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VENÄJÄLLÄ JA NEUVOSTOLIITOSSA OPISKELLEIDEN YHDISTYS RY:N (VeNeOy) 

TOIMINTAKERTOMUS 2018 

 

1. YLEISTÄ 

Toimintakauden aikana 2018 Venäjällä ja Neuvostoliitossa opiskelleiden yhdistys - VeNeOy on 

järjestänyt säännöissä sille määrättyä toimintaa. 
 

2. HALLINTO 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin Helsingissä Venäjän Kulttuuri ja 

Tiedekeskuksen VEKUTI:n musiikkisalissa 3.3.2018. Kokouksessa oli läsnä 17 henkilöä, eli 

enemmän kuin moniin vuosiin.  

Kokous käsitteli yhdistyksen sääntöjensä vuosikokoukselle kuuluvat asiat. 

Vuosikokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi Laura Ronnun. Yhdistyksen muiksi hallituksen 

jäseniksi tulivat valituiksi: Kari Bogdanoff, Päivi Kangas, Jukka Kim, Marjo Moilanen ja Gunnar 

Söderbacka.  

Järjestymiskokouksessaan 10.3.2018 hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Päivi 

Kankaan ja sihteeriksi/taloudenhoitajaksi Jukka Kim’n.  

Facebook-vastaaviksi valittiin Päivi Kangas ja Marjo Moilanen. 

Kokouksia hallitus on pitänyt 13. kertaa ja niissä on käsitelty 129 §. 

 

3. TALOUS 

Niukan talouden vallitessa VeNeOy luottamushenkilöiden tekemä vapaaehtoisen työ on VeNeOy:n 

toiminnassa avainsana. Taloudenpito on ollut huolellista ja turhia kuluja on vältetty.  

Yhdistyksen jäsenmaksu on ollut 15 € jonka suoritti 2018 yhteensä 21 henkeä. Jäsenmaksu- ja 

muutamilla tukimaksutuloilla on peitetty osittain pakolliset menoerät joita ovat olleet tilavuokrat, 

pankki- ja kotisivumaksut. Tilikausi osoittaa 122,37 € tulosta ja 251,68 € vastattavaa.  

  

4. TIEDOTUS 

Päivi Kangas ja Marjo Moilanen ovat jatkaneet tehtävissään Facebook vastaavina. Yhdistyksen 

Facebook-sivuilla keskustelu on ollut rikasta ja kirjautuneita keskustelijoita on ollut 365 henkeä, 

lukua voidaan pitää syystä isona määränä. Facebook-sivut tavoittavat 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  

Maaliskuussa Kari Bogdanoff julkaisi VeNeOy:n kotisivuilla haastattelun Pentti Straniuksesta. 

Matkaraportti Kyproksen matkasta ja Pietarin syysmatkasta jutut kotisivuille kirjoitti Jukka Kim.  

 

5. VENÄJÄOSAAMISEN PANEELIKESKUSTELU 

Vuosikokouksen yhteyteen 3.3.2018 järjestettiin paneelikeskustelu Venäjäosaamisesta.  

Panelisteina olivat Kari Bogdanoff, Raija-Liisa Mäkelä ja Pentti Stranius. Kokousyleisöä saapui 

VEKUTI:n paljon ja nimenomaisesti paneelitilaisuutta silmällä pitäen. Ensikertaa yhdistyksen 

historiassa paneelikeskustelu järjestettiin nettiyhteyden kautta, Pentti Stranius osallistui 

keskusteluun etäyhteydellä. Keskustelun johdattelijana työskenteli Laura Rontu. Paneelin anti ylitti 

kaikki odotukset, sen teknillinen taso oli huippuluokkaa ja keskustelun sisältö hieno. Kaikki 

paneeliin osanottajat valmistelivat erinomaiset alustukset ja Raija-Liisa Mäkelän pohjustus 

keskusteluun oli väkevän analyyttinen. Yleisö otti osaa keskusteluun mielellään ja tekniikan 

toimiessa, vuorovaikutus oli aitoa ja helppoa. Kiitos aktiivisen yleisön ja monialaisten näkemysten, 

paneeli antoi paljon.  

