
Suomi-Venäjä-Seuran

sääntöuudistus

Seuravaltuusto 18.5.2019



Uudistuksen taustaa

Opetus- ja kulttuuriministeriön omarahoitusvaade - järjestön

osoitettava 20 % omarahoitusosuus. Tämänhetkinen järjestön

rahoituksen kulku ei ole ko. vaateen mukainen

 Jäsenmäärä pudonnut huomattavasti, järjestön nykyiset

rakenteet ovat sen nykyiseen kokoon nähden raskaat, 

tehdään huomattavasti päällekkäistä työtä, toimivien

osastojen määrä pudonnut, jäsenistön ja luottamushenkilöstön

keski-ikä noussut

 Säännöt kaipaavat konkreettista päivitystä

 Suomi-Venäjä-Seuran valtionapu on pudonnut huomattavasti, 

sopeuttamistoimenpiteitä on jo jouduttu tekemään



Suomi-Venäjä-Seuran rakenne

Nykyinen malli Tuleva malli



Uudistuksen kulmakysymyksiä

 Sääntöjen peruskysymyksiä käyty läpi, oikeellisuutta varmistettu

mm. Patentti- ja rekisterihallituksesta

 Alueellisuuden huomioiminen seurassa, säännöissä sekä

tulevissa liittokokousohjesäännössä

 Käytännön kysymykset: raha-asiat, nimenkirjoitukselliset

oikeudet, vastuut, tehtäväkuvat, hankehaut

 Alueellisten ohjausryhmien rooli

 Nämä ovat yhteisiä kehitystehtäviämme, joihin on löydettävissä

ratkaisut



Uudistuksen kulmakysymyksiä

 Toive lisäajasta/muutoksen keskeyttämisestä

OKM asettanut muutokselle aikatauluksi vuoden 2019

Muutoksesta tiedotettu sisäisesti sekä ulkoisesti

Herää kysymys: Onko Suomi-Venäjä-Seura

uudistumiskykyinen?

Muutoksen läpiviennin keskeyttäminen tällä strategiakaudella

ongelmallista

Historian hankalissa vaiheissa (esim. NL:n lakkauduttua) ollaan

uudistuttu, miksi nyt ei voida uudistua?

Voimat suunnattava toiminnan lisäämiseen, uudistamiseen ja 

jäsenhankintaan



Seuran jäsenkehitys 2008-18



Jäsenkehitys piireissä 2008-18



Uudet jäsenet ja poistuma



Uudet jäsenet 1.1.2018-

30.4.2019

 672 uutta jäsentä

 Jäseniä hankki 102 osastoa

 Uusia jäseniä yli 10 % osaston 

jäsenmäärästä: 23 osastoa

 Saman perheen jäseniä: 12 %

 Alle 25 vuotiaita: 30 hlö



Sääntöjen kenttäkierroksen anti

 Aikataulu, piirijärjestöjen purku ja jäsenmaksukysymykset

 Sanastolliset kysymykset:

 Ystävyys --> vuorovaikutus

 Toiminta-avustus

Maantieteellinen alue

Ohjausryhmä (työryhmä, kehitysryhmä)

 Liittokokous (edustajakokous, yleiskokous, osastojen kokous)

 Johtokunta (hallitus)

 Valtakirja

 Strategiset painopisteet: 

jäsenyys, yhteisöjäsenyys, yhteistyö, nuoret, venäjän kieli



Sääntöjen lisäksi tarvitaan

 Alueellisen yhteistyön mallit

 Jäsenmaksuperusteet ja -lomake

 Talousohjesääntö

 Liittokokouksen ohjesääntö

 Strategia 2020-

 Toimintasuunnitelma ja budjetti 2020

--> Valmistelussa Syysvaltuustoon 2019 ja ylimääräisten

piirikokousten nähtäväksi



Valtuuston jälkeen

Varmistuneet alueelliset tapaamiset: Etelä-

Karjala 28.5., Haapavesi 12.6., Meri-Lappi 

13.6., Rovaniemi 14.6., Kemijärvi 15.6., Sodankylä 16.6., Ivalo 

17.6.,Kuusamo 19.6., Suomussalmi 20.6., Satakunta 13.8., Etelä

-Savo 14.8., Keski-Suomi 21.8., Pohjois-Karjala 22.8.

Lisäksi: Etelä-, Keski- ja Pohjois-

Pohjanmaa, ruotsinkieliset alueet, Kainuu, Pohjois-

Savo, Pirkanmaa, Häme, Uusimaa, Varsinais-Suomi, 

pääkaupunkiseutu, Kymenlaakso

Seuran toiminnansuunnitteluseminaari 29.8.

piirihallitukset


