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YLEISTÄ 

Lumikello ry on rekisteröity 01.02.2017 ja vuosi 2020 on ollut yhdistykselle neljäs toimintavuosi.   

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 kohderyhmämme kotoutumisen, hyvinvoinnin ja osallisuuden 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 

 

 

 

 

 

 



     TOIMINTAKERTOMUS  2020 

 

 

4 

 

Toiminnan tarkoitus ja toimintamuodot  

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. 
 
Yhdistys järjestää kansainvälisiä tapahtumia ja teatteriesitysvierailuja Kuopiossa, jotka ovat suosittuja venäjänkielisten 
maahanmuuttajien keskuudessa.  
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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, valkovenäjä ja jokin muu kielet. 
  
 

Hallinto ja henkilökunta 

Vuoden 2020 toimintakaudelle hallitus valittiin 5.1.2020. Puheenjohtaja Valentina Proshkina, joka toimii yhdistyksen 
puheenjohtajana ja toiminnanjohtajana.  

Varapuheenjohtajana toimii Mariia Matveeva.   

Taloudenhoitajana toimii Elena Haponen, joka toimii myös yhdistyksen rahastonhoitajana.  

Hallitus kokoontui toimikauden aikana yhdeksän kertaa.  

Yhdistyksen toimintaa on johtanut tarpeen mukaan kokoontuva hallitus, johon kuului 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 kehittämisestä. Hallinnollisen osaamisen päivittämiseksi hallituksen jäsenet ovat 
osallistuneet jatkuvasti erilaisiin koulutuksiin ja seminaareihin, mm. VISIO- opintokeskuksen ja Järjestöhautomon 
järjestämiin kursseihin, ELY-keskuksen ja Aluehallintoviraston järjestämiin seminaareihin. 
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Valentina Proshkina ja Elena Haponen ovat osallistuneet SVK ry:n järjestämään opetusseminaariin Tuusulassa  
 22-23.8.2020.  
 

Henkilöstö vuonna 2020: Yhdistyksessä toimi 4 työkokeilija, 5 vapaaehtoista, sekä 13 osa-aikaista kurssin vetäjää ja 4 
leirin ohjaaja. Yhdistyksen tarkoituksen mukaan ja riittämättömien varojen takia edellytettiin, että muut työntekijät 
työskentelivät vapaaehtoisina.  

 

Jäsenasiat 

Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2020 on 118, kun se oli edellisvuonna samaan aikaan 117 (tytöt - 47, pojat - 29, nuoret - 
6, aikuiset miehet- 2, aikuiset naiset- 34).  Vuonna 2020 jäsenmaksu oli: aikuinen 20 €, nuoret (12 - 29v.) ja lapset (0-11v.) 
5€.  

 

Talous 

Yhdistyksen tilikauden tulos osoitti ylijäämää 8510,64€.  

Taloudenhoidossa pyrittiin tarkkaan harkintaan. Yhdistyksen talous on kunnossa, toimintakausi on päätetty ja tilinpäätös 
on vahvistettu. Toimintaa on rahoitettu jäsenmaksuilla, osallistumismaksuilla ja avustuksilla. Vuoden 2020 yhdistyksen 
tulot muodostuvat seuraavasti:  

Jäsenmaksu 1175€, liiketoiminnan tuotot 24890€. Yleisavustus Kuopion kaupungilta on 2000€ lastentoimintaan. 
Yhdistys on saanut SVK ry:lta jäsenjärjestöavustusta 1000€. Rahoitus tukee ”Digituki arkeen”-hanketta. Yhdistys on 
saanut myönteisen päätöksen ELY-keskukselta ”Digituki arkeen Kuopio”-hankkeen toteuttamiseen. Hanke on rahoitettu 
ajalle 1.9.2020-31.8.2021. Aluehallintovirasto on myöntänyt avustuksen summalla 2130€ lasten toimintaan vuonna 
2020-2021. Avustus on käytetty Tanssistudion materiaaleihin, palkkakuluihin; Breakdance studion palkkakuluihin; 
Voimistelu ja Zumba kerhojen vuokrakuluihin.   
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Haasteet 

