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JOHDANTO

Cultura-säätiö

SVETLANA MIKHAILOVA

Cultura-säätiö on asiantuntijaorganisaatio, jonka tarkoituksena on kehittää ja
vahvistaa venäjänkielisen väestön kielellistä identiteettiä ja edesauttaa venäjänkielisen kulttuurin kehittymistä Suomessa sekä muutoin kehittää kaksisuuntaista ja
monialaista integraatiota. Säätiön tarkoituksena on myös edistää kulttuurien välistä
vuorovaikutusta kansallisesti ja kansainvälisesti. Samalla kehitetään kotoutumisen
edistämiseen ja maahanmuuttajien osallistumismahdollisuuksiin liittyviä prosesseja
myös yleisesti.
Lisäksi Cultura-säätiö hallinnoi Eduskunnan 150. juhlavuoden Juhlarahastoa, josta
jaetaan apurahoja suomalaisten venäjän kielen opiskeluun, opetukseen ja tutkimukseen.

SVETLANA MIKHAILOVA

Asiamiehen katsaus

”Vuoden aikana
järjestämiemme
tapahtumien määrä
moninkertaistui.”

Vuosi 2020 oli monella tapaa poikkeuksellinen ja täynnä muutoksia sekä uudistuksia. Cultura-säätiön sekä sen hallinnoiman Juhlarahaston toiminnassa tämä tarkoitti
fokusointia, tavoitteiden kirkastamista, uudelleenbrändäystä sekä uusien toiminta‑
tapojen käyttöönottoa. Koronaviruksen aiheuttamilta vaikutuksilta emme tietenkään
myöskään välttyneet.
Alkuvuodesta 2020 ajoimme sisään paljon uusia toimintatapoja, joita olimme edellisenä vuonna kehittäneet. Otimme käyttöön uuden taloushallintojärjestelmän, loimme
uudet verkkosivut ja kilpailutimme ulkopuolisen viestintäkumppanin.
Samassa uudistuspuuskassa päivitimme sekä säätiön että Juhlarahaston brändit
kuvaamaan paremmin niiden nykyistä toimintaa. Säätiön kohdalla uusi visuaalinen
ilme ja logo saivat inspiraationsa tietokoneen näytöltä tutusta upload-/downloadsymbolista. Tämä kuvastaa säätiön tehtävää kotoutumisen edistämiseen liittyvän
tiedon keräämisessä ja eteenpäin välittämisessä. Toisaalta logo symbolisoi myös
fokusta – maalia, johon tähdätään. Tämä kertoo siitä, että säätiön työllä on tarkka
ja selkeä päämäärä.
Juhlarahaston brändi ja viestintä uudistuivat nykyaikaisemmiksi sekä huomattavasti tehokkaammiksi: rahasto sai käyttöön omat viestintäalustat ja -kanavat ja sen
viestintä rakennettiin selkeämmäksi. Juhlarahaston kohdalla reflektointia ja kehitystyötä tehtiin myös muilta osin: apurahajärjestelmä uudistettiin ja apurahoihin liittyvää
kriteeristöä selkeytettiin.
Sekä Cultura-säätiön että Juhlarahaston työssä koronaviruksen aiheuttama
tilanne kiihdytti digitalisaatiota ja virtuaalisen tekemisen määrää. Vuoden aikana järjestämiemme tapahtumien määrä moninkertaistui: reagoimme nopeasti tilanteeseen
ja organisoimme toimintaamme etänä ketterästi vastaten kysyntään, jota poikkeuksellinen tilanne aiheutti.
Cultura-säätiön työ otti vuoden 2020 aikana kaksi aimoharppausta. Säätiön
MeM-hanke oli ainoa suomalaisen organisaation johtama hanke, joka sai rahoitusta
EU:n Luova Eurooppa -hausta. Lisäksi uudenlainen palvelumuotoilumetodologiaa
hyödyntävä kotoutumispalveluiden kehittämistyö aloitettiin yhteistyössä suomalaisten viranomaisten kanssa.
Pekko Kohonen
Cultura-säätiön asiamies

TOIMINTA JA
TULOKSET 2020

Asiantuntijatyö

”Säätiön tavoitteena on tukea
kotoutumispalveluita ja -prosesseja
tuottavia viranomaisia tarjoamalla
hyödyllistä tietoa ja kehitysehdotuksia.”

