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YLEISTÄ 

Lumikello ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kuopiolainen yhdistys, joka tukee 
venäjänkielisiä maahanmuuttajia, erityisesti lapsia, nuoria ja ikääntyviä maahanmuuttajataustaisia 
kuopiolaisia, sekä heidän perheitään. Visionamme on heidän hyvinvointinsa ja osallisuutensa 
edistäminen sekä syrjäytymisen vaaran vähentäminen, jossa toteutuu jokaisen ihmisen oikeus 
elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen.  

 

Meidän arvomme: 

●Avoimuus 

●Yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys 

●Asiantuntijuus ja eettisyys 

●Ystävyys ja uskottavuus toisiinsa 

●Suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen 

 Yhdistys on perustettu vuonna 2017.  

Toiminnan tarkoitus 

Toiminnan tarkoitus on parantaa maahanmuuttajien asemaa yhteiskunnassa, sekä edistää heidän 
kotoutumistaan ja hyvinvointiaan. Venäjänkielinen väestö Suomessa on suurin 
maahanmuuttajaryhmä, mutta samalla se on usein näkymätön, varsinkin politiikassa ja mediassa. 
Venäjänkielinen väestö pyrkii integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan, mutta usein kokee 
kotoutumisen vaikeudet: kielen oppiminen, työllistymisen vaikeudet, kulttuuriset erot, sosiaalisen 
verkostojen puutteet. 

Yhdistys luo edellytyksiä venäjänkielisten maahanmuuttajien kotoutumiselle erilaisten osa-alueiden 
toimintojen ja palveluiden kautta: kulttuuri, terveys- ja hyvinvointi, koulutus ja kielitaito jne. Lumikello 
ry tarjoaa venäjänkielisille maahanmuuttajille kotoutumista tukevaa ja edistävää ryhmätoimintaa, 
hyvinvointia ja osallisuutta lisäävää kulttuuritoimintaa, sekä ohjaus- ja neuvontapalveluja omalla 
äidinkielellään. 

Lumikello ry kehittää venäjänkielisten kotoutumista koskevaa yhteistyötä viranomaisten kanssa. 
Yhdistys kokee tärkeäksi tehtäväksi nostaa venäjänkielisten maahanmuuttajien tietämystä Kuopion 
kaupungin palveluista. Tätä varten suunnittelemme ja toteutamme yhteistyöprojekteja paikallisten 
julkisten ja kolmannen sektorin kanssa. 

Yhdistys pyrkii popularisoimaan ja juurruttamaan vapaaehtoistoimintaa venäjänkielisten 
maahanmuuttajien keskuudessa järjestämällä erilaisia tapahtumia ja juhlia vapaaehtoistyön voimin. Vahvana esimerkkinä tästä on kansainvälinen nuorisofestivaali “Nuori ja Terve Kuopio 2018”, “Vapaaehtoisliike” seminaari, jotka järjestettiin Suomen ja Venäjän vapaaehtoistoimijoiden 
yhteistyönä. Yhdistys osallistuu myös Kansalaisareena liikkeeseen ja kuuluu Valikkoryhmään. 
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Yhdistys järjestää kansainvälisiä tapahtumia ja teatteriesitysvierailuja Kuopiossa, jotka ovat suosittuja 
venäjänkielisten maahanmuuttajien keskuudessa. Vuonna 2021 Yhdistyksen tavoitteena on tukea ja 
edistää erityisesti venäjänkielisten maahanmuuttajataustaisen työllistymistä ja kotoutumista.  

Toiminnan kohderyhmät 

● Kuopiossa asuvat venäjänkieliset maahanmuuttajataustaiset, erityisesti lapset ja nuoret sekä 
syrjäytymisvaarassa olevat: työttömät, ikääntyneet.  

● Viranomaiset – venäjänkielisiä tiedotetaan eri viranomaisten toiminnasta, ohjataan oikeisiin 
palveluihin, venäjänkieliset saavat tietoa palveluista. 

● Kaikki muut toiminnastamme kiinnostuneet ja siihen osallistuvat 

Suomen venäjänkieliset ovat suurin vieraskielinen vähemmistö. Suomessa asuvat venäjänkieliset ovat 
laaja käsite, koska valtaosa entisen Neuvostoliiton maista muuttaneet puhuvat venäjää, vaikka heidän 
äidinkielensä voisi olla viro, ukraina, valko-venäjä ja jokin muu kielet. 

Jäsenet  

Jäsenmäärämme 30.11.2020 on 118 (tytöt - 47, pojat - 29, nuoret -  6, aikuiset miehet- 2, aikuiset naiset 
- 34).  Vuonna 2021 jäsenmaksu on: perhemaksu 20€, aikuinen 15 €, nuoret (12 - 29v.) 10€, lapset (0-11v.) 5€. 
Vuonna 2021 on tarkoitus saada uusia jäseniä, nostaa jäsenten määrää panostamalla verkkosivujen 
toimivuuteen ja yleismarkkinointiin, sekä tarjoamalla monipuolisia palveluita.  Tarkoituksena on myös 
järjestää kulttuuritapahtumia (esim. teatteriesitykset, Pikku Joulu ja Uuden Vuoden juhlat ja muut 
tapahtumat) venäjänkielisiä perheitä varten. Tapahtumien kautta pyrimme kertomaan 
mahdollisimman monelle uudelle asiakkaalle yhdistyksen toiminnasta.  

Jäsenedut:  

● Mahdollisuus osallistua yhdistyksen järjestämiin juhliin ja yhteisiin matkoihin; 
● Yhteistyökumppanien tarjoamat edut; 
● Mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen toimintaan; 
● Venäjänkielinen verkosto; 
● Mahdollisuus ylläpitää omaa kielitaitoa ja välittää sitä myös lapsille; 
● Neuvontapalvelut kotouttamiseen liittyvissä asioissa; 
● Asiointituki viranomaisten kanssa; 
● Neuvontapalvelut vapaaehtoistyöhön liittyvissä asioissa. 

Hallinto ja henkilökunta 

Hallitus: Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja. Hallituksen 
tehtävänä on valmistella rutiini luontoiset asiat, auttaa järjestämään erilaisia tapahtumia sekä reagoida 
nopeasti ympäristössä ilmeneviin asioihin. 

