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Venäjällä ja Neuvostoliitossa opiskelleiden yhdistys ry (VeNeOy)        VUOSIKOKOUS                                 
                    
 

Aika:    28.3.2019 klo 14:00.                 

Paikka: Telegram-viestipohja 

 

 ESITYSLISTA 
 

1. Kokouksen avaus. 

2. Kokouksen järjestäytyminen valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi 

pöytäkirjan tarkastajaa ja d) kaksi ääntenlaskijaa. 

3. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus ja -laillisuus. 

4. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.  

5. Käsitellään VeNeOy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2019.  

6. Vahvistetaan VeNeOy:n tilinpäätös 2019.  

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestää 

hallituksella ja muille vastuuvelvollisille tilikaudelta 2019. 

8. Kuullaan toiminnantarkastajan lausunto tilikaudelta 2019. 

9. Käsitellään VeNeOy:n toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020.  

10. Suoritetaan VeNeOy:n puheenjohtajan vaali 2020.  

11. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan yhdistyksen hallitus 2020.  

12. Valitaan varsinainen toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. 

13. Käsitellään Olemattoman kokeneet-II seminaarin järjestämistä, sen sisältöä, yhdistyksen 

resursseja, seminaarin järjestämisaikaa ja -paikkaa. 

14. Ilmoitusasiat. 

15. Kokouksen päättäminen. 

 

 

 



 

Venäjällä ja Neuvostoliitossa opiskelleiden yhdistys ry (VeNeOy)       VUOSIKOKOUS                                 
                   PÖYTÄKIRJA 
 

Aika:    28.3.2019 klo 14:00.                 

Paikka: Telegram-messenger keskustelualusta internetissä. 

Läsnä: Osallistujina 8. yhdistyksen jäsentä pöytäkirjan liite № 1, jota ei julkaista sähköisenä. 

 

1. Kokouksen avasi klo 14:05 VeNeOy:n puheenjohtaja, Laura Rontu toivottaen 

Telgramiin yhdistyksen vuosikokoussivulle kirjautuneet tervetulleeksi. 
 

2. Kokouksen järjestäytymisessä kokouksen puheenjohtajaksi valittiin, Laura Rontu ja 

sihteeriksi, Jukka Kim.  

Pöytäkirjan tarkastajiksi tulivat valituiksi, Ali Eskelinen ja Irma Haanpää.  
 

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

koollekutsutuksi.  

Puheenjohtaja totesi erikseen yhdistyksen vuosikokouspaikan olevan ensikertaa 

VeNeOy:n historiassa netissä johtuen Koronavirustilanteesta ja Suomen hallituksen 

asettamista kokoontumisohjeista. Valtioneuvoston ohjeita noudattaen yhdistyksen 

hallitus kutsui yhdistyksen vuosikokouksen etäkokoukseen. 
 

4. Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys, jossa 13. § on Olemattoman kokeneet-II 

seminaari. Asia on mainittu kutsussa vuosikokousasioiden lisäksi. Esityslista on 

pöytäkirjan liite № 2. 
 

5.  Kokoukselle oli jaettu sähköisenä toimintakertomus 2019. Tehtiin korjaus, joka koski 

kannettujen jäsenmaksujen suuruutta 2019, elikkä summa merkataan 20 €.  

Puheenjohtaja esitteli kokoukselle tilinpäätöksen ja tuloslaskelman vuodelta 2019 ja 

se osoittaa 137,20 € ylijäämää ja vastattavaa yhdistyksellä on ollut 388,88 €.  

Toimintakertomus hyväksyttiin ja se on pöytäkirjan liite № 3. 
 

6. Päätettiin tilinpäätöksen 2019 vahvistamisesta. 

 

7. Päätettiin myöntää Jaakko Tiaisen esittämänä tili- ja vastuuvapaus hallituksella ja 

muille vastuuvelvollisille tilikaudelta 2019.  

 

8. Toiminnantarkastajan lausunto tilikaudelta 2019 oli tiliasiakirjojen yksi erottamaton 

osa ja pöytäkirjan liite № 4. 
 

9. Kokoukselle oli jaettu sähköisenä toimintasuunnitelma 2020. 

Lisäyksenä toimintasuunnitelmaan kirjataan maininnat vapaamuotoisen jäsenillan 

järjestämisestä, yhteistyön ylläpitämisestä Moskovan valtioin Psykologis-

Pedagoginen yliopiston kanssa ja järjestelykomitean perustamisesta yhdistyksen 

Olemattoman kokeneet II seminaaria varten.  

Jäsenmaksuksi 2020 päätettiin 20 €.  

Laura Rontu esitteli 580,00 € päätyvän tulo- ja menoarvio 2020. Tulo- ja menoarvio 

on pöytäkirjan liite № 5. 

