
ПОЕХАЛИ!
Taru Linna

Suomi-Venäjä-Seuran 

Vetävä Venäjä -järjestökoulutus 

Oulun Eden 2.-3.2.2019



VenäjänMatkat
• Suomi-Venäjä-Seuran matkatoimiston lakkautus: hallituksen 

päätös 7.11.2018
• Toiminta päättyi 31.12.2018 
• Oli rekisteröity, vastuullinen matkanjärjestäjä. 
• 1.1.2019 KKV:n vakuus purettu.

- Tuotteina olivat 
temaattiset paketti-
ja valmismatkat

- Tilausryhmämatkat
- Kielikurssit



Seuraus ja vaikutukset

• Seuran näkyvyys pienenee

• Seuran tunnettuus alenee

• Merkittävä jäsenhankintakanava häviää

• Seuran imago?

• Matkailutoiminnan osuus järjestötyössä/osastoiden 
suuntaan heikentyy (Pojehali-koulutukset, Vetävä Venäjä, 
muut osasto- ja tiedotustilaisuudet lakkaavat)

• Matkailun merkitys kohdemaan kulttuurin välittäjänä?

• Kaikille seuran ja piirien matkoille hankittava ulkopuolinen 
vastuullinen matkanjärjestäjä



SEURAUKSIA, VAIKUTUKSIA..

• ”Se oli ikävä uutinen. Matkustaminenhan on sitä 
ruohonjuuritason tekemistä. Sitä olisi ehdottomasti 
pitänyt jatkaa. Ei toiset matkatoimistot tee niin hyvällä 
tietämyksellä ja osaamisella matkoja Venäjälle.”

• ”Tosi ikävä uutinen meille kaikille! Miten tälläistä voi 
tapahtua? Järjestittehän niin mielenkiintoisia 
matkoja!”

• ”Mitä ihmettä  Eivätkö matkat ole koko seuran 
kivijalka?”

• ”Venäjänmatkojen alasajo on käsittämätön ja 
kummallinen päätös, Tämä haiskahtaa hätävarjelulta 
ja huonosti hoidetulta asialta. Siltä tuntuu todella, että 
vaihtoehtoja ei ole tutkittu.” 

• ”Tuo Venäjänmatkojen loppuminen on aika surullista 
kuultavaa. Matkailu on sitä, millä luodaan yhteistyötä 
ja kanssakäymistä!” 

• ”Nyt kun taas ollaan lähdössä Venäjälle (XXX:illa) 
muistan miten upeasti sinun aikanasi matkat 
Venäjänmatkojen kautta toimivat ja opastukset ym. 
Hienoa aikaa!”

• ”Et ehkä muista minua, mutta ollaan joskus tavattu 
Venäjän matkailun merkeissä. Tosi harmi, että Suomi-
Venäjä-seuran Venäjänmatkat loppuivat.”



ENTÄS NYT SITTEN?



Osaston 
matka

Matkapakettilainsäädäntöä ei sovelleta 
matkapalveluyhdistelmään:

- joka kestää alle 24 tuntia
- joka ei sisällä yöpymistä 
- jota markkinoidaan rajoitetulle 

ryhmälle matkustajia satunnaisesti 
ilman taloudellisen hyödyn 
tavoittelua (esimerkiksi koulun tai 
urheilukerhon järjestämä matka)

• Lisäksi  matkapakettisäädöksiä  ei  
jatkossakaan  sovelleta itsenäisiin  
matkajärjestelyihin

• Esimerkiksi lentoliikenne- tai 
majoituspalvelun ostaminen erillisenä 
yksittäisenä matkapalveluna ei ole 
matkapaketti eikä  yhdistetty  
matkajärjestely.



Jos osasto

• järjestää matkoja säännöllisesti

• saa siitä voittoa

• markkinoi matkaa muille kuin jäsenille tai 

• myy matkan, jolle osallistuu osaston ulkopuolinen jäsen

-> Osaston matkat kuuluvat lain soveltamisalan piiriin. 

-> Osaston tulisi ostaa koko matka vastuulliselta 
matkanjärjestäjältä tai rekisteröityä itse sellaiseksi.

