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DARINA RODIONOVA

CULTURA-SÄÄTIÖ
Cultura-säätiö on asiantuntijaorganisaatio, jonka tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa
venäjänkielisten maahan muuttaneiden kaksisuuntaista ja monialaista integraatiota
Suomessa. 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 perustamaa Valtiopäivätoiminnan 150.
juhlavuoden Juhlarahastoa, josta jaetaan apurahoja suomalaisten venäjän kielen
opiskeluun, opetukseen ja tutkimukseen sekä muuhun venäjän kieleen- ja kulttuuriin
liittyvään toimintaan.
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DARINA RODIONOVA

YHDISTÄVÄ TEKIJÄ –
ASIAMIEHEN KATSAUS

“Säilyttäkää tuo
innostunut henki!”

Viime vuodet ovat olleet Cultura-säätiössä voimakasta organisaation kehittämisen ja
laajentumisen aikaa. Olemme vahvistaneet I + DEI (Integration, diversity, equity and
inclusion) osaamistamme ja kasvaneet palvelumuotoilijoina ja dialogissa.
Sloganimme on jo vuosia ollut “yhdistävä tekijä.” Edistämme kaksisuuntaista
kotoutumista: Tuotamme päättäjille ja viranhaltijoille tietoa Suomen venäjänkielisistä
ja autamme purkamaan kotoutumisen esteitä, mutta työskentelemme myös venäjänkielisten kanssa ja lisäämme heidän tietoaan suomalaisesta yhteiskunnasta.
Tänä keväänä aloitamme säätiön uuden hallituksen kanssa strategiaprosessin,
joten viime syksynä oli oikea hetki lähteä selvittämään säätiön työn yhteiskunnallista
vaikuttavuutta. Vaikuttavuusarviointi toimii myös säätiössä tapahtuneen muutosprosessin yhteen vetäjänä ja tarjoaa uudelle hallituksellemme pohjaa tulevien
suuntaviivojen päättämiselle.
Juhlarahasto rajattiin tämän arvioinnin ulkopuolelle ja sille toteutetaan oma
vaikuttavuuden arviointi vuoden 2022 aikana.
Ulkopuolisen toimijan (Owal Group Oy) tekemä vaikuttavuusarviointi on nyt valmis.
Arvioijan keräämän aineiston perusteella Cultura-säätiö nähdään pääsääntöisesti
positiivisesti. Säätiötä kuvaillaan ”asiantuntevaksi”, ”neutraaliksi”, ”asioita kokoavaksi”,
”luotettavaksi”, ”positiiviseksi”, ”osaavaksi”, ”idearikkaaksi”, ”luovaksi”, ”motivoituneeksi”,
”vahvasti kehittymään pyrkiväksi” ja ”yhteistyökumppaniksi, joka tietää, mitä tekee.”
Säätiöllä nähtiin haastatteluissa olevan moniin suuntiin hyvät yhteydet ja sen
nähtiin tuntevan hyvin ja monipuolisesti myös venäjänkielisiä sekä eri venäjänkielisiä
järjestöjä ja muita toimijoita.
Palautteen perusteella olemme saaneet säätiöstä rakennettua uskottavan ja
luotettavan toimijan. Sekä instituutioiden että venäjänkielisten vastausten mukaan
on tärkeää, että säätiö toimii yhdistävänä tekijänä ja pystyy luomaan luottamuksellisen ilmapiirin.
Tavoitteemme on, että jokainen organisaatio Suomessa voi olla yhdistävä tekijä.
Jokaisella organisaatiolla on oltava osaamista DEI-asioissa, jotta kaikilla on mahdollisuus integroitua näiden organisaatioiden kautta. Tässä työssä on ilo olla tukena.
Toimintakertomuksesta pääset lukemaan viime vuoden työstämme ja vaikuttavuusarvioinnin raportista (pdf) tarkastelemaan koko säätiön toiminnan vaikuttavuutta
viime vuosien aikana.
Kiitos kannustavista terveisistä, joita saimme vaikuttavuusarviointiin haastatelluilta.
Niistä nousi esille toive, joka on helppo jakaa myös muille DEI:n edistäjille:
“Säilyttäkää tuo innostunut henki!”
Pekko Kohonen
Cultura-säätiön asiamies
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TOIMINTA JA
TULOKSET 2021
Asiantuntijatyö
”Säätiön tavoitteena on tukea kotoutumispalveluita
ja -prosesseja tuottavia viranomaisia tarjoamalla
hyödyllistä tietoa ja kehitysehdotuksia.”

KORONAKRIISIIN LIITTYVÄ ASIANTUNTIJATYÖ

Koronakriisiin liittyvä työ alkoi säätiössä vuonna 2020, jolloin selvitettiin venäjänkielisten maahanmuuttajien tiedonsaantia koronakriisin aikana. Tuloksia hyödynsi
muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja yhteistyö jatkui syksyllä 2021,
jolloin säätiö tarjosi konsultointiapua THL:n asiantuntijoille Tulevaisuutta luomassa
-hankkeen puitteessa. Säätiö oli edustettuna hankkeen seminaarissa, jossa käsiteltiin
koronaepidemian vaikutuksia maahan muuttaneiden terveyteen ja hyvinvointiin.
KOTOUTUMISPALVELUIDEN KEHITYSTYÖ

