
Toiminnan suunnittelu 2022 ja 
puheenjohtajakoulutus



Aikataulu
• 16-17:30 Toiminnansuunnittelua 2022
• 17:45 Puheenjohtajakoulutusta, yhteistä 

keskustelua



Vuosi 2022
• Koronan vaikutukset edelleen epävarmoja, mutta on aika kohdata 

katse eteenpäin -> tarvitaan tapahtumia ja kohtaamisia
• Kaksi pääteemaa: nuoret ja ympäristö
• Tuetaan pääteemojen mukaisten tapahtumien järjestämisessä, mm. 

vinkkilistat

• Muistutuksena toiminnan suunnitteluun: 
-tutkikaa seuran strategiaa ja pohtikaa oman osaston toimintaa 
suhteessa strategian periaatteisiin



Virtuaalinen
toiminta pysyväksi

osaksi seuran
toimintaa!



На дороге -sarjatapahtuma

• Lähtökohtana on järjestää avoimia Venäjä-
aiheisia keskustelupaneeleja, joihin 
kutsutaan paikallisia Venäjä-asiantuntijoita 
ja toimijoita

• Paikallisosastolla suuri vastuu järjestelyssä

• Mielellään sijoitetaan muiden suurempien 
tilaisuuksien yhteyteen, mm. paikallinen 
kulttuuriviikko tai muu suurempi tapahtuma 
(esim. Pori Areena)

• Valtakunnallisuus tärkeää, näkyvyyden 
nostaminen ja järjestön ja jäsenyyden 
markkinointi tärkeää

• Osastoille voidaan myöntää tukea 
järjestämiseen, henkilökunta apuna 



Vinkki! Kehitetään
tapahtumatoimintaa
useampien osastojen

yhteistyönä



Seuran 
päätapahtumat 
vuonna 2022

• Vetävä Venäjä -viikonloppu, Turku, toukokuu 

• Suomen ja Venäjän kuntien ja kaupunkien 
yhteistyöseminaari = Ystävyyskuntakongressi, 
Tver, ajankohta avoin

• Ympäristöteemainen seminaari, Kotka, elokuu

• Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi, syys-
lokakuu, Lahti

• Kainuu-Kostamus bisnesfoorumi, loka-marraskuu

• Tämän lisäksi erilaisia kulttuuriviikkoja, mm. Kino 
Lokakuu Helsingissä, venäläisen kulttuurin 
viikot/päivät mm. Kuopio, Helsinki, Tampere, 
Lappeenranta jne.



Jäsenhankinta 
on toiminnan 
keskiössä

• Osastojen avoimuus ja jatkuva kasvun 
tahto on koko järjestön elinvoimaisuuden 
ehto

• Kaikissa tapahtumissa jäsenhankinta on 
tärkeä lähtökohta

• Osastoille tulossa uudet tukimateriaalit 
jäsenhankintaan

• Yhteistyökumppanit levittämään myös 
seuran viestiä

• Jäsenhankinta verkossa: jäsenyyden 
markkinointi suosituissa julkaisuissa



Kiitos ideoista!

Lisää ideoita ja valmiita tapahtumia voi ilmoittaa toimintasuunnitelmaa
varten:
niina.sinkko@venajaseura.com
riku.savonen@venajaseura.com

Jatkamme puheenjohtajakoulutuksella tauon jälkeen klo 17:45

mailto:niina.sinkko@venajaseura.com
mailto:riku.savonen@venajaseura.com


Puheenjohtajakoulutus n.
klo 17.45-19

• Puheenjohtajan ja 
johtokunnan tehtävät ja 
vastuunjako

• Vuosikello 2022



Puheenjohtajan tehtävät (Säännöt 11-15 §)

• Osaston johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai, jos kolme johtokunnan
jäsentä sitä puheenjohtajalta kirjallisesti vaatii

• Osaston ja johtokunnan kokouksiin voidaan kokouksen
koollekutsujan päätöksellä osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

• Osaston nimen on oikeutettu kirjoittamaan johtokunnan
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut johtokunnan nimeämät
toimihenkilöt. Nimenkirjoitus tapahtuu aina kaksi yhdessä.



