
Suomi–Venäjä-seuran jäsenmaksut 2022  

Hallituksen esitykset jäsenmaksuista vuodelle 2022 

Henkilöjäsenmaksu: 28 euroa 

Seura kerää jäsenmaksun jäseniltä ja jakaa sen seuraavasti: 

Osastojen osuus: 10 euroa 

Osuus tilitetään osastolle jokaisesta vuoden 2021 jäsenmaksun maksaneesta jäsenestä 31.12.2021 
tilanteessa osaston tilille kesäkuun 2021 loppuun mennessä. 

Osastoille, jotka eivät ole hyväksyneet uusia sääntöjä vuosina 2020-22, jäsenmaksua ei palauteta. 

Seuran osuus: 18 euroa, joka jaetaan seuraavasti: 

Toiminta-avustukset (Seuran säännöt 6 §)   2 euroa/jäsen  
Jäsenlehti Venäjän aika     8 euroa/jäsen 
Jäsenhuolto     5 euroa/jäsen 
Jäsenhankinta (materiaalit ja jäsenhankintatyöntekijän palkkaa) 3 euroa/jäsen 
 
Saman talouden jäsen: 20 euroa 

Kun samassa taloudessa asuu 2 tai useampi seuran jäsentä, talouteen lähetetään vain yksi lehti. Jäsenillä on 
muuten samat jäsenedut ja edustusoikeus. 

Osastojen osuus: 10 euroa, seuran osuus 10 euroa 

Rinnakkaisjäsen: 20 euroa 

Kun jäsen on jäsenenä kahdessa tai useammassa seuran osastossa, ensimmäisen osaston jäsenyys on 28 
euroa, ja seuraavien 20 euroa. Jäsenelle lähetetään vain yksi lehti. 

Osastojen osuus: 10 euroa, seuran osuus 10 euroa 

Nuorisojäsenyys 15 euroa 

Alle 30-vuotiaat jäsenet (vuonna 1992 syntyneet ja nuoremmat) 

Osastojen osuus 10 euroa, seuran osuus 5 euroa (jäsenhuolto) 

Nuorisojäsenille ei lähetetä paperista lehteä. Muut jäsenedut ja edustusoikeus osastossa ovat olemassa. 
Mikäli nuorisojäsen haluaa paperisen lehden, jäsenmaksu on normaali 28 €. 

Vapaa -ja kunniajäsenet 

Osastojen mallisäännöt 5 §: Osaston johtokunta voi työttömyyden, sairauden tai muun syyn vuoksi 
vapauttaa jäsenensä seuran jäsenmaksusta vuodeksi kerrallaan. 

Ilmoitukset osastojen vapaajäsenistä 2022 toimitetaan jäsensihteeri Tarja Ahoselle 30.11.2020 mennessä. 

Seuran säännöt 5 §: Aiempien sääntöjen mukaan valitut kunniajäsenet säilyttävät entiset jäsenoikeutensa. 

 



Suomi–Venäjä-seuran yhteisöjäsenmaksut vuodelle 2021 

1. Nykyisten yhteisöjäsenten hinnasto 

Pidetään seuran nykyisten yhteisöjäsenten laskutusperusteet ennallaan.  

Yhteisöjäsenen poistaminen: kahden vuoden  maksamattomuuden jälkeen 
yhteisöjäsen poistetaan. Ennen poistoa selvitetään yhteisöjäsenyyden tilanne. 

2. Uusien yhteisöjäsenten hinnasto 

Osaston uusien yhteisöjäsenten maksu, mallihinnasto: 

35 euron jäsenyys ilman palveluja, sis. lehti (esim. yhdistykset, koulut, kirjastot). 

Osaston yhteisöjäsenyys alkaen 100 euroa riippuen yhteisön tarpeista ja palveluista. 

Osasto päättää hinnasta lopulta itse. 

Seuran yhteisöjäsenten maksut alkaen 200 euroa riippuen yhteisön tarpeista ja 
palveluista. 

Riippumatta osaston yhteisöjäsenen maksun suuruudesta, seuran osuus on 
todelliset kulut (sama 18 euroa kuin henkilöjäsenten kohdalla). Jos osaston 
yhteisöjäsen saa seuralta lisäpalveluja, näiden kustannuksista sovitaan erikseen. 

  

 


