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VENÄJÄLLÄ JA NEUVOSTOLIITOSSA OPISKELLEIDEN YHDISTYS RY:N (VeNeOy) 

TOIMINTAKERTOMUS 2020 

 

1. YLEISTÄ 

Toimintakauden aikana Venäjällä ja Neuvostoliitossa opiskelleiden yhdistys - VeNeOy on 

järjestänyt säännöissä sille määrättyä toimintaa. 
 

2. HALLINTO 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin etänä 28.3.2020 ja siihen osallistui 

kahdeksan 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 Jukka 

Yliviuhkola. 

Toiminnantarkastajana 2020 on toiminut Ali Eskelinen. 

Järjestymiskokouksessaan 14.4.2020 hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Päivi 

Kankaan ja sihteeriksi/taloudenhoitajaksi Jukka Kim’n. Facebook-vastaaviksi Päivi Kankaan ja 

Marjo Moilasen. 

Etäkokouksia hallituksella oli kuusi ja niissä käsiteltiin 55 §.  
 

3. TIEDOTUS 

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

yhdistyksen järjestämä toiminta taikka jokin muu kanava. Sivujen vastaavina ovat toimineet Päivi 

Kangas ja Marjo Moilanen. 

Toimintavuoden aikana kotisivujen www-osoite uudistettiin viideksi vuodeksi eteenpäin.  

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

http://www.veneoy.fi  

 

4. OLEMATTOMAN KOKENEET II  

Yhdistyksen hallitus on työskennellyt koko toimintavuoden Olemattoman kokeneet II seminaarin 

järjestämiseksi. Sitä varten perustettiin komitea ja sen johdossa oli yhdistyksen jäsen Pentti 

Stranius. Hallituksen kokouksissa Olemattoman kokeneet II asia oli esillä toistuvasti ja usein, sen 

eteen tehtiin paljon työtä. Hallituksen jäsen Jukka Yliviuhkola, puheenjohtaja Laura Rontu ja 

hallituksen jäsen Mia Heinimaa olivat ratkaisevassa roolissa hakemusta jätettäessä marraskuussa 

2020. Hakemus jätetiin Suomen valtiopäivätoiminnan 150-vuotis juhlarahaston Cultura säätiölle. 

Helmikuussa 2021 saatiin juhlarahastolta kielteinen rahoituspäätös ja seminaarin järjestelytyön 

siihen saakka tehty osuus päättyi. 

Olemattomat II idea on hyvä ja se elää voimakkaana. Nopeasti Olemattomat II sai uuden muodon 

etänä ja sille kaavaillaan toteutusta marraskuussa 2021. Yhteistyökumppaniksi suunnitellaan 

VEKUTIa, Venäjän Kulttuuri- ja Tiedekeskusta.  

 

5. TALOUS 

Yhdistyksen jäsenmaksu on 20 €/v. Jäsenmaksutuloilla on peitetty jotenkuten pakolliset menoerät 

kuten pankki- ja kotisivumaksut. 

Vähävaraisen yhdistyksen näkökannalta pankin palvelumaksut ovat suhteettoman suuria ja ne 

vievät osan tulokertymästä. Hallituksen työskentelyssä tuodaan usein esille, kuinka turhauttavaa on 

silloin kun piskuinen VeNeOy pönkittää pankkijättien liiketoimintaa.   

Koko toimintavuoden ajan hallitus on toiminut asian oikaisemiseksi ja korjaamiseksi yhdistykselle 

parempaan suuntaan, siinä silti onnistumatta. 

Pankkikonsernin kova hinnoittelu on VeNeOy:lle ollut ylivoimasta. 

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

VeNeOy:n Tietosuoja-asiakirjat päivitettiin ajantasaisiksi toimintavuoden 2020 vastaamaan Suomen 

tietoturva-asetuksia. 
 

 

Tämä Venäjällä ja Neuvostoliitossa opiskelleiden yhdistys ry (VeNeOy) toimintakertomus 2020 

esitetään yhdistyksen sääntömääräisen vuosikokouksen käsiteltäväksi 20.3.2021. 


