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VENÄJÄLLÄ JA NEUVOSTOLIITOSSA OPISKELLEIDEN YHDISTYS RY:N (VeNeOy) 

TOIMINTAKERTOMUS 2017 

 

1. YLEISTÄ 

Toimintakauden aikana Venäjällä ja Neuvostoliitossa opiskelleiden yhdistys - VeNeOy on 

järjestänyt säännöissä sille määrättyä toimintaa. 

Kulunut toimintavuosi on osoittanut VeNeOy:n merkityksen Venäjällä ja Neuvostoliitossa 

opiskelleiden yhdyssiteenä ja sen, kuinka yhdistyksellä on jakamaton paikkansa entisten 

Neuvostoliitossa opiskelijoiden sydämissä. 
 

2. HALLINTO 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Tampereella Työväenmuseo Werstaan 

kahviossa 11.3.2017, läsnä oli seitsemän yhdistyksen jäsentä.  

Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen 11. § mainitut vuosikokoukselle kuuluvat asiat. 

Vuosikokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi Laura Ronnun. Yhdistyksen hallitukseen tulivat 

valituiksi: Päivi Kangas, Jukka Kim, Aimo Minkkinen ja Gunnar Söderbacka.  

Järjestymiskokouksessaan 11.3.2017 hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Aimo 

Minkkisen ja sihteeriksi/taloudenhoitajaksi Jukka Kim’n.  

Facebook-vastaaviksi valittiin Päivi Kangas ja Marjo Moilanen. 

Yhdistyksen hallitus on kokoontunut toimintakautensa aikana läsnäolokokoukseen kaksi kertaa. 

Nettikokouksia hallitus on pitänyt 10. kertaa. Hallitustyöskentelyyn on osallistunut kutsuttuna 7. 

kertaa SVS:n Helsingin yliopiston osaston puheenjohtaja, Meri Herrala. 

Hallituksen kokouksissa on käsitelty 101 §.  
 

3. TIEDOTUS 

Päivi Kangas ja Marjo Moilanen ovat jatkaneet tehtävissään olleet keväästä 2015 alkaen Facebook 

vastaavina. Yhdistyksen Facebook-sivuilla keskustelu on ollut vilkasta ja kirjautuneita 

keskustelijoita on ollut 365 henkeä, lukua voidaan pitää syystä isona määränä. Yksiselitteisesti 

Facebook-sivut tavoittavat VeNeOy:n jäseniä enemmän ja helpommin kuin mikään muu 

yhdistyksen järjestämä toiminta taikka jokin muu kanava.  

Kotisivuja on päivittänyt ja ylläpitänyt Laura Rontu. Yhdistykset kotisivut ovat osoitteessa 

http://www.veneoy.fi  

Vuoden aikana lähettiin kaksi kattavaa sähköpostia ja niissä käsiteltiin Suomi ja Lokakuu 100-

vuotta juhlaa sekä sen järjestelyjä. 
 

4. KONTAKTIT ULKOPUOLISIIN ORGANISAATOIHIN 

Toimintakautensa aikana VeNeOy ei ole ollut jäsenenä muussa järjestössä.  

Helsingin yliopiston SVS:n osastoon on ollut operatiiviset siteet kesäkuusta 2017. Ne ovat olleet 

hyvät Suomi ja Lokakuu 100-juhlan järjestelyjen alusta.  

Järjestöyhteistyö INCORVUZ:n ja VeNeOy:n välillä on kestävää. Yhteydenpitoa on pidetty yllä 

sähköpostitse ja ilmapiiri niissä on ollut rakentava. 

VeNeOy on ilmaissut venäläisille CIMO:n olevan sen tahon, joka Suomessa toimii opiskeluvaihdon 

moottorina. Sen kautta suomalaisia on hakeutunut korkeakouluopiskeluihin Venäjälle. INCORVUZ 

toimii aktiivisesti suomalaisten opiskelijoiden rekrytoimiseksi Venäjälle.  

Venäjän Kulttuuri- ja Tiedekeskuksen (VEKUTI) kanssa VeNeOy on ollut yhteistyössä 

toimintavuotensa aikana muutamia kertoja. Suomi ja Lokakuu 100 - vuotta juhlaan osallistui tuoden 

tervehdyksen VEKUTI:n varajohtaja, Dmitri Anatoljevits Ljashenko. 

 

5. JUHLAT JA TILAISUUDET 

Hyvin onnistunut Suomi ja Lokakuu 100-vuotta juhlatilaisuus järjestettiin yhdessä Helsingin 

yliopiston SVS:n os. kanssa 4.11.2017. Juhlaan saapui 95 henkeä. 

Historiallisen kävelyretken 1917 - 1918 Helsingin Senaatintorin maisemiin johti, Rainer Knapas. 

http://www.veneoy.fi/


Ohjelmassa oli Aimo Minkkisen esitys Suomen itsenäistymisestä Lokakuun vallankumouksen 

aikana.  

Näyttelijä Anna Andersson kertoi opiskelustaan nykyvenäjällä.  

Sani Kontula-Webb esitelmöi taidetutkijan työstä venäläisessä kulttuurissa ja kertoi Pietarin Suomi 

Instituutin työstä, jota hän nykyään johtaa. 

Yhdistyksen jäsenen, Veikko Parviaisen avustuksella tilaisuuteen saatiin onnistunut musiikkiosio ja 

äänentoistolaitteiden käyttö ja illan juontotyöskentely olivat mahdollisia. Ilman Veikko Parviaisen 

ja muiden VeNeOy:n jäsenten pyyteetöntä työtä, juhlaa olisi ollut mahdoton järjestää.  

Juhlatilaisuudessa hankitiin paljon uusia jäseniä ja saatiin tehtyä selvitys opiskelijoiden taustoista 

Neuvostoliitossa.  

Juhlan lopputuloksena jäseniltä saatiin kattava sähköpostilista, jota on heidän luvallaan hyödynnetty 

myöhemmässä viestinnässä. 

 

6. OPISKELIJOIDEN TAUSTAT 

Suomi ja Lokakuu 100-vuotta juhlan yhteydessä suoritettiin iso ja vaativa työ Neuvostoliitossa 

opiskelleiden taustojen nimettömänä kartoituksena.  

VeNeOy on tarkoitus hyödyntää aineistoa siten että, yliopistotutkijat pääsevät siihen käsiksi ja 

tekemään yhdistyksen pohjatyön perusteella omaa tieteellistä työtään.  

Tässä aineistossa on mukana ensikertaa keskiasteen opiskelijoita ja heidän valmistuminen peilataan 

ensikertaa numeroina ja opiskelupaikkakuntina. 

 

7. TALOUS 

Taloudenpito on ollut tarkkaa ja turhia kuluja on vältetty.  

Yhdistyksen jäsenmaksu on ollut 15 €/vuodessa ja sen maksoi vuonna 2017 yhteensä 51 henkeä. 

Jäsenmaksutuloilla on peitetty osittain pakolliset menoerät joita ovat olleet Suomi ja Lokakuu 100 

juhlista koituneet kulut, pankki- ja kotisivumaksut. 

Maksaneiden jäsenten lukumäärä nousi, kiitos ensisijaisesti onnistuneen, Suomi ja Lokakuu 100-

vuotta juhlan.  

 

Tämä VeNeOy:n Toimintakertomus 2017 on hyväksytty yhdistyksen sääntömääräisessä 

vuosikokouksessa Helsingissä 3.3.2018. 
 

 


