(Liite pöytäkirjaan № 6)
VENÄJÄLLÄ JA NEUVOSTOLIITOSSA OPISKKELEIDEN YHDISTYS RY:N (VeNeOy)
TOIMINTASUUNNITELMA 2018
1. YLEISTÄ
Toimintakautensa aikana 2018 Venäjällä ja Neuvostoliitossa opiskelleiden yhdistys
(VeNeOy) suorittaa sen säännöissä sille määräämää toimintaa.
2. KOKOUKSET
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestetään Helsingissä Venäjän Kulttuuri- ja
Tiedekeskuksessa VEKUTI:ssa 3.3.2018.
Samana päivänä järjestetään hallituksen järjestäytymiskokous.
Hallitus kokoontuu tarvittaessa suunnittelemaan yhdistyksen toimintaa läsnäolo- ja
nettikokouksiin. Toimintavuodenaikana jatketaan Skype-kokousten käyttöä.
3. TIEDOTUS
VeNeOy ylläpitää Facebook ja kotisivuja.
Lähetetään vuoden aikana ainakin kaksi sähköistä jäsentiedotetta niille jäsenille, joiden
sähköpostiosoite on yhdistyksen tiedossa.
VeNeOy jäsenistö on aina ollut verkostoitunutta ja siksi verkkosivujen toimintaa kehitetään
yhtenä jäsenistön voima-alueena.
4. TALOUS JA JÄSENMAKSUT
Yhdistyksen toiminta perustuu 2018 vuonna 15 € suuruiseen jäsenmaksuun.
Tehostetaan jäsenmaksujen keräystä jäsenmaksujen muodostaessa VeNeOy:n ainoan
tulonlähteen.
Jäsenmaksujen keräämisen yhteydessä pyydetään jäseniltä vapaaehtoisia lahjoituksia
VeNeOy:lle.
5. OPISKELIJOIDEN TAUSTOJEN SELVITYS
Selvitys tehtiin vuonna 2017 entisistä opiskelijoista. Selvitys on kooltaan iso ja perustuen
nimettömyyteen, VeNeOy antaa aineiston hallitusti yliopistojen tutkijakäyttöön.
Yhdistys jatkaa työtä jotta, aineisto saadaan tutkijakäyttöön ja haluaa aineiston olevan
täysipainoisen jatkohyödyntämisen alaisena. Aineisto on uniikkia ja harvinaista, sen arvo on
tutkijoiden käsissä mittaamaton.
6. KONTAKTIT TOISIIN ORGANISAATIOIHIN
Yhdistyksen hallitus jatkaa vuoropuhelua INCORVUZ:n kanssa.
Jatkossa lisätään yhteistyötä CIMO:n kanssa suomalaisten opiskelumahdollisuuksista
venäläisissä korkeakouluissa ja pyritään saamaan ajantasaista tietoa suomalaisten
sijoittumisesta Venäjälle.
Toimintavuoden aikana vahvistetaan toiminnallisia siteitä SVS:n Helsingin yliopiston
osastoon.
VeNeOy informoi toiminnastaan ja tilaisuuksistaan sekä tapahtumistaan SVS:n osastoja ja
muita monikulttuurisia yhdistyksiä.
7. JÄRJESTÖMATKA
Mikäli löydetään sopiva toteutuskelpoinen ja kiinnostava kulttuuri- sekä asiaohjelmarunko
valmiiksi, voidaan asiaa kehittää eteenpäin.
Selvitetään mahdollisuuksia tehdä matka mahdollisesti Venäjälle. Matkan toteutusaika on
avoin.

8. INTRA-AKTIIVINEN KEHITYSTYÖ
Jatketaan intra-aktiivisen järjestötyön kehittämistä luoden edellytyksiä Suomen ja Venäjän
aikaisemman yhteisen matematiikan opetuksen, lääketieteen ja biologian alalla
tulevaisuuden arviointia varten.
Pidetään tärkeänä ja kannustetaan VeNeOy:n jäseniä järjestötyön kehittämiseen ja suhteiden
luomiseen toisiin samoin ajatteleviin yhdistyksiin ja henkilöihin.
Tässä toiminnassa huomioimaan ja painotetaan kaikenlaista kehitystyötä kulttuurin ja
vapaiden kansalaisjärjestöjen välillä.
9. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
VeNeOy seuraa aktiivisesti INCORVUZ:n Venäjällä ja Neuvostoliitossa opiskelleiden
järjestön IV-Maailmankongressin järjestelyjä ja mahdollista työskentelyä Moskovassa
vuonna 2018.

