Mitä sääntömuutos käytännössä tarkoittaa?
Vertailu Seuran rakenteesta nyt ja tulevaisuudessa

Sääntötyöryhmälle 12.3.2019

Osastojen ja piirien keskusteluun:
Kommentointiaikaa jatkettiin 15.2.2019 asti (alun perin 4.2.2019). Palautteen keräsi Riku Savonen
Palautetta saatu seuraavista suunnista (17 kpl): Hakaniemi, Imatra, Ivalo, Jämsä&Jämsänkoski, Kajaani, Kemi, Lakeus, Loimaa (Marja
Oksanen), Lappeenranta, Pori (Jukka Kim), Rovaniemi, Sodankylä, Suomussalmi, Taivalkoski, Tornionseutu, Turun piiri, Tuusniemi-Kaavi

YLEISIÄ KOMMENTTEJA
MUUTOSTARVE
Yksikään vastanneista osastoista ei kyseenalaistanut muutoksen toiminnallisia tai taloudellisia tarpeita. Sen sijaan sisältö- ja aikataulukysymyksistä oli eriäviä mielipiteitä.
Samaten tietyistä asioista kaivattiin lisävalmistelua, ennen kuin niihin voidaan ottaa kantaa. Kommenttien kirjo oli laaja:
Seikkaperäisesti olemme tähän dokumenttiin perehtyneet ja todenneet sen NYT-osion olevan täyttä Faktaa. TULEVAISUUDESSA-osiolle annamme yleisarvosanaksi Huono ja
osittain Erittäin Huono!
Osaston johtokunta on käsitellyt sääntöehdotusta kokouksessaan 13.2. ja kannattaa ehdotettua sääntömuutosta ja sen mukanaan tuomaa organisaation keventämistä.
AIKATAULU
Aikataulu 1. liittokokoukselle 2020 on kireä. Vaikuttaa hurjalta. On mm. purettava piirijärjestöt ja niiden juridiset vastuut ennen sitä. Olemme jo 2019 vuodessa, onko
aikataulu liian kireä tähän kaikkeen nähden. Tähdennän tätä pointtia, onko aikataulu optimistinen sittenkin? Odotan tarkennettua aikataulua alueellisesti, päivämäärillä tai
edes kvartaaliin piirrettynä tai jaksotettuna. Seuran oma-aikataulu sääntöasiassa. Nyt puhutaan vain liittokokouksesta 2020, mitä muita vuosilukuja tai päivämääriä on
tiedossa taikka odotettavissa. (Pori)
Suomi-Venäjä-Seuran Kemin osaston johtokunta esittää, että päätöstä seuran sääntöjen muuttamisesta myöhennettäisiin vähintään kahdella vuodella vuoteen 2022 ja
annettaisiin aikaa jäsenistön laajalle kansalaiskeskustelulle seuran yhtenäisyyden ja yksimielisyyden vahvistamiseksi.
Kajaanin osaston mielestä sääntöuudistusta ei saa kiireellä laittaa täytäntöön. Esitämme, että sääntöuudistustyölle varataan vähintään yhden vuoden lisäaika.
Nyt ollaan käsittämättömällä hopulla viemässä keskeneräistä asiaa maaliin maamme hallituksen TuPo-sekoilun tapaan. Tälle tavalle toimia ei meiltä tyylipisteitä irtoa, sillä
se muistuttaa meitä raikkaista ja riehakkaista neuvostoepädemokratian ajoista. Meidän konkreettinen ehdotuksemme on, että nyt on oikea aika puhaltaa peli poikki ja
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aloittaa uuden organisaation rakentaminen puhtaalta pöydältä ja ruohonjuuritasolta pitäen lähtökohtana kentän ja jäsenistön tarpeita ja etua. Se, kenen intressejä nyt
tarjolla oleva hallintohimmeli ajaa, on meille täysin hämärän peitossa. (Jämsä/Jämsänkoski)
AVOIMUUS JA JÄSENDEMOKRATIA
- jäsenkenttä on pimennossa, missä mennään, mitä seurassa tehdään ja mihin pyritään. Alkeellisintakaan uutisointia sääntöuudistuksesta ei ole ollut osastoon, johtokuntiin
tai rivijäseniin päin. Nettisivujakaan ei ole käytetty tiedotukseen. Onko sääntöasialle laajempi foorumi, missä ja miten käydään läpi tärkeää sääntöasiaa. Tuleeko
osastokäsittely, onko se foorumi, johon sääntöasia alistetaan. Mitä muuta kautta jäsenistö saa tai voi saada tietoa sääntöuudistuksesta. (Jukka Kim, Pori)
Sääntöuudistuksen valmistelun osalta kuitenkin voidaan esittää kritiikkiä, koska saamamme käsityksen mukaan jäsenkenttä on jätetty pimentoon ja jäsendemokratia ei ole