Yhdistyksen toimintaa johtaa tarpeen mukaan kokoontuva hallitus, johon kuuluvat nyt kolme jäsentä. 
Eri toiminta- ja työryhmät yhdessä hallituksen kanssa muodostavat yhdistyksen, johon on ilo liittyä ja 
jossa on hyvä toimia. Hallituksen jäsenillä on kokemusta yhdistyksen kehittämisessä. Hallinnollisen 
osaamisen päivittämiseksi hallituksen jäsenet osallistuvat jatkuvasti erilaisiin koulutuksiin, esim. 
VISIO- opintokeskuksen ja Järjestöhautomon järjestämiin kursseihin. 
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Vuosikokous 2021 pidetään tammikuu - huhtikuussa. Vuoden 2021 aikana Lumikello ry järjestää 3 
hallituksen kokousta. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa. Tehtävät hoidetaan huolellisesti ja 
vastuuntuntoisesti. 

Henkilöstö: Vuonna 2021 Lumikello ry haluaa työllistää yhden kokoaikaisen koordinaattorin 
kotoutumisen hankkeen puitteissa, jonka tehtäväksi kuuluisi yhdistyksen toiminnan ylläpito, 
vahvistaminen ja kehittäminen, ulkopuolisen rahoituksen hakeminen, julkisen sektorin ja kolmannen 
sektorin välinen verkostointi, yhteistyö ja kumppanuus. 

Vuonna 2021 yhdistys hakee 3-4 työntekijää työkokeiluun, 1-2 työntekijää palkkatuella ja 4-5 
opiskelijaharjoittelijaa.  

Tarkoituksena on myös tarjota töitä ryhmätoiminnan, kerhojen ja päiväleirien ohjaajille. Vuodeksi 
2021 on suunniteltu pidettäväksi vähintään  10 eri teemakerhoa, joiden ohjaajiksi tarvittaisiin 
vähintään 11 työntekijää. Haluamme kiinnittää erityistä huomiota siihen, että kaikki piireissä olevat 
ohjaajat ovat korkeasti koulutettuja asiantuntijoita, jotka eivät löytäneet työpaikkaa avoimista 
työpaikoista.  

Talous 

Talouden hoidossa pyritään harkitsemaan tarkasti, ja mahdolliset hankinnat tehdään laatu- ja 
hintavertailujen pohjalta. 

Tilaisuuksien järjestämisestä tehdään tarkat laskelmat ja riskikartoitukset. Taloudellinen tilanne 
kartoitetaan vähintään kolme kertaa vuodessa ja seurataan talousarvion toteutumista. 

Yhdystyksen talous perustuu jäsenmaksuihin, osallistumismaksuihin, kerhomaksuihin, 
lipunmyynteihin ja toivottavasti  Kuopion Kaupungin avustuksiin ja hankerahoituksiin.  

Talousarvio vuodelle 2021 on 273319 euroa. Mikäli Yhdistys ei saa hakemia apurahoja, rajataan 
toimintaa rahoituksen mukaisesti. 

Vuoden 2021 toimintaan haemme avustuksia seuraavilta toimijoilta: Kuopion kaupunki, 
Aluehallintovirasto, Te-palvelut, Työ- ja elinkeinoministeriö.  

Haasteet 

Suurin haaste on edelleen henkilöstöresurssien ja yhdistyksen toimintakeskuksen tilan puute. 

Yhdistyksen tavoitteena on saada vähintään yksi kokoaikaiseen työsuhteeseen palkattu henkilö 
kotoutumis- hankkeeseen.  Tässä vaiheessa yhdistyksessä ei ole palkattuja työntekijöitä, vaan koko 
toimintaa hoitavat hallituksen jäsenet ja muut vapaaehtoiset jäsenet. “Digituki arkeen Kuopio” 
hankkeessa on palkattu kaksi osa-aikaista työntekijää.  

Lumikello ry:n toiminta kasvaa kovalla vauhdilla, joten tarve uusille tiloille on ajankohtainen. Nykyinen 
toiminta on laajaa ja runsasta. Yhdistys järjestää viikoittaista vapaa-ajan toimintaa ala-asteikäisille 
opiskelijoille ja nuorille. Voimistelu-, sambo-, breakdance-, tanssikerhot edellyttävät erityisesti 
varustettuja esteettömiä urheilutiloja. Yhdistys on kolmen vuoden ajan etsinyt toimitiloja ja kohdannut 
aina saman ongelman tiloja etsiessä. Tarjolla olevat tilat ovat muiden vuokralaisten tiukassa käytössä, 
ja monet isot organisaatiot vuokraavat niitä vaikka heillä on omat suuret tilat käytettävissä.  

Lumikello ry hakee toimitiloja jatkuvasti, mutta sopivien tilojen löytäminen on iso haaste. Yhdistyksen 
kehittämisen ja laajentamisen kannalta olisi hyvä keskittää toimintaa yhteen paikkaan. Suunnitelmissa 
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on luoda monikulttuurinen kohtaamispaikka, joka vastaisi Yhdistyksen, sekä kantaväestön ja 
maahanmuuttajien tarpeita.  Yhdistyksellä on toimistotila, jota vuokrattu Tilakeskuksen kautta Kuopion Kaupungilta “Digituki arkeen Kuopio”- hankkeen puitteissa.  

Kuopion kaupungin yleisavustuksella on tarkoitus maksaa lasten ja nuorten toimitilojen vuokrakulut.  

TOIMINTA PERUSTUU VAPAAEHTOISUUTEEN 

Yhdistyksen työ perustuu vapaaehtoisuuteen. Jokainen osallistuu toimintaan omien voimavarojensa 
mukaan positiivisessa hengessä. Toimintaa pyöritetään vapaaehtoisten voimin, jotka tekevät noin 
1540 vapaaehtoistyötuntia vuodessa (vuoden 2019 tulos). Yhdistyksen toiminnan koordinointiin 
tarvitaan paljon resursseja (aikataulujen luominen, nettisivujen ylläpito, tilan etsiminen, tilan 
vuokraan liittyvää laskutusta, markkinointia ja materiaalin laadintaa, asiakkaiden ohjausta jne). 
Pelkästään vapaaehtoisvoimin toimintaa ei voi jatkaa pitkään. 