Koronakriisiin liittyvä asiantuntijatyö
Koronakriisin alkuvaiheessa keväällä 2020 säätiö selvitti venäjänkielisten maahanmuuttajien tiedonsaantia tilanteesta toteuttamalla valtakunnallisen verkkokyselyn.
Kyselyssä selvitettiin tiedonsaannin lisäksi myös luottamusta suomalaisten viranomaisten ja muiden toimijoiden tarjoamaan tietoon. Verkkokyselyn rakentamisessa
tehtiin yhteistyötä Valtioneuvoston kanslian kanssa, ja tuloksia hyödynnettiin muun
muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.
Lisäksi venäjänkielisille järjestöille toteutettiin kysely, jossa selvitettiin muun muassa
järjestöjen tekemää tiedonvälitystä asiakkailleen koronaan ja sen vaikutuksiin liittyen.
• 2 verkkokyselyä, 1 selvitysraportti, 2 blogia
Kotoutumispalveluiden kehitystyö
Säätiön tavoitteena on tukea kotoutumispalveluita ja -prosesseja tuottavia viranomaisia tarjoamalla hyödyllistä tietoa ja kehitysehdotuksia.
Syksyllä 2020 säätiö aloitti uudenlaisen ja tehokkaan kotoutumispalveluihin liittyvän
kehittämistyön toteuttamalla kvalitatiivisen asiakaspolkuanalyysin maahanmuuttajien
ohjautumisesta TE-toimiston kotoutumispalveluiden piiriin. Asiakaspolkuanalyysin
toteutuksessa tehtiin yhteistyötä TEMin, ELY-keskuksen, TE-palveluiden sekä
Helsingin kaupungin kanssa. Prosessissa hyödynnettiin vahvasti palvelumuotoilumetodologiaa.
Asiakaspolkuanalyysin pohjalta rakennettiin tietopaketti, joka julkaistiin verkko
sivustomuodossa alkuvuodesta 2021.
Vuonna 2020 aloitettu kotoutumispalveluiden kehitystyö jatkuu säätiön asian
tuntijatyön kärkitoimintana vuonna 2021. Erityisesti keskitytään alkuvaiheen kotoutumisprosessiin liittyviin palveluihin ja heikkojen tai toimimattomien kohtien paikantamiseen. Keskeisenä metodina tulee olemaan kvalitatiivisten asiakaspolkuanalyysien
tekeminen sekä palvelumuotoilun keinojen soveltaminen. Lopputuotteissa visuaalisuus ja helppokäyttöisyys ovat keskeisiä ominaisuuksia. Vuonna 2021 tuotetaan viisi
asiakaspolkuanalyysia ja niiden pohjalta tehtyä lopputuotetta.
Vuoden 2020 aikana säätiö toimi myös asiantuntijana kotoutumisen selonteon
valmistelussa työpajatyöskentelyyn osallistumalla.
• 1 asiakaspolkuanalyysi (tietopaketti), 2 asiantuntijatyöpajaa

CULTURA-SÄÄTIÖ

”Järjestöihin liittyvän
toiminnan tavoitteena on
kehittää niiden kotoutumista
tukevaa roolia kaupungeissa
tai kunnissa.”

Järjestöyhteistyö
Vuonna 2020 säätiö teki asiantuntijatyötä venäjänkielisiin järjestöihin liittyen. Järjestöihin liittyvän toiminnan tavoitteena on kehittää niiden kotoutumista tukevaa roolia
kaupungeissa tai kunnissa. Tämä toiminnan kautta myös säätiön erityisasiantuntemus
venäjänkielisen järjestökenttään kysymyksissä vahvistuu.
Vuoden 2019 lopulla aloitettua yhteistyötä Espoon kaupungin järjestöyhteistyöstä
vastaavien toimijoiden kanssa jatkettiin vuonna 2020 kahdella järjestötapaamisella,
joissa säätiö fasilitoi keskustelua kaupungin ja venäjänkielisten järjestöjen välillä. Alkukeväällä 2020 toteutettiin myös verkkokysely, jolla selvitettiin koronavirusepidemian
vaikutuksia venäjänkielisten järjestöjen toimintaan ympäri Suomen. Vuoden 2020
aikana luotiin lisäksi kattava järjestötietokanta, jonka kehittämistä ja päivittämistä
jatketaan myös tulevina vuosina.
Tähän mennessä tehdyn kattavan pohjatyön perusteella työtä jatketaan ja laajennetaan vuonna 2021, jolloin säätiö selvittää venäjänkielisten järjestöjen potentiaalia
kotoutumista tukevien palveluiden tuottamisessa eri kaupungeissa. Selvityksen ohessa etsitään ja suunnitellaan keinoja, jotka voisivat vahvistaa järjestöjen valmiuksia
tuottaa tulevaisuudessa kunnille kotoutumispalveluita sekä kehitetään toimintamalli,
jonka avulla tuetaan kaupunkien ja järjestöjen yhteistyön rakentumista kotoutumispalveluiden tuottamisessa.
• 1 tietokanta, 2 järjestöille suunnattua keskustelutilaisuutta
Kulttuurisen moninaisuuden työryhmä
Vuonna 2020 Cultura-säätiö on osallistunut Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman kulttuuripolitiikkaa, maahanmuuttoa ja kulttuurista moninaisuutta käsittelevän
työryhmän työskentelyyn. Työryhmän tehtävänä on ollut valmistella ehdotukset linjauksiksi ja toimenpiteiksi, joita toteuttamalla kulttuurinen moninaisuus ja maahanmuutto näkyvät ja vaikuttavat kulttuuripolitiikassa väestökehityksen mukaisesti.
Työryhmällä oli 7 kokousta, sen lisäksi työryhmän jäsenet työskentelivät alkusyksystä
myös temaattisissa alaryhmissä. Työryhmän loppuraportti luovutettiin tiede- ja
kulttuuriministeri Annika Saarikolle keskiviikkona 20.1.2021.