toteutunut parhaalla mahdollisella tavalla. Sääntöuudistuksen aikataulu on aika kireä. Lisäksi mietityttää aluejärjestön rooli sen toimi-ja päätäntä valta. (Tornio)
Sääntöuudistus koskee jokaista jäsentä. Uudistuksen takana tulee olla vankka jäsenistön enemmistö. Miten varmistetaan, etteivät syrjäiset osastot koe jääneensä suurten
jalkoihin? Jos uudistusta halutaan, sitä tulee markkinoida uuden toiminnan alkuna ja seuran ”brändikuvan” kirkastajana. Miten seura on tähän valmistautunut? (Kajaani)
Kiitos saamastamme tietopaketista ja erityisesti sen kommentointiin myönnetystä lisäajasta. Tiukkaa teki senkin puitteissa saada joukot koolle ja saada yhteinen lausuma
asiasta aikaiseksi. Yhteinen mielipiteemme kaavaillusta sääntömuutoksesta on, että SVS:n tulevaisuuden kannalta on kyse erittäin tärkeästä asiasta, jonka tähänastisesta
valmistelusta tänne ruohonjuuritasolle on tietoa tullut varsin niukasti. (Jämsä/Jämsänkoski)
Osastostamme ei ollut ketään paikalla Oulussa, joten oli mukavaa että meillekin tuli tietoa. (Imatra)
Tornionseudun Venäjä seura katsoo saaneensa Kemin 5.1.2019 keskustelutilaisuudesta ja Vetävä Venäjä tapahtumasta 2-3.2.2019 riittävästi tietoa ja hyväksyy
sääntöuudistuksen eteenpäin viemisen sekä tehdyn asiakirjan "SVS nyt ja tulevaisuudessa" asiakirjan. (Tornio)
LÄPINÄKYVYYS
Miksi sääntötyöryhmä ei kuvaa aluejärjestön toimintaa mitenkään? Miksi tästä puuttuu yksi ja ainut tärkeä elementti – aluejärjestön funktionaalisuus. Kirjatkaa se ylös, niin
asiasta voidaan keskustella asiallisesti. Näillä eväillä sitä keskustelua ei voida käydä ja se ottaa vastaan. Minä en saa tähän otetta, mitä tällä ajetaan takaa ja miten se toimii?
Ymmärrän hyvin kuinka tulee kevittää organisaatiota, mutta se tulee tehdä hallitusti ja varmistaen struktuurin toimivuus. (Pori)
Kuka muuten päättäisi jäsenmaksuosuuksien "myöntämisestä" osastoille? Jos tähän mentäisiin, tulisi tilitysperusteiden olla läpinäkyviä. (Rovaniemi)
Strategia-asiakirja, miten sen uudelleen käsittely on ajateltu, tehdäänkö sitä ollenkaan? (Pori)
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Seuran rakennevertailuyhteenvedon oikeassa yläkulmassa on laatijaksi merkitty Sääntötyöryhmä. Koska syystä tai toisesta emme tästä ryhmästä mitään tiedä, joudumme
heti aluksi kysymään: Mikä instanssi työryhmän on perustanut ja sen jäsenet valinnut? Keitä ovat ryhmän jäsenet ja mitä seuraorganisaation osia ne edustavat?
(Jämsä/Jämsänkoski)
TUNNE YLHÄÄLTÄ ALASPÄIN TEKEMISESTÄ
Ovatko sääntöuudistustoimikunnan ajatukset faktoina kiveen hakattuja, olen saanut selkeästi sen käsityksen, ettei näistä heiluta mihinkään suuntaan, puhuta tai
pukahdeta. (Pori)
Yhdistysdemokratian kannalta kehitystä ollaan viemässä päätöksentekoa keskittämällä aivan päinvastaiseen suuntaan kuin pitäisi. Mallia tulisi meidänkin ottaa
menestyvästä työ- ja liike-elämästä, jossa päätöksenteko siirtyy yhä enenevässä määrin paikallistasolle. Me paikallisosastot tunnemme nykytilanteessa itsemme kohtalaisen
tärkeiksi ja arvostetuiksi kun vuosittain pääsemme osallistumaan piirin päätöksentekoon meille merkityksellisistä oman alueen asioista. Uusi uljas organisaatiomalli taas vie
meitä kuin pässiä narussa ja vain pari kertaa vuosikymmenessä meidät armollisesti kutsutaan jättikokoukseen päättämään meille etäisistä asioista. (Jämsä/Jämsänkoski)
Osastojen jäsenmaksut: Myös ristiriitaista, nöyryyttävää ja riiston tuntua osastojen näkökulmasta: osastot ovat ne jotka jäseniä hankkivat, ja sitten osastojen pitäisi anoa
osuutta jäsenmaksuista itselleen. (Rovaniemi)
Kun hallinto ja talous virkavaltaistuvat ja etääntyvät, kokee rivijäsen olevansa tärkeä ainoastaan jäsenmaksun maksajana. (Jämsä/Jämsänkoski)