Säätiön tavoitteena on tukea kotoutumispalveluita ja -prosesseja tuottavia viranomaisia tarjoamalla hyödyllistä tietoa ja kehitysehdotuksia.
TYÖLLISYYSPALVELUT JA TYÖLLISTYMINEN

Vuonna 2021 säätiö jatkoi edellisenä vuonna aloitettua kotoutumispalveluihin liittyvää
kehittämistyötä. Säätiö esitteli Uudenmaan ELY-keskukselle ja Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) asiantuntijoille asiakaspolkuanalyysin “Maahanmuuttajan ohjautuminen
TE-toimiston kotoutumispalveluiden piiriin.” Kotoutumispalveluiden kehitystyö jatkui
suunnittelutyöpajassa Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kotoutumisen osaamiskeskuksen
asiantuntijoiden kanssa, jossa määriteltiin seuraavan tietopaketin aihetta.
Keväällä 2021 säätiö toteutti tietopaketin, joka sisälsi asiakaspolkuanalyysin
korkeasti koulutettujen venäjänkielisten maahanmuuttajanaisten ohjautumisesta
TE-toimiston kotoutumispalveluiden jälkeisten palvelujen piiriin. Asiakaspolkuanalyysin toteutuksessa tehtiin palvelumuotoilu-metodiin pohjautuvaa yhteistyötä TEMin,
ELY-keskuksen sekä TE-palveluiden asiantuntijoiden kanssa. Tietopaketti esiteltiin
yhteistyöverkostoille kolmessa eri tilaisuudessa.
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”Asiantuntijoiden havaintojen ja kokemusten
perusteella toteutettiin tietopaketti, joka käsittelee
venäjänkielisten perheiden vahvuuksia, mahdollisuuksia,
haasteita ja riskejä kasvatuskumppanuudessa.”

PERHEIDEN TUKEMINEN

Kesällä 2021 säätiö aloitti laajan prosessin venäjänkielisten perheiden palvelu- ja
tukitarpeiden selvittämiseksi kotoutumisprosessin aikana. Selvitystyön tähtäimessä
on isomman hankkeen suunnittelu perheiden tukemiseksi ja asiantuntijaverkoston
vahvistaminen venäjänkielisiä perheitä koskevan tiedottamisen ja asiantuntemuksen
parantamiseksi Tämä tapahtuu muun muassa tuottamalla tietopaketteja perheiden
kanssa työskentelevien asiantuntijoiden työn tueksi.
Selvitystyö käynnistyi sarjalla asiantuntijahaastatteluja kesä-elokuussa 2021.
Haastattelujen fokuksena olivat asiantuntijoiden kokemukset ja havainnot venäjänkielisistä perheistä ja heidän kasvatuskumppanuudestaan päivähoidon, peruskoulun
ja muiden organisaatioiden kanssa.
Asiantuntijoiden havaintojen ja kokemusten perusteella toteutettiin tietopaketti,
joka käsittelee venäjänkielisten perheiden vahvuuksia, mahdollisuuksia, haasteita ja
riskejä kasvatuskumppanuudessa. Tietopaketin suunnittelussa kiinnitettiin huomiota
tuotteen visualisuuteen ja käytännöllisyyteen. Tietopaketti julkaistiin verkossa (myös
PDF-muodossa) joulukuussa 2021.
Kesällä ja syksyllä 2021 säätiö tarjosi konsulttipalveluita Lastensuojelun keskusliitolle Lastensuojelu.info -sivuston päivittämistä koskien osallistumalla sivuston
verkostoryhmän kokouksiin.

SUVI ELO
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KOTOUTUMINEN PAIKALLISTASOLLA

Miun paikka -pilottiprosessi yhteistyössä Lappeenrannan
kaupungin ja EK-soten kanssa
Keväällä 2021 aloitettiin yhteistyö Etelä-Karjalan soteyhtymän ja Lappeenrannan
kaupungin kanssa lähtökohtana kaupunkiin muuttavien venäjänkielisten perheiden
kotoutumisen edistäminen. Yhteistyön tavoitteeksi asetettiin osallistavan kotoutumismallin kehittäminen uusille kuntalaisille.
Kehitystyön puitteissa pidettiin kesällä työpaja, jossa käsiteltiin Lappeenrantaan
muuttavan perheen tilannetta sekä tuki- ja palvelutarpeita.
Työ jatkui syksyllä 2021 pilottiprosessin suunnittelulla vuoden 2022 alkupuolelle.
Suunnittelun yhteydessä järjestettiin yhteensä 8 tapaamista EK-soten ja Lappeenrannan kaupungin edustajien sekä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Tuloksena
oli Miun paikka -pilottiprosessin suunnitelma vuodelle 2022.
Muu toiminta
Keväällä 2021 annettiin konsultointiapua ”Mitä Kainuun venäjänkielisille kuuluu” -selvityksen suunnittelijoille ja toteuttajille, kommentoitiin venäjänkielisille kainuulaisille
suunnatun kyselyn kysymyksiä ja esitettiin kehitysideoita selvitystyön eri vaiheissa.
Kesäkuussa 2021 ohjelmajohtaja E. Gusatinsky piti esityksen webinaarissa, jossa
käsiteltiin ”Mitä kuuluu Kainuun venäjänkielisille” -kyselyn tuloksia.
• 1 asiakaspolkuanalyysi (tietopaketti), 1 asiantuntijatyöpajaa, 6 esitystä
• 1 tietopaketti (tuki perheiden kanssa työskenteleville), 1 seminaari kohderyhmälle
• 2 blogikirjoitusta.
JÄRJESTÖYHTEISTYÖ

