
Suomi-Venäjä-seuran osastokirje joulukuu 2022 

Hyvät osastojen luottamushenkilöt! 

Osastokirjeissä kerromme osastojen toiminnan kannalta olennaisista yhteisistä asioista. Kirje 
lähetetään kaikille seuran jäsenrekisterissä oleville luottamushenkilöille. Tässä kirjeessä: 

1. Valtuuston kokouksen 26.11.2022 terveiset 
2. Toimintaympäristöselvitys 
3. Sääntöuudistus ja edustajakokous 2023 
4. Jäsenasiat 2023  
5. Osastojen toimintatuen haku 31.12. mennessä 
6. Puheenjohtajapäivä 21.1.2023 
7. Ajankohtaisia luentoja 

 
1. Valtuuston kokouksen 26.11.2022 terveiset 

Seuran valtuusto kokoontui lauantaina 26.11. hybridikokouksessa. Käsittelyssä oli 
sääntömääräiset asiat, kuten toimintakertomus ja talousarvio 2021, toimintasuunnitelma ja 
talousarvio 2023. Lisäksi käytiin keskustelu seuran sääntömuutoksen ajankohtaisesta tilanteesta. 

Seuran toimintasuunnitelman 2023 löydät osoitteesta: https://suomivenajaseura.fi/osastoille/  

2. Toimintaympäristöselvitys 

Seura on toteuttanut vuoden 2022 aikana toimintaympäristöselvityksen, johon on sisältynyt 
jäsenille, kansalaisille, kulttuuritoimijoille ja sidosryhmille toteutetut kyselyt. Tietoa 
kokonaisuudesta sekä 1.11. pidetyn kulttuuriyhteistyötilaisuuden videot löydät osoitteesta 
https://suomivenajaseura.fi/finrusfuture/  

Seuran jäsenkyselyn tuloksien esittelytilaisuuden jäsenille 3.11.2022 videon voit katsoa 
osoitteessa: https://youtu.be/LlBhauUrCuU 

Jäsenkyselyn diat löydät osoitteesta: 
https://drive.google.com/file/d/1uHIap1cmsfMZSnUJGzjnK8n3uAq3SIfU/view?usp=share_link 

3. Sääntöuudistus ja edustajakokous 2023 

Muuttuneen toimintaympäristön seurauksena on syksyn aikana valmisteltu sääntöuudistusta. 
Valtuuston keskustelussa keskityttiin erityisesti hallintorakenteeseen sekä avoimeen pohdintaan 
seuran nimestä ja tarkoituksesta tulevaisuudessa. Valtuustossa sai kannatusta hallituksen 
pohjaesitys rakenteesta, jossa edustajakokous pidettäisiin jatkossa joka vuosi. Samalla valtuusto 
poistuisi seuran rakenteesta. Hallitus käsittelee sääntöluonnokset 15.12.2023 valtuuston 
keskustelun pohjalta, jonka jälkeen ne lähetetään osastoihin vuosikokousten 2023 käsittelyä 
varten. Säännöt on tarkoitus hyväksyä edustajakokouksessa kesällä 2023. Uudistukseen liittyvissä 
asioissa voit olla yhteydessä Riku Savoseen riku.savonen@venajaseura.com 0503281420. 

Edustajakokous pidetään Kajaanissa, näillä näkymin 16.-18.6.2023 viikonloppuna. Kokous on osa 
Ajankohtainen Venäjä – viikonloppua, johon sisältyy kulttuuriohjelmaa ja vierailu Kuhmoon, 
Suomalais-ugrilaiseen kulttuuripääkaupunkiin 2023. Kutsu kokoukseen lähetetään 
sääntöluonnosten ja vuosikokousmateriaalien kanssa seuraavassa osastokirjeessä. 

4. Jäsenasiat 2023  
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Valtuusto hyväksyi 26.11.2022 jäsenmaksukategoriat vuodelle 2023: 

Seuran jäsenmaksu: 28 euroa 
Saman talouden jäsen: 20 euroa  
Rinnakkaisjäsen (toisessa osastossa): 20 euroa 
Nuorisojäsen: 15 euroa 
Vapaajäsen: 0 euroa, osastojen ilmoitukset jäsensihteeri Tarja Ahoselle 
tarja.ahonen@venajaseura.com 31.12.2022 mennessä 

Vapaajäsenyys. Jokaisesta jäsenmaksun maksaneesta jäsenestä 31.12.2022 tilanteessa osastolle 
kertyy 10 euroa. Uutena käytäntönä osasto voi laskuttaa jäsenmaksuosuuden seurasta heti 
alkuvuonna, kun 31.12.2022 maksaneiden jäsenmäärä on vahvistettu. 

