Mitä sääntömuutos käytännössä tarkoittaa?
Vertailu Seuran rakenteesta nyt ja tulevaisuudessa

Sääntötyöryhmä 15.11.2018

Osastojen ja piirien keskusteluun:
Kommentointiaikaa jatkettu 15.2.2019 asti. Palaute järjestöpäällikkö Riku Savoselle riku.savonen@venajaseura.com
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Osastot

on

on

Piirijärjestöt

on

ei

Aluetoimintaa on, mutta ilman rekisteröityä yhdistystä

Keskusjärjestö

on

on

Keskusjärjestö vastaa jatkossa aluetoiminnan
taloudesta ja hallinnoinnista

Toimistot

Seuralla on keskustoimisto ja piiritoimistoja.

Seuralla on keskustoimisto ja aluetoimistoja.

Aluetoimistot toimivat jatkossa keskusjärjestön
rahoittamina

Henkilökunta

Seuralla on henkilökuntaa keskustoimistossa
ja piiritoimistoissa

Seuralla on henkilökuntaa keskustoimistossa ja
aluetoimistoissa.

Keskusjärjestö maksaa jatkossa henkilökunnan
palkat kokonaisuudessaan.

Talous

Seuralla ja piirijärjestöillä omat taloudet.

Seuralla yksi yhteinen talous, jonka alla myös
aluetoiminta on.

Osastoilla oma talous.
Osastoilla oma talous.
Hallinto

Osastot: vuosikokous ja johtokunta

Osastot: vuosikokous ja johtokunta

Piirit: vuosikokous ja hallitus

Keskusjärjestö: Liittokokous (joka neljäs vuosi),
jossa osastojen edustajat valitsevat valtuuston ja
hallituksen.

Keskusjärjestö: valtuusto ja hallitus (valitaan
kerran kolmessa vuodessa)

Sääntötyöryhmä tutkii myös vaihtoehtoa, jossa
valtuusto valitsee hallituksen.
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Liittyessään Seuraan jäsen valitsee samalla
osaston, johon haluaa liittyä.

Liittyessään Seuraan jäsen valitsee samalla
osaston, johon haluaa liittyä.

Jäsen käyttää edustusoikeuttaan osaston
kautta.

Jäsen käyttää edustusoikeuttaan osaston
kautta.

Selvityksessä: Nykyisen liittymistavan rinnalle
uudenlaisten teema- ja nettipohjaistenkin osastojen
mahdollistaminen; Jäseneksi liittyminen ilman
liittymistä tiettyyn osastoon (tällaisista
jäsenmaksuista erilliset jakoperusteet)

Osaston
yhdistysmuoto

Rekisteröity yhdistys, joka jäsenenä SuomiVenäjä-Seuran piirijärjestössä

Rekisteröity yhdistys, joka jäsenenä SuomiVenäjä-Seurassa

Osaston
johtokunta

Vuosikokous valitsee johtokunnan.

Vuosikokous valitsee johtokunnan.

Kokoonpano: puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja 5-10 jäsentä

Kokoonpano: Ei vielä määritelty

Osaston
hallinnon
kokoukset

Yhdistyslain mukaisesti, sähköisiä kokouksia ei
erikseen mainittu

Yhdistyslain mukaisesti, sähköisten kokousten
mahdollisuus mainitaan

Osaston talous

Itsenäisesti yhdistyslain ja osaston
mallisääntöjen mukaisesti

Itsenäisesti yhdistyslain ja osaston
mallisääntöjen ja yhdistyslain mukaisesti.

Jäsenten
edustus
Seuran
hallinnossa

Osaston vuosikokous (helmi-maaliskuu)
valitsee edustajat piirikokoukseen (huhtikuu, 1
edustaja/alkavaa 40 jäsentä kohden).

Osaston vuosikokous alkuvuonna valitsee
edustajat (esim. alkavaa 50 jäsentä kohden)
valtakunnalliseen liittokokoukseen, joka
järjestetään joka neljäs vuosi.

Osastot ja toiminta
Jäsenten
liittyminen
Seuraan

Yhtenä vaihtoehtona kokoonpanoksi esitetty nykyistä
pienemmän johtokunnan mahdollisuutta, esim.
puheenjohtaja ja 3 jäsentä. Johtokunta voisi
järjestäytyessään valita varapuheenjohtajan,
sihteerin ja taloudenhoitajan.

Selvityksessä, voiko osasto antaa valtakirjan toisen
osaston edustajalle liittokokoukseen (esimerkiksi
säästääkseen matkakuluissa)
Selvityksessä: liittokokouksen matkakulujen
tasausjärjestelmä, jotta eri puolilta maata olisi
yhtäläinen edustusmahdollisuus

Piirikokoukset valitsevat piirihallituksen
(puheenjohtaja, 2 vpj ja 8…10 jäsentä)
Joka kolmas vuosi piirikokous valitsee
valtuutetut (1 valtuutettu/alkavaa 400 jäsentä).

