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Johdanto 
 
Saimaan Nuorisoseurojen tehtävänä on ollut toimia oman alueensa paikallisten nuorisoseurojen 
tukena Nuorisoseurastrategian mukaisesti, sekä kehittää ja mahdollistaa alueella tehtävää 
kulttuurista lapsi- ja nuorisotyötä.  
 
Keskusseuran toimintaa ohjasi nuorisoseurastrategia ja kolmivuotisohjelma YHDESSÄ – KASVUA, 
KASVATUSTA JA KANSALAISTOIMINTAA 2016-2018. 
 
Saimaan Nuorisoseurat on ollut osa Nuorisoseurojen lastenkulttuurin osaamiskeskusta. Tämän 
lisäksi Saimaan Nuorisoseurojen työntekijöistä suunnittelija Minna Pasi on osallistunut teatterin 
osaamiskeskuksen ja toiminnanjohtaja Tuija-Liisa Leino tanssin osaamiskeskuksen työskentelyyn. 
 
Vuosi 2017 oli Saimaan Nuorisoseurojen 127 toimintavuosi. Saimaan Nuorisoseuroilla on 41 
jäsenyhdistystä, joista 2 sijaitsee Kymenlaakson, 12 Etelä-Savon ja 22 Etelä-Karjalan alueella. 
Muualla Etelä-Suomen alueella sijaitsevia siirtoseuroja on 6. 
 
Vuoden 2017 tärkeimmät tavoitteet ovat olleet: 

 Valtakunnallisen lastenkulttuuritapahtuma Voltin järjestäminen yhdessä Suomen 
Nuorisoseurojen kanssa. Tapahtuma pitää sisällään Kalenat. 

 Paikallisen Nuorisoseuratyön tukeminen järjestämällä ohjaajakoulutusta ja 
harrastustoimintaa tukevia tapahtumia, sekä tapaamalla paikallisia nuorisoseuratoimijoita 
alueellisessa kasvufoorumissa. 

 Nuorten toiminnan kehittämien nuorten tapaamisten kautta sekä tarjoamalla nuorille 
talkootyömahdollisuuksia eri tapahtumissa. 

 
 
 
1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta  
 
1.1. Kulttuuri- ja harrastustoiminta 

 
 

Toimenpiteet: Aikataulu Vastuuhenkilöt ja 
-tehtävät 

Toteuma 

Harrastuskerhotoiminnan 
tuen hakeminen AVI:lta, 
kerhotoiminnan 
koordinointi ja raportointi. 

joulukuu 
 
elokuu-
joulukuu 
 
kesäkuu 

suunnittelija Kevätkaudella 2017 AVI:n 
kerhoavustuksen piirissä oli 
17 kerhoa, joissa oli yhteensä 
242 harrastajaa seuraavissa: 
Lemin, Taavetin, Taipalsaaren 
ja Vuoksenniskan 
Nuorisoseuroissa sekä 
Nuorisoseura Harmonikassa 
ja Rajan Nuorissa. 
 
Syyskaudella kerhotoiminta 
käynnistyi 15 ryhmässä, 
joissa oli mukana 181 
kerholaista. 
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Tempoa tenaviin-kerhojen, 
FolkJam-ryhmien ja 
kansantanssiryhmän 
ohjaaminen 

tammi-
toukokuu ja 
syys-joulukuu 

toiminnanjohtaja Toiminnanjohtaja on 
ohjannut Tempoa tenaviin – 
kerhoja Lemin ja 
Kangasvarren 
Nuorisoseuroissa. Kerhot 
kokoontuivat seuraavasti: 
Lemi 
kevätkausi 11 kertaa, 
syyskausi 14 kertaa. 
Marraskuusta joulukuulle 
ohjaajana toimi Noora 
Immonen. 
 
Kangasvarsi 
kevätkausi 10 kertaa, 
syyskausi 10 kertaa. 
Marraskuusta joulukuulle 
ohjaajana toimi 
puheenjohtaja Maarit 
Auvinen. 
 
Toiminnanjohtaja on 
ohjannut FolkJam-ryhmiä 
seuraavasti: 
Lemi 
kevätkausi 11 kertaa. 
 
Kangasvarsi 
kevätkausi 10 kertaa, 
syyskausi 11 kertaa. 
Marraskuulta joulukuulle 
ohjaajana toimi 
puheenjohtaja Maarit 
Auvinen. 
 
Toiminnanjohtaja on 
ohjannut Lasten 
kansantanssikerhoa 
seuraavasti: 
Lemi 
syyskausi 14 kertaa. 
Marraskuusta joulukuulle 
ohjaajana toimi Noora 
Immonen. 
 
Lastenkulttuurikeskus 
Metkun kautta 
toiminnanjohtaja ja 
puheenjohtaja ovat käyneet 
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pitämässä Lemin 
päiväkodeissa ja 
Sammonlahden koululla 
kansantanssipajoja. 