Vuonna 2021 säätiö teki asiantuntijatyötä venäjänkielisiin järjestöihin liittyen sekä
varsinaista yhteistyötä järjestöjen kanssa. Järjestöihin liittyvän toiminnan tavoitteena
on ollut kehittää niiden kotoutumista tukevaa roolia kaupungeissa tai kunnissa. Venäjänkielisten järjestöjen toiminnan seuranta osoitti, että kattojärjestöt ovat alkaneet
tehdä aktiivisemmin yhteistyötä kuntien kanssa ja saavat siihen kohdennettua rahoitusta. Siksi säätiö on vuodesta 2021 lähtien työssään keskittynyt etsimään ratkaisuja
ja skaalattavia malleja, joita yhdistykset voivat käyttää toiminnassaan.
Syksyllä 2021 säätiö järjesti yhteistyössä Suomen venäjänkielisten keskusjärjestön sekä Perhekeskus Semja ry:n (Lasten kulttuurikeskus Musikantit) ja Helsingin
kaupungin Moniääninen Mellunkylä -hankkeen kanssa venäjänkielisille isille tarkoitetun Miesten kesken: Lapset, nuoret ja kaupunkiympäristön turva(ttomuus) - kuka
vastuussa ja mitä tehdä? -dialogin.
Joulukuussa 2021 säätiö suunnitteli yhdessä Perhekeskus Semja ry:n kanssa
vuodelle 2022 hankkeen, jonka puitteissa kehitetään dialogeihin perustuvaa paikallista osallisuus- ja kotoutumistoimintaa venäjänkielisille vanhemmille. Rahoitusta
hankkeelle haettiin TEM:ilta.
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Hankkeet
”Hankkeen avulla pyritään muuttamaan
asenteita yhteiskunnassa marginaalisessa
asemassa olevia ryhmiä kohtaan ja luoda uusia
vuorovaikutuksen ja dialogin keinoja.”

AGENTS OF CHANGE: MEDIATING MINORITIES (MEM) -HANKE

Agents of Change: Mediating Minorities (MeM) on Cultura-säätiön vetämä Luova
Eurooppa -ohjelman rahoittama kansainvälinen hanke, jossa ovat mukana Tensta
Konsthall Ruotsista, Latvian nykytaidekeskus ja DOTS-säätiö Latviasta, sekä Tallinnan kaupunginmuseo Virosta.
Hankkeen ytimessä̈ 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 agentteja, jotta nämä voisivat osallistua
aktiivisemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun, erityisesti kulttuurin ja taiteen kautta.
Vuonna 2021 käynnistyi hankkeen mediaattoreille suunnattu koulutusohjelma
Art mediation & Inclusion, joka koostui luennoista ja keskustelutilaisuuksista sekä
paikallisista työpajoista. Kurssista tehtiin koulutus-podcast, joka on saatavilla MeMin
Youtube-kanavalla kaikille teemasta kiinnostuneille. Lisäksi järjestettiin neljässä
partnerimaassa taideleiri, jolla hankkeen osallistujat kokeilivat käytännössä art-mediation-lähestymistavan eri metodeja ja keskustelivat tulevien yhteisötaideprojektien
konsepteista. Syksyllä 2021 alkoivat taidehanketuotannot mediaattoreiden ja taiteilijoiden luovassa yhteistyössä.
Koronatilanne vaikutti alkuperäiseen MeM-hankesuunnitelmaan ja suurin osa
toiminnoista järjestettiin verkossa. Etäformaatti vaikeutti kansainvälistä verkostoitumista ja siihen liittyvien tavoitteiden toteutumista. Vuoden kuluessa hankkeen
evaluoijat analysoivat hankkeen kansainvälisten ja paikallisten prosessien dynamiikkaa, ja antoivat partnereille suosituksia hankkeen kehittämiseksi. Vuonna 2021
lanseerattiin myös MeMin nettisivut ja MeMin Facebook-kanavan kehittämiseen ja
mediakontaktointiin panostettiin.
Haastavasta koronatilanteesta huolimatta kaikki vuodelle 2021 suunniteltu toiminta
toteutettiin laadukkaasti ja aikataulussa.
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CULTURALIST

”Helmikuussa 2021 CulturaList voitti
ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n
jakaman OmaMedia-palkinnon sarjassa
’tuomariston yllätysmaininnat.’”