  

http://www.veneoy.fi/
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6. SYYSMATKA 

Marraskuussa 2017 jäseniltä kerättiin ideoita, mitä toimintaa halutaan VeNeOy:n järjestävän. 

Yhdistyksen hallitus päätyi syysmatkan järjestämiseen 20 - 23.9.2018 Pietariin. Matkalle 

osallistuneista 20. henkilöstä lopulta vain kuusi oli VeNeOy:n jäseniä. Ilman yhdistyksen panostusta 

matkan johtoon ja tulkkaustoimintoihin, matka olisi jäänyt torsoksi. Päävastuun tulkkauksesta otti 

Jukka Kim, matkanjohtajana oli Pentti Stranius. 

Kirjailijatapaaminen Pietarin Kirjailijatalossa oli hieno ja yhdistyksen jäsen Päivi Nenonen 

ansaitsee erikoiskiitokset. Hän oli valmistellut tilaisuutta ja ilta muodostui erityiseksi. Illan 

konkreettisena tuloksena Kalevalan 175-juhlavuotena 2019 suomalaiset ja pietarilaiset kirjailijat 

ovat löytämässä toisensa isolla ajatuksella.  

Vierailu Pediatriseen yliopistoon onnistui hyvin. VeNeOy:n seurue otettiin vastaan vararehtorin 

Vasili I. Orjolin ja ulkomaalisosaston dekaanin Viktor G. Puzyrjovin johdolla. Vastaanotto ja 

keskustelutilaisuus järjestettiin yliopiston tiedeneuvoston salissa. 

Pietarin valtiollisessa yliopistossa seuruetta olivat vastassa Antonina Balashova ja Aleksandra 

Busygina. Seurueelle tarjottiin tietoisku yliopiston perustamisesta nykypäivään ja tehtiin laaja ja 

kiinnostava tutustumisretki yliopiston hienoon nykytaiteen patsaspuistoon sen kampuksella. 

Matka jälkiuutisointi on toteutunut Pentti Straniuksen kirjoittamilla artikkeleilla sanomalehti 

Karjalaisen kulttuurisivuille 28.9.2018 ja sanomalehti Kansan Uutisiin 29.9.2018 sekä yhdistyksen 

nettisivuilla julkaistulla Jukka Kim’n matkaraportilla. VeNeOy:n Facebook-sivuilla matkaa 

käsiteltiin ennen sen toetutumista ja heti sen jälkeen. Pediatrisen yliopiston nettisivuilla seurueen 

vierailusta julkaistiin uutinen ja kuvakollaasi. 
 

7. KONTAKTIT ULKOPUOLISIIN ORGANISAATOIHIN 

Toimintakautensa aikana VeNeOy ei ole ollut jäsenenä muissa järjestössä. 

Venäjällä ja Neuvostoliitossa opiskelleiden koordinaationeuvoston kanssa yhdistys on ollut 

yhteistyössä Kyproksella järjestetyn Eurooppalaisen foorumin yhteydessä lähettämällä foorumiin 

edustajansa. 

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

vuosikokousjärjestelyjen puitteissa.  

 

8. EUROOPPALAINEN FOORUMI 

VeNeOy:n edustajana tilaisuudessa 19 - 21.4.2018 Kyproksen Larnakassa ja Nikosiassa 

järjestetyssä foorumissa oli Jukka Kim. 

Tilaisuuteen osallistui 89 henkeä edustaen 21. Euroopan maata. Uusina foorumin osallistujamaina 

olivat Belgia ja Liettua. Lisäksi foorumiin otti osaa delegaatiot Kazakstanista, Libanonista, 

Nepalista ja Sri Lankasta. 

Kokouksen loppuasiakirjaa VeNeOy ei allekirjoittanut koska, luonnos oli suomalaisen näkemyksen 

mukaan vain esitys keskusteluun. VeNeOy:n edustaja ilmoitti kokouksessa odottavansa 

dokumenttia, josta voidaan käynnistää laaja keskustelu ja joka on kelvollinen yhdistyksen 

hallituksen käsiteltäväksi. 

 
 


