Suomi-Venäjä-Seuran osaston toiminta
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Ohjeistus lomakkeen täyttöön
Suomi-Venäjä-Seura siirtyy käyttämään Osaston toiminta - lomaketta vuodesta 2020 alkaen. Se korvaa
aiemman piirijärjestöjen keräämän osastojen toimintaselostuksen.
Lomakkeen tavoitteena on parantaa Seuran toiminnan ja sen vaikuttavuuden seurantaa. Ensisijaisesti
tietoja käytetään sisäiseen tiedonsaantiin, kokemustenjakoon ja toiminnan kehittämiseen. Sama lomake
toimii myös ulkoisena raportointivälineenä rahoittajille ja yhteistyökumppaneille. Lomaketta voi
halutessaan käyttää myös osaston toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen runkona. Täyttöön
vuosikokoustietojen avulla kuluu n. 15-30 minuuttia.
Lomake kerätään osastoilta kerran vuodessa 7.4. mennessä. Osasto voi poimia lomakkeeseen tiedot
vuosikokousasiakirjoistaan. Aikataulu mahdollistaa osastotietojen hyödyntämisen Suomi-Venäjä-Seuran
toimintakertomuksessa (koonti huhtikuun loppuun mennessä). Tiedot voi täyttää sähköisellä
lomakkeella www.suomivenajaseura.fi/ tai toimittaa paperilomakkeena toimistoon. Henkilökunta auttaa
tarvittaessa lomakkeen täytössä.
Lomakkeella kerätään tiedot osaston toiminnasta, yhteistyökumppaneista sekä taloudesta.
Toiminnansuunnitteluosioon täytetään kaikki suunnitteilla olevat toiminnot rastilla merkiten:
Suunnitelma voi olla laajempi, kuin mikä lopulta toteutuu tai siihen voi tulla muutoksia vuoden aikana.
Toiminta voi olla osaston yksin tai yhteistyössä muiden kanssa tekemää. Suunnittelun tukena kannattaa
hyödyntää seuran toimintasuunnitelmaa.
Raportointilomake perustuu osaston toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tietoihin. Raporttiin
täytetään kunkin toiminnan yhteiskulut ja tulot tilinpäätöksen mukaan. Osasto saa avuksi
suunnitteluvaiheessa täyttämänsä lomakkeen, jotta se voi hyödyntää sitä raportin täytössä. Lomakkeen
lopun vapaaseen kenttään voi kirjoittaa toimintaan liittyviä täydennyksiä ja huomioita.
Seuran jäsenmaksu katsotaan vuodesta 2020 alkaen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatavaan
valtionapuun oikeuttavaksi omarahoitukseksi. Yksityiskohtaiset tiedot valtionapuehdoista
https://minedu.fi/valtionavustusten-hakeminen-kaytto-ja-valvonta. Suunnitelmien ja raporttien avulla
rahoittajalle voidaan kertoa, mitä toimintaa ja yhteistyötä osasto jäsenmaksulla toteuttaa. Kaikki seuran
sääntöjen mukainen toiminta hyväksytään osaksi omarahoitusta. Tositteita ei tarvita liitteeksi, mutta ne
säilytetään kirjanpitolain mukaan kuusi vuotta. Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus pyytää
tositteita pistotarkastuksena nähtäväksi.
Osaston jäsenmaksupalautuksen käytäntö pysyy ennallaan. Osasto saa jäsenmaksua valtuuston
syyskokouksen päätöksen mukaan (esim. vuonna 2019: 9,40 €/maksanut jäsen). Jäsenmaksupalautus
tulee osastoille nykyiseen tapaan kesä-heinäkuun vaihteessa ja joulukuussa. Palautuksen saaminen ei
riipu lomakkeen sisällöstä. Lomakkeen täyttö on kuitenkin välttämätöntä, jotta seuralla on oikeelliset
tiedot käytössään. Puuttuvista lomakkeista lähetetään muistutus. Poikkeuksista (jäsenmaksupalautusta
ei suoriteta osastolle) päättää seuran hallitus alueellista ohjausryhmää konsultoiden. Tämä tulee
kyseeseen siinä tapauksessa, että osastolla ei ole toimintaa eikä toimihenkilöitä, eikä tietoja osastosta
näin ollen saada edes erikseen pyytämällä.
Toimimattoman osaston jäsenmaksuosuus kohdennetaan toiminta-alueen toisen osaston tai Seuran
kautta alueellisen ohjausryhmän suosituksia kuunnellen.
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Osaston toiminta
Toiminnan suunnittelu ja raportointi
Rastittakaa (X) kohdat, joita osastonne todennäköisesti tai mahdollisesti tulevana vuonna toteuttaa.
Lopussa on avoimia kommenttikenttiä täydennyksiä varten.
Osaston nimi: ________________________________________________________________
Täyttäjän nimi: _______________________________________________________________
Täyttäjän tehtävä osastossa: ____________________________________________________
Olemme tutustuneet ohjeistukseen ja vakuutamme annetut tiedot oikeiksi (X) ____
Tämä