Hankkeet
Demokratiakokeilut 2020: Helsinki
Cultura-säätiö on toiminut Helsingin kaupungin kumppanina hankkeessa, joka
toteutettiin osana Sitran ja Kuntaliiton Demokratiakokeilut 2020 -kokonaisuutta.
Helsingin hankkeen kärkitavoitteena on vahvistaa venäjänkielisten helsinkiläisten
tietämystä kaupungin osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista ja kokeilla keinoja
osallistumisen lisäämiseksi.
Hankkeeseen kuului verkkokysely venäjänkielisille asukkaille, avoimia infotilaisuuksia,
alueellisia osallisuuskokeiluja, mm. venäjänkielisten osallistuminen pormestari-iltaan
Kannelmäessä ja Uutta Itä-Helsinkiä -tilaisuuksiin verkossa. Vahvana osana prosessia
oli myös OmaStadi osallistuvan budjetoinnin kokonaisuus (fasilitaattoreiden koulutus,
ideointityöpajat kirjastoissa ja kouluissa).
• 1 verkkokysely ja verkkokyselyraportti, 3 fasilitaattorikoulutusta, 50 ideointityöpajaa (yli 350 osallistujaa), yli 70 venäjänkielisten ideaa OmaStadi-alustalla, 2
alueellista osallisuuskokeilua.
CulturaList
CulturaList on verkkojulkaisu, joka tukee Suomeen muuttaneiden venäjänkielisten
kotoutumista tarjoamalla heille kuratoituja sisältöjä suomalaisesta kulttuurista ja
yhteiskunnasta helposti lähestyttävässä ja innostavassa muodossa.
Verkkojulkaisu ilmestyy kerran kahdessa kuukaudessa, ja sen voi tilata suoraan
omaan sähköpostiin. Joka julkaisu keskittyy eri teemaan ja esittelee siihen liittyviä
kiinnostavia projekteja, ilmiöitä, kirjoja, musiikkia, perinteitä ja ajankohtaisia kulttuuri‑
tuotteita. Sisällöt kirjoitetaan sekä venäjäksi että suomeksi: venäjänkielinen teksti tukee sisältöjen ymmärtämisessä, ja suomenkielinen rohkaisee oppimaan kieltä.
Ensimmäinen CulturaList-numero julkaistiin helmikuussa 2020, ja vuoden aikana
numeroita julkaistiin yhteensä neljä, ja lisäksi pienempiä sisältöpaketteja. Vuoden
aikana julkaisun tilasi yli 2000 henkilöä. Syyskuussa 2020 julkaisulle luotiin Facebooksivu, jonka seuraajamäärä kasvoi noin 300 henkilöön vuoden loppuun mennessä.
Julkaisua kehitetään vuonna 2021 lisäämällä sisällöntuotannon määrää ja jatkuvuutta, kehittämällä sisällön hyödyllisyyttä ja kiinnostavuutta, kokeilemalla uusia teknisiä
ratkaisuja ja formaatteja sekä luomalla yhteistyökuvioita muun muassa viranomaissektorin sekä yritysmaailman kanssa.
Uudenlainen kotoutumista edistävä mediaratkaisu on saanut myös laajempaa
tunnustusta: CulturaList on shortlistattu kuuden parhaan mediatuotteen joukkoon
ProComin vuosittaisessa OmaMedia-kilpailussa. Tulokset julkaistiin perjantaina
19.2.2021 ja CulturaList sai kunniamaininnan yllätyksellisyydestä ja rohkeasta tavasta
käsitellä kotoutumista.
• 4 julkaisua, 6 pienempää sisältöpakettia, yli 2000 tilaajaa, shortlistaus OmaMediakilpailussa

CulturaFest
CulturaFest on vuosittainen nykykulttuurifestivaali, joka käsittelee yksilöä ja yhteiskuntaa,
identiteettiä, kieltä ja muutoksia. Sen pääasiallisena kohderyhmänä ovat Suomessa asuvat
venäjänkieliset. Festivaali edistää kaksisuuntaista integraatiota mahdollistaen Suomessa

”Vuoden 2020 poikkeuksellinen
tilanne mahdollisti uudenlaiset
kokeilut festivaalin kohdalla.”