CulturaList on voittoa tavoittelematon kulttuurijulkaisu, joka tarjoaa Suomessa asuville venäjänkielisille mahdollisuuden tutustua tämän päivän suomalaiseen kulttuuriin
ja yhteiskuntaan. Vuonna 2021 CulturaListin kehitystyötä jatkettiin. CulturaListin
sisältöjen asiantuntemus ja autenttisuus kasvoi vuonna 2021 vierailevien kirjoittajien ansiosta: jokaisen julkaisun myötä CulturaList tavoitti yhä useampia vierailevia
kirjoittajia.
Helmikuussa 2021 CulturaList voitti ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n
jakaman OmaMedia-palkinnon sarjassa “tuomariston yllätysmaininnat.” Vuoden 2021
paras saavutus oli tavoittavuuden kasvu kaikissa kanavissa.
• 2479 tilaajaa (+600 enemmän kuin vuonna 2020), lukijoiden keskiarvo per
julkaisu 4600, vuoden 2021 aikana lukijoita yhteensä 27 790, seuraajat
sosiaalisessa mediassa 1100 (+600 seuraajaa enemmän kuin vuonna 2020.)
CULTURAFEST

CulturaFest on vuosittainen nykykulttuurifestivaali, jolla on kaksi tavoitetta: se tekee
Suomessa asuville venäjänkielisille tutuksi nykytaiteen kenttää taiteen ja dialogin
keinoin, ja luo mahdollisuuden reflektiolle ja keskustelulle ongelmista, joita me kaikki
kohtaamme nyt tai tulevaisuudessa. Vuoden 2021 festivaali järjestettiin 26.10 —
21.11.2021 ja sen teema oli Tulevaisuus.
Vuonna 2021 CulturaFestin sisällöt toteutettiin mitä moninaisimmissa formaateissa
ja alustoilla aina perinteisistä web-pohjaisista ratkaisuista Instagramiin ja IG TV:hen,
Facebookiin, podcasteihin, chatbotteihin, peleihin ja kerronnallistettuun sosiaaliseen
mediaan. CulturaFestin ja säätiön muiden viestintäkanavien ja yleisöjen välillä oli myös
vuonna 2021 synergiaa, joka lisäsi tapahtuman vaikuttavuutta entisestään.
Päätös siirtyä festivaalin järjestämiseen online-formaatissa osoittautui oikeaksi
muistakin kuin terveysturvallisuussyistä: se tarjoaa mahdollisuuksia uudenlaisten
kansallisten ja kansainvälisten projektien mukaan tuomiseksi tapahtuman ohjelmistoon ja luo uusia mahdollisuuksia erilaisille kokeiluille ja osallistamisen keinoille.
Verkkotapahtuma on laajentanut CulturaFestin yleisöä ja tehnyt tapahtumasta
entistä saavutettavamman.
• 6 projektia ja 11 online-tapahtumaa, 23 taiteilijaa, asiantuntijaa ja muuta
esiintyjää ( joista venäjänkielisiä 48%, suomenkielisiä 30% ja muunkielisiä 22%)
yli 150 aktiivista osallistujaa. Suomessa asuvien festivaalikävijöiden määrä oli
92%, joka on 20% parempi tulos kuin vuonna 2020.
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CULTURALAB_KIRJASTO

”Kesällä 2021 käynnistyi myös venäjänkielisten
lasten ja nuorten lukemista tukeva
virtuaalinen keskusteluklubi.”

Yhteistyönä IBBY Finland -järjestön ja viestintäkanavan Kirjastokaistan kanssa järjestimme syyskuussa 2021 seminaarin, jonka aiheena oli Kulttuurinen moninaisuus
lasten- ja nuortenkirjoissa Suomessa. Seminaarin puhujiksi kutsuttiin Suomessa asuvia
vieraskielisiä mm. venäjänkielisiä lasten- ja nuortenkirjailijoita. Seminaari striimattiin
suorana Kirjastokaistan nettisivulla, jolloin sitä seurasi yli 500 katsojaa, ja seminaarin
tallennetta katsottiin yli 900 kertaa.
• 1 verkkoseminaari, 504 katsojaa striimin aikana, 994 tallenteen katsojaa
Kesällä 2021 käynnistyi myös venäjänkielisten lasten ja nuorten lukemista tukeva
virtuaalinen keskusteluklubi. Keskusteluklubi yhdistää lukemisen asiantuntijoita,
opettajia, kirjastolaisia ja venäjänkielisiä vanhempia ympäri Suomea. Jokaiseen
klubitapaamiseen osallistuu kutsuvieraita: lastenkirjailijoita, kuvittajia ja tutkijoita.
Vetäjät haastattelevat kutsuvieraita, mutta antavat myös vanhempien ja kuulijoiden
osallistua ja esittää omia kysymyksiä ja mielipiteitä.
• 8 keskustelutilaisuutta, 213 osallistujaa
CULTURATALK-DIALOGIKOULU

Syksyllä 2021 järjestimme yhteistyössä DialogiAkatemian kanssa Erätauko -dialogikoulutuksen Suomessa asuville venäjänkielisille fasilitaattoreille. Koulutuksen tarkoituksena oli kasvattaa dialogiosaamista venäjänkielisten keskuudessa, rohkaista heitä
osallistumaan aktiivisemmin yhteiskunnallisiin keskusteluihin ja saada venäjänkielisten
kuntalaisten äänet paremmin kuuluviin. Koulutetut fasilitaattorit järjestivät koulutuksen
aikana ja myös sen jälkeen keskustelutilaisuuksia, joissa keskusteltiin mm. suomalaisesta
yhteiskunnasta ja kulttuurista, ajankohtaisista käsitteistä, haasteista ja muutoksista.
Vuoden 2021 aikana Cultura-säätiö osallistui myös kumppanina Erätauko-säätiön
ja Ylen koordinoimaan Hyvin sanottu – Bra sagt -hankkeeseen (2021–2026), jolla
pyritään vahvistamaan suomalaisen keskustelukulttuurin parhaita puolia ja innostamaan
ihmisiä mukaan toisia kunnioittavaan, erilaisia näkemyksiä arvostavaan keskusteluun.
• 1 koulutus, 17 koulutettavaa, 10 keskustelutilaisuutta, 48 osallistujaa

