Kertomus Neuvostoliitossa ja Venäjällä opiskelleiden yhdistys ry:n (VeNeOy)
toimintasuunnitelman toteutumisesta vuonna 2014
1.Toimintakalenteri
1.1. Dokklub
Yhdistyksen toiminnan rungon muodostaa kevät- ja syyskausien aikana kerran kuukaudessa
järjestettävä dokklub, joka jatkaa toimintaansa Reijo Nikkilän itsenäisesti luotsaamana Venäjän
tiede- ja kulttuurikeskuksessa. Jo perinteeksi muodostuneen vuosikokousnäytännön lisäksi
Dokklubin esitys on tarkoitus toteuttaa jollain muulla Helsingin lkopuolisella paikkakunnalla.
Dokklubin oma facebook-ryhmän kautta saa tietoa kulloinkin esitettävästä elokuvasta.
Kiinnostuneet voivat liittyä ryhmään. Maaliskuun 8. päivänä Tampereen Werstaalla pidettävän
vuosikokouksen yhteydessä näytetään Aljona Suržikovan elokuva Ei minun maatani.
Vuonna 2014 Dokklub kokoontui Veneoyn vuosikokouksen yhteydessä Tampereella, muutoin nn
kertaa Helsingissä Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen tiloissa. Dokklubin julkinen sivu
Facebookissa: https://www.facebook.com/groups/dokklub/ . Klubin vetäjänä toimi yhdistyksen
jäsen, ansioitunut dokumenttiohjaaja Reijo Nikkilä. Vetäjä on teki syksyllä elokuvien
hankintamatkan Moskovaan ja hankittuja elokuvia riittää nähtäväksi myös vuonna 2015.
1.2. Kesätapaaminen
Yhdistys järjestää kesätapaamisen pääkaupunkiseudulla asuville jäsenilleen ja ystävilleen.
Tilaisuuteen kutsutaan kaikki muualla maassa asuvat entiset ja nykyiset jäsenet.
Kesätapaamista ei vuonna 2014 pidetty.
1.3. Keskustelutilaisuus
Viime marraskuussa järjestetty Lenin -tilaisuus ja sen jälkeen toteutettu jäsentapaaminen onnistuivat
hyvin. Vastaavanlainen tilaisuus pyritään järjestämään myös ensi syksynä Venäjän tiede- ja
kulttuurikeskuksessa ja jäsentapaaminen sen jälkeen jossain mukavassa ravintolassa. Jos
keskustelutilaisuus saadaan järjestettyä, kesätapaamisen järjestäminen toteutetaan seuraavana
viuonna.
Keskustelutilaisuutta ei järjestetty vuonna 2014.
1.4. Yhdistyksen facebook -ryhmä
Vuonna 2012 perustettu facebook -ryhmä jatkaa toimintaansa. Ryhmään kuuluu 359 henkilöä.
Keskusteluryhmän toiminta jatkui aktiivisena vuonna 2014. Vuoden lopussa siihen kuului 366
henkilöä.
2. Tiedotustoiminta
2.1. Yhteydenpito jäsenistöön
Hallitus lähettää jäsenkirjeen vuosikokouksen jälkeen kaikille niille jäsenille, joiden
sähköpostiosoite tiedetään, informoi tehdyistä päätöksistä ja kehottaa maksamaan jäsenmaksun.
Mukaan laitetaan pankkisiirtolomake.
2.2. Yhteydenpito potentiaaliseen jäsenkuntaan
Hallitus lähettää sähköpostia vuosikokouksen jälkeen niille henkilöille, jotka ovat joskus olleet
yhdistyksen jäseniä ja joiden sähköpostiosoite on edelleen tiedossa. Hallitus informoi
vuosikokouksen päätöksistä ja toivoo, että henkilöt liittyisivät uudelleen yhdistykseen maksamalla
jäsenmaksun.

Vuoden aikana lähetettiin yksi sähköposti kaikille. Jäsenmaksun vuonna 2014 maksoi noin 20
henkeä - tilinpäätöksen mukaiset jäsenmaksutulot olivat 310 euroa, jäsenmaksun suuruus 15 euroa.
2.3. Yhdistyksen kotisivut
Yhdistyksellä on kotisivut, joita kehitetään ja joiden kautta jaetaan tietoa laajemman yleisön tietoon.
Yhdistyksen kotisivuja http://www.veneoy.fi on ylläpidetty lisäämällä vuosikokousaineistot sekä
tiedottamalla yhdistyksen pitkäaikaisen puheenjohtajan Sirkka-Liisa Lindqvistin poismenosta. Muu
tiedotus on sujunut Veneoyn suljetun Facebook-ryhmän https://www.facebook.com/groups/veneoy
kautta.
3. Järjestötoiminta
3.1. Vuosikokous
Yhdistyksen seuraava vuosikokous pidetään vuonna 8.3.2014. Siihen kutsutaan vuonna 2013 ja
2014 jäsenmaksunsa maksaneet henkilöt, jotka yhdistyksen hallitus on hyväksynyt.