Seuran rakenne
TULEVAISUUDESSA
Osastot

on

Piirijärjestöt

ei
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Osastojen lukumäärä tulee vähentymään. Osastoille kuuluva jäsenmaksu joudutaan
hakemaan toiminta-avustuksena. Osastot eivät halua ”ohjausta ja byrokratiaa”, vaan
järjestää toimintaa. Osastojen yhdistyminen tulee, pakon sanelemalla. Osastot
pakotettuja hankkimaan Y-tunnukset? Mitä käy piirien omille projekteille ja
maakunta-avustusten hakemiselle? / Mikäli osastot jatkavat, tarvitaan Y-tunnus.
(Turun piiri)

Aluetoimintaa on, mutta ilman
rekisteröityä yhdistystä

Kemin osasto vastustaa piirijärjestöjen purkamista. Piirijärjestöt eivät ole
ensisijaisesti hallinnollinen taso vaan alueellista kansalaistoimintaa, joka takaa
parhaat edellytykset alueelliselle ja rajat ylittävälle Venäjä-toiminnalle. Itsenäinen ja
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laillisesti oikeustoimikelpoinen piirijärjestö on arviomme mukaan paras tapa
rakentaa SVS:n kansalaistoimintaa, joka verkottuu luontevasti piirin kuntien ja
kaupunkien ja aluehallintoviranomaisten kanssa samalla tarjoten venäläisille
partnereille Venäjällä arvostetun yhteistyökumppanin. Piirijärjestö toimii myös
oikeustoimikelpoisena kumppanina yritysten Venäjä-yhteistyössä.
Unohtaa ei sovi myöskään sitä, että piirijärjestöjen päättävät elimet kokoavat eri
aloilla merittinsä saavuttaneita alueillaan suurta arvostusta nauttivia henkilöitä
mukaan SVS:n toimintaan. Osastotoiminta ruohonjuuritason kansalaistoimintana ei
välttämättä ole tarpeeksi haasteellinen taso vaativissa tehtävissä kunnallis-, alue- ja
valtionhallinnossa, opetustoimessa tai liike-elämässä toimineille henkilöille.
Piirijärjestön johtotehtävät sen sijaan tarjoavat näille henkilöille mahdollisuuden
edistää SVS:n toimintaa ja sen näkyvyyttä, edistää seuran verkostoitumista ja
näkyvyyttä. (Kemi)
Nykyisten piirijärjestöjen purkuaikataulu/lakkauttaminen ja lakkautusjärjestys, mikä
piirijärjestö pudotetaan ensin pois kelkasta? (Pori)
Piirijärjestöllä ei sinällään nähdä lisäarvoa, jos aluetoiminta kuitenkin säilyy, eli
piirijärjestöt voidaan osastomme näkökulmasta lakkauttaa. (Lappeenranta)
Alueellisen vaikutusvallan väheneminen => vähemmän kiinnostusta
luottamustehtäviin, vain kahvittelua yhdessä, jos ei päätäntävaltaa? Miten
ohjausryhmä saadaan sitoutumaan toimintaan. Avustusten hakeminen: kuka hakee
Turun kaupungin avustukset? Keskusseura ei voi hakea. (Turun piiri)
Keskusjärjestö

on

Keskusjärjestö vastaa jatkossa
aluetoiminnan taloudesta ja
hallinnoinnista

Keskustoimiston todellinen funktio. Sen maantieteellinen sijainti. Minä ehdotan
Tamperetta. (Pori)
Politisoituuko seura, kun noin kovin keskitetään? (Hallintoa ja taloutta) (Loimaa)
Yhteisöjäsenet eivät tule maksamaan jäsenmaksua Keskusseuralle. Aluetoimintaan
oma budjetti, käytön päätäntävalta oltava alueilla. (Turun piiri)

Toimistot

Seuralla on keskustoimisto
ja aluetoimistoja.