Vapaaehtoiset tekevät tällä hetkellä vapaaehtoistyötä myös viikonloppuisin ja iltaisin. 

Lumikello ry kuuluu Valikkoryhmään, mikä tarkoittaa sitä, että Yhdistys osallistuu moniin 
vapaaehtoistoiminnan tilaisuuksiin. Tulevan vuoden tavoitteiden saavuttamiseksi Lumikello ry aikoo 
osallistua Kansalaisareenan vapaaehtoisten opetustilaisuuksiin yhä useammin.  

Ottaen huomioon Covid-19-pandemian aiomme pitää toimintaamme etänä. Jotta ihmiset tie oppisivat 
käyttämään digitalisaatiopalveluja, teemme tehokasta työtä ihmisten kouluttamiseksi.  

Digitalisaatiota tulee kehittää, mutta ihmiset tarvitsevat myös palvelua kasvotusten ja kohtaamisia, 
koska se on olennainen osa hyvinvointia. Kommunikaatio ehkäisee masennusta ja yksinäisyyttä. 
Eristyneisyydessä on erityisen tärkeää ymmärtää ja tietää, ettet ole yksin.  

Toimintamuodot 

● Työllistymisen edistäminen 
                  “Töissä Savossa” - hanke. 
 

● Kotoutumista edistävä toiminta “Hommat hanskaan” - hanke.  
 

● Digitalisaation edistäminen 
                  “Digituki arkeen Kuopio” - hanke. Infotilaisuudet, digineuvonta, palveluohjaus 
 

● Sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta: KysymysPiste- neuvontapalvelu.  

● Lasten- ja nuorten hyvinvointia edistävä toiminta, liikunnallinen toiminta: ohjattu vapaa-ajan 
toiminta, leiritoiminta loma-aikoina, ryhmä- ja harrastustoiminta venäjänkielisille 
maahanmuuttajaperheille 

● Kulttuuritoiminta: Kulttuuriaiheiset tapahtumat, kuten lasten juhlat ja teatteriesitykset 

● Kansainvälinen toiminta  
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Työllistymisen edistäminen  Työllistymistä edistävää toimintaa järjestetään “Töissä Savossa” - hankkeen puitteissa.  

“Töissä Savossa” – hanke 

Yhdistys hakee työllisyyspoliittista avustusta Te-palvelusta “Töissä Savossa” hankkeen 
toteutumiseen.  

Hankkeen tavoitteena on heikossa työmarkkinatilanteessa olevien venäjänkielisten asiakkaiden 
työllistyminen avoimille työmarkkinoille ja/tai hakeutuminen koulutukseen.  

Hankkeen aikana on tarkoitus järjestää ja kehittää työttömille venäjänkielisille työnhakijoille 
työmahdollisuuksia ja työkokeilua, sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja.  

Kotoutumista edistävä toiminta Kotoutumista edistävää toimintaa järjestetään “Hommat hanskaan” - hankkeen puitteissa.  

“Hommat hanskaan” - hanke 

Yhdistys hakee Työ- ja elinkeinoministeriön avustusta “Hommat hanskaan” hankkeen toteutumiseen. 
Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Yhdistyksen toimintaa ja osaamista niin, että kotoutumista ja 
osallisuuttaa tukeva toiminta olisi hyvin tuloksellista; lisätä julkisen sektorin ja kolmannen sektorin 
välistä verkoistoitumista, yhteistyötä ja kumppanuutta. Yhdistyksen tavoitteena on saada yksi 
kokoaikaiseen työsuhteeseen palkattu henkilö tähän hankkeeseen. Hänen tehtäviin kuuluu: 
Yhdistyksen tavoitteiden fokusointi, viestinnän ja vaikuttamistyön suunnittelu, strategisen 
verkostoitumisen vahvistaminen. Työntekijä osallistuu työ- ja elinkeinoministeriön järjestämiin 
koulutustilaisuuksiin ja Yhdistyksen yksilöllisiin yhdistystoiminnan kehittämiskonsultaatioihin.  

Kiusaaminen  

Työssämme kiinnitämme erityistä huomiota kiusaamiseen. Ensi vuonna aiomme jatkaa työskentelyä 
venäjänkielisen Valviran laillistetun psykologin Galina Oikkosen kanssa. Galinan erikoisosaamista: 
erilaisten kiusaamistilanteiden hoito, selviytyminen ja puuttuminen,venäjänkielisten lapsiperheiden 
psyko-sosiaalinen valmennus suomalaiseen yhteiskuntaan sopeuttamiseksi: suomen kieli, koulutus ja 
kulttuurintuntemus. Suunniteltu kolme lasten kasvatukseen ja lastensuojeluun liittyvää neuvontaa ja 
kuuden luennon (henkilökohtaiset tapaamiset, online) kurssi aiheesta "Konfliktien psykologia eri 
ikäryhmissä ja tapoja ratkaista se" venäjänkielisille maahanmuuttajataustaiselle.  

Digitalisaation edistäminen 

Toiminnan tavoitteena on lisätä venäjänkielisten kuopiolaisten tietoisuutta digitalisaatiosta ja 
sähköisestä asioinnista, sekä vahvistaa heidän digitaitojansa ja osallisuutta tuleviin tietoyhteiskunnan 
muutoksiin. Projektin toiminnalla pyritään selvittämään syrjäytymisen vaarassa olevien 
venäjänkielisten kuopiolaisten tarpeita ja vastaamaan niihin asiakaslähtöisesti tarjoamalla matalan 
kynnyksen tukea digiarkeen. 

Kohderyhmä on Kuopiossa asuvat venäjänkieliset työttömät, syrjäytymisen vaarassa olevat, vasta 
muuttaneet ja ikäihmiset. 

