
SUOMALAIS-VENÄLÄISEN   KOULUN   KANNATUSYHDISTYS   RY:N   
TOIMINTAKERTOMUS   1.8.2019   –   31.7.2020   
  
  

TOIMINTA-AJATUS   
  

Yhdistyksen  tarkoituksena  on  edistää  ja  tukea  Suomalais-venäläisessä  koulussa  (SVK)  annettavaa           
venäjänkielistä  opetusta  ja  toteuttaa  SVK:n  oppilaiden  keskuudessa  koulun  ulkopuolista           
venäjänkielistä  harrastus-  ja  vapaa-aikatoimintaa.  Tarkoituksena  on  tehdä  SVK:ta  tunnetuksi,           
parantaa  omalta  osaltaan  sen  toimintaedellytyksiä,  pitää  yhteyttä  oppilaiden  vanhempiin,  entisiin            
oppilaisiin   ja   koulua   lähellä   oleviin   sidosryhmiin   sekä   ylläpitää   suomalais-venäläisiä   päiväkoteja.   

  
  

KAKSIKIELINEN   VARHAISKASVATUSTOIMINTA     
  

Suomalais-venäläisen  koulun  kannatusyhdistyksen  keskeisin  tehtävä  oli  edelleen  kaudella          
1.8.2019–31.7.2020  ylläpitää  suomalais-venäläisiä  päiväkoteja.  Yhdistyksen  hallinnassa  oli  kaksi          
suomalais-venäläistä  päiväkotia:  88  kokopäiväpaikkaa  ja  8  osapäiväpaikkaa  tarjoava  Kalinka           
(Kaarelankuja  4,  00430  Helsinki)  ja  28  kokopäiväpaikkaa  tarjoava  Matrjoshka  (Laajavuorenkuja  3             
H,  01600  Vantaa).  Yhdistyksen  johtokunta  vastaa  päiväkotien  talouden  suunnittelusta  ja            
seurannasta.  Toimintavuoden  aikana  on  kiinnitetty  erityistä  huomiota  COVID19-kriisin  vaikutuksiin           
ja   pohdittu   ratkaisuja.     
  

Suomalais-venäläisen  koulun  kannatusyhdistyksen  omistamissa  päiväkodeissa  käytetään        
kielileikkimenetelmää,  jossa  lapselle  vierasta  kieltä  opetellaan  leikkien,  laulujen,  satujen  ja  lorujen             
avulla.  Jokapäiväisessä  toiminnassa  käytetään  molempia  päiväkodin  toimintakieliä,  suomea  ja           
venäjää,  rinnakkain.  Henkilökunta  käyttää  lasten  kanssa  toimiessaan  omaa  äidinkieltään  eli            
suomea   tai   venäjää.     
  

Kaudella  1.8.2019–31.7.2020  molempien  päiväkotien  hallinnollisena  johtajana  toimi  Merja  Värtö.           
Päiväkotien  henkilöstötilanne  on  ollut  toimintakauden  aikana  hyvä.  Useat  työntekijät  ovat            
suorittaneet  pätevöittämiskoulutuksen  ja  saaneet  sitä  kautta  oikeuden  toimia  jatkossakin           
lastenhoitajan   tehtävissä.     
  

Helsingissä  sijaitseva  Kalinka  jatkoi  yksityisen  hoidon  tuella  toimivana  päiväkotina  ja  Vantaalla             
sijaitseva  Matrjoshka  palvelusetelipäiväkotina.  Molempien  päiväkotien  taloudellinen  tulos  oli          
heikko,   mutta   parempi   kuin   edellisenä   toimintakautena.     
  
  

KAKSIKIELISYYS   SEKÄ   VENÄJÄN   KIELEN   JA   KULTTUURIN   OPETUS   
  

Menneenä  toimintavuotena  yhdistys  on  aikaisempien  vuosien  tavoin  tuonut  esille  ja  kehittänyt             
kaksikielisen  varhaiskasvatuksen  sekä  venäjän  kielen  ja  kulttuurin  opetusta.  Kiinnostus           
kaksikieliseen  varhaiskasvatukseen  sekä  suomalais-venäläiseen  päiväkotitoimintaan  on  yhä         
aktiivista.  Kauden  aikana  COVID19-pandemia  on  rajoittanut  toimintaa  eikä  vieraita  ole  entiseen             
tapaan  vastaanotettu  päiväkotien  tiloihin  enää  kevätkaudella  2020.  Yhteistyötä  on  kuitenkin  tehty             
perinteiseen   tapaan   mm.   Helsingin   yliopiston   kanssa.     
  