asuvien venäjänkielisten tutustumisen ajankohtaiseen suomalaiseen taiteeseen ja siihen
liittyviin aiheisiin, ja toisaalta lisäämällä suomalaisten taidealan ammattilaisten ymmärrystä maahanmuuttajiin liittyvistä aiheista. Festivaalin tavoitteena on myös inspiroida
venäjänkielisiä yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen suomalaisen yhteiskunnan, kulttuurin ja instituutioiden kanssa, ja lisäksi sillä on säätiön tunnettuutta edistävä funktio.
Vuoden 2020 poikkeuksellinen tilanne mahdollisti uudenlaiset kokeilut festivaalin
kohdalla: kaksi kuukautta kestävä monipuolinen ohjelmisto järjestettiin kokonaan onlineformaatissa. Ohjelmisto sisälsi seitsemän eri projektia sekä 27 online-tapahtumaa, ja
sen tekemiseen osallistui 47 taiteilijaa. Markkinointikampanja tavoitti 540 000 ihmistä. Lisäksi festivaalin verkkosivut voittivat Readymag Design Award 2020 -kilpailun.
Vuonna 2021 jatketaan CulturaFestin kehittämistä perinteisestä festivaalista
laajemmaksi taideohjelmistoksi ja säätiön työn taiteelliseksi ulottuvuudeksi. Vuoden
2021 festivaali tulee sisältämään online/offline-projekteja ja ohjelmia, jotka ajoittuvat
elo-joulukuulle. Lisäksi CulturaFest tulee jälleen olemaan kokeileva festivaali, jossa
testataan uusia formaatteja sekä viestintäkeinoja.
• 7 projektia, joiden puitteissa 27 online-tapahtumaa, 540 000 tavoitettua henkilöä
markkinointikampanjassa, 1 Design-kilpailun voitto
MeM
Cultura-säätiön vetämässä, Luova Eurooppa -ohjelman rahoittamassa hankkeessa
Agents of Change: Mediating Minorities (MeM) pyritään rakentamaan inklusiivisempaa yhteiskuntaa art-mediation -lähestymistavan avulla. Yhteistyöhankkeessa
ovat mukana Tensta Konsthall Ruotsista, Latvian nykytaidekeskus ja DOTS Säätiö
Latviasta sekä Tallinnan kaupunginmuseo Virosta.
Hankkeen ytimessä on inkluusion edistäminen partnerimaissa. Hankkeen avulla
pyritään muuttamaan asenteita yhteiskunnassa marginaalisessa asemassa olevia
ryhmiä kohtaan ja luoda uusia vuorovaikutuksen ja dialogin keinoja. Tähän tähdätään
vaikuttamalla kulttuurilaitosten ja kansalaisjärjestöjen strategiseen yleisötyöhön sekä
kouluttamalla yhteisöjen jäsenistä muutoksen lähettiläitä, jotta nämä voisivat osallistua
aktiivisemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun, erityisesti kulttuurin ja taiteen kautta.
MeM-hanke käynnistyi syksyllä 2020, jolloin partnerit tutustuivat lähemmin toisiinsa etätapaamisten sarjan avulla. Samalla lanseerattiin hankkeen tulevat prosessit ja
toimenpiteet, mm. mediaattoreiden koulutusohjelman valmistelu ja avoin haku osallistujille,
asiantuntijoiden ja taiteilijoiden kutsuminen yhteistyötön, viestintästrategian ja hankeevaluoinnin suunnittelu, kuten myös muut hanke- ja budjettihallintaan liittyvät aktiviteetit.
Keväällä 2021 hankkeen jokaisessa partnerimaassa käynnistyy muutoksen lähettiläiden koulutusohjelma. Kesällä mediaattorit ja mukaan kutsutut taitelijat työskentelevät yhdessä. Yhteistyön avulla etsitään ja tuodaan esiin yhteisöjen kokemia haasteita. Loppusyksyllä toteutetaan sarja art mediation -tapahtumia, jossa lähettiläät
johdattavat yhteisöjään taiteen ja esille nousseiden kysymysten pariin.
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CulturaLab
CulturaLab on hankekokonaisuus, jonka puitteissa etsitään keinoja ja menetelmiä
lisätä venäjänkielisten osallisuutta suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan yhteistyössä eri kulttuurilaitosten kanssa.
Vuonna 2020 yhteistyö Museoviraston kanssa on jatkunut osana viraston koordinoimaa laajaa EU-hanketta CultureLabs: Recipes for Social Innovation. Osana
yhteistyötä Museoviraston Kuvakokoelmat on järjestänyt yhdessä Cultura-säätiön
kanssa koulutusta ja co-creation-työpajoja venäjänkielisille osallistujille. Työpajoissa
on kehitetty kolme valokuvia hyödyntävää miniprojektia, joiden teemoiksi valikoituivat
ruoka ja kulttuuri (teehetki.org), identiteetti ja vaihtuva ilmasto (plusmiinustalvi.com)
sekä jaetut muutoksen kokemukset (On pause - online mediation).
• 1 koulutus, 6 työpajaa, 3 minihanketta, johon osallistui yli 50 ihmistä.
Myös yhteistyö eri museoiden kanssa sai vuonna 2020 jatkoa. Alumnitoiminnan tarkoituksena on jatkaa CulturaLab_museo-hankken ympärille muodostuneen yhteisön
kehittämistä ja yhteistyömahdollisuuksien rakentamista eri kulttuurilaitosten kanssa.
Vuonna 2020 yhteistyötä tehtiin Kotkan Merimuseon, Kansallismuseon (näyttelykäsikirjoituksen kommentointi), EMMAn (diversity audit), Ateneumin ja Vantaan
taidemuseon Artsin kanssa.
• 5 keskustelutilaisuutta, 2 lausuntoa, 3 minihanketta Artsin museota varten (keskustelukortit, koulutusmateriaalit ja monikieliset opastukset).
Vuonna 2020 on aloitettu suunnittelu- ja pohjatyö kahdesta seuraavasta hanke‑
kokonaisuudesta. Toinen koskee lasten- ja nuortenkirjallisuutta, lukemisen edistämistä ja sen kautta myös venäjänkielisten lasten ja nuorten osallisuutta suomalaisessa
yhteiskunnassa. Toinen taas keskittyy yhteistyöhön eri teatteriorganisaatioiden
kanssa. Kehitystyön aikana on järjestetty tapaamisia partnereiden kanssa ja tehty
perhelukemista tutkiva pohjaselvitys. Yhteistyössä New Theatre Helsinki -hankkeen
kanssa on tehty kysely, jossa kartoitettiin eritaustaisten esittävän taiteen ammattilaisten näkemyksiä työmahdollisuuksistaan ja tarpeistaan. Teatteriasiantuntijoiden
kanssa on kehitetty myös suunnitelma venäjänkielisille suunnatusta koulutuksesta.
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”Dialogien tarkoituksena
oli tarjota kansalaisille ja
yhteisöille mahdollisuus
käsitellä koronakriisiä
yhdessä.”