Toimintasuunnitelma
2020

KULTTUURITOIMINTA
Konserttien järjestäminen
- kansanlaulu, romanssit, klassinen musiikki

- kansantanssit, tango, lavatanssi, disko
- lastenryhmät, lapsikuorot, nuoret osaajat
- rock, räp, punk, pop ym.
- karaoke- ja yhteislauluillat
- teemakonsertit: Vysotski jne.
- runokonsertit
Elokuva- ja teatteriesitysten järjestäminen
- yksittäiset elokuvaillat
- elokuvasarjat tai- festivaalit
- teatteri, nukketeatteri
Näyttelyjen järjestäminen
- seuran lainanäyttelyt
- itse tai yhteistyökumppanin kanssa tuotetut
- näyttelyt
Juhlien järjestäminen
-

pakkas- ja kuusijuhlat, pikkujoulut, uusivuosi
laskiaisjuhlat, maslenitsat

Tilinpäätös
kulut

Tilinpäätös
tuotot

Tilinpäätöst
ietoja
edellisvuod
elta ei
tarvitse
antaa vielä
keväällä
2020.

Tilinpäätös
tietoja
edellisvuod
elta ei
tarvitse
antaa vielä
keväällä
2020.
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- naistenpäivän juhlat
- pääsiäisjuhlat
- äitienpäivä/isänpäivä
- vappu- ja 9.5. -tapahtumat
- bileet (esim. neukkubileet)
- sadun päivä lokakuussa (satutunnit)
- Sugrifest/sukukansapäivät
- ulkojuhlat: piknikit ja rantakalaillat
Kilpailut, liikunta, urheilu
- kalastuskilpailut
- kirkkovenesoutu
- kyykkäturnaukset
- pyöräilytapahtumat
- kaupunkisuunnistus
- tietokilpailut, pubivisat
- lautapeli-illat
- piirustus-, kirjoitus- ja runokilpailut
Luentotilaisuuksien järjestäminen
- seminaarit, paneelit ja keskustelutilaisuudet
- luentosarjat, kulttuurivartit jne.
- yksittäiset luennot
Ruokatilaisuuksien järjestäminen
- ravintolapäivä
- ystävyysseurojen ruokatapahtumat
- ruokamyynti tapahtumissa (blini, saslik, piiraat)
- ruokatyöpajat ja -kurssit
- ruokaa luonnosta: sienet, marjat, kalat, yrtit
- reseptikirjat ja -vihkoset
Tapahtumakokonaisuudet
- venäläisen kulttuurin viikot
- venäläiset ja slaavilaiset markkinat
- ystävyysseuratapahtumat
- mukanaolo paikallisissa tapahtumissa
Kieliin liittyvä toiminta
-

stipendien jako
keskustelukerhot aikuisille
kerhotoiminta lapsille
venäjän kielen päivät, kielikylvyt
koulu-, oppilaitos- ja kansalaisopistovierailut
venäjän kielen kurssit
sanelukokeet, kielentestaus
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-