● Koronaviruksen aiheuttaman epidemian ja AHV linjauksen mukaan Yhdistys on keskeyttänyt kaikkien kerhojen 
toiminnan 14.3 alkaen 13.4 saakka. Suomi sujuvaksi, Eco-klubi ”Yellow Jackets” ja Somatica-hyvinvointiryhmä ovat 
jatkaneet toimintaansa etänä.  
Koronaepidemian takia keväällä 2020 ei ole toteutettu kaikkia opetustunteja. Päätettiin siirtää kevään tunnit 
syyskaudelle niille osallistujille, jotka jatkavat opetusta syksyllä 2020. Niille, jotka eivät jatka kerhoissa käyntiä 
tehtiin palautukset osallistumismaksuista.   

 
 

● Edelleen suurin haaste on yhdistyksen toimintakeskuksen tilan puute. Lumikello ry:n toiminta laajenee, joten tarve 
uusille tiloille on ajankohtainen. Nykyinen toiminta on 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. Esimerkiksi Kuopion Konservatorio 
(vuoden 2020 tuki Kuopion Kaupungilta on 1 014 000 euroa) tai Kuopion Setlementti Puijola ry (tuki Kuopion 
Kaupungilta on 130 000 euroa), edellyttäen, että yllä mainituilla organisaatioilla on käytettävissään omat suuret 
tilat. Ja tällaisia organisaatioita on muutamia.  

Lumikello ry hakee toimitiloja jatkuvasti, mutta sopivien tilojen löytäminen on iso haaste. Yhdistyksen kehittämisen 
ja laajentamisen kannalta olisi hyvä keskittää toimintaa yhteen paikkaan. 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. Suunnitelmissa on luoda monikulttuurinen kohtaamispaikka, joka vastaisi Yhdistyksen, sekä 
kantaväestön ja maahanmuuttajien tarpeita. 
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TOIMINTA PERUSTUU VAPAAEHTOISUUTEEN 

 
Yhdistyksen työ perustuu vapaaehtoisuuteen. Jokainen osallistuu toimintaan omien voimavarojensa mukaan 
positiivisessa hengessä. Toimintaa pyöritetään vapaaehtoisten voimin, jotka tekevät noin 1680 vapaaehtoistyötuntia 
vuodessa (vuoden 2020 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.  
 

Toimintamuodot vuonna 2020 

Digitalisaation edistäminen 

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

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. Kohderyhmänä 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.  
 
Vuonna 2020 järjestettiin neuvontaa Kelan tiloissa tammikuusta lähtien maaliskuun puolivälin saakka, jonka jälkeen 
jouduimme keskeyttämään kyseisen toiminnan koronaepidemian ja sen seurauksena KELA-linjauksen takia.  
TE-toimiston Messissä pidettiin säännöllistä venäjänkielistä työllisyyteen liittyvää neuvontaa torstaisin tammikuusta 
maaliskuuhun, sekä syyskuusta joulukuuhun. 
Syyskuusta 2020 lähtien pidetään säännöllistä henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta toimistollamme joka maanantai 
klo 10.00-15.00.  Tämän lisäksi pidettiin kolme Verohallinnon ja Kela:n palveluihin liittyvää ryhmäkoulutusta 
/infotilaisuutta venäjän kielellä. Kaksi niistä pidettiin kasvokkain ja yksi etänä Zoomissa.   
 
Hankkeen toiminnalla pyritään vastaamaan asiakaslähtöisesti ja joustavasti esille nouseviin tarpeisiin ja toteuttamaan 
tarpeelliseksi koettuja matalan kynnyksen digitaalisen tuen ja asioinnin palveluja. Toiminta on osoittautunut hyvin 
tarpeelliseksi ja toimivaksi, joten tulevana vuonna jatketaan sen toteuttamista ja kehittämistä (LIITE 1).  
  
Sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta: Kysymys Piste- neuvontapalvelu. 