SUVI ELO
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ENACT

Vuonna 2021 jatkui yhteistyö kansainvälisessä EU-rahoitusta saaneessa ENACT
(Communities, Languages and Activities App) -hankkeessa. Maaliskuussa 2021
järjestettiin kahden viikon verkkokoulutus, johon osallistui korkeakouluopiskelijoita,
opettajia ja kansalaisjärjestöjen edustajia Isosta-Britanniasta, Turkista, Espanjasta ja
Suomesta. Cultura-säätiö toimi koulutuksessa asiantuntijana. Syksyllä Cultura-säätiö
ja koulutusta saaneet fasilitaattorit järjestivät yhdessä työpajoja, joissa kehitettiin
kulttuuriaktiviteetteja, joiden avulla sovelluksen käyttäjät voivat oppia toistensa
kieltä ja kulttuuria.
• 1 verkkokoulutus, 77 koulutettavaa, 10 työpajaa, 20 osallistujaa
YHTEISTYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN KANSSA (DEMOKRATIAKOKEILUT
JA OMASTADI)

Cultura-säätiö toimi Helsingin kaupungin kumppanina 2020-2021 osana Sitran demokratiakokeilut 2020 -hanketta. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa venäjänkielisten
helsinkiläisten tietämystä kaupungin osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista ja
kokeilla keinoja osallistumisen lisäämiseksi. Hanke päättyi keväällä 2021 loppuseminaariin, jossa esitettiin hankkeen tuloksia. Yhteistyö jatkui OmaStadi-ohjelman merkeissä:
Cultura-säätiö tarjosi tukea venäjänkielisille ideointityöpajoissa keväällä 2021 ja
OmaStadi-äänestyksessä syksyllä 2021. Partnerina hankkeessa toimivat kaupungin
lisäksi koulut (mm. oman äidinkielen opettajat), sekä venäjänkieliset ja muut järjestöt.
•
•
•
•

1 raportti, 1 seminaari, 70 osallistujaa
1 infotilaisuus, 1 keskustelutilaisuus, 15 venäjänkielistä fasilitaattoria
9 työpajaa kouluissa, 107 osallistujaa
6 työpajaa/tapahtumaa yhteistyössä eri järjestöjen kanssa, 564 osallistujaa

KIELIVÄHEMMISTÖSELVITYS TURUN KAUPUNGINTEATTERIN KANSSA

Syksyllä 2021 Cultura-säätiö käynnisti osallistavan selvityksen Turun Kaupunginteatterin kanssa. Siitä saadun tiedon pohjalta voidaan miettiä oikeita tapoja madaltaa
teatterin toimintaan osallistumisen kynnystä.
Selvityksessä selvitetään, miksi kielivähemmistöihin kuuluvat eivät juurikaan käytä
Kaupunginteatterin palveluita tai koe niitä omakseen. Kohderyhminä ovat Turussa
jatkuvasti kasvavat venäjän- ja arabiankieliset asukasryhmät.
• Kyselytutkimus ja syventävät haastattelut Turun venäjän- ja arabiankielisille,
viestintäyhteistyö Turun Kaupunginteatterin kanssa toi medianäkyvyyttä.
Kevällä 2022 hankkeessa tullaan tekemään keskustelutilaisuuksilla
Kaupunginteatterilla, loppuraportti ja viestitään lopputulemasta teatterin
kanssa.

DARINA RODIONOVA
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Viestintä
Säätiön viestinnälle tehtiin yhdessä viestintätoimiston kanssa oma viestinnän toimintasuunnitelma vuonna 2020 ja sitä toteutettiin vuonna 2021. Viestinnän vastuita on
säätiössä jaettu sisältökohtaisesti eri projekteille ja näiden tekijöille ja osalla hankkeista
on käytössä myös omia nettisivuja ja sosiaalisen median kanavia (esimerkiksi MeM ja
CulturaList sekä CulturaFest).
Cultura-säätiön omina viestintäkanavina toimivat mm. nettisivut, sosiaalisen
median kanavat (Facebook, Twitter ja Instagram), mediakontaktointi ja tiedotteet,
tapaamiset, työryhmät ja tilaisuudet, esitteet ja muut materiaalit ja viestintäyhteistyö
yhteistyökumppaneiden kanssa sekä verkostot.
Säätiön kattoviestintää ja vaikuttamisviestintää alkoi kesällä 2021 koordinoida
viestintäpäällikkö. Säätiö otti käyttöönsä tiedotejakelupalvelun ja mediaseurannan ja
alkoi kontaktoida mediaa sekä lähettää mediatiedotteita sekä medialle, että sidosryhmille entistä säännöllisemmin. Kesästä alkaen mediatiedotteita on lähtenyt noin kerran
kuussa. Säätiölle perustettiin myös Instagram-tili, joka on mahdollistanut esimerkiksi
IG Livejen teon ja entistä vuorovaikutteisempaa viestintää.
Yksi säätiön viestinnän tavoitteista on, että tulevaisuudessa yhä useampi yhteiskunnallinen toimija näkee säätiön luotettavana asiantuntijana ja yhteistyökumppanina,
säätiön työn tärkeys ymmärretään ja sitä halutaan rahoittaa. Jokainen Cultura-säätiön
työntekijä ja projekti on sitoutunut viestimään omasta työstään säätiön strategiassa
määriteltyjen tavoitteiden tukemiseksi.
Tulevan strategiatyön pohjaksi käynnistimme syksyllä 2021 vaikuttavuusarvioinnin
säätiön toiminnan vaikuttavuudesta yhdessä ulkopuolisen selvityksen tekijän (Owal
Group) kanssa. Vaikuttavuusarviointi on tärkeä työkalu myös viestinnän kehittämistyölle ja viestintästrategialle.
Säätiön omien some-kanavien seuraajamäärä tuplaantui syksyn 2021 aikana, säätiölle luotiin uusia viestintäkanavia ja rakennettiin uutta viestintäyhteistyötä, tehtiin
saavutettavuusselvitys ja aloitettiin vaikuttavuuden arviointi ulkopuolisen selvittäjän
kanssa. Valmistettiin uutta vaikuttamismateriaalia, kuten säätiön yleisesite ja materiaali
säätiön tavoitteista aluevaaliehdokkaille.
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Cultura-säätiö verkossa
SÄÄTIÖN OMAT SIVUT