Dialogia edistäviä hankkeita: Poikkeusajan dialogit 2020
Poikkeusajan dialogit on sarja verkkokeskusteluja, jotka Cultura-säätiö järjesti
Suomen venäjänkielisille asukkaille keväällä 2020. Keskustelut olivat osana valtakunnallista kokonaisuutta, jota koordinoivat DialogiAkatemia, Erätauko-säätiö ja
Valtiovarainministeriö. Dialogien tarkoituksena oli tarjota kansalaisille ja yhteisöille
mahdollisuus käsitellä koronakriisiä yhdessä. Keskusteluihin on osallistunut laajasti
erilaisissa elämäntilanteessa olevia venäjänkielisiä ihmisiä ympäri Suomea. Keskustelujen yhteenveto koottiin kaikkien hyödynnettäväksi Erätauko-säätiön nettisivuille,
lisäksi Valtionvarainministeriö välitti yhteenvedot valtion ja kuntien hallinnolle. Keskustelumateriaalien pohjalta kesällä 2020 on luotu Instagram-sarjakuva Culturafest
2020 -festivaalia varten.
• 6 keskustelutilaisuutta, 5 fasilitaattoria, 37 osallistujaa.
Cultura-säätiön aloitteesta yhteistyössä Erätauko-säätiön kanssa on kehitetty uusi
dialoginen työkalu, jonka tarkoituksena on huomioida vielä paremmin erilaiset kielenkäyttäjät Erätauko-keskusteluissa. Työkalun avulla keskustelun fasilitoija voi keskustelua suunnitellessa ja sen aikana paremmin ottaa huomioon kielitaustaltaan erilaiset
osallistujat. Työkalu testattiin Cultura-säätiön järjestetyissä Kielisauna-työpajoissa,
joiden tarkoituksena oli keskustella suomeksi eritasoisten kieliosaajien kanssa suomalaisesta kulttuurista ja suomalaisista tavoista ja samalla kehittää osallistujien valmiuksia osallistumaan yhteiskuntakeskusteluihin suomen kielellä.
• 2 kehitystyöpajaa, 9 kielisauna-työpajaa, 1 dialoginen työkalu.
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”Hankkeen tavoitteena oli
edistää ymmärrystä siitä,
että suomalaisuus ei
ole kiinni esimerkiksi
nimestä tai ulkonäöstä.”