Aluetoimistot toimivat jatkossa
keskusjärjestön rahoittamina

Aluetoimistot Turku, Helsinki, Oulu, Tampere ja Kuopio jäävät. Tarvitaanko kaikkia?
Aluetoimistojen sijaintia olisi hyvä vielä tarkastella. Turku on Helsingin vieressä.
Olisiko Rovaniemi Oulua parempi Pohjois-Suomen välimatkoja ajatellen? Ja
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Lappeenrantakin voisi olla oiva paikka aluetoimistolle. 😉 Tätäkin olemme
pohtineet, vaikka tiedämme erittäin suuren paineen säilyttää kaikki aluetoimistot
nykyisillä sijainneillaan ainakin toistaiseksi. (Lappeenranta)
Aluetoimistot tulee määritellä ehdottomasti uusissa säännöissä. Aluetoimistojen
tehtävät on määriteltävä. Aluetoimistot sijaitsevat seuraavilla paikkakunnilla.
Helsinki, Turku, Tampere Kuopio, Oulu. Aluetoimistojen määrästä päättää
liittokokous. (!).

Henkilökunta

Seuralla on henkilökuntaa
keskustoimistossa ja
aluetoimistoissa.

Talous

Seuralla yksi yhteinen
talous, jonka alla myös
aluetoiminta on.

Keskusjärjestö maksaa jatkossa
henkilökunnan palkat
kokonaisuudessaan.

Uudistusta perustellaan taloudellisilla syillä, koska valtionosuudet uhkaavat
tulevaisuudessa laskea. Onko olemassa laskelmia, kuinka paljon uudistus säästää
seuran menoja? (Kajaani)

Osastoilla oma talous.

Keskittämisen riskinä on, että keskustoimiston osuus resursseista kasvaa
entisestään. (Ivalo)
Keskustoimiston taloudellinen valta, miten sen vaikutusta osastoihin ja alueille
säädellään. (Pori)
Viisumivälitys (Turku), tätä varten tarvitaan oma tili. Luottokortti ei riitä.
Viisumivälityksen tulot aluetoimintaan. (Turun piiri)

Hallinto

Osastot: vuosikokous ja
johtokunta
Keskusjärjestö: Liittokokous
(joka neljäs vuosi), jossa
osastojen edustajat
valitsevat valtuuston ja

Sääntötyöryhmä tutkii myös
vaihtoehtoa, jossa valtuusto
valitsee hallituksen.

Nykyisen kolmen vuoden välein tapahtuva valtuusto- ja hallituskausi korvataan
neljän vuoden välein uudistettavalla liittovaltuustolla ja sen valitsemalla valtuustolla
ja hallituksella. Pelkona on, että harvennettu kokouskäytäntö vähentää eri puolilla
Suomea toimivien osastojen keskinäistä yhteydenpitoa ja kokemusten vaihtoa, mikä
köyhdyttää osastojen aktiivisuutta. Miten tämä puute korvataan? (Kajaani)
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Hallituksen valinta tulisi pysyttää edustajakokouksella (Ivalo)

hallituksen.

Hallituksen kokonpano 8-10. Pidetään nykyisellään. (Turun piiri)

Jäsenten
liittyminen
Seuraan

Liittyessään Seuraan jäsen
valitsee samalla osaston,
johon haluaa liittyä.
Jäsen käyttää
edustusoikeuttaan osaston
kautta.

Osaston
yhdistysmuoto

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

Jäsenistön määrän lasku pitäisi kääntää nousuun ja toimintaan tulisi saada mukaan
enemmän nuoria ja varhaisessa keski-iässä olevia jäseniä. Esitetty sääntömuutos ei
tarjoa ratkaisuja seuran kannalta keskeisiin ongelmiin eikä nähdäksemme myöskään
luo nykyistä parempia edellytyksiä kehittää ja muuttaa seuran toimintaa tilanteen
vaatimalla tavalla. (Kemi)
”Jäseneksi liittyminen ilman liittymistä tiettyyn osastoon”. Tarvitaanko? Kuinka moni
oikeasti liittyy näin? Onko prioriteetti?
Osastojen hallinto ja toimielimet, kuinka niiden asema turvataan järjestelyissä.
Mikä on osaston johtokunnan juridinen asema aluetoimistoon tai aluejärjestöön
nähden, jota ei edes perusteta organisaatioksi tai yhdistykseksi. (Pori)

Rekisteröity yhdistys, joka
jäsenenä Suomi-VenäjäSeurassa

Osastoista kai noin 50 on lähes tai kokonaan kuollutta, voisivatko jäsenet liittyä
toimiviin osastoihin ja osastot lopettaa? Toimimattomia osastojahan on lopetettu
viime vuosina jonkin verran, mutta silti niitä vielä roikkuu. Voisiko osaston lopettaa
keskusseuran toimesta siinä tapauksessa, ettei sen jäsenistä saa enää johtokuntaa
kasaan? (Lappeenranta)
Osaston
johtokunta