Teatteriryhmien 
käynnistämisessä 
avustaminen ja 
teatteriryhmien 
ohjaaminen 

tammi-
toukokuu ja 
syys-joulukuu 

suunnittelija Suunnittelija toimi ohjaajana 
ja nuorten ohjaajien tukijana 
Taavetin Nuorisoseuran 
Teatteri-ilmaisun kerho 
Näyttiksessä. Ohjauskertoja 
keväällä 13 ja syksyllä 10. 
 
Suunnittelija toimi Tirvan 
Nuorisoseuran Suomi 100-
vuotisiltamien 
kokonaisuuden ohjaajana. 
Ohjauskertoja syksyllä 7. 
 
Ristiinan Nuorisoseura 
järjesti lasten teatterileirin 
23. – 24.9. Suunnittelija toimi 
leirillä kouluttajana 24.9. 

Teatteritoimijoiden 
sähköpostilistan 
ylläpitäminen ja 
teatteritiedotteiden 
lähettäminen. 

jatkuva suunnittelija Sähköpostilistalla on 480 
vastaanottajaa. Sähköinen 
tiedote on postitettu noin 
kerran kuukaudessa. 

Tanssitoimijoiden 
sähköpostilistan 
ylläpitäminen ja 
tanssiasioista 
tiedottaminen. 

jatkuva toiminnanjohtaja Tanssitoimijoiden 
yhteystietolista pidettiin ajan 
tasalla. Ohjaajille lähetettiin 
tietoa alueellisista ja 
valtakunnallisista 
tanssitapahtumista ja 
koulutuksista. 

100 tapahtumaa 1000 
tarinaa-hanke 

koko vuosi toiminnanjohtaja 
suunnittelija 

Saimaan alueella järjestettiin 
7 lasten ja nuorten 
järjestämään tapahtumaa, 
jotka saivat rahoitusta 
Suomen Nuorisoseuran 
hankkeelta. 
 
Alueelta kerättiin arviolta 
ainakin 150 lasten ja nuorten 
tarinaa. 

Koko Suomi tanssii -
hankkeen huomioiminen 

koko vuosi toiminnanjohtaja Hanke on ollut esillä alueen 
tanssitapahtumissa ja 
ryhmien kokoontumisissa. 
Aikuisten kansantanssileirillä 
tanssittiin humppaa ja 
kuvattiin tanssi videolle. 
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Nuori Kulttuurin Moves-
aluetapahtuman 
tuottaminen 

helmi-
maaliskuu 
tapahtuma 
8.4. 

toiminnanjohtaja Saimaan Nuorisoseurat 
vastasi tapahtuman 
tuottamisesta Imatralle 
Karelia-saliin 8.4. 
Tapahtumaan osallistui 
kaikkiaan noin 300 tanssijaa. 
Esityksiä oli yhteensä 31. 
Tapahtumassa nähtiin neljä 
tanssikonserttia. 
Osallistujaryhmät saivat 
palautteen niin suullisen kuin 
kirjallisen kahdelta 
asiantuntijaraadilta, joissa 
mukana olivat Irja Ahtovirta, 
Nuppu Niemi-Henry, Eveliina 
Pilke ja Johanna Rajala.  
 
Kaksi Nuorisoseura Rajan 
Nuorten kansantanssiryhmää 
osallistui tapahtumaan, joista 
Kimara kansantanssiryhmä 
kutsuttiin valtakunnalliseen 
Moves-tapahtumaan. 

Luova lava lapsille-
päiväleirin järjestäminen  
 
 
 
 
 

huhti-kesäkuu 
 
 
 
 
 
 

toiminnanjohtaja Leiri toteutettiin Imatralla 12. 
– 16.6. Osallistujia leirillä oli 
8. Leirin vastaavana 
ohjaajana toimi Laura Kiretti, 
ja kesätyöntekijöinä, 
apuohjaajina toimivat Meri 
Ahonen ja Emmi Astikainen. 

 
 

1.2. Koulutustoiminta ja ohjaajahuolto 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja 
-tehtävät 

Toteuma 

Knoppi-ohjaajakoulutuksen 
järjestäminen  

jakso I 4.-5.2. 
jakso II 18. – 
19.3. 

suunnittelija KNoppi-ohjaajakoulutus 
järjestettiin ensimmäisen 
kerran paikallisseuran 
toimesta. Vuoksenniskan 
Nuorisoseura koulutti 20 
uutta ohjaajaa 
teatterikerhoihin. 
Suunnittelija ja 
toiminnanjohtaja sekä 
KNoppi-ohjaajakoulutuksen 
helmikuussa 2017 käynyt 
johtokunnan jäsen Henna 
Laitinen toimivat Imatralla 
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järjestetyn koulutuksen 
kouluttajina. 
 

Knoppi-
kouluttajakoulutukseen 
osallistuminen 

17.-19.2. toiminnanjohtaja Toiminnanjohtaja ja 
johtokunnanjäsen Henna 
Laitinen osallistuivat KNoppi-
kouluttajakoulutukseen. 