Vuoden 2019 aikana aloitettiin yhteistyö valtakunnallisen ”Digituki arkeen” - hankkeen kanssa, jonka 
puitteissa on kehitetty yhteistyö TE-palveluiden ja Kelan kanssa Kuopiossa. 
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Vuosien 2020–2021 aikana Lumikello ry toteuttaa “Digituki arkeen Kuopio” - hankkeen Kuopiossa. 
Järjestetään neuvontaa Kelan ja TE-toimiston tiloissa säännöllisesti sekä pidetään ryhmäkoulutuksia / 
infotilaisuuksia venäjänkieliselle ihmisille, joilta puuttuvat tarpeelliset digitaidot. Tämän lisäksi 
vuoden aikana käsitellään sähköiseen asiointiin liittyviä aiheita: mm. Kela:n, TE-palveluiden ja 
Verohallinnon palveluiden käyttöä. Hankkeen toiminnalla pyritään vastaamaan asiakaslähtöisesti 
joustavasti esille nouseviin tarpeisiin ja toteuttamaan tarpeelliseksi koettuja matalan kynnyksen 
digitaalisen tuen ja asioinnin palveluja.  

Toiminta on osoittautunut hyvin tarpeelliseksi ja toimivaksi, jotta tulevana vuonna jatketaan sen 
toteuttamista ja kehittämistä.  

Sosiaalista hyvinvointia, osallisuutta ja terveyttä edistävä toiminta  

Venäjänkieliset maahanmuuttajat jäävät usein terveys- ja hyvinvointi palvelujen ulkopuolelle monista 
syistä. Heikko kielitaito, suomalaisen Sote-järjestöjen toiminnan tuntemattomuus, kynnys lähteä 
vieraskieliseen ryhmään johtavat siihen, että palvelut eivät tavoita venäjänkielisiä asiakkaita. 

Vuonna 2020 Lumikello oli mukana toteuttamassa Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestön ”HelpExpress”- hanketta. Hankkeelle oli palkattu osa-aikainen sosiaalityön koordinaattori, joka on 
järjestänyt venäjänkielistä neuvontaa ja ohjausta KysymysPiste palvelun puitteissa.  

Tarkoituksena oli vastaanottaa matalan kynnyksen periaatteella venäjänkielisiä asiakkaita ja auttaa 
heitä ratkaisemaan perusasiat, kuten tukihakemusten täyttämistä, palvelujen hakemista. Covid-19 on 
vaikuttanut monien venäjänkielisten elämään: työttömäksi jääneet ihmiset, jotka eivät koskaan 
aikaisemmin käyttäneet sosiaalipalveluita eivät itse osaa hakea niitä sähköisesti.  

 

KYSYMYS PISTE - varhainen tuki (hyvinvoiva Kuopio) on matalan kynnyksen sähköisen asioinnin 
neuvonta ja neuvonta sosiaalikysymyksistä ja sote-järjestöjen palveluista venäjän kielellä. Vuonna 
2021 neuvonta jatkuu ja on auki viikoittain maanantaisin klo 10–15 sekä kasvokkain, että etänä (chat, 
sähköposti, puhelin). 

Vapaa-ajan harrastustoiminta 

Vapaa-ajan harrastustoiminnan tarkoituksena on auttaa maahanmuuttajia sopeutumaan 
yhteiskuntaan ja kulttuuriin, sekä edesauttaa ystävyyssuhteiden rakentamista ja antaa 
osallisuuden tunnetta. Tavoitteenamme on Suomessa asuvien venäjänkielisten lasten ja nuorten 
kulttuuri- ja kieli-identiteetin vahvistaminen sekä äidinkielen kiinnostuksen säilyttäminen. 
Haluamme edistää myös nuorten itsenäisyyttä ja vastuullisuutta oman elämänsä 
hallitsemisessa, sekä ylläpitää nuorten terveellistä elämää ja ehkäistä päihteiden käyttöä. 

Lumikello ry:n toimintaan osallistuu paljon nuoria (noin 37 viikossa) ja lapsia (noin 85 viikossa). 
Nuoret saavat mahdollisuuden laadukkaaseen vapaa-aikaan ja harrastuksiin, vertaistukeen, 
oman äidinkieleen ja kulttuurin ylläpitämiseen. 

Harrastustoiminta lapsille ja nuorille on hyvä tapa ehkäistä syrjäytymistä ja kiusaamista. 
Ryhmissä on useimmiten eri ikäisiä lapsia, jotka tulevat toimeen toistensa kanssa, nuoret 
antavat hyvän esimerkin pienemmille, on myös harrasteryhmiä, joissa lapset ovat 
vanhempiensa seurassa. Tämä “yhdessä toimiminen”-työskentelytapa vahvistaa 
perhekeskeistä hyvinvointia ja tukee oppimisprosessia. Lumikello ry suunnittelee 
toimintansa aina perhekeskeisessä periaatteessa, oli kyseessä sitten kerho, teatteriesitys, 
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festivaali tai jokin muu tapahtuma. Ohjatulla vapaa-ajan toiminnalla pyrimme tukemaan 
lasten turvallista kasvua, kehitystä ja oppimista. Kerhojen toiminta auttaa kehittämään 
vuorovaikutustaitoja, hienoja motorisia taitoja, luovuutta ja mielikuvitusta, sekä ekologista 
ajattelua.  

Kerhoissamme osallistujilla on mahdollisuus luovuudelle  ja omien ideoiden toteuttamiselle.  
Jotta voidaan kertoa osallistujien taiteesta ja saavutetuista tuloksista mahdollisimman monille 
ulkopuolisille ihmisille ja mm. osallistuvien lasten vanhemmille on tarpeen järjestää näyttelyitä 
ja avoimia konsertteja. Tämän ansiosta lapset, nuoret  ja jopa aikuisetkin pääsisivät 
kehittämään itsetuntoa, taiteellista makua ja saisivat tästä voimavaroja.  

Lumikello ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, ja meidän periaatteenamme tarjota kaikille 
halukkaille avointa ja tasapuolista osallistumismahdollisuutta. Kerhojen osallistumismaksut 
ovat kohtuullisia, mutta monilla perheillä on useita lapsia, ja lapset haluavat osallistua monien 
kerhojen toimintaan. Näin osallistuminen useiden kerhojen toimintaan monille perheille on 
mahdotonta. Tavoitteenamme on tarjota palveluja ilmaiseksi tai pienellä 
osallistumismaksulla. Tämä on mahdollista vain siinä tapauksessa, jos saamme tähän 
toimintaan ulkopuolista rahoitusta.  

