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Suomi-Venäjä-Seuran talouskysymykset piirien purkautuessa 

 

Alueellisen toiminnan talous tulevaisuudessa 

 

Piirijärjestöjen talousneuvotteluja on käyty vuoden 2019 aikana kaikkien Suomi-Venäjä-Seuran   
piirijärjestöjen kanssa ja niitä jatketaan edelleen.  

 

Jos piirijärjestöt purkautuvat syksyllä 2019, seuran taloutta hoidetaan jatkossa yhtenä 
talouskokonaisuutena. Kaikki kulut maksetaan suoraan keskusseurasta ja kaikki tuotot ohjautuvat 
seuran tilille kunkin aluetoimiston osuuteen. Palkat maksetaan keskitetysti seurasta. Henkilökunnan 
talousvaltuudet sekä tilinkäyttö-, luottokortti- ja kassakysymykset päätetään alueellisesti kunkin 
työntekijän vastuiden mukaisesti. 

Syksyn 2019 valtuuston kokoukseen tuodaan päätettäväksi uusi Suomi-Venäjä-Seuran 
Talousohjesääntö.  

 

Nykyisten piirijärjestöjen (jatkossa ”aluetoimistot”) alueiden tulot ja kulut ovat kiinteä osa Seuran 

taloushallintoa. Alueen kuluina ovat aluetoimiston vuokra- ja ylläpitokulut, alueellisten tapaamisten 

ja ohjausryhmien kulut sekä tapahtumien ja toiminnan kulut. Alueen tuottoina ovat aluetoimiston 

toiminnan tuotot, alueen yhteisöjäsenten maksut, alueen osuus henkilöjäsenmaksuista (nykyinen 

piiriosuus) sekä alueelliset sijoitustoiminnan tuotot. Alueelliset hankkeet hyödyttävät 

aluetoimistojen taloutta. Periaatteena on aktiivisuuteen kannustaminen: mahdollinen aluetoiminnan 

tuotto käytetään alueen toiminnan ja osastojen hyväksi.  

 
Piirijärjestöjen pääoma 
 
Suomi-Venäjä-Seura on esittänyt talousneuvotteluissa kaikille piirijärjestöille, että niiden 
purkautuessa 50 % niiden omasta pääomasta jää aluetoimiston toiminta-alueen järjestö-, hanke- ja 
muun toiminnan kehittämiseen ja 50 % siirtyisi tulevan Suomi-Venäjä-Seuran yhteiseksi pääomaksi.  
Piirijärjestöjen oma pääoma määritetään tilanteessa 31.12.2019.  
 
Jokaisesta Suomi-Venäjä-Seuran piirijärjestöstä tehdään normaalisti tuloslaskelma ja tase vuodelta 
2019, joiden tilintarkastus suoritetaan keväällä 2020. Seuran hallitus kokouksessaan keväällä 2020 
toteaa kunkin purkautuneen piirijärjestön oman pääoman, esitetty 50 %, tilanteessa 31.12.2019. 
Seuran valtuusto vahvistaa piirijärjestöjen vuoden 2019 tilinpäätökset ja myöntää vastuuvapauden 
tilivelvollisille.   
 
Suunnitelma kunkin alueen pääomavarauksen kohdentamisesta tehdään vuosittain koko seuran 
toimintasuunnitelman ja talousarvion suunnittelun yhteydessä. Mukana suunnittelussa ovat 
aluetoimiston henkilökunta ja alueen mahdollinen ohjausryhmä. Varausta voidaan käyttää 
esimerkiksi alueen osasto-, järjestö- tai kulttuuritoiminnan kehittämiseen. 
 



Suomi-Venäjä-Seuralle esitetystä siirtyvästä 50 %:n osuudesta muodostuu yhteinen Suomi-Venäjä-
Seuran pääoma. Tätä pääomaa hyödynnetään tasapuolisesti koko Seuran kehittämiseen, esimerkiksi 
osastojen tai osastoryhmien hankkeiden aloitusrahoituksena tai toiminnan kehittämiseen. Pääoman 
käytöstä päättää Seuran valtuusto toimintasuunnitelman ja budjetin hyväksymisen yhteydessä. 
 
 
Suomi-Venäjä-Seuran hallituksen esitys 18.5.2019 kokoontuvalle valtuustolle: 
 
Suomi-Venäjä-Seuran piirijärjestöjen purkautuessa vuoden 2019 aikana 50 % niiden omasta 
pääomasta jää aluetoimiston toiminta-alueen järjestö-, hanke- ja muun toiminnan kehittämiseen ja 
50 % siirtyisi tulevan Suomi-Venäjä-Seuran yhteiseksi pääomaksi. 
Piirijärjestöjen oma pääoma määritetään tilanteessa 31.12.2019. 
 
 
 
Suomi-Venäjä-Seuran valtuusto käsittelee kokouksessaan 18.5.2019 seuran uudet säännöt. 
Samalla valtuusto Suomi-Venäjä-Seuran ylimpänä päättävänä elimenä linjaa tulevia hallintoja 
sitovat talouslinjaukset tässä asiakirjassa esitetyllä tavalla.  
 