Johtokunnan tehtävät

• 13 § Johtokunnan tehtävät
Johtokunnan tehtävänä on:
– hoitaa yhdistyslain ja osaston sääntöjen sekä osaston päätösten mukaan
huolellisesti osaston asioita,
– edustaa osastoa,
– päättää uusien jäsenten hyväksymisestä,
– päättää osaston yhteisöjäsenten jäsenmaksuista,
– valmistella ja esitellä osaston kokouksissa käsiteltävät asiat sekä panna 
täytäntöön kokousten tekemät päätökset,
– hoitaa osaston taloutta.



Malleja 
työnjaosta 
osastoissa

• Säännöt: Osaston johtokuntaan kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3…10 jäsentä.

• Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja 
talousvastaavan lisäksi voi olla myös muita
vastuutehtäviä

• Esim. tiedottaja, jäsenrekisterinhoitaja, kulttuuri-
, matka-, tapahtumavastaava-, 
yhteistyökumppanivastaava, "alueellinen
vastaava"

• Johtokunnan alla voi toimia työryhmiä: esim. 
Tapahtumat, tulevaisuus, matkailu, tiedotus

• Toimivassa yhdistyksessä on kierto tehtävien välillä -
> vastuu jakautuu useammalle, ihmiset viihtyvät, kun
kyseessä ei ole “ikuisuuspesti”



Vuosikello 
2022

• Osaston vuosikokous helmi-maaliskuussa 2022!
• Seuran toimintasuunnitelma ja talousarvio h

yväksytään 27.11.2021
• Toimintakertomus, tilinpäätös, toimintasuun

nitelma, talousarvio, johtokunnan ja toimin
nantarkastajan valinta

• Seuran edustajakokous seuraavan kerran 20
24: EI TARVITSE 
VALITA EDUSTAJAKOKOUSEDUSTAJIA 
JA VALTUUSTOEHDOKKAITA

• https://www.yhdistystoimijat.fi/vuosikello-2-2/

https://www.yhdistystoimijat.fi/vuosikello-2-2/


Malli yhdistyksen 
toiminnan 
vuosikellosta



Muistilista "viranomaisvelvotteista"

• Muutokset PRH:hon (säännöt, nimenkirjoittajat) ja seuraan
• Talouden ja toiminnantarkastuksen järjestäminen (SVS-koulutus 8.12.)
• Veroasiat, palkkioasiat (sähköinen suomi.fi-asiointi – SVS-koulutus 27.10.)
• Uuden johtokunnan tiedot seuraan (työntekijälle tai itse rekisteriin)

• Toiveena myös toimintatilaston täyttö, ja muiden materiaalien toimittaminen

• Seuran avustusten hakeminen 30.4., 31.8., 31.12. mennessä
• Seuraavan vuoden vapaajäsenten ilmoittaminen 30.11.21 mennessä
• Vuoden 2021 tekniikkatuki 50 € 30.11.21 mennessä



Seura tarjoaa osastoille

• Jäsenrekisteri
• Nettisivut
• Tiedotus: osastokirjeet, whatsapp-ryhmä, Venäjän aika
• Jäsenhankinnan materiaaleja, myyntituotteita
• Koulutusta, verkostoitumista muiden kanssa (esim. Juttutuvat)
• Toiminta-avustuksia
• Tukea tekniikkaan (2021)
• Henkilökunnan taustatuki, vinkit toiminnasta ja 

yhteistyökumppaneista



Virtuaalisuus osana osaston toimintaa 2022

Mahdollisuuksia:
• Kokoustyöskentely (joko kokonaan tai osittain)
• Tapahtumat (joko kokonaan tai osittain)
• Some-toiminta
• Yhteydenpito esim. Venäjälle



Kiitos!

Tulevasta koulutustarpeesta voi antaa ideoita:
niina.sinkko@venajaseura.com
riku.savonen@venajaseura.com

mailto:niina.sinkko@venajaseura.com
mailto:riku.savonen@venajaseura.com
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