 

Vuonna 2021 toteutetaan seuraavia ryhmämuotoisia luovia ja liikunnallisia toimintoja: 

Luova vapaa-ajan toiminta 

Taidestudio ”Akvarelli” 2–6 vuotiaille lapsille Taidestudion ”Akvarelli” tavoitteena on lapsen taiteellisen kulttuurin muodostaminen yleissivistyksen 
osaksi, lapsen tutustuminen luovuuden maailmaan, maailmanlaajuisiin kulttuurisiin arvoihin oman 
luovuutensa kautta. 

Taidestudion päätehtävinä ovat: 

● kehittää lapsen omaa aloitteellisuutta ja toimintavapautta, 

● ohjeistaa lasta taiteelliseen luovuuteen, 

● edistää lapsen taiteellisen mielikuvituksen muodostamista ja moraalista suhtautumista 
elämään, todellisuuden ilmiöihin ja välineisiin sekä taiteeseen, joka onkin perusta luovan 
henkilön kehittymiselle, 

● kehittää lapsen luovuutta sekä taitoa työskennellä erilaisten materiaalien ja välineiden 
kanssa, laajentaa lapsen tunnemaailmaa, mielikuvitusta ja haaveilua, 

● edistää yksilön luovuuden muodostamista, kehittää lapsen luontaista lahjakkuutta, luovaa 
potentiaalia ja mahdollisuuksia, jotka auttavat itsensä toteuttamista erilaisissa 
toimintamuodoissa, 

● kehittää lapsen mielenkiintoa käsityötaiteeseen ja muotoiluun, 

● kehittää lapsen huomaavaisuutta ympäröivän todellisuuden ilmiöihin.  

Kurssi on suunnattu 2–6 ikäisille lapsille. Kurssi pidetään 2 kertaa viikossa, ja yhteensä 72 kertaa 
lukuvuoden aikana. Jokainen tapaamiskerta kestää 50 minuuttia. 
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Lasten ekoklubi ”Yellow-Jackets” 6–12-vuotiaille lapsille. 

Ekoklubin idea on taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille; taata kaikille avoin, tasa-
arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet 

Ekoklubin tavoitteena on kehittää eskari- ja kouluikäisten lasten ekologista maailmankatsomusta sekä 
käytännöllisiä taitoja ja valmiuksia luonnossa oleskeluun. Maailman luonnonvaroja on säästettävä, 
jotta ne riittävät pidempään. Tavoitteena on käyttää luonnonvaroja kestävästi ja esimerkiksi vähentää 
roskiin heitettävän ruokajätteen määrää puolella kaupoissa sekä kodeissa. Erilaisia jätteitä ja 
kemikaaleja on käsiteltävä niin, etteivät ne pilaa ilmaa, vettä tai maaperää. Jokaisen on opittava, mitä 
kestävä kehitys ja luontoa suosiva elämäntapa tarkoittavat. 
 

Ekoklubin päätehtävinä ovat: 

● opettaa lapselle ympäristö- ja kasvitieteen perusteita, maailman ja Suomen eläin- ja 
kasvimaailman yleis- ja peruskäsitteitä, 

● kehittää lapsen ekologista ajattelutapaa, aktivoida lapsen huomiota ja parantaa hänen 
muistiansa pelien, soveltavien ja kehittävien tehtävien kautta, 

● opettaa lapselle hellävaraista ja vastuullista suhtautumista luontoon, 

● kehittää lapsen mielikuvitusta ja opettaa lasta havaitsemaan luonnon kauneutta luovuuden, 
runouden, piirtämisen, ekoteatterin kautta, 

● opettaa lapselle käytännöllisiä taitoja mm millaisia kasveja voi kerätä, millaista ja miten 
luonnonmateriaalia voi käyttää muotoiluun ja sisustukseen, miten voi auttaa ja hoitaa eläimiä 
sekä suojella harvinaisia eläimiä, miten täytyy lajitella ja kierrättää jätteitä. 

 
Kurssi on suunnattu 6–12 ikäisille lapsille. Kurssi pidetään 2 kertaa viikossa, eli yhteensä 72 kertaa 
lukuvuoden aikana. Jokainen tapaamiskerta kestää 55 minuuttia.  
 
Ekomatkailu:  
Viikottaisen tapaamisen ohella Yhdistys aikoo järjestää ympäristöystävällisiä perhematkoja, joiden 
avulla voi saada käsityksen Suomen luonnon piirteistä (luonnonmuistomerkit, tietyt eläin- tai 
kasvilajit jne.), sekä tutustua maan kulttuuri- ja etnografisiin piirteisiin. Ekomatkojen päätavoitteena 
on valistaa ihmisiä  suhtautumaan kunnioittavasti ympäristöön ja luonnonvarojen säilyttämiseen. 
Ekomatkailu  tukee kestävän kehityksen ajattelua, jolla voidaan pyrkiä turvaamaan myös tuleville 
sukupolville mahdollisuus nauttia puhtaista vesistä ja ympäristöstä. 

 

Liikunnallinen toiminta 

Pidämme liikuntaa keskeisenä terveyden, hyvinvoinnin ja terveiden elämäntapojen edistämisessä. 
Tanssi- ja liikunta teemaisen kerhojen perustamisen pääidea on siinä, että nykykaupungin asukkaat 
(erityisesti lapset, teini-ikäiset ja nuoriso) viettäisivät  vapaa-aikaa hyödyllisesti oman terveytensä 
ylläpitämiseksi ja kanssakäymis-taitojensa kehittämiseksi. Näin pyrimme tarjoamaan eri ikäisille 
kohderyhmille monipuolisia tanssi- ja liikunta teemaisia kerhoja.  

Tanssistudio lapsille ja nuorille 4–14-vuotiaille  

Työssämme (lasten koreografian ja tanssikerhon perustamisen projekti) olemme kosketuksissa 
tärkeään aiheeseen, koska tanssilla on ollut aina merkittävä rooli venäläisessä kulttuurissa ja siitä on 
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paljon kysyntää. Kerhon toimintaan vaikuttaa huomattavasti sosiaalinen tekijä, eli koko ajan kasvava 
lasten ryhmien kysyntä, kaupungin ja alueen kerhojen kulttuuri- ja ystävyyssuhteiden kehittäminen. 

