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Venäjällä ja Neuvostoliitossa opiskelleiden yhdistys ry (VeNeOy)        VUOSIKOKOUS                                  

Pöytäkirja                    

 

Aika:      20.3.2021 klo 15:00.                 

Paikka:  Google Meet-viestipohja 

Kirjautuneet: Ali Eskelinen, Irma Haanpää, Mia Heinimaa, Tarja Jalovaara, Päivi Kangas, Jukka 

Kim, Laura Rontu, Juha Toiminen ja Jukka Yliviuhkola.  

  

1. Kokouksen avasi VeNeOy puheenjohtaja Laura Rontu klo 15:02. 

2. Kokous järjestäytyi valitsemalla puheenjohtajaksi Laura Ronnun, sihteeriksi Jukka Kim’n 

ja pöytäkirjan tarkistajiksi Irma Haanpään ja Tarja Jalovaaran. He toimivat tarvittaessa 

ääntenlaskijoina.  

Kokousosanottajat esittelivät itsensä toisilleen. Tässä yhteydessä todetaan Juha Toimisen 

osallistuminen kokouksen kulkuun chatin kautta.  

3. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja -lailliseksi sekä yhdistyksen sääntöjen 10. § mukaan 

koollekutsutuksi. Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys yhdellä muutoksella. Lisätään 7. § 

asia ”Päätetään jäsenmaksusta 2021.” 

4. Käsiteltiin VeNeOy:n toimintakertomus 2020. Puheenjohtaja esitteli asian. Hyväksyttiin 

toimintakertomus 2020. Todettiin kaiken toiminnan olleen verkossa eikä läsnäolotoimintaa 

ole voitu toteuttaa johtuen Suomessa vallinneesta vaikeasta Koronavirustilanteesta. 

5. Käsiteltiin ja vahvistettiin VeNeOy:n tilinpäätös 2020. Puheenjohtaja Laura Rontu esitteli 

116,37 € alijäämäisen tuloksen. Kuultiin toiminnantarkastajan Ali Eskelisen antama 

lausunto tilikaudelta 2020. Toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin yksimielisesti Tarja 

Jalovaaran ehdottomana.  

Pöytäkirjaan kirjataan hallituksen jäsenen Jukka Yliviuhkolan olevan kotoisin Torniosta 

eikä Kemistä. Kuten tilinpäätösasiakirjoissa on virheellisesti mainittu. 

Vuosikokouksen päätöksellä postin kulusta johtuen Laura Rontu saa allekirjoittaa 

tiliasiakirjat viimeisenä henkilönä saatuaan ne postitse haltuunsa. Sen tehtyään, kaikki 

hallituksen jäsenet ovat allekirjoittaneet tilinpäätösasiakirjat. 

6. Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallituksella ja muille vastuuvelvollisille tilikaudelta 2020 Tarja Jalovaaran ehdottomana.  

7. Käsiteltiin VeNeOy:n toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021. VeNeOy:n 2021 talousarvio 

osoittaa 2770,00 € loppusummaa. Talousarvio perustuu 20,00 € jäsenmaksuun.  

Päätettiin 2021 jäsenmaksuksi 20,00 €. 

8. Suoritettiin VeNeOy:n puheenjohtajan vaali 2021 ja tehtävään tuli valituksi Laura Rontu. 
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9. Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän henkilöä vuodelle 2021. Hallitukseen 

tulivat valituiksi Irma Haanpää, Mia Heinimaa, Tarja Jalovaara, Päivi Kangas, Jukka Kim, 

Juha Toiminen ja Jukka Yliviuhkola,  

10. Valittiin varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi Ali Eskelinen ja varatoiminnantarkastajaksi 

Aimo Minkkinen. 

11. Käsiteltiin Olemattoman kokeneet II seminaarin järjestämistä, sen sisältöä, yhdistyksen 

resursseja, seminaarin järjestämisaikaa ja -paikkaa. Olemattomat II on järjestettävä 

läsnäolotilaisuutena ja mahdollisuuksien mukaan hybriditilaisuutena, niille VeNeOy 

jäsenille ja seuraajille, jotka eivät pääse paikalle. Pentti Stranius on ollut yhteydessä kaikkiin 

esiintyjiin. Tilaisuus järjestetään VEKUTI:ssa Helsingissä 5–6.11.2021. Tilaisuus on 

maksuton ja tässä vaiheessa ei haeta rahoitusta tilaisuudelle ja pysytään ennalta laaditussa 

ohjelmarungossa. Haetaan rahoitusta kulukorvauksiin DSL;n kautta (Demokraattinen 

Sivistysliitto) ja yhteistyötä sen kanssa.  

Jukka Yliviuhkola korosti puheenvuorossa kuinka jäsenmaksuilla saataisiin jo sangen hyvin 

rahoitusta tilaisuudelle. Päätettiin perustaa näkyväksi tukikohdaksi VeNeOy:n kotisivujen 

alle tilaisuuden kotisivut. Puheenjohtaja Laura Rontu on yhteydessä Olga Olegovnaan 

VEKUTI:ssa ja tilaisuuden päävastuu siirtyy VeNeOy hallitukselle. 

12. Keskusteltiin VeNeOy:n funktiosta ja tulevaisuudesta sekä visioista 2022 jälkeen. 

Puheenjohtaja Laura Rontu käytti alustuspuheenvuoron ja selvitti taustoja useille asioille ja 

miksi kysymys aina nousee esille. Hän etsi vastausta kysymykseen, kuinka olemme 

näkyvissä ja toimintakykyisiä. Puheenvuoroissaan Jukka Yliviuhkola ja Jukka Kim toivat 

esille VeNeOy:n pitkän historian. Jukka Yliviuhkola tarkasteli VeNeOy:n funktiota 

yhdistyksen sääntöjen 2. § puitteissa. Jukka Kim näki asian kuinka VeNeOy:n hengissä 

pitäminen on tärkeää yhdistyksen pitkä historian takia. Todennäköisesti johtohenkilöille 

koituisi ylitsepääsemätön harmitus, mikäli yhdistyksen toiminta päätettäisiin lakkauttaa tai 

ajaa alas. 

Vuosikokous valtuuttaa hallituksen valmistelemaan pankin vaihtoa ja yhdistyksen 

sääntömuutosta, siltä osin mikä koskee sääntöjen 2. §. 

13. Ilmoitusasiat. Tässä asiakohdassa päätettiin kutsua hallituksen järjestäytymiskokous koolle 

Telegrammiin 10.4.2021 klo 18:00. 

14. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:47.  

 

Kokouksen vakuudeksi: 
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________________________________   ________________________________ 

Laura Rontu, puheenjohtaja    Jukka Kim, sihteeri    

 

Olen tarkastanut Venäjällä ja Neuvostoliitossa opiskelleiden yhdistyksen ry (VeNeOy) 

sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirjan Joensuussa __________/__________2021. 

 

 

________________________________   

Irma Haanpää, pöytäkirjan tarkastaja 

 

Olen tarkastanut Venäjällä ja Neuvostoliitossa opiskelleiden yhdistyksen ry (VeNeOy) 

sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirjan Tampereella __________/__________2021. 

 

 

________________________________ 

Tarja Jalovaara, pöytäkirjan tarkastaja 

 