Hallitus kerää jäsenmasuja aktiivisesti ja aloittaa välittömästi tiedottamisen 

jäsenmasujen tärkeydestä yhdistyksen taloudelle, koska jäsenmaksut ovat lähes ainut 

tulolähde yhdistykselle. Facebook-sivuille Päivi Kangas tekee pankkisiirtolomakkeen, 

jota käyttäen jäsenten on helppoa asioida pankissa. Kokouksessa tuotiin esille 

tukimaksujen merkitys vähävaraiselle yhdistykselle.  

Toimintasuunnitelma on pöytäkirjan liite № 6. 

 



 

10. Puheenjohtajan vaalissa tehtävään tuli valituksi Laura Rontu. 

 

11. Käytiin keskustelu hallituksen jäsenten lukumäärästä. Päätetiin valita hallitukseen 

neljä jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Mia Heinimaa, Päivi Kangas, Jukka Kim 

ja Jukka Yliviuhkola. 
 

12. Valittiin varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi Ali Eskelinen. 

Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Aimo Minkkinen. 
 

13. Käsiteltiin suunniteltua ja keskusteluissa ollutta seminaaria, joka on kantanut 

työnimeä Olemattoman kokeneet II.  

Irma Haanpäää on toimittanut kannanoton seminaarin Olemattoman kokeneet-II 

nimestä ja se on pöytäkirjan liite № 7.  

Idean käynnistänyt Pentti Stranius ei kirjautunut kokoukseen, mutta sitä vastoin oli 

toimittanut sähköpostina vuosikokouksen tiedoksi oman ajatuksensa seminaarista ja 

se on pöytäkirjan liite № 8. 

Keskusteltiin aiheesta ja päätettiin perustaa järjestelykomitea mahdollisimman pian 

kuitenkin viimeistään kesäkuun loppuun 2020 mennessä. Toimikunnan 

perustamisesta tiedotetaan Facebookissa ja verkkosovuilla. 

Pidetään tärkeänä sitä, kuinka seminaarin järjestelytyössä täytyy säilyttää yhteinen 

sävel ja kaikkien on paneuduttava asioihin perusteellisesti. 

Mia Heinimaan tekemä tiivistelmä tähän asti käydystä keskustelusta on pöytäkirjan 

liite № 9. 

 

14. Ilmoitusasioita ei kokoukselle esitetty. 

 

15. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:00. 

 

Kokouksen vakuudeksi: 

         

___________________________  ___________________________ 

  

Laura Rontu     Jukka Kim 

kokouksen puheenjohtaja    kokouksen sihteeri 

 

Olen tarkastanut Venäjällä ja Neuvostoliitossa opiskelleiden yhdistyksen ry (VeNeOy) 

sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirjan, Ilomantsi __________/__________2020. 

 

 

______________________________   

Irma Haanpää, pöytäkirjan tarkastaja 

 

Olen tarkastanut Venäjällä ja Neuvostoliitossa opiskelleiden yhdistyksen ry (VeNeOy) 

sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirjan, Kalliola __________/__________2020. 

 

 

 

______________________________   

Ali Eskelinen, pöytäkirjan tarkastaja  



      (Liite № 3) 

 

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. 
 

2. HALLINTO 
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Tampereella Työväenmuseo Werstaan 

kahviossa 9.3.2019 yhdeksän yhdistyksen jäsenen läsnäollessa.  

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.  
Sähköisiä Telegram-kokouksia hallitus on pitänyt kaikkiaan neljä.  

Facebook-vastaaviksi hallitus valitsi Päivi Kankaan ja Marjo Moilasen. 
 

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

http://www.veneoy.fi  

Päivi Kangas ja Marjo Moilanen ovat jatkaneet tehtävissään Facebook vastaavina. Yhdistyksen 

Facebook-sivuilla keskustelu on ollut vilkasta ja kirjautuneita keskustelijoita on ollut 365 henkeä, 

lukua voidaan pitää syystä isona määränä. Yksiselitteisesti Facebook-sivut tavoittavat VeNeOy:n 

jäseniä enemmän ja helpommin kuin mikään muu yhdistyksen järjestämä toiminta taikka jokin muu 

kanava.  
 

4. KONTAKTIT ULKOPUOLISIIN ORGANISAATOIHIN 
Toimintakautensa aikana VeNeOy ei ole ollut jäsenenä muussa järjestössä.  

Venäjän Kulttuuri- ja Tiedekeskuksen (VeKuTi) kanssa VeNeOy on ollut yhteistyössä 

toimintavuotensa aikana yhdistyksen 40-vuotisjuhlien aikana. Yhteistyö juhlien järjestelyissä oli 

tiivistä ja rakentavaa. 