Tanssitaito on yhteistaito, joka on lähinnä kaikkia. Tanssilla on suuri merkitys kasvattamiskeinona. Eri 
kansojen tanssikulttuuriin tutustuminen totuttaa lapsia suhtautumaan kunnioittaen muihin 
tapakulttuureihin ja historiallisiin juuriin. 

Lahjakkaan nuorison löytäminen, yhteistyön luominen koulujen ja muiden järjestöjen välillä, 
kaupungin eri uskontokuntien sekä eri etnisten edustajien suvaitsevaisten välien perustaminen. 

Työssä lasten kanssa isona motivaationa on heidän osallistumisensa konsertteihin, festivaaleihin, 
kilpailuihin ja muihin tapahtumiin. Ne voivat olla erilaisia ehdoiltaan, ohjelmiltaan, mutta niillä kaikilla 
on sama tarkoitus – koreografian kulttuurin levittäminen. 

Tanssikerhon harjoittelut myötävaikuttavat henkilön sosiaalisiin taitoihin ja luonteen kehittymiseen. 

Terveen elämäntavan periaatteen luominen on kasvattamisprosessin tärkeä osa. 

On huomautettava, että vapaa-aika ei ole ainoastaan seurustelu ja lepo, vaan omituinen ”harjoittelukenttä”, missä lapsi kokeilee omia kykyjä, oppii olemaan vuorovaikutuksessa maailman 
kanssa. 

Studion vetäjä on Anna Koski – korkeakoulutettu tanssipedagogi. Kurssi on suunnattu 4–14 ikäisille 
lapsille ja nuorille. Kurssi pidetään 4 kertaa viikossa, ja yhteensä 128 kertaa lukuvuoden aikana. Yksi 
tapaamiskerta kestää 60 minuuttia. 

Sambo 6–18-vuotiaille  

Sambo on Neuvostoliitossa kehitetty kamppailulaji, jonka nimi viittaa venäjän kielelliseen ilmaisuun 
"itsepuolustusta ilman aseita". Sambo vaikuttaa positiivisesti lapsen fyysiseen ja psyykkiseen 
kehitykseen. Harjoitukset kehittävät lasten kestävyyttä, joustavuutta, koordinaatiota, lisäävät 
reaktionopeutta, opettavat itsepuolustustaitoja, auttavat vapauttamaan aggressiota ja tunteita. Muiden 
taistelulajien tavoin Sambo opettaa itsehillintää, pidättyvyyttä ja konfliktien rauhanomaista 
ratkaisemista. 

Kurssi on suunnattu 6–18 ikäisille lapsille ja nuorille.  Kurssi pidetään 2 kertaa viikossa, ja yhteensä 72 
kertaa lukuvuoden aikana. Yksi tapaamiskerta kestää 60 minuuttia. 

 

Voimistelu 4–7-vuotiaille lapsille 

Voimistelutunnit sisältävät monipuolisia harjoitteita, jotka kehittävät niin kuntotekijöitä kuin 
motorisia perustaitoja. Lasten ja nuorten voimistelutunnit antavat hyvän pohjan myös muiden 
urheilulajien harrastamiseen.  

Voimistelun kautta lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus saada elinikäinen kiintymys liikuntaan sekä innostua erilaisista liikuntatapahtumista. Voimistelutunnit tarjoavat liikettä ja energiaa, ”uuden maailman” koulun ja arjen rinnalle sekä paikan kuulua ryhmään.  
Kurssi on suunnattu 4–7 ikäisille lapsille. Kurssi pidetään kerran viikossa, ja yhteensä 40 kertaa 
lukuvuoden aikana. Yksi tapaamiskerta kestää 60 minuuttia. 
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Zumba   12+ vuotiaille 

Zumba on aerobicinen fitness-ohjelma. 

Zumban tanssiaskeleet perustuvat erilaisiin tanssimuotoihin, joita ovat muun muassa merengue, 
cumbia, reggaeton, salsa, hip hop, rumba, mambo, calypso ja salsaton ja flamenco. Tunti koostuu 
intervallityyppisestä ohjelmasta, jossa osa liikkeistä tehdään nopealla, osa hitaammalla tempolla. 
Liikkeet kohdistuvat yksittäisten kehonosien sijasta koko vartaloon.  

Kurssi on suunnattu 12+ ikäisille nuorille. Kurssi pidetään kerran viikossa, ja yhteensä 40 kertaa 
lukuvuoden aikana. Yksi tapaamiskerta kestää 60 minuuttia. 

Breakdance 7–18-vuotiaille 

Breakdance-kerho on uusi teemakerhomme, jonka aiomme tarjota vuonna 2021. 

Breakdance on laji, jossa fyysinen liikunta ja tanssi. Ohjaajamme Evgeny Lukin on itsenäisesti 
kehittänyt ohjelmaa kouluikäisille (7–18-vuotiaille) lapsille, ja tehnyt siitä ainutlaatuisen. Se ei aseta 
kerholaisilta vaativia urheilusuorituksia tai tanssijoilta ammatillista koulutusta. Tämä ohjelma ottaa 
huomioon opiskelijoiden fysiologiset, anatomiset ja psykologiset ominaisuudet, ja se on tarkoitettu 
kasvavan lapsen kehon yleiseen kehittämiseen.  

Laji on halpa harrastaa, eikä vaadi käytännössä mitään kalliita laitteita, ohjelman mukaiset harjoitteet 
voidaan tehdä jopa kotona. Harjoituksilla vahvistuu lähes kaikki kasvavan kehon lihasryhmät, sydän- 
ja verisuonijärjestelmä, hengityselimet. Se vahvistaa murrosikäisille lapsille tärkeitä ominaisuuksia, 
kuten sinnikkyys, päättäväisyys ja sosiaalisuus. Evgeny Lukin on Karjalan «Северный Регион»- nimisen breakdance koulun perustaja.  

Kurssi on suunnattu 7–18 ikäisille lapsille ja nuorille. 

Kurssi pidetään 2 kertaa viikossa, eli yhteensä 160 kertaa lukuvuoden aikana. Yksi tapaamiskerta 
kestää 60 minuuttia. 