ENACT
Vuoden 2020 koronapandemian rajoitukset ovat vaikuttaneet suuresti EU-rahoitteisen Communities, Languages, and Activities App (ENACT) -projektin toimintoihin.
Yhteistyökumppaneina toimivat eurooppalaiset yliopistot (Helsingin yliopisto, Barce
lonan yliopisto, New Castlen yliopisto sekä Istanbulin yliopisto) siirtyivät etätoimintaan, syyskuulle 2020 suunniteltua koulutusmatkaa Barcelonaan ei voitu toteuttaa,
eikä marras-joulukuulle suunniteltuja osallistavia työpajoja. Pitkän pohdinnan jälkeen
koulutus päätettiin järjestää maaliskuussa 2021 etänä. Työpajat pyritään järjestää
mahdollisuuksien mukaan huhti-toukokuussa 2021. Rajoituksista huolimatta suomalaiset partnerit (Cultura-säätiö ja Helsingin yliopisto) pystyivät järjestämään kaikille
hankkeen partnereille kolmipäiväisen etäseminaarin kesäkuussa 2020.
• 4 etätapaamista partnereiden kanssa, 1 kolmipäiväinen etäseminaari
Face2Face
Vuoden 2020 aikana päättyneen hankkeen tavoitteena oli edistää ymmärrystä siitä,
että suomalaisuus ei ole kiinni esimerkiksi nimestä tai ulkonäöstä, ja että esimerkiksi
maahanmuuttajien lapset tulisi nähdä yhdenvertaisesti suomalaisina.
Hankkeen konkreettisena kärkenä vuonna 2020 oli nuorten Face2Face -median
perustaminen ja sisällöntuotanto. Face2Face on nuorten ehdoilla rakennettu mediakonsepti, joka tuo sukupolvet yhteen pohtimaan kiinnostavia yhteiskunnallisia kysymyksiä. Face2Face -mediatoiminta edistää hankkeen missiota parhaalla mahdollisella
tavalla tuoden nuoria esiin yhdenvertaisina suomalaisina.
Konkreettisina toimintoina vuonna 2020 järjestettiin neljä julkista keskustelutilaisuutta, jossa nuoret haastattelivat poliitikkoja ja asiantuntijoita muun muassa
koulutuksesta ja ympäristöaiheista. Vieraina oli muun muassa opetusministeri Li
Andersson, presidentti Tarja Halonen sekä kirjailija Juha Hurme.
Syksyllä 2020 Face2Face-media siirtyi kurssimuotoon yhteistyössä Helsingin
Medialukion kanssa, jonka opiskelijat saivat mahdollisuuden osallistua median tuotantoon kurssimuodossa. Kurssin aikana opiskelijat tuottivat pitkän reportaasin
poliittisesta polarisaatiosta Suomessa, ja mukana olivat muun muassa kansanedustaja Hjallis Harkimo, politiikantutkija Hanna Wass sekä toimittaja Robert Sundman.
Hanke vietiin päätökseen vuoden 2020 ja 2021 vaihteessa, kun todettiin, että hankkeen tavoitteita ei pystytä saavuttamaan Culturan tyyppisessä organisaatiossa. Samojen
syiden takia myös säätiön osallistuminen Suomalaisuus 2050 -yhteistyöhankkeeseen
peruttiin. Vuoden 2020 aikana säätiön asiantuntijat olivat osallistuneet kyseisen
yhteistyöhankkeen suunnitteluun merkittävissä määrin. Näiden hankkeiden tavoitteita
tulee edistää ja edistetään vaikuttavammin muissa organisaatioissa.
• 4 julkista keskustelutilaisuutta (2 online ja 2 offline), 1 kurssi, 1 pidempi reportaasi (Face2Face)
• 4 yhteistyöhankkeen partneritapaamista (Suomalaisuus 2050)

Juhlarahasto – uudistusten vuosi
Juhlarahaston apurahansaajat 2019

Mihin meiltä haettiin apurahaa vuonna 2020?
Yhteensä 146 apurahahakemusta

39 %

Tutkimustyö, kulttuurityö
ja muu venäjän kieleen
liittyvä toiminta

34 %

Venäjän kielen
opetus

71 665 €

Oppimateriaalin tuottaminen

12 %

Venäjänkielinen harrastustoiminta päiväkodeissa
ja oppilaitoksissa

15 %

Opiskelu venäjänkielistä
opetusta tarjoavassa maassa

43 350 €

Opinto- ja motivaatiomatka
Venäjälle

Mihin myönsimme apurahaa vuoden 2020 haussa?
Yhteensä 43 hanketta ja 200 000 euroa

21 100 €

47 %

Kieliharjoittelu Venäjällä

15 500 €

Kulttuurityö ja muu
venäjän kieleen liittyvä
toiminta (20 kpl)

30 %

Opiskelu venäjänkielistä
opetusta tarjoavassa
maassa (13 kpl)

Kulttuurityö ja harrastus

9 700 €

Kieli- ja kulttuurikurssi
Venäjällä

4 500 €

7 400 €

Jatko-opiskelu, aineiston
haku Venäjällä

4 000 €

2 500 €

18 106 €

Vaihto-opiskelu Venäjällä

14 %

Tutkinto-opiskelu Venäjällä
Kulttuurin tutkimus, opinnäytetyö
Muu (kuten seminaari,
koulutus, kerho, dokumentti)

9%

Venäjän kielen opetus
ja opetusmateriaalien
kehittäminen (4 kpl)

Venäjänkielinen harrastustoiminta päiväkodeissa ja
oppilaitoksissa (6 kpl)