Toimintavuoden  haasteena  oli  COVID19-pandemian  lisäksi  Suomalais-Venäläisen  koulun         
rakennustyömaan  vaikutukset.  Toimintavuoden  aikana  rakennustyömaan  haittavaikutukset  ovat         
olleet  kuitenkin  hyvin  pieniä  ja  liittyneet  pääasiassa  vain  perheiden  kulkuväylien  ja             
autopaikoitusalueen   käyttöön.     
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YHTEISTYÖTÄ   LASTEN   HYVÄKSI   
  

Yhdistys  painottaa  toiminnassaan  monipuolista  yhteistyötä  Suomalais-venäläisen  koulun  ja  sen           
piirissä  toimivan  Vanhempainyhdistyksen  kanssa.  Koulu  järjesti  Kalinkasta  esikouluun  siirtyvien           
lasten  vanhemmille  vanhempainillan  sekä  lapsille  tutustumiskäynnin  esikoulun  tiloihin.  Lisäksi           
yhdistys   jakoi   stipendejä   Suomalais-venäläisen   koulun   oppilaille   lukuvuoden   päätteeksi.     

  
  

JÄSENISTÖ   JA   HALLINTO   
  

Jäsenrekisterissä   oli   kauden   aikana     130   henkilöjäsentä   ja   0   yhteisöjäsentä.   
  

Toimintavuoden  aikana  aloitettiin  yhdistyksen  verkkosivujen  uudistus,  jonka  tarkoituksena  on           
parantaa  tiedon  löydettävyyttä  yhdistyksestä  ja  päiväkodeista  sekä  helpottaa  yhteydenottoa  ja            
jäseneksi  liittymistä.  Verkkosivujen  alustana  käytetään  Yhdistysavainta,  jossa  jatkossa  säilytetään           
ja  ylläpidetään  myös  jäsenrekisteriä.  Verkkosivu-uudistus  on  saatu  päätökseen  toimintavuoden           
jälkeen   syksyllä   2020.     
  

Yhdistyksen  johtokuntaan  kuuluivat  toimintavuonna:  Anita  Novitsky  (puheenjohtaja),  Petri  Novitsky           
(varapuheenjohtaja),  Tapio  Helle  (taloudenhoitaja,  Päiväkotikiinteistö  Kalinka  Oy:n  edustaja),          
Varvara  Protassova  (sihteeri),  Merja  Värtö  (pk  Kalinkan  johtaja)  Aleksandra  Mirolybov-Nurmela  ja             
Laura   Jokinen.   
  

Johtokunta  kokoontui  kolme  kertaa.  Johtokunta  seurasi  yhdistyksen  talouden  kehitystä  sekä            
huolehti   muista   sääntömääräisistä   asioista.     
    

Johtokunnan   kokousten   välillä   työvaliokunta   hoiti   johtokunnan   valtuuttamana   päivittäisiä   asioita.     
  

Yhdistyksen  sääntömääräinen  syyskokous  pidettiin  12.11.2019  ja  kevätkokous  10.6.2020.          
Kokouksissa  käsiteltiin  sääntömääräiset  asiat.  Syyskokouksessa  toimintakertomus  ja  tilinpäätös          
edelliseltä  kaudelta  ja  kevätkokouksessa  toimintasuunnitelma  ja  johtokunnan  kokoonpano          
seuraavalle   toimintakaudelle.     
  

Yhdistyksen   tilinpitoa   hoiti   Vihantopalvelut   Oy.   
  

Yhdistyksen  tilintarkastuksen  suorittivat  kaudella  1.8.2019–31.7.2020  Timo  Matilainen  ja  Timo           
Vilen.     
  

Tilikauden   1.8.2019–31.7.2020   tulos   oli   –53   126,96   euroa   alijäämäinen.   

2   
  