Piirikokousta ei ole, mutta tarvittaessa osastot voivat
kokoontua alueellisiin tapaamisiin.
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Valtuutetut valitsevat keskuudestaan
valtuuston puheenjohtajiston sekä Seuran
hallituksen kolmeksi vuodeksi (puheenjohtaja,
2 varapuheenjohtajaa sekä 8…10 jäsentä)

Liittokokous valitsee Seuran valtuuston (noin
nykyisen kokoinen) ja hallituksen neljäksi
vuodeksi. Valtuuston ja hallinnon valinnassa
otetaan huomioon eri alueiden edustus.

Liittokokous vuodesta 2020 alkaen.

Valtuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa

Valtuusto kokoontuu kerran vuodessa
(syyskokous)

Valtuuston syyskokous päättää seuraavan
vuoden jäsenmaksusta.

Valtuuston syyskokous päättää seuraavan
vuoden jäsenmaksusta.

Jäsenmaksut kerätään jäseniltä keskitetysti
(keskusjärjestö).

Jäsenmaksut kerätään keskitetysti jäseniltä
(keskusjärjestö).

Tilitys osastoille ja piireille syysvaltuuston
päättämän jäsenmaksuosuuden mukaisesti
jokaisesta osaston maksaneesta jäsenestä.

Tilitys osastolle hakemusta ja raporttia vastaan.
Haettava määrä on sidoksissa osaston
jäsenmäärään. Valtuusto päättää vuosittain
hakuohjeesta.

Osuudet: Vuonna 2018: Osastolle 9,40 € ja
piirille 7 € maksanut henkilöjäsen.

Yhteisöjäsenet

Piirejä ei ole, mutta keskusseura kohdentaa
jäsenmaksua alueiden toimintaan.
Aluetoiminnan budjetista päätetään talousarvion
käsittelyn yhteydessä.

Tilitysajankohta: n. kesäkuu

Tilitysajankohta: n. kesäkuussa. Osittain
sidoksissa valtionavun myöntöaikatauluun.

Yhteisöjäseniä voi olla osastolla, piirijärjestöllä
tai keskusjärjestöllä.

Yhteisöjäseniä voi olla osastolla tai
keskusjärjestöllä.

Osaston yhteisöjäsenten maksut saa osasto.

Osaston yhteisöjäsenten maksut saa osasto.

Liittokokous kiertää Seuran eri alueilla.
Liittokokousten välisenä aikana jäsenmaksusta osa
kerätään edustajakokouksen järjestämiseen.

Sinä vuonna, jona järjestetään liittokokous, voi
liittokokous päättää seuraavan vuoden
jäsenmaksusta.

Muutos perustuu OKM:n kiristyviin
omarahoitusvaatimuksiin valtioavun saajille:
jäsenmaksu toimii jatkossa vaadittuna 20 %
omavastuurahoituksena valtionapua haettaessa.
Osastolta tarvitaan vuosittain hakemus ja raportti:
Tarkoista ehdoista keskustellaan OKM:n kanssa
parhaillaan.
Haku ja raportointi perustuu osaston nykyisinkin
laatimiin dokumentteihin (toimintasuunnitelma,
talousarvio, toimintakertomus ja tilinpäätös). Osasto
voi tarvittaessa saada apua henkilökunnalta hakuun
ja raportointiin. Mikäli joiltakin (toimimattomilta)
osastoilta jää jäsenmaksut hakematta, Seura käyttää
osaston jäsenmaksua toimintaan alueilla.
Piirien yhteisöjäsenten kanssa käydään erilliset
neuvottelut, haluavatko ne kuulua osastoon vai
keskusseuraan. Molemmissa tapauksessa
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Piirin yhteisöjäsenten jäsenmaksut saa piiri.

Piirien yhteisöjäsenet siirtyvät joko osastolle tai
seuralle yhteisöjäsenen valinnan mukaan.
Molemmissa tapauksessa jäsenmaksua
kohdennetaan alueen toimintaan.

jäsenmaksua kohdennetaan alueen toimintaan.

Alueen osastot muodostavat piirijärjestön, joka
on itsenäinen rekisteröity yhdistys.

Yhteistyötä tehdään osastojen itse
määrittelemillä alueilla, jotka eivät ole
rekisteröityjä yhdistyksiä.

Alueiden määrää ja niihin kuuluvia osastoja ei
määritellä säännöissä. Osastot päättävät itse mihin
alueeseen kuuluvat ja minkälaiset yhteistyön muodot
toimivat parhaiten kyseisellä alueella.