Vuosikokous valitsee
johtokunnan.
Kokoonpano: Ei vielä
määritelty

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

Johtokunnan minimikoko pj+3 jäsentä on liian pieni. On riski, että toiminta jää liian
pienen porukan pyöritettäväksi. (Sodankylä)
Johtokuntamme oli (pj+3) ajatusta vastaan. Käytännössä osastomme aktiiviset
jäsenet kuuluvat samalla johtokuntaan (8 ihmistä tällä hetkellä). Jäljelle jäävälle
johtokunnalle tulisi kohtuuttoman suuri taakka pyörittää toimintaa ja keksiä ja
kehittää jotakin uutta. Emme ole onnistuneet innostamaan jäsenistöä juurikaan em.
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ja taloudenhoitajan.

ideointiin/tapahtumien järjestelyihin. Koemme rikkautena että vähän isommalla
porukalla nousee erilaisia näkökulmia asioihin. (Imatra)
Johtokunnassa 3-10 jäsentä (Lakeus)
Jos säännöissä johtokunnan kokoonpanolle annetaan mahdollisuus olla
pienimmillään esim. pj. ja 3 jäsentä, niin yläraja jätettäisiin sitten kuitenkin
kymmeneen. Isojen, aktiivisten osastojen on helpompi saada tekijöitä
tapahtumilleen johtokunnasta, joten jos osasto pystyy saamaan ison johtokunnan,
niin se mahdollistetaan. Eli johtokunta voisi säännöissä olla pj. (ja vpj.?) ja 3-10
jäsentä. (Lappeenranta)

Osaston
hallinnon
kokoukset

Yhdistyslain mukaisesti,
sähköisten kokousten
mahdollisuus mainitaan

Osaston talous

Itsenäisesti yhdistyslain ja
osaston mallisääntöjen ja
yhdistyslain mukaisesti.

Jäsenten
edustus
Seuran
hallinnossa

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

Osastojen itsenäisyyttä ja toimintaa ei saa rajoittaa OKM:n avustusehtojen
soveltaminen osastoihin, miten vaikuttavat.
Selvityksessä, voiko osasto antaa
valtakirjan toisen osaston
edustajalle liittokokoukseen
(esimerkiksi säästääkseen
matkakuluissa)
Selvityksessä: liittokokouksen
matkakulujen tasausjärjestelmä,
jotta eri puolilta maata olisi
yhtäläinen edustusmahdollisuus

Edustusoikeuden liittokokoukseen tulisi olla alkavaa 40 jäsentä kohden (Ivalo)
Varauksellinen suhtautuminen (alkavaa 50 jäsentä kohden) → alkavaa 40 jäsentä.
(Lakeus)
Liittokokous joka 4. vuosi on liian harvoin (Rovaniemi)
Kuinka turvataan jäsendemokratian toetutuminen liittokokouksessa. Miten isot ja
pienet osastot saavat äänensä kuuluviin. Saavutetaanko riittävää edustavuutta tai
järjestökentän leveyttä liittokokouksissa. (Pori)

Osastojen vuosikokoukset / mikä nykytila: kuinka moni osasto oikeasti pitää
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vuosikokouksen. Osastojen tapaamisiin saatava rahoitus aluetoiminnan budjetista.
(Turun piiri)
Matkakulujen tasausjärjestelmä on ilman muuta kannatettava asia. (Ivalo)
Matkakulukompensaatio osastojen edustajille tarpeen liittokokouksen kohdalla,
koska eri osastoilla on eri pituisia matkoja liitokokoukseen. (Rovaniemi)
Ehdotus erovuoroisuudesta: Valtuuston ja hallituksen jäsenyys olisi määräaikainen ja
kullakin jäsenellä vuorollaan erovuoro. Minusta ajatus kuulostaa hyvältä. Entä jos
sitä sovellettaisiin myös osaston johtokuntaan? Tällöin johtokunnassa olisi aina sekä
vanhoja kokeneita konkareita että uusia, tuoreesta ajattelevia. Kehittämisen
kannalta tämä on usein hyvä kombinaatio. Jos hallituksen ja valtuuston
jäsenyyskierto olisi kovin lyhyt, voisi se osaston johtokunnassa olla vaikka hiukan
pitempi.

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

Piirikokousta ei ole, mutta
tarvittaessa osastot voivat
kokoontua alueellisiin tapaamisiin.

Osastojen kokoontumiset tärkeitä. Kokoonkutsujana aluetoimisto (Lakeus)

Liittokokous vuodesta 2020 alkaen.

