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Jouluinen tervehdys täältä Lappeen Marian kirkon kupeesta!
Takana on jälleen tapahtumarikas vuosi. Leijonan osan vuodesta nappasi varmastikin Voltti 2017 tapahtuma, joka keräsi kesäkuussa Lappeenrantaan lapsia ja nuoria kansantanssin, teatterin sekä sirkuksen
harrastusaloilta. Yli tuhat osallistujaa viihtyi tapahtumassa, joka valloitti kaupungin keskustan. Tapahtuman
järjestäminen oli suuri puristus niin toimistolta kuin aktiivisilta talkoolaisilta, erityisesti Rajan Nuorilta ja
Vuoksenniskan Nuorisoseuralta. Suurkiitos kaikille tapahtuman toteutukseen osallistuneille ja
tapahtumassa mukana olleille! Nyt katseet on käännetty tulevaan ja Kalenat 2019 -tapahtuman suunnittelu
on alkanut liiton taholla. Me pääsemme vuoden vaihteen jälkeen mukaan käytännönjärjestelyjen osalta.
Jos viime vuonna valtakunnallinen tapahtuma vei suurimman osan ajasta, niin tulevana vuonna voimme
taas paremmin keskittyä palvelemaan jäsenseurojamme. Tammikuun lopulla kokoonnumme Ristiinaan,
Löydön kartanolle. Tarkoitus olisi saada mukaan aktiivit mahdollisimman laajalla rintamalla, niin
luottamushenkilöt kuin ohjaajatkin. Päivän aikana käydään läpi liiton tarjoamia valmiita materiaaleja ja
mietitään, millä keinoin voitaisiin saada uutta toimintaa Teidän nuorisoseuraanne.
Kesän kynnyksellä tavataan Särkisalmella NuorisoseuraSensseillä. Siellä on myös tanssikauden avaus, joten
keskustelun ja verkostoitumisen päätteeksi pääsee laittamaan jalalla koreasti. Tarvittaessa varmasti nopea
opastus tanssin saloihinkin onnistuu, jos tanssiaskeleet ovat päässeet unohtumaan.
Muistakaa myös merkitä ensi syksyn osalta kalenteriin valtakunnallinen Nuorisoseurakokous 28.-30.9.
Joensuuhun on luvattu järjestää ennen näkemätön tapahtuma, joka kokoaa monet nuorisoseuralaiset
yhteen. Meiltä matka ei ole edes paha. Karjalan rata vie suoraan tapahtumapaikoille ja Etelä-Savon
puoleltakin matka taittuu nopeasti. Osallistutaanhan tapahtumaan sankoin joukoin? Liiton uuteen
valtuustoon tarvitaan alueeltamme kolme varsinaista valtuuston jäsentä ja kolme henkilökohtaista
varajäsentä seuraavalle kolmevuotiskaudelle.
Monet keskusseurat ovat jo fuusioituneet liittoon, ja keskusseurojen toimistot ovat muuttuneet liiton
aluetoimistoiksi. Kaltaisiamme itsenäisiä keskusseuroja on enää kourallinen. Liiton taholta aika ajoin tulee
tiedusteluja kannastamme yhdistymiseen. Toistaiseksi vakaavaraisena keskusseurana meillä ei ole kiire
asian kanssa. Samankaltainen Etelä-Hämeen Nuorisoseurat siirtyi kuluneen vuoden aikana liiton
aluetoimistoksi. Itse haluan seurata loppuun, kuinka tuo yhdistyminen onnistui. Mahdollisesti EteläHämeestä kutsutaan keskeisiä henkilöitä meille jossain vaiheessa kertomaan kokemuksistaan.
Johtokunnassa ja sääntömääräisissä kokouksissa tähän asiaan pääsee vaikuttamaan parhaalla mahdollisella
tavalla. Kokouspäivämäärät löytyvät tapahtumakalenterista. Keskustelua asian tiimoilta pyritään pitämään
yllä ja tiedotetaan tarpeen mukaan.
Rauhaisaa joulun aikaa ja kaikkea hyvää vuodelle 2018! Toivottavasti tapaamme tapahtumissa, turuilla ja
toreilla!
Maarit Auvinen
Saimaan Nuorisoseurat ry:n puheenjohtaja
puh. 050 328 1418