Kannatusjäsenyys. Valtuusto otti käyttöön säännöissä mainitun kannatusjäsenyyden. Jäsen voi 
olla seuran kannatusjäsen kuulumatta mihinkään osastoon maksamalla 28 euroa tai suuremman 
tukisumman. Jäsen voi myös kuulua osastoon ja maksaa lisäksi ylimääräistä kannatusmaksua.  

Jäsenrekisterikoulutus. Uuden jäsenrekisteri CRM:n käyttöönottovuosi on takana ja isoimmat 
”lastentaudit” on selätetty. Kehitämme rekisteriä edelleen ja järjestämme jäsenrekisterineuvontaa 
uusille ja nykyisille rekisterinkäyttäjille kevään ajan. Aikataulun tiedotamme seuraavassa kirjeessä. 

5. Osastojen toimintatuen haku 31.12.2022 mennessä 

Osastojen toiminta-avustuksia on vuodelle 2023 valtuuston päätösten mukaisesti seuralla 
yhteensä 12 000 euroa. Lisäksi aluerahastoista voidaan tukea alueellisia hankkeita. Hakuajat ovat 
31.12.2022, 30.4.2023, 31.8.2023 sekä tuen riittäessä 31.10.2023. Avustusta haetaan sähköisellä 
lomakkeella osoitteessa https://suomivenajaseura.fi/osastoille/avustukset/  
Nyt joulukuussa kannattaa siis jo hakea rahaa kevään toimintoihin, vaikka suunnitelmat olisivat 
vielä alustavia. 

6. Puheenjohtajapäivä 21.1.2023 

Seuran puheenjohtajapäivä järjestetään Zoomissa lauantaina 21.1.2023 klo 11-14. Nimestään 
huolimatta kaikki toiminnan järjestämisestä kiinnostuneet jäsenet ovat tervetulleita. Päivä sisältää 
tiedotusta ja yhteistä keskustelua vuoden ajankohtaisista asioista, kuten 
toimintaympäristöstämme, sääntöuudistuksesta ja osastojen toiminnasta vuonna 2023. 

Ilmoittautuminen https://forms.office.com/e/hFKASw9Q7e  

7. Ajankohtaisia luentoja 

Anna Helle & Pia Koivunen (toim.): Neuvostoliitto muistoissa ja mielikuvissa (2022). 
Kirjan esittelytilaisuuden (pidetty 1.12.22) tallenteen voi katsoa seuran YouTube-kanavalta.   
https://www.youtube.com/watch?v=HX7QlOlccGs . Kirjassa on artikkeleita historiantutkijoilta 
ympäri Suomea (esim. Tampere, Turku, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Rovaniemi), jotka ovat 
mielenkiintoisia esiintyjiä osastojenkin tilaisuuksiin. Vaikka kirja käsittelee historiaa, tutkijat 
pystyvät peilaamaan sitä myös nykyiseen tilanteeseen. 

Uudet kansalaisvapauksien rajoitukset Venäjällä-webinaari 7.12.2022 klo 17  
https://osastot.suomivenajaseura.fi/event/uudet-kansalaisvapauksien-rajoitukset-venajalla-
webinaari/ Ilmoittautuminen: 
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ClIw7SytTGWWp0v6X_sxAQ  
Tilaisuus tarjoaa ajankohtaista tietoa myös osastojen yhteistyösuhteiden näkökulmasta. 
Webinaarista ei tehdä tallennetta asian herkkyyden ja tilanteen jatkuvan muutoksen vuoksi.  
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Webinaariin liittyen meiltä lähti vahingossa väärä (rekisteriohjeita sisältävä) sisältö jäsenrekisteristä 
uutiskirjeenä ke 30.11. Oikea sisältö (webinaari) tuli hetkeä myöhemmin jäsenille. Pahoittelemme 
ylimääräistä lähetystä!   

Lähetämme seuraavan, vuosikokousasioita 2023 käsittelevän kirjeen viimeistään tammikuun 
2023 alussa. Hyvää adventin aikaa, itsenäisyyspäivää, joulua ja uutta vuotta, jos emme enää 
tapaa seuratoiminnan merkeissä tänä vuonna! 

Seuran työntekijät 

 