CULTURAFEST 2021

culturas.fi

culturafest.fi/
Mitä Jos? -projekti
PlusMiinus –projekti

Some
Cultura-säätiö - Facebook
Cultura-säätiö - Twitter
Cultura-säätiö - Instagram
AGENTS OF CHANGE:

Some
CulturaFest - Facebook
CulturaFest - Instagram
CulturaFest - Vkontakte

MEDIATING MINORITIES (MEM)

memagents.eu/

ASIANTUNTIJATYÖ

Some
MEM - Facebook
MEM - YouTube

Tietopaketit

TEEHETKI

toimiston kotoutumispalveluiden piiriin
tieto.culturas.fi

teehetki.org/
CULTURALIST

culturalist.fi/
1/2020 — YHTEISÖKULTTUURIA
2/2020 — EKOLOGIAA
3/2020 — PUNK SKENE
4/2020 — JOULU
5/2021 — LEMMIKKIELÄIMET
6/2021 — RAKKAUS
7/2021 — YÖTÖN YÖ
8/2021 — MUSIIKKI
9/2021 — TULEVAISUUS
10/2021 — JUHLANUMERO
Some
CulturaList - Facebook

Asiakaspolkuanalyysi:
Maahanmuuttajan ohjautuminen TE-

Kotoutumiskoulutuksen jälkeiset
palvelupolut
tieto-2.culturas.fi
Venäjänkieliset vanhemmat kasvatuskumppanuuden osapuolena
tieto-3.culturas.fi
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Juhlarahasto – apurahahakemusten ennätysvuosi
Säätiön hallinnoiman Juhlarahaston tehtävänä on edistää venäjän kielen ja kieleen
liittyvän kulttuurin opiskelua, opetusta ja tutkimusta Suomessa. Vuonna 2021 Juhlarahaston apurahahaussa panostettiin viestintään.
Viestintää uudistettiin muun muassa julkaisemalla tarinoita apurahan saajien
toteuttamista hankkeista. Säätiön Instagram-kanavalla tehtiin myös haastattelu, jossa
apurahan saanut tutkija kertoi Juhlarahaston tuella toteutetusta tutkimushankkeesta.
Hakua markkinointiin aktiivisesti ja kohdennetusti lukuisissa kanavissa. Hakumarkinnoinnin tehostusta erityisesti sosiaalisessa mediassa tuki omalta osaltaan Kaskas
Media. Valittu viestintästrategia tuotti tulosta – vuoden 2021 haussa hakemuksia
saapui ennätykselliset 226 kappaletta. Hakemusten määrän kasvu prosentuaalisesti
suhteessa edelliseen vuoteen oli 55%.
APURAHOJEN MAKSUT VUONNA 2021

Vuoden 2020 apurahahaussa apurahoja myönnettiin yhteensä 200 000 €, joista
maksettiin vuonna 2021 154 440 €. Koronapandemialla oli yhä vaikutusta Juhlarahaston apurahansaajien hankkeiden toteutumiseen. Erityisen suuria vaikutuksia
tilanteella oli kielikursseihin, kieliharjoitteluun ja muuhun matkustamista vaativaan
toimintaan. Kaikille hankkeille annettiin mahdollisuus muuttaa hankesuunnitelmiaan
vastaamaan olosuhteita ja pidentää apurahan käyttöaikaa koronarajoitusten aikana.
VUODEN 2021 APURAHAHAKU

Syksyn 2021 apurahahaku oli auki 5.10.–6.11.2021. Hakumarkkinointikampanjan
yhteydessä toteutettiin hakuinfotilaisuus, joka näytettiin suorana rahaston Instagram-kanavalla. Tässä yhteydessä jälleenmarkkinoitiin myös viime vuonna Facebookissa toteutettua hakuinfoa, jonka tallenne on yhä katsottavissa säätiön FB-sivuilla.