Vuosikokous pidettiin suunnitellusti. Yhdistyksen hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Markku
Kaukoranta, jäseniksi Mauri Kymäläinen, Juha Lehto, Anna-Maija Jokela, Toivo Tupin, Aimo
Minkkinen, Laura Rontu. Hallitus on kokoontunut vuoden aikana kaksi kertaa –
järjestäytymiskokoukseen 8.3.2014 ja suunnittelukokoukseen 16.12.2014. Yhdistyksen sihteeritaloudenhoitajaksi valittu Mauri Kymäläinen vetäytyi hallituksen työstä kesällä 2014.
3.2. Yhdistyksen jäsenyys muissa järjestöissä
Yhdistys ei ole jäsenenä missään suomalaisessa tai ulkomaalaisessa järjestössä. Hallitus neuvottelee
Incorvuzin (Moskovassa toimiva Venäjän / Neuvostoliiton korkeakouluista valmistuneiden
ulkomaalaisten maailmanfoorumi) johdon kanssa ehdoista, jotka täyttäessään VeNeOy voi
halutessaan uudistaa jäsenyytensä Incorvuzissa.
Incorvuz XXI on tiedottanut toiminnastaan sähköpostitse jäsenjärjestöilleen eri maissa, myös
Veneoy on saanut posteja vuonna 2014. Hallitus ei ole käynyt neuvotteluja foorumin kanssa.
Veneoy ei ole käyttänyt tarjottua tilaisuutta lähettää opiskelijoita Venäjän korkeakouluihin koska
Suomessa CIMO hoitaa kansainvälisen opiskelijavaihdon asioita myös Venäjän suuntaan.
Muu toiminta 2014
Jäseniämme on osallistunut 2014 Venäläisen elokuvan festivaaliin, Kino Lokakuu tapahtumin 23 25.10. 2014 Venäjän kulttuuri- ja tiedekeskuksessa ja Kino Andorrassa ja Suomi-Venäjä seuran
seitsemänkymmenvuotisjuhlaan ja tapahtumiin.

INKORVUZ XXI sähköpostilistalla on Suomesta Reijo Nikkilä:
To: Судан Джафар Мохамед Эльзийн <sudarussia@gmail.com>, Судан Сулиман Эльтайеба
<eltayebsu2005@yahoo.com>, Танзания Петер Мзирай <pmziray2010@gmail.com>, Танзания temu evarist
<temuevarist@yahoo.com>, "Татьтяна Ольга Лариса (Китай)" <u-kontakt@mail.ru>, Тунис Ауни Мухамед Хабиб
<aounimh@rambler.ru>, Тунис Ибрагим Сегайер <aounimh@mail.ru>, Уганда Yona Mondo
<info@soyuzonline.net>, Украина Шик Василий Петрович <mavukraine@gmail.com>, Университет ЮЙСИ
Xiedong Bruce <brucexiedong@163.com>, Уругвай Magdalena Rezzano <rmalena@adinet.com.uy>, Уругвай Sonia
Risso Gonzalez <sonia@adinet.com.uy>, фань_цин <fanqing6734@sohu.com>, Филиппины Герман Манало Богнот
<hmbgnt@yahoo.com>, Финляндия <reijo.nikkila@gmail.com>, Цзяньго Пэн <talkinghorse@mail.ru>, Чад Якуба
Джидда <tomd@yandex.ru>, Чехия Пик Владимир <vladimirpick@volny.cz>, Чили Beatriz Cortes
<beatrizecortes@gmail.com>, Чили Erik Baradit <ebaradit@ubiobio.cl>, шаонина <yongxin1987@live.cn>, Шри
Ланка Паллеканде Ратанасара Маха Тхеро <pratana@sltnet.lk>, "Шри Ланка Dr. Meemure Gunananda Thero"
<meemure@yahoo.com>, "Эквадор (Испания) Вашингтон Мигель Лара Мехия" <wmlara@agronoms.cat>,
Эквадор Jose Ricardo Hidalgo Salazar <gerencia@higgeco.com>, "Эфиопия (РФ) Ныгусие Кассае В. Микаэль"
<kmikhail362@yahoo.com>, Эфиопия Вубышет Сенегиоргие <birtukan4@aoi.com>, Эфиопия Bekele Bitew Teferi
<bekelebitew2@yahoo.com>, "Эфиопия Mr. Solomon Retta" <russiacis.asso@gmail.com>, Эфиопия Zenebe Kinfu
Tafesse <afor2003@mail.ru>, Яна Чжао <yanazhao@mail.ru>, Янь Борис <jinlongyan2001@mail.ru>, Aleksandra
Polak <aleksandrapolak05@gmail.com>, "Alexey K. Skuratov Алексей Константинович Скуратов"
<skuratov@informika.ru>, Clovis Pilla <pillaclovis@gmail.com>, Evgeny Shevchenko <shevchenko@imop.ru>,
"g.sokolov@rudn.ru" <g.sokolov@rudn.ru>, houxu <906045452@qq.com>, Igor Mayev <enforcer.kz@gmail.com>,
Jesús Rivas <jsrivasj@yahoo.com>, krabik <krabik@163.com>, min xia <emeishen@mail.ru>, Olga Sitnik
<olga.v.sitnik@gmail.com>, Ogrel Лариса Юрьевна Огрель <ogrel@intbel.ru>, skywell skywell
<skywell77@gmail.com>, "xu hou (ШандГТИ) Катя" <houxu777@yahoo.com.cn>