 

Luova ryhmä- ja harrastustoiminta venäjänkielisille maahanmuuttajaperheille 

Taiteen harrastaminen lisää hyvinvointia ja luovuutta, parantaa kognitiivisia kykyjä. 
Taideharrastuksessa on mahdollista löytää uusia ystäviä, kehittää sosiaalisia taitoja ja 
vuorovaikutusta, sekä oppia uusia tapoja ilmaista voimakkaitakin tunteita. Taideharrastus myös 
vähentää stressiä, ja toimii kuin eräänlaisena terapiana. 

Öljymaalausstudio maahanmuuttajaperheille 

Studion päätehtävinä ovat: 

● edistää nuoren laadukasta ja saavutettavaa lisäkoulutusta ja sen jatkuvuuden 
periaatteita, 

● luoda tarvittavat mahdollisuudet nuoren luovuuden, assosiatiivisen 
ajattelutavan ja näköaistin kehittämistä varten, 

● kehittää nuorten mielikuvitusta siveellisten kasvatusperiaatteiden yhteydessä, 
● kehittää nuorten ikää vastaavaa taiteellista ja kulttuurista osaamista sekä 

aloitteellisuutta ja toimintavapautta luovuuden avautumiselle, 
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● kehittää siveellistä miljöötä Kuopiossa ja Suomessa. 

Toteutettavaksi asetetut tavoitteet auttavat nuorta kehittymään persoonaksi, joka pystyy 
ajattelemaan, kuvittelemaan ja luomaan sekä toteuttamaan aloitteita ja analysoimaan 
niiden tuloksia. 
Kurssin vetäjänä toimii Elena Haponen. Elena on itsenäinen, aloitteellinen taidemaalari. Hän 
opiskeli taiteilijan studiossa vuonna 2012 Petroskoissa. 
Hänen tehtävänsä on esittää asioita, jotka auttavat ihmisiä katsomaan luontoa ja omaa 
ympäristöään tarkemmin. 
Kurssilla työskennellään monilla tekniikoilla esimerkiksi öljyväreillä ja akryyleillä. 
Kurssi on suunnattu 12–29 ikäisille nuorille ja heidän vanhemmilleen. Kurssi pidetään 2 kertaa 
viikossa, eli yhteensä 160 tuntia lukuvuoden aikana. Yksi tapaamiskerta kestää 120 minuuttia. 

Keramiikkastudio ”Lateramin” maahanmuuttajaperheille 

Keramiikkakurssin taustalla oli kova kysyntä matalan kynnyksen harrastustoiminnalle etenkin 
maahanmuuttajien keskuudessa. Muutoinkin taideaineiden harrastamisen aloittaminen lapsilla on 
ollut Kuopiossa vaikeaa, koska kurssitoimintaa järjestävää tahoa ei yksinkertaisesti ole edes ollut 
olemassa kantaväestölle tai saatikka sitten maahanmuuttajille. Kurssitoiminta auttaa 
maahanmuuttajia sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin, sekä auttaa lapsia ja nuoria 
löytämään uusia ystäviä. 

Kurssi on suunnattu 5–18 ikäisille lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen. Kurssi pidetään 3 kertaa 
viikossa, eli yhteensä 240 kertaa lukuvuoden aikana. Jokainen tapaamiskerta kestää 120 minuuttia.  

Leiritoiminta loma-aikoina 

Tulevana vuonna Yhdistys halua järjestää uudelleen kolme “Luova kesä”- päiväleiri- jaksoa Kuopiossa. 
Jaksot ovat kestoltaan 5 päivää. Näin haluamme tarjota lapsille, nuorille ja perheille monipuolista päivätoimintaa kesän aikana. Kaupungin visio on olla ”Hyvän elämän pääkaupunki”. Hyvää elämää ilmentävät “terveys, alueen elinvoima ja arjen rikkaus”. Yhdessä tekemisen ja hyväntuulisten 
kohtaamisten kaupunki innostaa toimimaan ja tukee kaikkien hyvinvointia sekä aikuisille että lapsille.  

Leirin tavoittena on:  

● opetella ryhmätyöskentelytaitoja, kuten toisten kannustaminen ja erilaisuuden arvostaminen. 
● kasvattaa itsetuntemusta ja rohkeutta olla oma itsensä sekä löytää omia mielenkiinnon 

kohteita. 
● hauskanpito ja uusien  ystävien löytäminen 
● lisätä sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutuksia 
● auttaa kehittämään integratiivista tietoa luonnollisesta, kulttuurisesta ja sosiaalisesta 

ympäristöstä 

Leirin toimintaa toteuttavat Lumikello ry:n ohjaajat. Ohjaajilla on pätevyys ja kokemus työskennellä 
lasten kanssa, ohjaajat tietävät heidän ikänsä ja psykologiset ominaisuutensa. Jokainen ohjaaja 
osallistuu ohjelmansa valmistamiseen ja toteuttamiseen, sillä tavoin taataan laadukas tuote. 

Mitä tuloksia toiminnalla tavoitellaan: 

● Kesäpäiväleirillä lapset ja nuoret ovat yhteistoiminnassa vapaaehtoisten aikuisten kanssa sinä 
aikana, kun vanhemmat ovat töissä. 
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● Loma-ajan vietto on hyödyllistä sekä hauskaa ystävien piirissä. He osaavat ja oppivat aina 
uutta.  

● Edistää aktiivisia ja terveellisiä elämäntapoja. 
● Ehkäistä yksinäisyyttä,  syrjautumista ja päihteiden käyttöä. 
● Lasten ja nuorten toimintaa hyödynnetään jatkossa.  

Kulttuuritoiminta 

Tavoitteenamme järjestää/osallistua seuraaviin kulttuuritapahtumiin: 

● Helmikuu: perinteinen Venäläisen kulttuurin viikko Kuopiossa 
● Toukokuu/marraskuu: Keramiikkastudion ”Lateramin” ja Öljymaalauspajan kerhotuotosten 

näyttely. 
● 16.-22.6.21 Kuopio Tanssii ja Soi- festivaali. Tarkoituksena on tanssi- ja voimisteluteema 

kerhojen osallistujien esiintyminen festivaalin ohjelmassa.   
● Avoin lasten konsertti: kerhovuoden päättäjäiset.  
● Joulukuu: ”Uusi vuosi 2021” venäjänkielisille lapsiperheille suunnattu perinteinen juhla 

(vuosittain osallistuu noin 200 maahanmuuttajaa). 
● Joulukuu: Jyväskyläläisen Art-Master ry:n tuottamat venäjänkieliset teatteriesitykset aikuisille. 

