
Suomi-Venäjä-seuran osastokirje tammikuu 2023 

Hyvät osastojen luottamushenkilöt! 

Toivotamme teille hyvää alkavaa vuotta 2023! Uuden vuoden toiveenamme on, että tästä vuodesta 
tulisi maailman ja seuran kannalta edellistä helpompi. 

Tässä kirjeessä on tietopaketti seurasta osastojen vuosikokouksia ja muuta toimintaa varten. 

1. Puheenjohtajapäivä 21.1.2023 klo 11-14 
2. Osastojen vuosikokoukset 2023 
3. Jäsenmaksut 2023  
4. Jäsenrekisterikoulutusta 
5. Toimintatilasto 2023 
6. Venäjän aika-lehti 2023 

 
1. Puheenjohtajapäivä 21.1.2023 klo 11-14 

Uuteen vuoteen orientoitumisessa auttaa seuran puheenjohtajapäivä Zoomissa la 21.1.2023 klo 
11-14. Ilmoittautuminen osoitteessa https://forms.office.com/e/hFKASw9Q7e . Päivään ovat 
lämpimästi tervetulleita kaikki johtokunnan jäsenet. Alustavan ohjelman löydätte 
https://suomivenajaseura.fi/osastoille 

2. Osastojen vuosikokoukset 2023 

Osastojen vuosikokousten malliesityslistan, seuran sääntöluonnokset, pohdintaa seuran nimestä, 
edustajakokouskutsun, valtakirjaohjeet ja muut vuosikokoukseen tarvittavat materiaalit löydätte 
osoitteesta https://suomivenajaseura.fi/osastoille . Vuosikokouksen listalla on normaalien 
asioiden lisäksi edustajakokousedustajien valinta sekä keskustelu sääntöluonnoksista. 

Vuosikokouksen palaute sääntöihin lähetetään 31.3.2023 mennessä lomakkeella 
https://forms.office.com/e/0zy64hzPPe , jotta palaute saadaan yhdenmuotoisena. Lomakkeella 
kysytään yleisiä näkemyksiä sääntöprosessista, konkreettisia korjausehdotuksia seuran 
sääntöluonnokseen ja osastojen mallisääntöluonnokseen sekä näkemyksiä nimikysymykseen.  

3. Jäsenmaksut 

Jäsensihteeri Tarja Ahonen on lähettänyt vuodenvaihteen molemmin puolin postitse osastojen 
puheenjohtajille maksuntarkkailulistoja joulukuun tilanteesta. Nyt vuoden alussa käydään läpi vielä 
lopullinen jäsenten maksutilanne ja yhteenveto osastojen jäsenmäärästä 31.12.2022 valmistuu 
tammikuun aikana - lopullinen maksaneiden määrä tiedotetaan osastoihin. Maksaneiden jäsenten 
määrä toimii perusteena osaston jäsenmaksupalautukselle (10 €/maksanut henkilöjäsen sekä 
maksaneet yhteisöjäsenet) sekä osaston edustajakokousedustajien määrän laskennassa 
(1/alkavaa 40 jäsentä). Jäsenrekisterinkäyttäjät löytävät jo nyt jäsenrekisterin Henkilöt-rekisteristä 
suodattimen ”Maksutilanne 31.12.2022”, josta näkee maksaneet, eronneet ja liittyneet. 
Yhteisöjäsenten tiedot löytyvät Yhteisöt-rekisteristä. 

Osasto voi laskuttaa jäsenmaksuosuutensa seurasta heti, kun jäsentilasto on valmistunut 
(summaksi maksaneiden henkilöjäsenten määrä x 10 € + maksaneiden osaston yhteisöjäsenten 
osuus). Lasku lähetetään PDF-muodossa sähköpostiosoitteeseen 02023513@netvisor.fi . Jos 
osastolla ei ole omaa laskupohjaa, voitte käyttää pohjana jäsenmaksujen laskutusta varten tehtyä 
laskupohjaa osoitteessa https://suomivenajaseura.fi/osastoille  
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Vuoden 2023 jäsenmaksulaskut lähtevät vuoden alussa vielä kerran kaikille jäsenille. Eräpäivän 
jälkeen rekisteristä poistetaan kaikki jäsenet, jotka eivät ole maksaneet vuoden 2022 eikä vuoden 
2023 jäsenmaksua. Vuoden 2022 aikana eronneet ja kuolleet jäsenet poistetaan tammikuun 
aikana rekisteristä. Mikäli osastolla on perusteltu tarve ottaa talteen rekisteristä poistettavien 
jäsenten tietoja, se kannattaa tehdä tammikuun aikana. 

4. Jäsenrekisterikoulutus 2023  

Järjestämme jäsenrekisterikoulutusta seuraavasti: 
- Pe 27.1.2023 klo 10-11. Vuosikokouksen valmistelu 1. Osoiteluettelot ja osoitetarrat 
vuosikokouskutsun lähetystä varten 
- Ti 31.1.2023 klo 10-11 Vuosikokouksen valmistelu 2. Jäsen- ja maksutilastot rekisteristä 
toimintakertomukseen 
- to 9.3.2023 klo 10-11 Osaston luottamushenkilöiden päivittäminen jäsenrekisteriin 
- ti 14.3.2023 klo 10-11.30 Uusien jäsenrekisterinkäyttäjien koulutus 1. 
- ma 10.4.2023 klo 10-11.30 Uusien jäsenrekisterinkäyttäjien koulutus 2. (sama sisältö kuin edellä) 

Pyrimme nauhoittamaan koulutukset, jolloin ne voi katsoa myös omalla ajalla. Uusien 
jäsenrekisterinhoitajien koulutukseen ovat tervetulleita myös täydennyskouluttautujat. 

Ilmoittautuminen jäsenrekisterikoulutuksiin: https://forms.office.com/e/qMHqE7JtTr  

5. Toimintatilasto 2022 

Muistuttelemme vuoden 2022 tapahtumien ilmoittamisesta toimintatilastoon. Käytämme 
toimintatilastoa mm. seuran toiminnan laajuuden kuvaamiseen vuosikertomuksessamme, joten 
toivomme osastojen toiminnankin näkyvän siinä mahdollisimman laajasti. Tapahtumat ilmoitetaan 
tilastoon yksi kerrallaan. Jos olet epävarma, oletko jo ilmoittanut jonkin tapahtuman, voit 
tiedustella asiaa Rikulta riku.savonen@venajaseura.com . 

Vuoden 2022 tapahtumat 16.1.2023 mennessä lomakkeella 
https://forms.office.com/r/ugYqnXRZkP . 

Vuonna 2023 toteutuneita tapahtumia voi alkaa ilmoittaa lomakkeella 
https://forms.office.com/e/zhPCStKE5R  

6. Venäjän aika -lehti 

Venäjän Aika Aineistopäivä Ilmestyy 

1/2023 ma 16.1. ke 15.2. 

2/2023 ma 24.4. ke 24.5. 

3/2023 ma 14.8. ke 13.9. 

4/2023 ma 23.10. ke 22.11. 

Aineistot toimitetaan tiedottaja Sisko Ruposelle sisko.ruponen@venajaseura.com aineistopäivään 
mennessä. 

Hyvää alkanutta uutta vuotta! 

Seuran työntekijät 
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