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 ”Help Express”- hanketta. 
Hankkeelle oli palkattu osa-aikainen sosiaalityön koordinaattori, joka on järjestänyt venäjänkielistä neuvontaa ja ohjausta 
Kysymys Piste 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. 
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KYSYMYS PISTE - varhainen tuki (hyvinvoiva Kuopio) on matalan kynnyksen sähköisen asioinnin neuvonta ja tarjoaa 
neuvontaa sosiaalikysymyksistä ja sote-järjestöjen palveluista venäjän kielellä (LIITE 2).  

 

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

Lumikello ry:n toimintaan on osallistunut paljon nuoria (noin 37 viikossa) ja lapsia (noin 85 viikossa). 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.  

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, 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 
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on mahdotonta. Tavoitteenamme on tarjota palveluja ilmaiseksi tai pienellä osallistumismaksulla. Tämä on mahdollista 
vain siinä tapauksessa, jos saamme tähän toimintaan ulkopuolista rahoitusta. 

 

Toimintaa on toteutettu eri tiloissa ympäri Kuopiota: Pirtin koulu, Monari, Pinari, Alavan toimintakeskus, Kulttuuriareena 
44, Männistön ja Neulamäen nuorisotalot.  

Vuonna 2020 on toteutettu seuraavia ryhmämuotoisia luovia ja liikunnallisia toimintoja: 

● Maalaus-studio-toimintaa maahanmuuttajaperheille 

● Keramiikkastudio ”Lateramin” maahanmuuttajaperheille.  
● Taidestudio ”Akvarelli” 2-6 vuotiaille lapsille.  

● Tanssistudio 4-14-vuotiaille lapsille ja nuorille.  

● Lasten ekoklubi ”Yellow-Jackets” 6-12 vuotiaille lapsille.  

● Somatica – hyvinvointiryhmä naisille. 

● Suomen kielen kurssi aikuisille maahanmuuttajille. 

● Breakdance studio 7-18 vuotiaille. 

● Sambo kerho 6-18 vuotiaille.  

● Voimistelu 4-7 vuotiaille lapsille. 

● Zumba 12+ vuotiaille.  
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Luova päiväleiri 

Kesäkuussa 2020 järjestettiin Luova päiväleiri 6-15 vuotiaille Pinarin nuorisotiloissa (LIITE 3). Haettiin rahoitusta 
Kuopion Kaupungilta, mutta emme ole saaneet sitä.  

Kuopion venäjänkielisten perheiden vanhemmat kääntyivät meihin. Koronaviruksen takia monet lapset jäivät kesällä 
Suomeen, eivätkä voineet mennä lomalle isovanhempiensa luo Venäjälle niin kuin yleensä aikaisemmin tehtiin. Ison 
kysynnän vuoksi päätettiin pitää päiväleiri Kuopion Kaupungin nuorisotiloissa, ja näin tarjota lapsille, nuorille ja perheille 
monipuolista päivätoimintaa kesän aikana.  
Leiri pidettiin 29.6—3.7.2020 (ensimmäinen jakso), 6.—10.7.2020 (toinen jakso), sekä 12—17.7.2020 (kolmas jakso) aikana 
maanantaista perjantaihin klo 8-16. 
 
Leirissä on ollut 6-13 vuotiaita kuopiolaisia koululaisia sekä vapaaehtoisia nuoria aikuisia. Yhteensä leirin toimintaan 
osallistui 71 lasta, 6 ohjaajaa sekä 2 järjestäjää. Leirin aikana ja sen päättymisen jälkeen saimme todella paljon hyvää 
palautetta sekä osallistujilta, että heidän vanhemmiltaan.   
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Kulttuuritoiminta: Kulttuuriaiheiset tapahtumat, kuten lasten juhlat ja teatteriesitykset.  

