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Ristiinan, Suomenniemen ja Pertunmaan Nuorisoseurojen puheenjohtajat Esko-patsaan äärellä. Näiden nuorisoseurojen yhteisnäytelmäproduktio
Tukkijoella valittiin Suomen Nuorisoseurojen vuoden 2017 teatteriteoksi Saimaan Nuorisoseurafoorumissa.

Palkitsemisen alkuvuosi
Hyvää alkanutta vuotta Saimaan alueen toimijoille! Olemme saaneet monen kanssa jo kokoontuakin
alkuvuonna. Ilahduttavaa on ollut monenlaiset palkitsemis- ja muistamistilanteet niin kuin alueella
järjestetyt koulutuksetkin. Jos et ehtinyt mukaan aiempiin tilaisuuksiin, on maaliskuussa tulossa tanssista
kiinnostuneille Aikuisten kansantanssileiri Mikkeliin, kaikelle nuorisoseuraväelle avoin valtakunnallinen
Nuorisoseurapäivän juhla Ristiinaan su 18.3. klo 13 (Setälä-sali) ja Teatteriväen tapaaminen Savonlinnaan.
Tapahtumissa tavataan!
Minna

Nuorisoseurojen alkuvuoden muistilista


Muuttuneet toimihenkilöt on ilmoitettava nuorisoseurarekisteriin (https://nuorisoseurarekisteri.fi).
Jos seuralla ei ole tunnuksia rekisteriin, voi tunnukset tilata keskusseurasta
(minna.pasi@nuorisoseurat.fi).



Jos yhdistyksen nimenkirjoittajat muuttuvat, pitää asiasta tehdä muutosilmoitus yhdistysrekisteriin.
Ohjeet, lomakkeet ja sähköisen ilmoittamisen linkit löytyvät osoitteesta www.prh.fi.



Toimintatietojen kokoaminen ja ilmoittaminen hoidetaan myös nuorisoseurarekisterin kautta.
Toimintailmoituslomake löytyy seuran perusnäyttösivun alaosasta. Toimintailmoitukset tulee
jättää rekisteriin 15.2.2018 mennessä. Siis vielä viikko aikaa! Muistattehan, että jäsenmaksut
laskutetaan huhti-toukokuussa toimintailmoituksessa ilmoittamanne jäsenmäärän mukaan.



Muistakaa pitää myös seuran jäsenluettelo ajan tasalla nuorisoseurarekisterissä. Nuorisoseuralehti
toimitetaan rekisterin perusteella kaikkiin nuorisoseuratalouksiin, sähköinen jäsenkortti lähetetään
niille, joiden puhelinnumerot ovat jäsenrekisteristä ja toimintailmoituksen jäsentiedotkin tulevat
automaattisesti jäsenluettelon perusteella yhdellä napin painaluksella, jos tiedot ovat rekisterissä.

Saimaan Nuorisoseurojen kevätkokous
Saimaan Nuorisoseurojen kevätkokous kokoontuu ke 4.4. Välijoen Nuorisoseura Riennon talolle
Männistöön (Männistöntie 10, Savitaipale). Kahvitarjoilu ja valtakirjojen tarkistus aloitetaan klo 17.30, ja
varsinainen kokous käynnistyy klo 18. Kokousmateriaalit lähetetään nuorisoseuroille maaliskuun
puolivälissä.
Lämpimästi tervetuloa!

Saimaan Improliigan voitti helmikuun alussa kisatussa finaalissa Vastarannan teatteri Lappeenrannasta.

Teatteria! – esite
Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Kymenlaakson alueella viime vuonna ensimmäisen kerran
ilmestynyt Teatteria! – esite julkaistaan taas.
Tiedot esitteestä
Esitteestä tehdään nelivärinen ja A5-kokoinen. Esitettä painetaan 24 000 kpl. Jokainen
ilmoittaja saa ryhmälleen 1 000 esitettä tai tarvitsemansa määrän jaettavaksi. Tavoitteena
on, että jokaisen ryhmän kotipaikkakunnan kirjastossa sekä matkailuinfossa esitteitä olisi
ainakin jaossa. Esitteen taittaa graafikko Mari Haiko.
Kustannukset
Koko sivun painovalmis ilmoitus
280 €
½ sivun painovalmis ilmoitus
170 €
¼ sivun painovalmis ilmoitus
100 €
(Saimaan Nuorisoseurat tarjoaa jäsenseuroilleen 20 € alennuksen ilmoituksesta.)
Tarvittaessa ilmoitus voidaan valmistaa, jolloin aineiston toimitus on aiemmin. Ilmoituksen
valmistaminen korottaa hintaa 20 €.
Ilmoittautuminen ja aikataulu
Ilmoittautuminen mukaan esitteeseen tapahtuu ma 19.3. mennessä s-postitse
suvi.rautsiala@nuorisoseurat.fi tai tarvittaessa puhelimitse 040 810 3335. Ilmoittautumisen
yhteydessä kertokaa, tuleeko ryhmältänne valmis pdf-tiedosto vai valmistettava aineisto.
Esitteen aikataulu
ma 19.3. esitteeseen ilmoittautuminen päättyy
to 29.3. valmistettavien ilmoitusten aineiston toimitus
pe 6.4. valmiiden ilmoitusten toimitus
vk 17 esite valmis jaettavaksi

Saimaan Nuorisoseurafoorumissa uutta toimintaa alueelle ideoimassa Pertunmaan ja Koirakiven Nuorisoseurat.