Otetaan käyttöön jokin muu nimi kuin liittokokous, meillä on allamme SuomiVenäjä-Seura, emme ole käyttäneet yhdistysten nimissä sanaa "liitto." Otetaan
käyttöön vaikka, Edustajakokous

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

Riski: keskustoimiston painottuu entisestään resurssien käytössä, kun valtuustokausi
pitenee ja hallitus ehkä valitaan valtuustossa. (Ivalo)
Valtuusto kerran vuodessa on riittävä. (Rovaniemi)
Liittokokousten kustannuksista vastaa Keskusseura. (ei osastojen
”jäsenmaksuosuudesta) (Turun piiri)
Hyvä olisi säilyttää entinen jäsenmäärä (1 edustaja/alkavaa 40 jäsentä kohden)
koskien yhdistysten edustusta seuran hallinnossa. (Ivalo)

AIHE

TULEVAISUUDESSA

HUOMIOITA

OSASTOJEN PALAUTE

Esitys:
1. Liittokokous valitaan joka kolmas vuosi
2. Osastojen edustajat liittokokouksessa valitsevan valtuuston
3. Valtuusto valitsee hallituksen.
4. Liittokokouksessa ei voi edustaa valtakirjalla estynyttä (Taivalkoski)
Keskusseuran valtuuston ja hallituksen koko? Sidotaanko johonkin, jotta ne eivät
kasvaisi liian isoiksi? (Lappeenranta)
Henkilöjäsenmaksut

Valtuuston syyskokous
päättää seuraavan vuoden
jäsenmaksusta.

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

Jäsenmaksut kerätään
keskitetysti jäseniltä
(keskusjärjestö).
Tilitys osastolle hakemusta
ja raporttia vastaan.
Haettava määrä on
sidoksissa osaston
jäsenmäärään. Valtuusto
päättää vuosittain
hakuohjeesta.
Piirejä ei ole, mutta
keskusseura kohdentaa
jäsenmaksua alueiden
toimintaan. Aluetoiminnan
budjetista päätetään
talousarvion käsittelyn
yhteydessä.

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

Johtokunta toteaa, että seuran hallinto voi (nyky)sääntöjen puitteissa tehdä
välttämättömiksi katsomansa muutokset jäsenmaksujen ohjaamisesta
piirijärjestöille ja osastoille niin, että seuran oma varainhankinta täyttää
pääasiallisen rahoittajan opetus- ja kulttuuriministeriön valtionapujen edellytykset.
(Kemi)
Yhdistysten omaehtoinen toiminta on turvattava riittävällä, automaattisesti
tapahtuvalla jäsenmaksuosuuden maksamisella osastoille. (Ivalo)
Jos osastoilta vaaditaan hakemus ja raportti jäsenmaksuosuuksien saamiseksi,
tarkoittaa se byrokratian lisääntymistä samaan aikaan kun väki vähenee. Tämä lisäisi
työtä myös keskusseurassa, jossa hakemukset ja raportit pitäisi käsitellä. Osastoissa
ei nytkään ole riittävästi väkeä ja aikaa hallinnollisiin hommiin. (Rovaniemi)
Vastustan ehdottomasti sääntöuudistuksessa kaavailtua henkilöjäsenmaksujen
keräämistä keskusjärjestölle siten, että osastojen pitäisi hakea niitä "avustuksena" ja
tilitystä vastaan keskusjärjestöltä ja se olisi vielä kaiken lisäksi harkinnanvaraista.
Nyky käytäntö on ehdottomasti säilytettävä eli osastolle tulee automaattisesti
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(toimimattomilta) osastoilta jää
jäsenmaksut hakematta, Seura
käyttää osaston jäsenmaksua
toimintaan alueilla.

