (121 000 euroa) 80 000 euroa
ja edellä mainitut kaupungit 5 000 euroa sekä Suomi-Venäjä-seura sekä Suomen
Venäjänkielisten yhdistysten liitto kukin 3 000 euroa.
Perustajiensa lisäksi säätiön lähipiiriin kuuluvat säätiön hallituksen sekä juhlarahaston johtokunnan ja raha-asiain hoitokunnan jäsenet, asiamies, säätiön tilintarkastaja sekä näiden perheenjäsenet ja määräysvallassa tai omistuksessa olevat yhteisöt.
Säätiön perustajan, Suomen valtion, osalta lähipiiriin kuuluvia ei ole mahdollista yksilöidä. Hallitukselle ja johtokunnalle, ml. raha-asiain hoitokunta, maksettiin kokouspalkkiot opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamien palkkioperusteiden mukaisesti:
puheenjohtajalle 110 euroa ja hallituksen jäsenille 70 euroa/ kokous. Hallitukselle,
johtokunnalle ja säätiön asiamiehelle maksettiin palkkoja ja palkkioita vuonna 2019
yhteensä 87 272,67 euroa, matkakustannuksia korvattiin yhteensä 5 054,88 euroa.
Säätiön hallitus ja juhlarahaston johtokunta sekä asiamies eivät ole saaneet ylimääräistä tai vastikkeetonta taloudellista etua eikä heille ole annettu avustuksia säätiön
hallinnoimasta juhlarahastosta.
Hallitus edustaa säätiötä ja huolehtii säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä päättää säätiön säännöistä ja muista toiminnan, hallinnon ja taloudenhoidon kannalta tarpeellisista sisäisistä säännöistä. Lisäksi hallitus huolehtii
Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahastoon liittyvien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta.
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www.culturas.fi