Opintokeskus Kansalaisfoorumin taloudellinen tuki kursseille 2018 haussa joulukuun ajan
Kun nuorisoseura itse järjestää kurssin, se voi saada valtionapua jopa 21 € /opintotunti (45 min.). Tukea
maksetaan kurssituntien määrän ja kurssin kulujen mukaan.
Kurssituntivaraukset tehdään sähköisessä SkafNet -ohjelmassa joulukuun 2017 aikana koko vuodelle 2018.
Nuorisoseura tekee varauksen jokaisesta kurssista tai kurssikokonaisuudesta, joka on tarkoitus tilittää
omana kurssinaan. Joulukuu on varauskuukausi ja tammikuun 2018 lopulla myönnetyt tunnit löytyvät
SkafNetistä.
Lisätietoja kurssituesta https://kansalaisfoorumi.fi/tuki/jarjesta-kurssi/ ja info@skafnet.fi
Opintokeskus Kansalaisfoorumin taloudellinen tuki yhteisöllisille opintoryhmille v. 2018
Onko nuorisoseuralle tai sen ryhmillä idea projektista, jonka haluaisitte toteuttaa? Haluatteko kokeilla
jotain aivan uutta josta voisi kehittyä vakituista toimintaa yhdistyksellenne? Kokeilevaa, kehittävää ja
samalla uuden oppimista tuetaan yhteisöllisen opintoryhmän tuella.
Tuen haku on jatkuva ja sitä voi hakea vuonna 2018 toteutettavaan toimintaan (1.12.2017- 31.10.2018)
SkafNetissä. Tuki on enintään 500 euroa opiskeluaiheeseen liittyviin kustannuksiin. Tieto hyväksytystä tai
hylätystä hakemuksesta löytyy SkafNetistä, ja tieto lähetetään hakemukseen merkitylle ryhmän ohjaajalle
sähköpostitse.
Lisätietoja opintoryhmä -tuesta https://kansalaisfoorumi.fi/tuki/perusta-yhteisollinen-opintoryhma/ ja
info@skafnet.fi
Saimaan vuoden 2017 valinnat
Saimaan Nuorisoseurojen syyskokouksessa 31.10. julkistettiin alueen vuoden 2017 valinnat. Vuoden
nuorisoseuralaiseksi valittiin Sanni Antinniemi Pertunmaan Nuorisoseurasta. Vuoden ohjaaja tuli Virve
Mattilasta Tirvan Nuorisoseurasta. Vuoden 2017 nuorisoseura alueellamme on Koirakiven Nuorisoseura.
Onnittelut valituille! Teette mahtavaa työtä nuorisoseuroissamme 

Saimaan Improliigasta jäljellä vielä muutama ottelu
IMPROMARATON
su 7.1.
klo 14
Pato Areena, Kuusankosken Taideruukki, Kyminväylä 2, Kuusankoski
Mukana: Jooja, Vastarannan teatteri, AVE
klo 16
Pato Areena, Kuusankosken Taideruukki, Kyminväylä 2, Kuusankoski
Mukana: Kivireen kiskojat, ActI, TEMUTA
FINAALI
su 4.2.

klo 17

Taidekoulu Estradi, Teollisuuskatu 9, Lappeenranta
Mukana: kaikki
Lämpimästi tervetuloa kannustamaan joukkueita!
www.facebook.bom/saimaanimproliiga

SAIMAAN NUORISOSEUROJEN JOHTOKUNTA 2018
puheenjohtaja

Maarit Auvinen, Nuorisoseura Rajan Nuoret

varsinaiset jäsenet

Rauno Argillander, Pertunmaan Nuorisoseura
Ritva Argillander, Pertunmaan Nuorisoseura
Lauri Haltsonen, Vuoksenniskan Nuorisoseura
Paula Huikko, Särkisalmen Nuorisoseura
Ilpo Ilves, Vuoksenniskan Nuorisoseura
Jarmo Koivumäki, Ristiinan Nuorisoseura
Sini Lindström, Nuorisoseura Rajan Nuoret
Paula Ristola, Kuivalan Nuorisoseura

varajäsenet

Susanna Rasimus, Tirvan Nuorisoseura
Teijo Turtiainen, Moinsalmen Nuorisoseura

TOIMISTON YHTEYSTIEDOT
SAIMAAN NUORISOSEURAT RY
Kirkkokatu 12 A 6, 53100 LAPPEENRANTA
www.saimaa.nuorisoseurat.fi, saimaa@nuorisoseurat.fi

toiminnanjohtaja Tuija-Liisa Leino (sairaslomalla)
puh. 040 537 2363, tuija-liisa.leino@nuorisoseurat.fi

suunnittelija Minna Pasi
puh. 040 566 0288, minna.pasi@nuorisoseurat.fi

OPINTOKESKUS KANSALAISFOORUMIN PALVELUT
koulutussuunnittelija Eija Majoinen jää eläkkeelle vuoden 2018 alkupuolella
löydät yhteystiedot muille koulutussuunnittelijoille osoitteesta:
https://kansalaisfoorumi.fi/yhteystiedot

Olemme facebookissa!

