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Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi pähkinänkuoressa

• Järjestetty vuorovuosin Suomessa ja Venäjällä vuodesta 2000.

• Pääjärjestäjä Suomessa: Suomi-Venäjä-seura, Venäjällä: Venäjän 
kulttuurisäätiö. Rahoittajat ja toiminnan johtaminen: Suomen opetus- ja 
kulttuuriministeriö, Venäjän kulttuuriministeriö.

• Foorumitoiminnan kautta on vuosina 2000–2021 löydetty 
hankekumppani yhteensä n. 1700 hankkeelle.

• Vuonna 2021 hankeneuvotteluihin osallistui 100 suomalaista ja 
139 venäläistä organisaatiota, jotka neuvottelevat yhteensä
204 hankeneuvottelussa.

• Ilmainen yhteistyökumppanihaku on avoin kaikille suomalais-
venäläisestä kulttuuriyhteistyöstä kiinnostuneille.





Foorumitoiminta
STEP 1

STEP 2
• Partnerihaun kautta hanke-ehdotuksiin etsitään 

potentiaalisia yhteistyökumppaneita Venäjältä 
kevään aikana.

STEP 3
• Sovi haluamasi määrä tapaamisia ja käynnistää 

ensimmäiset etäneuvottelut.
• Neuvotteluihin saa järjestely- ja tulkkausapua.

STEP 4
• Osallistu foorumin seminaareihin, verkostoidu, 

jatkoneuvottele hankkeesta. 

STEP 5
• Hae rahoitusta ja toteuta yhteistyöhanke.

Jaossa vuosittain kulttuurifoorumin starttiraha!

www.kultforum.org

Partnerihaku on 
avoin ja maksuton 

kaikille!









Kenelle?

• Kumppania voivat etsiä niin erilaiset
organisaatiot, yhteisöt kuin
yksittäiset toimijatkin, mukana on 
sekä ammattilais- että
harrastajatoimijoita. 

• ns. ruohojuuren tason yhteistyötä

• Partnerihakuun voivat osallistua
mm. taidegalleriat, kirjastot, museot, 
arkistot, peruskoulut ja oppilaitokset, 
yliopistot, teatterit, taiteilija- ja 
musiikilliset yhteisöt ja yksittäiset
taiteilijat ja muusikot, sirkukset, 
historioitsijat, urheiluseurat, 
kansalaisjärjestöt tai 
matkailuyritykset. 

• Yhteistyökumppanihaku on avoin ja 
maksuton kaikille.

• Hanke-ehdotukset tehdään 1.3.2022 
mennessä



Miksi?

• Hanke-ehdotuksen tekeminen ei vielä sido
mihinkään. 

• Venäläiset vastaavat ehdotuksiin kevään
aikana

• Vastauksia voi tulla useampia, mutta kaikkien
vastanneiden tahojen kanssa ei tarvitse
aloittaa neuvottelut. 

• Päätät itse kenen kanssa aloitat
tunnusteluneuvottelut

• Kielimuuri ei ole esteenä

• Neuvottelut käydään etäyhteyksillä kesän
aikana. Tarjolla on järjestely- ja tulkkausapua.

• Päätös yhteistyöstä tehdään
neuvotteluprosessin aikana

• Yleensä hankkeen toteuttamiseen sitoudutaan
vasta, kun rahoitus on selvinnyt.

• Yhteistyökumppanit vastaavat itse rahoituksen
hankkimisesta hankkeelleen.



Foorumi on kohtaamis- ja 
verkostoitumispaikka

• Avajaiset, seminaarit, ryhmätapaamiset, 
hankeneuvonta, jatkoneuvottelut, 
kulttuuriohjelma

• Vuonna 2020 ja 2021 kokonaan 
virtuaalisena tapahtumana

• Tänä vuonna on tarkoitus järjestää 
Lahdessa 7.-8.10.2022

• Hybridifoorumi 2022?



Starttirahoitus 
foorumihankkeille

• Suomessa haetaan foorumin jälkeen Suomi-
Venäjä-seuralta seuraavan vuoden alussa

• Vuonna 2021 starttiavustuksia jaettiin 50 000 € 
yht. 13 hankkeille.

• Venäjän kulttuuriministeriö tukee
fooruminhankkeita Venäjän puolelta vastaavalla
summalla

• Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Suomi-
Venäjä-seuralle 50 000 € Taiteen ja kulttuurin
Venäjä-ohjelman määrärahasta edelleen
jaettavaksi ns. siirrettynä avustuksena



Kiitos 
huomiostanne!

Yhteystiedot: 

Olga Kauppinen
Projektipäällikkö
Suomi-Venäjä-seura

tel. +358 45 77324445
olga.kauppinen@venajaseura.com
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