 

5. JUHLAT JA TILAISUUDET 
Yhdistyksen 40-vuotisjuhlaan 30.11.2019 Helsinkiin saapui osallistujia yli 30 henkeä. Tilaisuus 

järjestettiin yhteistyössä Venäjän Kulttuuri ja Tiedekeskuksen (VeKuTi) kanssa.  

Yhteistyössä VeNeOy:n 40-vuotisteemalla VeKuTi toimi aloitteellisena osapuolena ja yhdistys sai 

varauksetonta kiitosta ja tunnustusta tilaisuuden esitelmistä sekä tasokkaista luennoista.   

Onnistuneeseen iltajuhlaan Armeinian Grill House’ssa osallistujia oli 13 henkeä.  

 

6. TALOUS 
Yhdistyksen jäsenmaksu on ollut 20 €/vuodessa. Jäsenmaksutuloilla on peitetty pakolliset menoerät 
joita ovat olleet, pankki- ja kotisivumaksut. 
 

 

Tämä Venäjällä ja Neuvostoliitossa opiskelleiden yhdistyksen ry (VeNeOy) Toimintakertomus 2019 

on hyväksytty yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa 28.3.2020. 

http://www.veneoy.fi/
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(Liite № 6) 

VENÄJÄLLÄ JA NEUVOSTOLIITOSSA OPISKKELEIDEN YHDISTYS RY:N (VeNeOy) 
TOIMINTASUUNNITELMA 2020 

  

1. YLEISTÄ  
Toimintakautensa aikana 2020Venäjällä ja Neuvostoliitossa opiskelleiden yhdistys 

(VeNeOy) suorittaa sen säännöissä sille määräämää toimintaa.  
 

2. KOKOUKSET  
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestetään Koronavirustilanteen (COVID-19) 

vuoksi nettikokouksena 28.3.2020.   

Hallitus kokoontuu 2020 tarvittaessa suunnittelemaan yhdistyksen toimintaa pääsääntöisesti 

nettikokouksiin.  

Vuoden 2020 aikana jatketaan sähköisten kokousten hyödyntämistä ja kehitetään sähköisiä 

kokoontumisia.  
 

3. TIEDOTUS  
VeNeOy ylläpitää Facebook ja kotisivuja. VeNeOy jäsenistö on aina ollut verkostoitunutta 

ja siksi verkkosivujen toimintaa kehitetään yhtenä jäsenistön keskustelufoorumina.  
 

4. TALOUS JA JÄSENMAKSUT  
Yhdistyksen toiminta perustuu 2020 vuonna 20 € suuruiseen jäsenmaksuun.   
Tehostetaan jäsenmaksujen keräystä jäsenmaksujen muodostaessa VeNeOy:n ainoan 

tulonlähteen. Jäsenmaksujen kantamisen yhteydessä pyydetään jäseniltä vapaaehtoisia 

lahjoituksia VeNeOy:lle.  
 

5. KONTAKTIT TOISIIN ORGANISAATIOIHIN  
Yhdistys on toimintakauden aikana kiinteässä kanssakäymisessä Global Alumini 

organisaation kanssa Moskovassa. 

Yhteistyötä Venäjän Kulttuuri- ja tiedekeskuksen (VeKuTi) kanssa pyritään 

toimintakaudella tiivistämään. 

 

6. JÄSENTAPAAMINEN TAI  ILLANVIETTO 
Järjestörutiinien lomaan suunnitellaan vapaamuotinen tapaaminen esimerkiksi 

marraskuussa.  

Illanvietossa henkilöt voivat tutustua toisiinsa rennossa ilmapiirissä ja kertoa 

työskentelystään kotimaassa ja eri työpaikkakunnilla sekä arkielämästään Neuvostoliitossa 

opiskelun jälkeen. 

 

7. MOSKOVAN PSYKOLOGIS - PEDAGOGISEEN YLIOPISTO - MSUPE 
Alkuvuodesta 2020 lupaavasti virinnyttä yhteistyötä Moskovan valtion Psykologis- 

Pedagogiseen yliopiston kanssa jatketaan ja sille etsitään uusia muotoja. 
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8. HISTORIASEMINAARI -  OLEMATTOMAN KOKENEET-II 
Käynnistetään VeNeOy:n seminaarin Olemattoman kokeneet-II valmistelut ja tapahtuman 

johtoon valitaan järjestelykomitea kesäkuun loppuun mennessä.  

Etsitään seminaarille lopullinen nimi sekä järjestelyikkuna. Seminaarille haetaan aktiivisesti 

venäläisiä yhteistyökumppania.  

Seminaariin odotetaan runsasta osallistumista ja sen koostaminen sekä koordinointi tulee 

olemaan mielenkiintoinen tehtävä yhdistyksessä. 

 

Tämä Venäjällä ja Neuvostoliitossa opiskelleiden yhdistyksen ry (VeNeOy) 
toimintasuunnitelma 2020 on hyväksytty yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa 
28.3.2020. 

 


