
PUHEENJOHTAJAPÄIVÄ 23.1.2021
SUOMI–VENÄJÄ-SEURA



PUHEENJOHTAJAPÄIVÄN AIKATAULU

• klo 10-11 Seuran toiminta 2021: Puheenjohtaja Petri Honkonen ja 

pääsihteeri Niina Sinkko

• klo 11-12 Ryhmätyöskentelyä vuoden 2021 teemoista 

• Klo 12-12:30 Tauko 

• klo 12-30-13:30 Alueellista ryhmätyöskentelyä 

• klo 13:30-14 Päivän yhteenveto



INFOPAKETTI OSASTOILLE SEURAN TOIMINNASTA

Diasarja, päivän tuotokset ja oheismateriaalit viedään sivulle 

https://suomivenajaseura.fi/osastoille

Osastokirje osastojen johtokunnille lähtee helmikuun alussa

https://suomivenajaseura.fi/osastoille


JÄSENMAKSUT
• Jäsenmaksu ja jäsenkortti helmikuun lopussa 

• 28 €/jäsen

• 8 € alennus saman talouden ja kahden osaston 

jäsenille

• 15 €/nuoriso (1991 ja myöhemmin syntyneet)

• Virallinen jäsentilasto tammikuun lopussa –

maksuntarkkailulistat puheenjohtajille

• Osastoille tilitetään huhtikuussa 10 €/jäsen 

(maksaneet 31.12.2020)



JÄSENLEHTI 
VENÄJÄN 

AIKA

• Ensimmäinen numero ilmestyy 17.2.2020

• 52 sivua

• Ei postiteta nuorisojäsenille. Samaan 

talouteen vain yksi lehti.

• Sähköinen näköislehti jäsennumerolla 

https://www.lehtiluukku.fi/lehti/venajan-

aika

https://www.lehtiluukku.fi/lehti/venajan-aika


TOIMINTA-
AVUSTUKSET 
OSASTOILLE 

2021

• Jaossa 16000 euroa, niin pitkään kuin riittää

• Erityisesti ympäristö-, lapset, nuoret, perheet, 

uudenlaiset avaukset

• Samalla lomakkeella haetaan myös 

aluerahastojen tukea

https://suomivenajaseura.fi/osastoille/avustukset

https://suomivenajaseura.fi/osastoille/avustukset


ALUERAHASTOT 
VENÄJÄN KIELI

• Aluetoiminnasta ja rahastoista keskustellaan 

puheenjohtajapäivän lopussa ryhmätyössä

• Venäjän kielen rahasto

• Stipendien haku 31.3. mennessä 

osoitteessa(hakijoina koulut)

https://suomivenajaseura.fi/venajan-

kieli/

https://suomivenajaseura.fi/venajan-kieli/


JÄSENHANKINTA 
2021

• Jäsenlomakkeet uusin hinnoin tammi-

helmikuussa puheenjohtajille (Tuhotkaa 

vanhat lomakkeet!)

• Uutta hankintamateriaalia keväällä, 

palkintoja, kampanjoja

• Kannattaa suosia sähköistä liittymistä



TUKEA 
VIRTUAALISEEN 

TOIMINTAAN

• Neuvomme osastoja niin kokoustekniikan 

kuin virtuaalisissa tapahtumissa 

alkuunpääsyyn

• Yksi vaihtoehto: google-tunnus osastolle 

(svs.osastonnimi@gmail.com tai 

osastonnimi.svs@gmail.com) → Google 

Meet-kokoukset, Youtube-striimaus jne

ilmaisina palveluina

• Isompiin tapahtumiin saa ”lainaan” seuran 

Zoom-tunnuksia!

mailto:svs.osastonnimi@gmail.com
mailto:osastonnimi.svs@gmail.com


OSASTOJEN 
VUOSIKOKOUKSET 

2021

• Vuosikokouksen asiakirjamallit päivitetty

• Jos osastot eivät käsitelleet uusia sääntöjä 

2020, se tulee tehdä vuosikokouksessa 2021

• Sähköisiä välineitä voi hyödyntää: Etäinfo 4.2. 

klo 17 (Riku Savonen)

• Väliaikainen laki mahdollistaa yhdistysten 

kokousten siirron 30.6. asti. Kuitenkin 

suosittelemme mahdollisuuksien mukaan 

pitämään kokoukset maaliskuun loppuun.

• Tilaa työntekijä etänä vuosikokoukseenne!

https://suomivenajaseura.fi/osastoille/

https://suomivenajaseura.fi/osastoille/


TOIMINTATILASTO 
2021

• Kehitämme raportointiamme. Pyydämme 

osastoja täyttämään kaikista 

tapahtumistaan tiedot lomakkeelle seuran 

vuosikertomusta varten.

• Lähetämme vuoden lopussa yhteenvedon 

osaston täyttämistä tapahtumista osaston 

vuosikertomusta varten

Lomake →

https://suomivenajaseura.fi/osastoille



HELSINGIN TOIMISTON MUUTTO

Muuttokirpputori vanhalla toimistolla 11.-13.2. Klo 11-15.

Muutto uusiin tiloihin käynnistyy maaliskuussa. Avajaiset alustavasti toukokuussa. 



VETÄVÄ 
VENÄJÄ 14.-

16.5.2021

• Tervetuloa Turkuun!

•Mahdollisuus saapua jo 14.5.

• Ennakkovaraukset 28.2. mennessä: 

hinta 100 €/1 yötä, 140 €/2 yötä

• https://suomivenajaseura.fi/vetavave

naja2021

https://suomivenajaseura.fi/vetavavenaja2021


TOIMINTAA KANNATTAA SUUNNITELLA!
ROMEN-TEATTERI SUOMEEN 11-18.11.2021

SEURAN KULTTUURITARJONTA 2021 

HTTPS://SUOMIVENAJASEURA.FI/OSASTOILLE



RYHMÄTYÖ 1 KLO 11-12

1) Miten ympäristö-teema näkyy osastojen toiminnassa 2021? 
2) Miten huomioimme nuoret osastotoiminnassa? 
3) Toimiiko jäsenrekisteri? 
4) Miten osasto voi toimia monikielisesti? 
5) Miten saan osastooni uudenlaista nostetta? 
6) Miten pääsemme osastossa virtuaalisen toiminnan alkuun? 
7) Mistä löydän uuden jäsenen? 

Keskustelua ennakkoilmoittautumisten perusteella luoduissa ryhmissä.

Työntekijä kirjaa keskustelun tulokset. Kaikki ryhmätyöt tuodaan ensi viikolla 
sivulle https://suomivenajaseura.fi/osastoille

Ryhmätyön jälkeen tauko. Työskentely jatkuu 12:30 alueellisesti.

https://suomivenajaseura.fi/osastoille


RYHMÄTYÖ 2. 
ALUEELLISET KESKUSTELUT 12:30-13:30

• Etelä-, Itä-, Länsi-, Pohjois-Suomi ja Turku

• Keskustelua aluejohtajan johdolla 

• Osastojen suunnitelmat 2021

• Aluetapaamiset ja aluetyöryhmä

• Aluerahaston käyttö



YHTEENVETO KLO 13:30-14

Päivän yhteenveto

Vapaa sana

Palautelomake ja päivän materiaalit: 

https://suomivenajaseura.fi/osastoille

Kiitos ja onnea vuoden seuratyöhön!

https://suomivenajaseura.fi/osastoille