 

Osallistumme myös yhteistyökumppaneiden järjestämiin tapahtumiin ja juhliin. 

Kansainvälinen toiminta 

Tulevana kautena osallistutaan SVK:n järjestämän Erasmus+ koulutukseen ja arvioidaan tilannetta 
vuonna 2021 Covid-19 pandemian suhteen.  

YHTEISTYÖ 

Vuonna 2021 jatketaan yhteistyötä paikallisten järjestöjen, Kuopion kaupungin ja muiden tahojen 
kanssa. Arffman, Suomen suurin yksityinen työllisyydenhoidon palveluiden tuottajan sekä 
maahanmuuttajien kotoutumiskouluttajan kanssa jatketaan tiivistä yhteistyötä.  

Kuopion Kaupungin strategian vuoteen 2030 mukaan Kumppanuus on yhteistyötä ja verkostoitumista 
yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kumppanuudesta hyötyvät kaikki osapuolet. Yhdistys tukee 
aktiivisesti tuottavaa ja molempia osapuolia hyödyttävää työtä Kaupungin kanssa ja on aina avoin 
vuoropuheluun ja uusiin ideoihin. 

Viranomaiset on tärkein kumppani Yhdistykselle. Venäjänkielisiä tiedotetaan eri viranomaisten 
toiminnasta, ohjataan oikeisiin palveluihin, ja näin venäjänkieliset ovat tietoisia palveluista. 

Yhteistyöverkoston laajentaminen ja vahvistaminen on tulevan toimintakauden tavoite 
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Yhteistyökumppanit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Järjestöhautomo, Arffman Finland Oy, Kuopion Kaupungin nuorisotalot ja koulut. 

VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN 

Viestintä on osa yhdistyksen jäsenistön palvelutoimintaa sekä muille tahoille suuntautuvaa 
toimintatiedotusta. 

Tavoitteena on vuonna 2021 tehdä yhdistyksen toimintaa näkyväksi, käyttäen mm.  kotisivuja, 
sosiaalista mediaa, lehtiä jne. 

Ulkoinen tiedottaminen 

 

● Toimintakertomus. Räätälöidään ja valmistetaan omat sähköiset ja paperiset tiedotteet 
yhdistyksen toiminnasta, kerhoista ja tapahtumista, sekä jaetaan ne tiloihin, joissa 
kohderyhmät ovat tavattavissa: kansalaisopistossa, oppilaitoksissa, muissa yhdistyksissä, 
ilmoitustauluilla kaupoissa, kirjastoissa, vapaa-ajan tiloissa. 
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● Internet-sivut. Lumikello verkkosivuilla löytyy suurin osa infoa Yhdistyksen toiminnasta. 
Suomenkieliset www-sivut ovat vielä puutteelliset, sillä resursseja niiden ylläpitämiseen ei ole 
riittävästi. Pyrimme kehittää suomenkielistä viestintää saadakseen siihen resursseja.  

 

● Sosiaalinen media. Sosiaalisen median käyttäminen: yhdistyksen sivujen kehittäminen ja 
päivittäminen Facebookissa ja VK:ssa sekä niiden ylläpito. Lumikello ry ylläpitää 
venäjänkielistä Facebook-ryhmää (tällä hetkellä 844 käyttäjää) “Наш Куопио – события и услуги на русском языке” (suom. ”Meidän Kuopio – uutiset ja palvelut venäjäksi”), jossa 
jaetaan Kaupungin uutiset ja oman FB-sivun (yli 263 seuraajaa), sekä VK-sivun (yli 120 
seuraajaa). FB- ja VK-sivuilla Yhdistys tiedottaa omasta toiminnasta. 

 

● Yhteistyökumppanit. Mainostetaan toimintaa yhteistyökumppaneiden kanavien kautta. 
Kerrotaan Yhdistyksen toiminnasta SVK-järjestön ylläpitämässä kaksikielisessä aikakausilehdissä “Valomajakka”.  

Sisäinen tiedottaminen 

Tiedottamisessa jatketaan entiseen tapaan sähköpostin käyttöä. Päivittäisessä käytössä on Trello - 
selainpohjainen projektinhallintajärjestelmä. Rupeamme aktiivisemmin käyttämään Zoom-ohjelmaa. 

Sääntömääräiset kokousten kutsut lähetetään sähköpostitse. Muu kokousmateriaali tullaan 
toimittamaan intranetin kautta. 

TULOKSET JA VAIKUTUKSET 

Yhdistyksen toiminnasta hyötyvät ennen kaikkea venäjänkieliset maahanmuuttajataustaiset ja 
yhteistyökumppanit. Meidän toimintamme kautta tarjoamme Kuopion kaupungin venäjänkielisille 
asukkaille yhdenvertaiset mahdollisuudet liikuntaan, kulttuuriin ja muihin hyvinvointipalveluihin 
sekä työelämän polulle. Yhdistyksen toiminta vahvistaa venäjänkielisten tietoisuutta ja osaamista, 
edistää eri ikäisten maahanmuuttajien kotoutumista, työllistymistä ja hyvinvointia eri elämän osa-
alueilla sekä edistää vuorovaikutusta ja kulttuurista oppimista suomalaisten ja venäjänkielisten välillä. 

Viranomaiset hyötyvät Lumikello ry:stä saadessaan mahdollisuuden tavoittaa venäjänkielisiä 
maahanmuuttajia ja mahdollisesti kehittää omaa toimintaansa maahanmuuttajien näkökulmasta. 

Toiminnallamme luomme positiivisen kuvan venäjänkielisestä väestöstä ja tuhoamme täten 
vuosien aikana kehittyneet stereotypiat estäen sosiaalisten ongelmien muodostumisen. Niinpä 
me tuomme oman panoksemme turvallisen elinympäristön luomiseen.  

 

Turvallinen ja viihtyisä kaupunki kaikille!  

 

Kuopiossa 27.11.2020  

Valentina Proshkina puheenjohtaja 
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