● Järjestimme perheretken yhdistyksen jäsenille Hiltulanlahden Eläinpuistoon 16.8. Yhdistys on maksanut kaikkien 
yhdistyksen jäsenten pääsymaksut ja pienet tarjoillut. Näin aloitettiin uusi syyslukukausi. Yhteensä tapahtumaan 
osallistui 112 ihmistä.   
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● Järjestimme online-luennot venäjänkielisen psykologin Ganna Oikkosen kanssa. Ensimmäinen luento pidettiin 
22.9. ja toinen 8.11.2020. Luentojen aiheena oli kaksikielisyyden lasten opiskeluvaikeudet Suomessa. Aihe on 
tärkeä venäjänkielisille Suomessa asuville vanhemmille. Luennot pidettiin kuopiolaisten venäjänkielisten 
vanhempien pyynnöstä. Luentojen nauhoitus on saatavilla yhdistyksen YouTube-kanavalla.   
 

Kansainvälinen toiminta 

● Vuonna 2020 jouduimme perumaan ”Nuori ja Terve Kuopio” - kansainvälisen festivaalin järjestelyt sekä 
kansainväliseen kulttuurifoorumiin osallistumisen koronapandemian takia.  

● 12 joulukuuta järjestimme lasten ”Uusi vuosi 2021” juhlan sekä aikuisten teatteriesityksen Jyväskyläläisten Art-
Master-teatterin kanssa yhteistyössä Kulttuuriareena-tiloissa. Yhteensä pidettiin kolme lasten juhlaa ja yksi 
aikuisten esitys AVI:n rajoituksia noudattaen, niin että jokaiseen tapahtumaan osallistui max. 50 ihmistä. 
Venäjänkielisille lapsiperheille suunnattuun juhlaan osallistui yhteensä 143 maahanmuuttajaa ja aikuisten 
teatteriesitykseen 64 ihmistä.  
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YHTEISTYÖ 

Vuonna 2020 jatkettiin yhteistyötä paikallisten järjestöjen, Kuopion kaupungin ja muiden tahojen kanssa. Yhdistys on 
verkostoitunut laajasti ja uudet yhteistyökumppanit ovat: Te-palvelut, KELA, Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö 
ry, Arffman.  

Arffman on Suomen suurin yksityinen työllisyydenhoidon palveluiden tuottajan sekä maahanmuuttajien 
kotoutumiskouluttaja. Niiden kanssa solmimme yhteistyökumppanuuden keväällä 2020.  

 

VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN 

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

Ulkoinen tiedottaminen 

Tiedottaminen Lumikello ry:n toiminnasta valtakunnallisesti tapahtuu www.lumikellory.com - venäjänkielisen sivun 
kautta. www-sivuilla löytyy suurin osa infoa Yhdistyksen toiminnasta. Suomenkieliset www-sivut ovat vielä puutteelliset, 
sillä resursseja niiden ylläpitämiseen ei ole riittävästi.  

Aktiivisena viestintäkanavana on käytössä yhdistyksen Facebook-ryhmät: “Lumikello ry” ja “Наш Куопио – события и 
услуги на русском языке” (suom. Meidän Kuopio – tapahtumat ja palvelut venäjän kielellä, ryhmässä on (31.12.2020) 829 
osallistujia), jossa jaetaan kaupungin uutiset. Meidän FB-sivullamme on yli 263 seuraajaa ja VK-sivulla on yli 120 seuraajaa. 
FB- ja VK-sivuilla Yhdistys tiedottaa omasta toiminnasta.   

Yhdistyksellä toimii YouTube kanava. Sen välityksellä tiedotetaan ihmisiä toiminnasta videon kautta.  

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

 

http://www.lumikellory.com/
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Sisäinen tiedottaminen 

Tiedottamisessa käytetään entiseen tapaan sähköpostia. Päivittäiseen käyttöön on otettu Trello - selainpohjainen 
projektinhallintajärjestelmä. 

Sääntömääräiset kokousten kutsut lähetetään sähköpostitse. Muu kokousmateriaali toimitetaan intranetin kautta. 
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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. 

 

LOPUKSI 

Koronaepidemiasta huolimatta Lumikello ry:n vuoden 2020 toiminta on toteutunut aktiivisen suunnittelu- ja kehitystyön 
merkeissä. 

 

Kuopiossa 31.12.2020 

 

Valentina Proshkina     Mariia Matveeva  

puheenjohtaja      varapuheenjohtaja 

 

 

Elena Haponen 

Rahastonhoitaja  
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