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VENÄJÄLLÄ JA NEUVOSTOLIITOSSA OPISKELLEIDEN YHDISTYS RY:N (VeNeOy) 

TOIMINTAKERTOMUS 2016 

 

1. YLEISTÄ 
Toimintakauden aikana Venäjällä ja Neuvostoliitossa opiskelleiden yhdistys (VeNeOy) on 

järjestänyt sääntöjensä mukaista toimintaa. 

Suomalaisessa yhteiskunnassa on meneillään kilpailu ihmisten vapaa-ajan jakamisesta ja siitä, 

mihin yhdistysten jäsenet suuntaavat tarmonsa vai lähtevätkö lainkaan mukaan yhdistystoimintaan. 
 

2. HALLITUS JA KOKOUKSET 
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Tampereella Työväenmuseo Werstaassa 

12.3.2016,siinä oli läsnä 9 yhdistyksen jäsentä.  

Yhdistyksen hallitukseen valittiin: Anna-Maija Jokela, Päivi Kangas, Jukka Kim, Aimo Minkkinen 

ja Laura Rontu, hänet valittiin puheenjohtajaksi.  

Samana päivänä pidetyssä hallituksen järjestymiskokouksessa valittiin varapuheenjohtajaksi Aimo 

Minkkisen ja sihteeriksi Jukka Kim’n.  

VeNeOy:n taloudenhoitajan on ollut Helena Bogdan hallituksen ulkopuolelta. 

Yhdistyksen hallitus on kokoontunut toimintakautensa ainoastaan kerran, 

järjestäytymiskokoukseensa. 

 

3. KESÄTAPAAMINEN 

Leningradissa 1970 - 1980 luvuilla opiskelleet henkilöt, Pentti Straniuksen johdolla kokoontuivat 

Hartolan Camping Koskenniemeen 28 - 29.5.2016. Kesätapaamisesta muodostui mukava 

kohtaaminen, siihen saapui myös muissa Neuvostoliiton kaupungeissa opiskelleita henkilöitä 

kaikkiaan 30. 
 

4. FACEBOOK JA KOTISIVUT 
Päivi Kangas ja Marjo Moilanen ovat tomineet Facebook sivujen moderattoreina.  Yhdistyksen 

Facebook-sivuilla keskustelu on ollut vilkasta ja kirjautuneita keskustelijoita on 365, ja se on iso 

määrä. Facebook-sivujen tavoittavat VeNeOy:n jäseniä enemmän kuin mikään muu toiminta.  

Kotisivuja on päivittänyt Laura Rontu ja sivut ovat osoitteessa http://www.veneoy.fi  
 

5. TALOUS 
Yhdistyksen jäsenmaksu on ollut toimintakauden aikana 15 €/vuodessa. Kaikissa tilanteissa 

taloudenpito on ollut tarkkaa ja turhia kuluja on vältetty.  

Jäsenmaksutuloilla on peitetty menoerät joita ovat olleet matkakulut, pankki- ja kotisivumaksut. 
 

6. KONTAKTIT TOISIIN ORGANISAATOIHIN 
Toimintakautensa aikana VeNeOy ei ole ollut jäsenenä muussa järjestössä.  

Yhdistyksen hallitus on ollut kirjeenvaihdossa INCORVUZ:n kanssa. Neuvottelukosketus on käyty 

sähköpostitse ja ilmapiiri mielipiteenvaihdossa on ollut hyvä. 

Järjestöyhteistyön kehittämiseen INCORVUZ:n ja VeNeOy:n välillä suhtaudutaan myönteisesti. 

INCORVUZ toimii aktiivisesti suomalaisten opiskelijoiden rekrytoimiseksi Venäjälle.  

VeNeOy on pitäytynyt kannassaan ja ilmaissut venäläisille CIMO:n olevan sen tahon, joka 

Suomessa toimii opiskeluvaihdon moottorina. Sen kautta suomalaisia on jo hakeutunut 

korkeakouluopiskeluihin Venäjälle. 
 

Tämä VeNeOy:n toimintakertomus 2016 on hyväksytty vuosikokouksessa Tampereella 11.3.2017. 

http://www.veneoy.fi/