Piirijärjestöllä oma hallinto ja talous.
Piirijärjestöllä on vuosikokous, joka hyväksyy
toiminta- ja talousdokumentit.
Piirijärjestön henkilökunta koordinoi ja tukee
toimintaa piirin alueella.

Alue voi pitää yhteistapaamisia (esim. nykyisten
piirikokousten tapaan, mutta ilman virallisia
päätösasioita).
Alue voi valita yhteistapaamisessa itselleen
ohjausryhmän, joka osallistuu toiminnan
suunnitteluun ja toteuttamiseen. Taloudenpito
hoidetaan keskitetysti keskusseurassa.

1) Alueet voivat olla nykyisten piirien mukaiset
2) Alueet voivat olla pienempiä tai suurempia
kuin nykyiset piirit
3) Alue voi halutessaan myös toimia
vapaamuotoisemmin, ilman valittua
ohjausryhmää

Alueen toimintaa tukee aluetoimiston ja
keskusjärjestön henkilökunta.
Keskusjärjestö
n talous

Talousyksikköinä keskusseura ja piirijärjestöt

Keskusjärjestö on Seuran talousyksikkö

Keskusjärjestö jakaa määrärahaa alueen toimintaan.

Keskusjärjestö maksaa pääosan piirijärjestöjen
palkkakuluista.

Keskusjärjestö maksaa aluetoimistojen
palkkakulut kokonaisuudessaan

Alue voi aktiivisella ja tuloksellisella kulttuuri-,
matkailu- tai palvelutoiminnalla kasvattaa toiminnan
määrärahaa.

Piirijärjestö maksaa toimistonsa ylläpidon.

Keskusjärjestö maksaa toimistojen ylläpidon.

Piirijärjestö rahoittaa itse toimintansa kulttuuri-,
matkailu-, palvelutoimintaa- ja
sijoitustoiminnalla. Piirijärjestö saa jokaisesta
jäsenestä valtuuston päättämän osuuden (tällä
hetkellä 7 €).

Aluetoimisto tuottaa yhteistyössä keskusseuran
kanssa kulttuuri-, matkailu-, palvelu- ja muuta
toimintaa. Alueen toiminta ja talous määritellään
vuosittain toimintasuunnitelmassa ja
talousarviossa, jonka hyväksyy Seuran valtuusto
hallituksen esityksestä.

Järjestökoulutukseen on saatavissa
keskusjärjestön tukea.
Piirien pääoma

Piireillä on oma talous ja pääomaa.

Seurassa yksi yhtenäinen talous. Aluetoimintaan

Lähtökohtana piirien ja keskusjärjestön neuvotteluihin
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suunnataan varoja suoraan Seuran budjetista.

on, että pääosin piirien olemassa olevaa pääomaa
käytetään tulevaisuudessakin kyseisen alueen
toimintaan: esimerkiksi alueen projektien ja toiminnan
pääomana.

Piirien pääoma siirtyy osaksi koko Seuran
yhteistä pääomaan. Piirien pääomasta käydään
erilliset neuvottelut piirin ja keskusjärjestön
välillä ja sen käytöstä laaditaan kirjallinen
sopimus.
Aluetoimintaan toteutetaan osana seuran
budjettia.
Projektit

Henkilökunnan
työ

Projektirahoitusta voi hakea osastot, piirit ja
keskusseura.

Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan sekä
taloutta ja hallintoa hoidetaan samanaikaisesti
kuudessa itsenäisessä yksikössä.
Yksikkö, jossa työntekijä työskentelee,
määrittää työntekijän talousvaltuudet.

Projekteja voivat hakea osastot ja keskusseura.
Riippuen rahoituskanavasta voidaan
projektihakuun muodostaa osastojen
yhteenliittymiä. Samoin projekteja voidaan
toteuttaa Keskusjärjestön ja osastojen
yhteistyönä. Seuran henkilökunta on apuna
projektien hallinnoinnissa, taloudessa ja
toteuttamisessa.

Erilaisten rahoituskanavien vaatimukset hakijan
alueellisuudesta otetaan huomioon käyttäen erilaisia
yhteistyön malleja.

Talous ja hallinto hoidetaan keskitetysti
keskusjärjestössä. Alueellista toimintaa
suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä alueen
osastojen, henkilökunnan ja keskusjärjestön
henkilökunnan kesken.

Aluetoimintaan ollaan luonnostelemassa
”vuosikelloa” havainnollistamaan vuoden kiertoa
tulevaisuudessa sekä osastojen ja henkilökunnan
roolia siinä.

Keskusjärjestö antaa kullekin työntekijälle
riittävät hallinnolliset ja taloudelliset valtuudet
työn tekemiseen (esimerkiksi luottokortin)

EU:n uusien projektiohjelmien (ENI CBC
käynnistyminen ei ole ajankohtainen asia: ne
käynnistyvät aikaisintaan vuonna 2024.