Laki matkailupalveluyhdistelmistä



OSASTOJEN MATKAT

Laki matkailupalveluyhdistelmistä/Soveltamisalan ulkopuolella

JOS:

- jäsenyys on selkeästi rajattu

- matkapalveluyhdistelmät liittyvät yhdistyksen toimintaan

- matkapalveluyhdistelmien tarjoamisella ei hankita taloudellista 

hyötyä yhdistykselle tai sen jäsenille, eikä matkasta maksettavaksi 

tulevaan hintaan lisätä katetta

- markkinointi jäsentiedotteilla tai muulla, ns. suljetun jakelun keinolla

- matkapaketteja järjestetään korkeintaan muutaman kerran 

vuodessa

ВНИМАНИЕ! Jos yksikin ehto

jää täyttymättä -> matka 

Kuuluu lain piiriin. Kaikkien 

ehtojen on täytyttävä!



OSASTOJEN MATKAT

Laki matkailupalveluyhdistelmistä/Mahdollisesti soveltamisalan piirissä

JOS:

- jäsenyys avoin tai rajoittamaton

- järjestettävillä matkoilla ei yhteyttä yhdistyksen varsinaiseen 

tarkoitukseen

- avoin osallistuminen, markkinointi esim. lehti-ilmoituksella, internetissä 

jne.

- matkan toteuttaminen: suunnitellaan ja järjestellään matkapaketti, 

jonka jälkeen lähtijät kerätään avoimella ilmoittelulla

- matkan hintaan lasketaan järjestävälle yhdistykselle tuleva kate 

varsinaisten kulujen päälle



PIIRIEN MATKAT 2019 -

Piirijärjestöjen matkat

• Järjestöuudistus ja 
siirtymävaihe 2019

• Piirijärjestöjen lakkaaminen

• Ei enää piirien omia matkoja 
(joissa VM vastuullisena)

• Piirit etsivät omat 
(alueelliset?) 
yhteistyökumppaninsa 
matkojen toteuttajiksi ja 
sopivat niiden kanssa 
pelisäännöistä ja työnjaosta 
(matkakohtaisesti tai 
puitesopimus).



KESKUSSEURAN MATKAILU 2019-

• Konferenssit, tapahtumat – kilpailutetaan rahoittajan 
määräysten mukaisesti (mm. Kulttuurifoorumi)

• Temaattiset kulttuurimatkat -> ideointi, tuotanto, 
toteutus, markkinointi: muutos henkilöstöresursointiin, 
resursoitava työntekijöille muiden töiden lisäksi

• Kielikurssit

• HUOM! Vastuullisuus ostetaan jatkossa aina 
ulkopuolelta. 

• Vuonna 2019 pääyhteistyökumppanina toimii 
Lähialuematkat Oy/Russian Tours ltd. 



Kielikurssit Pietarissa
• Yhteistyö Pietarin valtionyliopiston 

kanssa 1995-

• Opetus yliopistossa Smolnassa

• Majoitus on pääosin perheissä, 
jotka yliopisto valitsee. 

• Kurssilla on 40 oppituntia, 20 t/vko

• Jako kolmeen tasoryhmään

• Yksityistunnit mahdollisia 

• Osallistujat HYVIN eri taustaisia!



Lähialue-
matkat Oy

• Yhteistyösopimus allekirjoitetaan 
helmikuussa, voimassa aluksi vuoden 
2019

• (Sopimusmalli alueille pohjaksi)

Ryhmämatkaedut SVS:n osastoille

• a) kun ryhmässä toteutuu vähintään 
15 maksavaa matkustajaa, 1 
maksuton ryhmänkerääjä

• b) kun ryhmässä toteutuu vähintään 
25 maksavaa asiakasta, 2 ilmaista 
ryhmänkerääjää

• Lähialuematkoille kerrottava 
tarjouspyyntöä jätettäessä kumman 
mukaan haluaa toimia 



Lähialue-
matkat Oy

JÄSENETU

• 3 yön Pietarin 
kaupunkilomapaketit

• Jäsenet saavat 20 euron 
alennuksen Lähialuematkojen 
Pietarin 3 yön 
kaupunkilomapaketista (juna-
hotellipaketti, johon sisältyy 
junamatkat, majoitus 
aamiaisineen, kuljetus asema –
hotelli – asema)

• Etu on voimassa toistaiseksi.

• Saadakseen alennuksen on 
verkkokauppaan syötettävä koodi 
”ALE20”. 



Прощайте!

А б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы ь ъ э ю я



ПОЖАЛУЙСТА,

оttakaa älypuhelimenne esiin.. 

ja menkää sivulle

WWW.KAHOOT.IT