Hakuaikana saatiin yhteensä 226 kpl hakemusta, joista 1 peruuntui myöhemmin.
Kaikki hakemukset menivät Juhlarahaston johtokunnan valitsemien ulkopuolisten
asiantuntijoiden arvioitavaksi. Tämän jälkeen hakemukset käytiin läpi vielä säätiön
sisäisen Juhlarahasto-tiimin toimesta. Haettu yhteissumma oli 1 507 429 €.
Vuoden 2022 alussa tehtiin päätös vuoden 2021 apurahahaun apurahansaajista.
Apurahoja myönnettiin 96 hakijalle yhteensä 228 313 € edestä. Yllä olevasta kuvasta
näkyy kuinka apurahat jakautuivat erilaisten hankkeiden kesken.
OMAISUUDENHOITO

Juhlarahaston pääoman omaisuudenhoito jaettiin vuonna 2021 tasaisesti Evli Pankki
Oyj:n, OP Varainhoito Oy:n ja LähiTapiola Oy:n kesken. Kaksihenkinen raha-asiain
hoitokunta antaa suosituksia rahaston varojen sijoittamisesta, seuraa varainhoitajien toimintaa ja valvoo sijoitusohjeen noudattamista, sekä raportoi Juhlarahaston
johtokunnalle varainhoidon tilasta.
Vuonna 2021 aloitettiin hankintalain edellyttämä Juhlarahaston varainhoidon
kilpailutus. Kilpailutuksen suorittaja täytyi myös kilpailuttaa. Varainhoidon kilpailutuksen tekijäksi valikoitui SijoittajaPro. SijoittajaPron toteuttama omaisuudenhoidon
kilpailutusprosessi ja kilpailutus valmistuu kevään 2022 aikana. Samassa yhteydessä
rahaston sijoitusohje päivitettiin.
JUHLARAHASTON PÄÄOMA, TUOTOT JA HALLINTOKULUKORVAUS

Juhlarahasto sai eduskunnalta alkupääoman 10 000 000 € vuonna 2014. 31.12.2020
pääoman arvo oli 12 058 647 € ja 31.12.2021 pääoman arvo oli 13 195 059 €. Yhteissumma vuoden 2021 sijoitusten tuotoille sekä apurahanostoille varainhoitajilta oli
1 274 412 €. Vuoden 2020 sijoitusten tuottokehitys mahdollisti Juhlarahaston
hallintokulukorvauksen maksamisen Cultura-säätiölle vuonna 2021.
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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 sekä osallisuutta lisääviä matalan kynnyksen
tilaisuuksia. Ministeriön tavoitteisiin kuuluu myös Juhlarahaston toiminnan kehittäminen. Toteuttaessamme missiotamme edistämme Opetus- ja kulttuuriministeriön
kulttuuripolitiikan strategisia tavoitealueita.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Cultura-säätiölle seuraavat, kulttuuripolitiikan strategiasta sekä taide- ja kulttuuripolitiikan talousarviotavoitteista
johdetut tavoitteet:
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.
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SUVI ELO

OKM:N ASETTAMAT
SEURANTAMITTARIT
VUODEN 2021
TYÖN TULOKSISTA

SÄÄTIÖN TAPAHTUMAT, TILAISUUDET JA SELVITYKSET

(numeron puuttuessa, ei aikaisempaa seurantaa/tavoitetta):
Mittari

v.2018
toteuma

v. 2019
toteuma

v. 2020
toteuma

v. 2021
toteuma

v. 2022
tavoite

Seminaarien/konferenssien määrä (kpl)

4

5

6

3

3

Mediatilaisuuksien määrä (kpl)

1

2

6

0

2

Keskustelutilaisuuksien ja
luentojen määrä (kpl)

20

30

61

47

20

Osallistavien työpajojen ja
koulutusten määrä (kpl)

40

39

83

66

20

4

4

7

13

8

v. 2018
toteuma

v. 2019
toteuma

v. 2020
toteuma

v. 2021
toteuma

v. 2022
tavoite

Yhteistyökumppanit pääkaupunkiseudulla (kpl)

25

69

69

46

25

Yhteistyökumppanit muun Suomen alueilla (kpl)

4

8

24

12

20

Yhteistyökumppanit kansainvälisesti (kpl)

4

19

16

20

15

Tavatut venäjänkieliset yhdistykset (kpl)

8

21

28

30

25

Tavatut muut yhdistykset (kpl)

16

28

48

42

20

Tapaamiset yhteiskunnallisten vaikuttajien kanssa

52

60

62

67

40

Annetut lausunnot

3

1

2

6

2

Juhlarahaston apurahahaut (kpl)

1

1

1

1

1

192

157

145

226

250

63 %

59 %

58,6 %

59,5%

55%

8

7

134

21

20

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

MUUT SEURANTAMITTARIT

Seurantamittari

Juhlarahaston hakemusten määrä (kpl)
Henkilöstömenot kokonaismenoista (%)
Digitaaliset jakelun muodot (striimaukset,
tallenteet, tv-esitykset), tapahtumien määrä

SUVI ELO
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TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS

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

v. 2018
toteuma

v. 2019
toteuma

v. 2020
toteuma

v. 2021
toteuma

v.2022
tavoite

3%

12 %

6%

10%

10,6%

CULTURA-SÄÄTIÖN TOIMINTAA JA TALOUTTA KUVAAVAT SEURANTAMITTARIT

Seurantamittari

v. 2018
toteuma

v. 2019
toteuma

v. 2020
toteuma

v. 2021
toteuma

v. 2022
tavoite

Henkilöstön määrä (htv)

