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VENÄJÄLLÄ JA NEUVOSTOLIITOSSA OPISKELLEIDEN YHDISTYS RY:N (VeNeOy)
TOIMINTAKERTOMUS 2019

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 9.3.2019 yhdeksän yhdistyksen jäsentä. 
Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen 11. § mainitut vuosikokoukselle kuuluvat asiat.
Vuosikokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi Laura Ronnun. Yhdistyksen hallitukseen tulivat 
valituiksi: Mia Heinimaa, Päivi Kangas, Jukka Kim ja Marjo Moilanen. Järjestymiskokouksessaan 
11.3.2019 hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Päivi Kankaan ja 
sihteeriksi/taloudenhoitajaksi Jukka Kim’n. Facebook-vastaaviksi valittiin Päivi Kangas ja Marjo 
Moilanen. Hallitus on kokoontunut Telegarmissa tekstaillen neljä kertaa eli 7.11, 20.11, 25.11 ja 
vielä 29.11.2019. Kokoukset liittyivät enimmälkseen 40-vuotistilaisuuksien valmisteluun ja 
jatkohoitoon.

3. TIEDOTUS  
Päivi Kangas ja Marjo Moilanen ovat jatkaneet tehtävissään olleet keväästä 2015 alkaen Facebook 
vastaavina. Yhdistyksen Facebook-sivuilla keskustelu on ollut vilkasta. Suljettuun ryhmään on 
kirjautunut 365 keskustelijaa. Lukua voidaan pitää syystä suurena ja Facebook-sivut tavoittavatkin 
VeNeOy:n jäseniä enemmän ja helpommin kuin muu yhdistyksen järjestämä toiminta.
VeNeOy:n omia verkkosivuja osoitteessa http://www.veneoy.fi  on päivittänyt ja ylläpitänyt Laura 
Rontu. Vuoden aikana lähettiin yksi kattava sähköposti joka liittyi yhdistyksen 40-
vuotistapaamisiin. 

4. KONTAKTIT ULKOPUOLISIIN ORGANISAATOIHIN  
Toimintakautensa aikana VeNeOy ei ole ollut jäsenenä muussa järjestössä. 
Helsingin yliopiston SVS:n osastoon kanssa on jatkettu Entisten opiskelijoiden satavuotisjuhlista 
(2017) alkanutta yhteydenpitoa. 
Järjestöyhteistyö Alumni Russian ja VeNeOy:n välillä on kestävää. Yhteydenpitoa on pidetty yllä 
sähköpostitse ja ilmapiiri on ollut rakentava. 
VeNeOy on jatkanut yhteistyötä Venäjän Kulttuuri- ja Tiedekeskuksen (VEKUTI) kanssa 
Helsingissä. 

5. JUHLAT JA TILAISUUDET  
Yhdistyksen 40-vuotistapaamiseen 30.11.2019 Helsinkiin saapui osallistujia yli 30 henkeä. Veneoyn
jäsenten pitämät esitykset VEKUTIn järjestämässä seminaarissa on arkistoitu Veneoyn 
verkkosivulle. Seminaari oli suunnattu erityisesti nuorille jotka suunnittelevat opiskelua Venäjän 
korkeakouluissa. Illallistapaamiseen ravintola Armenian Grill Housessa osallistui 13  veneoyläistä.

6. HISTORIA JA ARKISTOT  
Suomi ja Lokakuu 100-vuotta juhlan yhteydessä 2017 tehtiin 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 asiassa ei juuri edistytty vuoden 2019 aikana, myöskään yhdistyksen 
arkistojen siirto Kansan Arkistoon ei edistynyt. 

http://www.veneoy.fi/


7. TALOUS  

Yhdistyksen ainoat vuonna 2019 maksetut menot olivat pankin palvelumaksuja. Verkkosivumaksut 
2019 ja 2018 siirtyivät vuonna 2020 maksettaviksi palveluntarjoajan laskutuksen myöhästymisen 
takia. Yhdistyksen jäsenmaksu oli 20 €/vuodessa ja 12 jäsentä maksoi sen vuonna 2019.  

Tämä luonnos on toimitettu toiminnantarkastajalle ja toimintakertomus hyväksytään 
vuosikokouksessa 28.3.2020 Tampereella.