tilittää tietty osuus ja vähintään puolet jäsenmaksunmäärästä osastolle.
Kyllä osaston tulee tietää aina etukäteen, kuinka suuret on sen jäsenmaksutulot, kun
talousarvioita laaditaan. (Suomussalmi)
Jäsenmaksuasian osalta katsomme, että nykyinen käytäntö olisi hyvä säilyttää.
Käytännön muuttuessa esitämme, että osastojen osuutta nykyisestä 9,40 eurosta
nostetaan kahdella eurolla 11,40 euroon. (Tornio)
Sääntöuudistuksen tavoitteena on aktivoida osastojen toimintaa. Miten keskusseura
tätä aktivointia edistää? Saavatko osastot tähän taloudellista tukea? Jäsenmaksujen
palautus tapahtuu jäsenmäärän suhteessa ja anomuksesta. Miksi osastojen
toimintaa ei tueta muiden aktiviisuutta mittaavien kriteerien perustella? (Kajaani)
Pelottavalta tuntuu antaa raha-asiat osastoihin vaikuttavaksi peukaloruuviksi
keskustoimistolle… Jäsenmaksujen tilitykset. Ehdotan 13,50 €/jäsen/osastolle.
Minua pelottaa antaa talouden avaimet keskusseuran käteen ilman ainuttakaan
taetta siitä, että vastavuoroisesti jakoperusteet keskusseura kontra osastot ovat
selvillä. (Pori)
Miten osastot voivat jatkossa toimia ilman rahoitusta, kun jäsenmaksupalautuksia ei
ole. Pienempienkin osastojen on lähetettävä jäsenkirjeitä, kutsuja tapahtumiin,
vuokria kokoontumistiloihin ja rahaa lehti-ilmoituksiin. Entä mahdolliset palkkiot?
Mitä konkreettisesti tarkoittaa sanat jäsenmaksua kohdennetaan alueille?
(jäsenmaksu-a)? Siis jonkin verran -a. Minkä osuuden, ja jos yleensä
keskusjohtoisesti päätetään kohdentaa. Aika hataraa!
(Loimaa)
- "Piirejä ei ole, mutta keskusseura kohdentaa jäsenmaksuja alueiden toimintaan."
"Mikäli joiltakin (toimimattomilta) osastoilta jää jäsenmaksut hakematta, Seura
käyttää osaston jäsenmaksua toimintaan alueilla."Mitä tarkoittaa "alueiden
toimintaan" ja "toimintaan alueilla"? Läpinäkyvyys! Tarpeellisemmalta ja
loogisemmalta tuntuisi, että jäsenmaksuja kohdennettaisiin muiden ko. alueella
toimivien osastojen tukemiseen. (Rovaniemi)
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Jäsenmaksujen tilitys kesäkuussa osastoille -> Miten osastot toimivat alkuvuoden?
Olisiko mahdollista tilittää jäsenmaksut esimerkiksi kesä- ja joulukuussa osaston
toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. (Lappeenranta)
Saatava tarkka kuvaus ennen päätösten tekemistä piirijärjestöissä. Osastojen tulee
saada tietää OKM:n edellyttämistä toiminta-avustusten ehdoista. Mitkä ovat
osastojen edellytykset hakea toiminta-avustusta ja miten ne voivat toimia OKM:n
sääntöjen mukaan. Mitkä toimintamuodot ovat hyväksyttäviä? Ovatko osastot
valmiit luopumaan jäsenmaksuista, ja toimimaan jatkossa toiminta-avustusten
varassa? Aluetoimistot / (ohjausryhmä) päättää siitä, mihin toimintaan hakematta
jääneet jäsenmaksut käytetään. Osastojen vuosirytmi tulevaisuudessa riippuvainen
OKM:n rahoitusaikatulusta. (Turun piiri)
Eri asia niiden osastojen kohta, joilla ei ole toimintaa ja toiminta on "paperilla".
(Suomussalmi)
Mielestämme uudistus jäsenmaksujen keräämisessä ei olennaisesti vaikuta eikä
vaikeuta osastojen taloutta, jos on osoittaa toimintaa. Näin olemme ainakin
ymmärtäneet. (Tuusniemi-Kaavi)
Yhteisöjäsenet

Yhteisöjäseniä voi olla
osastolla tai
keskusjärjestöllä.

Osaston yhteisöjäsenten
maksut saa osasto.
Piirien yhteisöjäsenet
siirtyvät joko osastolle tai
seuralle yhteisöjäsenen
valinnan mukaan.
Molemmissa tapauksessa

Piirien yhteisöjäsenten kanssa
käydään erilliset neuvottelut,
haluavatko ne kuulua osastoon vai
keskusseuraan. Molemmissa
tapauksessa jäsenmaksua
kohdennetaan alueen toimintaan.

Jos yhteisöjäsenten jäsenyys kirjataan keskusseuraan, arvelen sen aiheuttavan
jäsenkatoa. (Ivalo)
Osastojen edellytykset selvitettävä, voivatko ne palvella yhteisöjäseniä. Piirit käyvät
neuvottelut yhteisöjäsenten kanssa siitä, haluavatko he kuulua osastoon tai
alueeseen. Koko yhteisöjäsenmaksu käytetään alueella. (Turun piiri)
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Alueiden määrää ja niihin kuuluvia
osastoja ei määritellä säännöissä.
Osastot päättävät itse mihin
alueeseen kuuluvat ja minkälaiset
yhteistyön muodot toimivat
parhaiten kyseisellä alueella.