Säätiön hallinnoiman juhlarahaston tehtävänä on edistää venäjän kielen ja kieleen
liittyvän kulttuurin opiskelua, opetusta ja tutkimusta Suomessa.
Keväällä 2020 Juhlarahastossa käynnistettiin mittava uudistusprosessi, jossa
uudistettiin niin rahaston visuaalista ilmettä, viestintää kuin myös apurahajärjestelmää. Juhlarahasto sai uuden logon ja sen verkkosivut uudistuivat. Viestintätoimien
kehittämisen osalta yhteistyötä tehtiin ulkopuolisen viestintätoimiston kanssa ja
samalla perustettiin Juhlarahastolle myös uusi Facebook-sivu. Apurahajärjestelmä‑
päivityksen yhteydessä uudistettiin hakemuslomakkeen rakenne, tarkennettiin
lomakkeen kysymyksiä, hakemusten arviointiperusteita sekä selkeytettiin sitä, mihin
eri tarkoituksiin apurahaa voi hakea.
Apurahojen maksut vuonna 2020
Vuoden 2019 apurahahaussa apurahoja myönnettiin kaikkiaan 197 821 €, joista maksettiin vuonna 2020 yhteensä 147 316 €. Koronapandemian vaikutukset näkyivät
luonnollisesti Juhlarahaston apurahansaajien hankkeissa. Erityisen suuria vaikutuksia
tilanteella oli kielikursseihin, kieliharjoitteluun ja muuhun matkustamista vaativaan toimintaan. Kaikille hankkeille annettiin mahdollisuus muuttaa hankesuunnitelmiaan vastaamaan uusia olosuhteita ja pidentää apurahan käyttöaikaa vuoden 2021 loppuun saakka.
Vuoden 2020 apurahahaku
Syksyn 2020 apurahahaku oli auki 5.10.–6.11.2020. Hakumarkkinointikampanjan yhteydessä toteutettiin hakuinfotilaisuus, joka näytettiin suorana rahaston Facebookkanavalla. Tilaisuuden tallennetta on katsottu jo yli 500 kertaa. Hakuaikana saatiin
yhteensä 146 hakemusta, joista yksi peruttiin myöhemmin. Kaikki hakemukset menivät
Juhlarahaston johtokunnan valitsemien ulkopuolisten asiantuntijoiden arvioitavaksi.
Haettu yhteissumma oli 1 049 751 €.
Vuoden 2021 alussa tehtiin päätös vuoden 2020 apurahahaun apurahansaajista. Apurahoja myönnettiin 43 hankkeelle yhteensä 200 000 € edestä. Apurahat
jakautuivat erityyppisten hankkeiden kesken alemman piirakkakaavion mukaisesti.
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
Juhlarahasto sai eduskunnalta alkupääoman 10 000 000 € vuonna 2014. 31.12.2019
pääoman arvo oli 11 774 753 € ja 31.12.2020 pääoman arvo oli 12 058 647€. Näin
ollen pääoman 12 kk tuotto lisättynä apurahanostoilla varainhoitajilta ja hallinto
kulukorvauksella oli 503 894 € (4,3 %). Vuoden 2019 hyvä kurssikehitys mahdollisti
Juhlarahaston hallintokulukoravauksen maksamisen Cultura-säätiölle vuonna 2020.

SVETLANA MIKHAILOVA

OPETUS- JA
KULTTUURIMINISTERIÖN
TAVOITTEITA EDISTÄMÄSSÄ

Cultura-säätiö saa perusrahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, ja siten sen
tavoitteiden tulee edistää ministeriön tavoitteita.
Säätiön tavoitteena on edistää Suomen venäjänkielisten kotoutumista ja 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:
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)

OKM:N ASETTAMAT
SEURANTAMITTARIT
VUODEN 2020 TYÖN
TULOKSISTA

Mittari

v. 2017
toteuma

v. 2018
toteuma

v.2019
toteuma

v. 2020
toteuma

v. 2021
tavoite

Seminaarien/konferenssien
määrä (kpl)

4

4

5

6

3

Mediatilaisuuksien määrä (kpl)

1

1

2

6

2

Keskustelutilaisuuksien ja
luentojen määrä (kpl)

14

20

30

61

30

Osallistavien työpajojen ja
koulutusten määrä (kpl)

4

40

39

83

20

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

1

4

4

7

8

v. 2017
toteuma

v.2018
toteuma

v.2019
toteuma

v. 2020
tavoite

v. 2021
tavoite

Yhteistyökumppanit pääkaupunkiseudulla (kpl)

-

25

69

69

25

Yhteistyökumppanit muun Suomen alueilla (kpl)

-

4

8

24

15

Yhteistyökumppanit kansainvälisesti (kpl)

-

4

19

16

21

Tavatut venäjänkieliset yhdistykset (kpl)

11

8

21

28

35

Tavatut muut yhdistykset (kpl)

3

16

28

48

17

tapaamiset yhteiskunnallisten vaikuttajien kanssa

-

52

60

62

35

Annetut lausunnot

-

3

1

2

2

Juhlarahaston apurahahaut (kpl)

1

1

1

1

1

Juhlarahaston hakemusten määrä (kpl)

172

192

157

145

200

Henkilöstömenot kokonaismenoista (%)

