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VENÄJÄLLÄ JA NEUVOSTOLIITOSSA OPISKKELEIDEN YHDISTYS RY:N (VeNeOy)
TOIMINTASUUNNITELMA 2016

1. YLEISTÄ
Toimintakautensa aikana 2016 Venäjällä ja Neuvostoliitossa opiskelleiden yhdistys
(VeNeOy) suorittaa sen säännöissä sille määräämää toimintaa.
2. KOKOUKSET
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestetään Tampereella Työväenmuseo
Werstaassa 12.3.2016.
Samana päivänä järjestetään uuden valittavan hallituksen järjestäytymiskokous.
Hallitus kokoontuu tarvittaessa suunnittelemaan yhdistyksen toimintaa.
3. FACEBOOK, KOTISIVUT, TIEDOTUS
VeNeOy ylläpitää Facebook ja kotisivuja.
Lähetetään vuoden aikana ainakin 1-2 sähköistä jäsentiedotetta niille jäsenille, joiden
sähköpostiosoite on yhdistyksen tiedossa.
VeNeOy jäsenistö on aina ollut verkostoitunutta ja siksi verkkosivujen toimintaa kehitetään
yhtenä jäsensitön voima-alueena.
4. TALOUS JA JÄSENMAKSUT
Yhdistyksen toiminta perustuu 2016 vuonna 15 € suuruiseen jäsenmaksuun.
Tehostetaan jäsenmaksujen keräystä jäsenmaksujen muodostaessa VeNeOy:n ainoan
tulonlähteen.
Jäsenmaksujen keräämisen yhteydessä pyydetään jäseniltä vapaaehtoisia lahjoituksia
VeNeOy:lle.
5. DOKK-KLUB
Etsitään jatkossa tiiviisti mahdollisuutta Dokk-kulbin toiminnan normaaliin jatkamiseen.
Venäjän Kulttuuri- ja Tiedekeskuksen täysremontin jatkuessa elokuvaesitysten tilakysymys
ei ole ratkennut yhdistyksen haluamalla tavalla. Pyritään saamaan tilaongelmaan nopea
ratkaisu, joka tyydyttää VeNeOy:tä.
Dokk-klubin yhteistyö Kino-lokakuun ja SVS:n kanssa on tomintasuunnitelmassa tärkeänä
osana.
6. KONTAKTIT TOISIIN ORAGANISAATOIHIN
Yhdistyksen hallitus jatkaa vuoropuhelua INCORVUZ:n kanssa.
Tiivistetään jatkossa yhteistyötä CIMO:n kanssa suomalaisten opiskelumahdollisuuksista
venäläisissä korkeakouluissa ja pyritään saamaan ajantasaista tietoa suomalaisten
sijoittumisesta Venäjälle.
Toimintavuoden aikana pyritään luomaan vahvemmat siteet SVS:n järjestönä.
Toimintavuotensa kuluessa yhdistys ei suunnittele liittymistä jäseneksi mihinkään toiseen
järjestöön.
7. XVII-KULTTUURIFOORUMI
VeNeOy panostaa Tampereella 30.9 - 1.10.2016 järjestettävään XVII SuomalaisVenäläiseen Kulttuurifoorumiin ja osallistuen mahdolliseen hankeneuvotteluun venäläisen
osapuolen kanssa.

8. KESÄTAPAAMINEN 2016
Leningradissa 1970 - 1980 luvulla opiskelleiden Kesätapaaminen on Hartolassa
28 - 29.5.2016.
VeNeOy tukee tilaisuuden järjestelyjä käytettävissä olevin resurssein ja kehottaen jäseniään
osallistumaan Kesätapaamiseen.
9. DOKUMENTTIELOKUVA
Porilaisen elokuvatuottajan Aulis Kaarnion tekeillä olevaan elokuvaan VeNeOy:n jäsenistä
suhtaudutaan myönteisesti ja osallistutaan mahdollisuuksien mukaan kuvauksiin.
10. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
VeNeOy osallistuu ja lähettää tilanteen mukaan valtuuskunnan INCORVUZ:n Euroopan
maiden Venäjällä ja Neuvostoliitossa opiskelleiden järjestön tapaamiseen Montenegroon tai
Serbiaan vuonna 2016 tarkasteltuaan konferenssin alustavaa ohjelmaluonnosta.
Tämä VeNeOy:n toimintasuunnitelma 2016 on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa
Tampereella 12.3.2016.