Ivalosta on 500 kilometriä Ouluun ja 300 kilometriä Rovaniemelle. Luontainen Venäjäyhteistyön suunta on Murmansk. (Ivalo)

jäsenmaksua
kohdennetaan alueen
toimintaan.
Osaston
yhteistyö

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

Jotta toiminta osastoissa ei jäisi oman navan ympärillä pyörimiseen,
osastojen yhteisiä tapaamisia tarvitaan. Oulun seminaari on loistava esimerkki
sellaisesta, vaikka aina ei näin isoa asiaa olisikaan mietittävänä. (Tuusniemi-Kaavi)
Ainakin niin kauan, kun toimijoita ja jäseniä riittää kannatamme yhteistoimintaa
(osastojen) yhdistymisen sijaan. (Tuusniemi-Kaavi)
Keskustelimme myös jäsenmaksujen hakemisesta osaston käyttöön ja alueellisen
toiminnan virittämisestä lähiosastojen kanssa. Jostain syystä tämä ei nyt ole ottanut
toimiakseen meillä. (Imatra)
Jos piirit lakkautetaan, miten jatkossa turvataan osastojen keskinäinen yhteistyö
alueella?
Piirien tilalle on tarkoitus perustaa aluetoimistot. Mikä on näiden toimistojen
juridinen asema? Määritelläänkö uusissa säännöissä aluetoimistoille selkeästi
resurssit, tehtävät ja toiminta-alue?
Mielestämme aluetoimistojen tehtävät, henkilö- ja riittävät toimintaresurssit tulee
kirjata sääntöihin. (Kajaani)
Esitystä on mahdotonta kommentoida, koska aluejärjestön rooli jää
konkretisoimatta. (Pori: useita kysymyksiä asiaan)
ALUUEELLINEN TOIMINTA SÄÄNTÖIHIN (Turun piiri)

Keskusjärjestö
n talous

Keskusjärjestö on Seuran
talousyksikkö

Keskusjärjestö jakaa määrärahaa
alueen toimintaan.

Keskusjärjestö maksaa
aluetoimistojen palkkakulut

Alue voi aktiivisella ja tuloksellisella
kulttuuri-, matkailu- tai
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Keskusjärjestö maksaa
toimistojen ylläpidon.
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.
Piirien pääoma

Seurassa yksi yhtenäinen
talous. Aluetoimintaan
suunnataan varoja suoraan
Seuran budjetista.
Piirien pääoma siirtyy
osaksi koko Seuran
yhteistä pääomaan. Piirien
pääomasta käydään
erilliset neuvottelut piirin ja
keskusjärjestön välillä ja
sen käytöstä laaditaan
kirjallinen sopimus.

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

Piirin omaisuuden siirto keskusseuralle. Kiinteistö ja omaisuusmassan hallinnointi ja
rahan jyvittäminen edelleen. Miten se käytäntö järjestetään, sen läpinäkyvyys ja
hallittavuus. (Pori)
Piirien keräämästä pääomasta siirretään puolet (50 %) keskusseuran käyttöön. Eikö
ole oikeudenmukaista, että pääosa alueella kerätystä omaisuudesta säilyy resurssina
alueella aktivoitavan toiminnan kehittämiseen? (Kajaani)
Järjestömme piireille heidän oman työnsä tuloksena muodostuneiden ja
karttuneiden pääomien omistus ja hallinta siirretään mahtikäskyllä mahdollisimman
etäälle organisaation niistä osista, joiden tukemiseksi ne alunperin on tarkoitettu.
(Jämsä)

Aluetoimintaan toteutetaan
osana seuran budjettia.

Ketkä neuvottelevat (aluetoiminta osana seuran budjettia)? Lakeus

Piirien pääoma käytetään kokonaisuudessaan alueensa toimintaan, päätösvalta
alueella. (Turun piiri)
Projektit

Projekteja voivat hakea
osastot ja keskusseura.

Erilaisten rahoituskanavien
vaatimukset hakijan

Aluetoimistojen rooli projekteissa tulee määritellä (Turun piiri)
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Riippuen rahoituskanavasta
voidaan projektihakuun
muodostaa osastojen
yhteenliittymiä. Samoin
projekteja voidaan toteuttaa
Keskusjärjestön ja
osastojen yhteistyönä.
Seuran henkilökunta on
apuna projektien
hallinnoinnissa, taloudessa
ja toteuttamisessa.

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)

OSASTOJEN PALAUTE

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

Keskustoimiston työn jälki osastoiminnassa, miten siihen voidaan reagoida
Työpisteen henkilöstön rekrytointi ja työkuormituksen jakaminen. henkilöiden
kesken. Miten asiaan voidaan mennä sisään tai perustella henkilöstön
muutostarvetta. Henkilökunnan työviihtyvyys. (Pori)
Keskusseurassa tehtäisiin tulevaisuudessa laajemmassa mittakaavassa
(valtakunnallisella tasolla) osastoja kiinnostavia juttuja, joihin osastot osallistuisivat.
(Lappeenranta)
Alueellista toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä alueen osastojen,
ohjausryhmän, henkilökunnan ja Keskusjärjestön henkilökunnan kesken. (Turun piiri)