Nuorisoseurakokous Joensuussa
Nuorisoseurakokous järjestetään Joensuussa 28. – 30.9.2018. Kaikki nuorisoseurojen väki on tervetulleita
kokoukseen niin ohjaajat kuin luottamushenkilöt ja muut aktiivit. Äänioikeus kokoukseen määräytyy
seuraavasti: jos jäsen nuorisoseuralla on alle 300 jäsentä, voi seura lähettää kaksi äänioikeutettua
kokousedustajaa Nuorisoseurakokoukseeen. Jos jäseniä on 300 tai enemmän, voi seura läehttää neljä
äänioikeutettua kokousedustajaa.
Ennakkoilmoittautujan edun saa jokainen ennen kesäkuun alkua kokoukseen ilmoittautunut henkilö. Hinnat
julkaistaan seuraavassa Nuorisoseuralehdessä.
Kokoukseen järjestetään linja-autokuljetuksia Oulusta, Seinäjoelta ja Turusta. Tämän lisäksi on suunniteltu
yhteistä junanvaunua kokoukseen menijöille Helsinki – Joensuu välille.
Nuorisoseurakokous valitsee seuraavan valtuuston. Saimaan alueelta valitaan kolme valtuutettua ja heille
kolme henkilökohtaista varavaltuutettua. Kaikki jäsenyhdistykset voivat tehdä esityksiä. Esitykset tehdään
nettilomakkeella, jonka aukeamisesta ilmoitetaan erikseen. Tavoitteena on, että myös Saimaan alueen
osalta valtuustojäsenet täyttävät minimissään 1/3 alle 29-vuotiaita.

Tanssiralli Oulussa ja Lahdessa
Tanssiralli järjestetään tänä vuonna Oulussa 21.4. ja Lahdessa 28. –
29.4. Lasten ja nuorten kansantanssiryhmien katselmuksen
ilmoittautumisaika on jo alkanut, ja päättyy 28.2.2018.
Lue lisää tapahtumasta: www.nuorisoseurat.fi/tanssiralli

Pispalan Sottiisi
Pispalan Sottiisi järjestetään Tampereella 13. – 17.6.2018. Sottiisiviikko huipentuu Työ ja ilonpito –
suurteoksen esitykseen Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Teos tarjoaa esiintymismahdollisuuden
kaikenikäisille ja –tasoisille tanssijoille. Tanssiohjeet, videot ja musiikit löytyvät osoitteesta:
www.tanssinriemu.fi.
Huomio! Tapahtuman pääsyliput myydään Nuorisoseurojen lippukaupassa puoti.nuorisoseurat.fi 15.2.2018
alkaen.
Lisätietoa tapahtumasta saat https://sottiisi.net

Folklandia-risteilyllä eläkkeelle jäävää Ulla Konttista tervehtimässä Kansantanssiryhmä Kimurantti Lappeenrannasta.

Sounds Mikkeli
Nuori Kulttuuritoiminta on siirtynyt Suomen Nuorisoseurojen vastuulle. Tämän vuoden valtakunnallinen
päätapahtuma Sounds järjestetään Mikkelissä 25. – 27.5.2018. Sounds on valtakunnallinen
musiikkikatselmus. Jos tapahtumassa vapaaehtoisena toimiminen kiinnostaa, ota toki yhteyttä Pasi
Saariseen pasi.saarinen@nuorisoseurat.fi. Tapahtumaan kaivataan talkooväkeä.
Lisätietoa tapahtumasta: www.nuorikulttuuri.fi

Lähin aluetapahtuma löytyy Puumalasta la 17.2. klo 12.
Lisätietoa tapahtumasta www.puumala.fi

Saimaan teatterikoulutusviikonloppu keräsi improvisaatiosta ja ohjaajien palautetaidoista kiinnostuneita Lappeenrantaan.

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

Markkinointi- ja viestintäassistentti Suvi Rautsiala
puh. 040 810 3335, suvi.rautsiala@nuorisoseurat.fi

OPINTOKESKUS KANSALAISFOORUMIN PALVELUT
Löydät yhteystiedot koulutussuunnittelijoille osoitteesta:
https://kansalaisfoorumi.fi/yhteystiedot

Olemme facebookissa!