63 %

63 %

59%

58,6%

55%

-

8

7

134

14

CULTURA-SÄÄTIÖ

Muut seurantamittarit
Seurantamittari

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

Toiminnallinen tuloksellisuus
Tavoite 1: Cultura-säätiön omilla tuotoilla ja rahoituksella (ei sisällä julkisia tukia) katetaan toiminnasta vähintään 15 prosenttia.
Mittari

v. 2017
toteuma

v. 2018
toteuma

v. 2019
toteuma

v. 2020
toteuma

v. 2021
tavoite

3%

3%

12%

6%

15 %

v. 2017
toteuma

v. 2018
toteuma

v. 2019
toteuma

v. 2020
toteuma

v. 2021
tavoite

8

8,7

9

9,6

10

24

24

39

152

50

-

-

-

245

350

3264

2602

2732 (7782
verkossa)

21 000

203 000

100 %

97 %

91 %

94 %

85 %

v.2017
toteuma

v. 2018
toteuma

v. 2019
toteuma

v.2020
toteuma

v. 2021
tavoite

846

890

1319

1815

3000

1

4

4

7

12

2023
(Facebook)
/1710
(Instagram)

2443/
279/
2018

3179/
383/
2186
*

3795/
434/
1973

4900/
450/
2500

Artikkelit, joissa Cultura-säätiö mainittu

11

22

24

7

12

Haastattelut

4

3

7

6

3

Lehdistötiedotteet

2

3

4

10

12

Omat blogit, podcastit ym.

7

4

4

7

18

Omarahoitusosuus (%)

Cultura-säätiön toimintaa ja taloutta kuvaavat seurantamittarit
Seurantamittari
Henkilöstön määrä (htv)
Kaikkien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä (kpl)
Kaikki aktiiviset kontaktit (kpl)

CULTURA-SÄÄTIÖ

Yleisökontaktit (kpl)
Valtion osuus kokonaisrahoituksesta (%)

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

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 2020 säätiössä työskenteli yhteensä 11 henkilöä (henkilötyövuosina noin
9,6). Näiden lisäksi säätiössä oli yksi henkilö työharjoittelussa.
Säätiö pitää tärkeänä oman työyhteisön vuorovaikutuksen kehittämistä. Vuosi
2020 on ollut organisaatiolle haastava koronan tuoman etätyöskentelyn takia.
Vuoden aikana säätiön henkilökunta on pääosin tehnyt etätyötä valtioneuvoston ja
aluehallintoviraston suositusten mukaisesti. Sähköiset viestintätyökalut otettiin heti

Toiminta
Säätiön käytettävissä olevat varat vuodelle 2020 olivat 869 631,88 €, joista valtionavustusten määrä oli yhteensä 819 972,79 €, sisältäen OKM:n yleisavustuksen
807 000 €, sekä muita valtionavustuksia 12 972,79 €. Muita, ei-julkisia, tuottoja ja varain
hankintaa säätiöllä oli yhteensä 49 708,59 € (6 % yleisavustuksesta). Vuonna 2020
Cultura-säätiön johtamalle työryhmälle myönnettiin Luova Eurooppa -hankehaussa
199 932 € apurahaa. Rahat tuloutetaan ja käytetään pääosin vuosien 2021 ja 2022
aikana ja ne tulevat näkymään kyseisten vuosien omarahoitusosuuksissa.
Säätiön kokonaiskulut vuonna 2020 olivat 866 595,58 €. Palkat maksettiin toimintavuonna 9,6 henkilötyövuoden mukaan: vakituisia 2 htv, määräaikaisia 7,6 htv.
Henkilöstökulut olivat 58,6 % (507 873 €) ja toimitilakulut 8 % (70 174,45 €)
kokonaismenoista.
Kun säätiön tuotot olivat yhteensä 869 595,58 € ja kulut vastaavasti 866 595,58 €,
niin toiminnan laskennallinen tulos oli 3000 €.
Säätiön peruspääoman – 121 000 euroa – salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito
Oy. Pääoman markkina-arvo oli 31.12.2020, 144 913,28 €.
Tilintarkastajat
Säätiön taloushallintopalveluista vastasi tilitoimisto Taloustaivas Oy. Tilintarkastajana toimi Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Nenonen.

alkuvuodesta tehokkaaseen käyttöön ja niiden avulla vuorovaikutus on saatu toimimaan niin organisaation sisäisesti, kuin myös ulkoisten sidosryhmien kanssa sujuvasti.

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 yhdeksän kertaa vuonna 2020.
Juhlarahaston johtokunta
• Johtokunnan puheenjohtajana toimi 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 toimi Pekko Kohonen
Vuoden 2020 aikana Juhlarahaston johtokunta kokoontui viisi kertaa.

Juhlarahaston raha-asianhoitokunta
Lisäksi juhlarahastolla on raha-asiain hoitokunta, jossa sääntöjen mukaan on enintään
kolme jäsentä. Vuoden 2020 alusta raha-asiain hoitokunnassa jatkavat professori
Matti Turtiainen (pj) sekä toimitusjohtaja Markku Savikko.
Raha-asiain hoitokunta seurasi aktiivisesti koronan vaikutuksia Juhlarahaston
pääomaan. 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 2020
yhteensä 93 497,95 euroa, matkakustannuksia korvattiin yhteensä 2 428,69 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.

KIITOS,
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