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SUOMI-VENÄJÄ-SEURAN HALLITUKSEN ESITYS VALTUUSTOLLE
SUOMI-VENÄJÄ-SEURAN / PIIRIJÄRJESTÖJEN / OSASTOJEN
YHTEISÖJÄSENTEN JÄSENMAKSUPERUSTEET VUODELLE 2018
1. SUOMI-VENÄJÄ-SEURAN YHTEISÖJÄSENMAKSUPERUUSTEET
Jäsenmaksuryhmä 1.
• suuri yritys, liikevaihto yli 8 milj. e/vuosi
• Ay-liikkeen keskusjärjestö
• kunnallinen keskusjärjestö
• liike-elämän keskusjärjestö

710 e/vuosi

Jäsenmaksuryhmä 2.
• pk-yritys, liikevaihto 1,7-8 milj. e /vuosi
• suuri ammattiliitto

560 e /vuosi

Jäsenmaksuryhmä 3.
• pk-yritys, liikevaihto 0,8-1,7 milj. e /vuosi
• pieni ammattiliitto tai vastaava

360 e/vuosi

Jäsenmaksuryhmä 4.
• urheilualan keskusjärjestö
• opiskelijajärjestöjen keskusjärjestö

260 e/vuosi

Jäsenmaksuryhmä 5.
• pk-yritys, liikevaihto alle 0,8 milj. e/vuosi
• kulttuurialan keskusjärjestö
• harrastealojen keskusjärjestö
• sivistysalan keskusjärjestö
• naisjärjestöjen keskusjärjestö

210 e/vuosi

Jäsenmaksuryhmä 6.
• eläkeläisjärjestö
• nuoriso-, opiskelija ym. järjestö

110 e/vuosi

Näiden perusteiden mukaan seuran hallitus määrää uusien yhteisöjäsenten
jäsenmaksun ja perii vanhojen jäsenten jäsenmaksun v. 2017.
2. PIIRIJÄRJESTÖN YHTEISÖJÄSENMAKSUPERUSTEET VUODELLE 2018
Ammattijärjestöt
Jäsenmäärä
alle
200 jäsentä
201 500 ”
501 - 1.000 ”
yli
1.000 ”

jäsenmaksu e/v.
70
90
140
210

koodi
24
26
28
30
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Nuoriso, opiskelija, urheilu, kulttuuri sekä aatteelliset kansalaisjärjestöt
Jäsenmäärä
____ jäsenmaksu e/v.
koodi
alle
100 jäsentä
40
22
101 200 ”
55
23
210 500 ”
70
24
yli
500 ”
90
26
Liikelaitokset
Ryhmät
Ryhmä 1.
Ryhmä 2.
Ryhmä 3.
Ryhmä 4.

Liikevaihto e
jäsenmaksu e/v.
100.000 - 850.000
110
850.000 - 1.700.000
210
1.700.001 - 8.400.000
410
yli
8.400.001
600

Kunnat ja kaupungit
5 – 9 c/asukas/vuosi
koodi
Kunnat, kaupungit ja liikeyritykset tulee liittää
jos mahdollista piirijärjestön yhteisöjäseneksi.

koodi
27
30
31
97 = pj. laskuttaa

97 = pj. laskuttaa

Näiden perusteiden mukaan piirijärjestön hallitus määrää uusien yhteisöjäsenten
jäsenmaksun ja perii vanhojen jäsenten jäsenmaksun v. 2018
3. OSASTOJEN YHTEISÖJÄSENMAKSUPERUSTEET VUODELLE 2018
Ammattijärjestöt
Jäsenmäärä
Alle - 100 jäsentä.
201 500 ”
501 - 1.000 ”
yli
1.000 ”

jäsenmaksu e/v
55
70
90
110

koodi
23
24
26
27

Nuoriso, opiskelija, urheilu, kulttuuri sekä aatteelliset kansalaisjärjestöt
Jäsenmäärä
jäsenmaksu e/v.
koodi
alle - 100 jäsentä.
35
20
101 - 500 ”
55
23
yli
500 ”
70
24
Näiden perusteiden mukaan osaston johtokunta määrää uusien yhteisöjäsenten
jäsenmaksun ja perii vanhojen jäsenten jäsenmaksun v. 2018.
UUSIEN YHTEISÖJÄSENTEN HANKINTA
Seuran uusien yhteisöjäsenien hankkimiseksi vuonna 2018 toteutetaan uudenlainen uusiin
hankittaviin yhteisöjäseniin kohdistuva kampanja, jossa liittymisvuodelle tarjotaan
konkreettiset palveluedut uusille yhteisöjäsenille seuraavien jäsenmaksukategorioiden
mukaisesti.
Yhteisöjäsenmaksu 200 euroa, sisältää:
o Henkilöjäsenyyteen sisältyvät edut
o jäsenhintaiset viisumit yhteisön edustajille
o Venäjän aika-lehti
o Yhteisön Venäjä-tapahtumille markkinointiapua Seuran paikallisosaston ja alueellisissa
tiedotuskanavissa.
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Yhteisöjäsenmaksu 500 euroa
o Henkilöjäsenyyteen sisältyvät edut
o jäsenhintaiset viisumit yhteisön edustajille
o Venäjän aika-lehti
o yksi ilmainen kertaviisumi
o yksi ilmainen Venäjä-aiheinen asiantuntijaluento
o Yhteisön Venäjä-tapahtumille markkinointiapua Seuran alueellisissa
tiedotuskanavissa.
Yhteisöjäsenmaksu 1000 euroa
o Henkilöjäsenyyteen sisältyvät edut
o jäsenhintaiset viisumit yhteisön edustajille
o Venäjän aika-lehti
o yksi ilmainen vuosiviisumi ja kertaviisumi
o Yhteisön Venäjä-tapahtumille markkinointiapua Seuran valtakunnallisissa
tiedotuskanavissa.
Suomi-Venäjä-Seuran sääntöjen mukaan keskusjärjestön ja piirijärjestön hallitus sekä osaston
johtokunta päättää uuden yhteisöjäsenen yhteisöjäsenmaksun.
Alle 200 euron yhteisöjäsenmaksun osalta hallinnot samalla päättävät palvelut, jotka tarjotaan
uudelle yhteisöjäsenelle.
Seuran yksikkö (keskusjärjestö, piirijärjestö, osasto), johon uusi yhteisöjäsen liittyy, vastaa
palveluiden kustannuksista uuden yhteisöjäsenen osalta joiden jäsenmaksu on 500 euroa tai
suurempi. Asiantuntijaluentojen osalta keskusjärjestön ja piirijärjestöjen henkilökunta
toteuttavat luennot.
Suomi-Venäjä-Seuran sääntöjen mukaan yhteisöjäsen maksaa jäsenmaksun siihen seuran
yksikköön (keskusjärjestö, piirijärjestö, osasto) jonka yhteisöjäsen on.