8,7

9

9,6

10,4

9,5

Kaikkien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä (kpl)

24

39

152

61

50

-

-

245

1324

200

Yleisökontaktit (kpl)

2602

10514

21000

1405105

200000

Valtion osuus kokonaisrahoituksesta (%)

97 %

91 %

94 %

89,7%

89,4%

v. 2018
toteuma

v. 2019
toteuma

v. 2020
toteuma

v. 2021
toteuma

v. 2022
tavoite

890

1319

1815

2500

3000

4

4

7

10

8

2443/
279/
2018

3179/
383/
2186

3795/
434/
1973

4488/
444/
2215

Facebook
3000/
IG 2000/
YouTube
100

22

24

7

8

15

Haastattelut  

3

7

6

5

5

Lehdistötiedotteet  

3

4

10

8

10

Omat blogit, podcastit ym.  

4

4

7

6

10

Kaikki aktiiviset kontaktit (kpl)

VIESTINNÄN MITTARIT

Seurantamittari
Uutiskirjeen tilaajat        
Lähetetyt uutiskirjeet  

Facebook/ Twitter / Instagram -seuraajat

Artikkelit, joissa Cultura-säätiö mainittu

Tiedotuskampanjan
kattavuus
yli 1,1 mlj.
yhteystietoa
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TALOUS
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.
TOIMINTA

Säätiön käytettävissä olevat varat vuodelle 2021 olivat 896 559,17 €, sisältäen
OKM:n yleisavustuksen 805 000 €, sekä muista rahoituslähteistä 23 635 €. Muita
tuottoja ja varainhankintaa säätiöllä oli yhteensä 54 614 € (6,7 % yleisavustuksesta).
Vuonna 2020 Cultura-säätiön johtamalle työryhmälle myönnettiin Luova Eurooppa
-hankehaussa 199 932 € apurahaa Agents of Change – Mediating Minorities (MeM)
-hankkeelle. MeM-hankkeen rahoitusta on säätiössä tuloutettu vuonna 2021 20 000 €
ja tämä näkyy kuluneen vuoden omarahoitusosuudessa. Hanke päättyy syksyllä 2022.
Säätiön kokonaiskulut vuonna 2021 olivat 896 559,17 €. Palkat maksettiin toimintavuonna 10,4 henkilötyövuoden mukaan: vakituisia 1 ,4 htv, määräaikaisia 9 htv.
Henkilöstökulut olivat 59,5 % (537 569, 48 €) ja toimitilakulut 8,4 % (75 447,17 €)
kokonaismenoista. Säätiön tuotot olivat yhteensä 896 559,17 €. Toiminnan laskennallinen tulos oli 0 €. Säätiön salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito Oy. Pääoman
markkina-arvo 31.12.2021 oli 151 026,60 €.

TILINTARKASTAJAT

Säätiön taloushallintopalveluista vastasi tilitoimisto Taloustaivas Oy. Tilintarkastajana
toimi Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana Anne Romppanen.

HENKILÖSTÖ
Vuonna 2021 säätiössä työskenteli koko vuoden aikana yhteensä 14 henkilöä. Lisäksi
säätiöllä oli kaksi henkilöä työharjoittelussa.
Säätiö pitää tärkeänä oman työyhteisön vuorovaikutuksen kehittämistä. Koronapandemia ja sen mukanaan tuomat rajoitukset jatkuivat yhä vuonna 2021. Vuoden aikana
säätiön henkilökunta on yhä tehnyt etätyötä suositusten mukaisesti. Etätyöskentely
erilaisten alustojen ja ohjelmien välityksellä on muodostunut pandemian pitkittyessä
luontevaksi osaksi säätiön arkea, sekä sisäisesti että ulkoisten sidosryhmien kanssa
vuorovaikutuksessa.
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HALLINTO
JA TOIMINTA
PERIAATTEET

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 säätiölain mukainen lähipiiriohje.
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 11 kertaa vuonna 2021.
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 2021 aikana Juhlarahaston johtokunta kokoontui neljä kertaa.

JUHLARAHASTON RAHA-ASIAIN HOITOKUNTA

Lisäksi Juhlarahastolla on raha-asiain hoitokunta, jossa sääntöjen mukaan on enintään kolme jäsentä. Vuoden 2021 ajan raha-asiain hoitokunnan jäseninä jatkoivat
professori Matti Turtiainen (puheenjohtaja) sekä toimitusjohtaja Markku Savikko.
Hoitokunta kokoontui neljä kertaa. Vuonna 2021 raha-asiain hoitokunta osallistui
hankintalain edellyttämään Juhlarahaston omaisuudenhoidon kilpailutusprosessin
suunnittelemiseen. Varsinainen varainhoidon kilpailutus toteutetaan kevään 2022
aikana. Kilpailutuksen suorittaja täytyi myös kilpailuttaa. Vuoden 2021 aikana rahaasian hoitokunta konsultoi säätiötä sopivista kilpailutusehdokkaista ja hankittavasta
palvelukokonaisuudesta. Kilpailutuksen pohjalta työn suorittajaksi valittiin SijoittajaPro.
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,
raha-asianhoitokunnalle ja säätiön asiamiehelle maksettiin palkkoja ja palkkioita vuonna
2021 yhteensä 92 909 euroa. Matkakustannuksia korvattiin yhteensä 665 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

Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki
www.culturas.fi