suomen kielen opiskelun tukeminen Suomessa
ja Venäjällä

Säännöllinen toiminta ja toimintaryhmät
(esim. viikottain tai kuukausittain toistuva)
- kansanlaulu- ja tanssiryhmät, kuorot
- teatteriryhmä
- venäjän kielen keskusteluryhmät
- venäjänkielisten toimintaryhmät
- kirjallisuus- ja lukupiirit
- teemaryhmät (esim. Siperiasta kiinnostuneet)
- nuorten ryhmät
Matkat ja retket
- matkat Venäjälle
- retket konsertteihin, teattereihin, tapahtumiin
- retket kummi-, adoptio- tai ystävyyskohteisiin
- koululaismatkat, lastenleirit
- luontoretket
JÄRJESTÖTOIMINTA
Kokoukset, osastoyhteistyö ja jäsentapaamiset
- vuosikokoukset
- johtokunnan kokoukset
- piirikokouksiin osallistuminen
- koulutuksiin osallistuminen
- jäsenillat ja -tapaamiset
- uusien jäsenten illat
- osastojen yhteistyöryhmät
- osallistuminen alueellisiin tapaamisiin
- osallistuminen seuran yhteisiin tapaamisiin
(esim. Vetävä Venäjä)
Jäsenviestintä, -huolto ja -hankinta
- paperiset jäsenkirjeet
- sähköiset jäsenkirjeet
- nettisivut
- sosiaalinen media: facebook, vkontakte,
instagram jne.
- lehtien yhdistyspalsta ja tapahtumakalenterit
- maksetut lehti-ilmoitukset
- lehdistötiedotteet
- flaijerit ja julisteet
- oma lehti tai blogi
- osaston omat jäsenedut
- oma toimisto, tila tai palveluaika
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- osaston toiminnan esittely tapahtumissa
- vierailut yhteistyökumppanien luo
- jäsenten lahjat ja muistaminen
YHTEISTYÖKUMPPANIT
Yhteistyökumppanit Suomessa
- muut seuran osastot
- muut ystävyysseurat
- kulttuuriyhdistykset
- maahanmuuttajayhdistykset
- koulut, oppilaitokset
- kunnan organisaatiot (kirjastot, museot)
- maakunnalliset organisaatiot
- yritykset
- seurakunnat
- Venäjän federaation suurlähetystö/konsulaatit
- eläkeläisjärjestöt
- nuorisojärjestöt
- ammattiosastot
- liikuntajärjestöt
- sukuseurat ja sukututkimusseurat
- ympäristöjärjestöt
Yhteistyö rajan yli
- ystävyyskunnat
- ystävyysseurat Venäjällä
- kummi- tai ystävyyskohde Venäjällä
- kulttuuriryhmien vaihto
- kulttuurifoorumiyhteistyö
- matkailuyhteistyö (matkatoimistot, hotellit jne.)
- kouluyhteistyö
- humanitaarinen apu (vaatteet, kirjat, tavarat)
TOIMINNAN RAHOITUS
Varainhankinta, palvelut, projektit
-

yhteisöjäsenmaksut
henkilöjäsenmaksut
kannatusmaksut ja lahjoitukset
kunnan avustukset ja tuotantotuet
seuran tai alueen tuki
ystävyyskuntatoimintaan liittyvät palvelut
luentojen myynti ulkopuolisille
venäläisten sotavankien hautojen hoito
viisumien välitys jäsenille
tulkkaus- ja käännöspalvelut
projektiavustukset
arpajaiset
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seuran tuotteiden välitysmyynti
osaston omat myyntituotteet
pääsymaksut tapahtumiin, lipputulot
matkat ja retket
esiintyjävienti Venäjälle
kahvituksen ja tarjoilujen järjestäminen
romumetallin keräys tai palvelut yrityksille
kirpputori, kioskitoiminta
osakkeet, rahastot, sijoitukset, testamentit
jäsenten talkootyö

Vapaa kommenttikenttä
Voit tarkentaa tai täydentää antamiasi tietoja ja lisätä puuttuvan toimintamuodon

Kehitämme lomaketta palautteen perusteella. Jos haluat osallistua kyselylomakkeiden kehitystyöhön
seurassa, ilmoittaudu vapaaehtoiseksi lomaketestaajaksi Riku Savoselle riku.savonen@venajaseura.com