Elämänkertakirjoittamisen 
valmennuskurssista 
tiedottaminen 

11.-12.3. toiminnanjohtaja 
suunnittelija 

Skaffin kurssista tiedotettiin 
alueen nuorisoseuraväkeä. 

Etelä-Savon ohjaajien 
olohuone 

20.1. suunnittelija 
toiminnanjohtaja 

Tammikuussa Hirvensalmella 
järjestettiin ensimmäinen 
Etelä-Savon ohjaajien 
olohuone Ritva ja Rauno 
Argillanderin kotona. Yhteisen 
ruokailun ja kahvittelun 
lomassa keskusteltiin 
ohjaajuuteen liittyvistä 
asioista. Osallistujia oli 
kaikkiaan yhdeksän.  

Saimaan ohjaajien 
olohuone 

3.11. suunnittelija, 
harjoittelija 

Saimaan ohjaajien olohuone 
järjestettiin Lappeenrannassa. 
Olohuoneen ohjelmaan 
sisältyi toimistolla järjestetty 
ohjaajahuollollinen hetki, 
jonka jälkeen Lappeenrannan 
kaupunginteatterissa käytiin 
yhdessä katsomassa 
teatteriesitys. Osallistujia 
yhteensä 26. 
 

Aikuisten tanssi- ja 
teatterileirin järjestäminen 

11.-12.3. toiminnanjohtaja 
suunnittelija 

Tanssileiri järjestettiin 
Ruokolahden opistolla 11. – 
12.3. Kouluttajana toimivat 
Petri Hoppu ja Jutta Wrangén. 
Osallistujia yhteensä 47. 
 
Teatterileiri kutistui 
Näyttämölaulukoulutukseksi, 
joka järjestettiin samassa 
paikassa Tanssileirin kanssa 
12.3. Kouluttajana toimi 
Hanna Kaskela. Osallistujia 10. 

 
 
1.3. Tapahtumat 
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Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja 
-tehtävät 

Toteuma 

Moves-aluetapahtuman 
tuottaminen yhteistyössä 
Lappeenrannan kaupungin 
nuorisotoimen kanssa 

8.4. toiminnanjohtaja Saimaan Nuorisoseurat 
vastasi tapahtuman 
tuottamisesta Imatralle 
Karelia-saliin 8.4. 
Tapahtumaan osallistui 
kaikkiaan noin 300 tanssijaa. 
Esityksiä oli yhteensä 31. 
Tapahtumassa nähtiin neljä 
tanssikonserttia. 
Osallistujaryhmät saivat 
palautteen niin suullisen kuin 
kirjallisen kahdelta 
asiantuntijaraadilta, joissa 
mukana olivat Irja Ahtovirta, 
Nuppu Niemi-Henry, Eveliina 
Pilke ja Johanna Rajala.  
 
Kaksi Nuorisoseura Rajan 
Nuorten kansantanssiryhmää 
osallistui tapahtumaan, joista 
Kimara kansantanssiryhmä 
kutsuttiin valtakunnalliseen 
Moves-tapahtumaan. 

Valtakunnallisista 
tapahtumista 
tiedottaminen ja niihin 
osallistuminen. Työntekijät 
tarvittaessa työtehtävissä 
tapahtumissa. 

koko vuosi toiminnanjohtaja 
suunnittelija  

Folklandialle 13.-14.1. 
osallistui alueelta 50 henkilöä, 
mukana oli kaksi esiintyvää 
kansantanssiryhmää. 
 
Toiminnanjohtaja osallistui 
Tanssimyllyn 31.3.-2.4. 
talkootehtäviin. Tapahtumaan 
osallistui kolme 
kansantanssiryhmää alueelta. 
 
Ramppikuumeesta 21.-23.4. 
tiedotettiin alueen 
nuorisoteatteriryhmiä. 
Suunnittelija osallistui 
tapahtuman talkootehtäviin 
Kankaanpäässä. 
 
Jyväskylän 
Harrastajateatterikesästä 5.-
11.7. tiedotettiin alueen 
harrastajateatteriryhmiä. 
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Europeade-tapahtumaan 26.-
30.7. Turussa osallistui yksi 
kansantanssiryhmää alueelta. 
 
Kansantanssin Kääntöpiiriin 
osallistui Merja Skyttä, Jenni 
Silvennoinen ja Suvi Puranen, 
Lasten kulttuurin verkostoon 
osallistui Suvi Puranen ja 
teatteriagenttien tapaamisiin 
Sami Sivonen alueelta. 
 
Tanssimaniasta ja Dääns-
leiristä 29.9. – 1.10. 
tiedotettiin alueen 
harrastajia. Toiminnanjohtaja 
toimi tapahtuman 
talkootehtävissä. 
Tanssimaniaan osallistui 
kolme kansantanssiryhmää ja 
Dääns-leirille Kimara ja 
Keikaus kansantanssiryhmät 
alueelta. 
 
Suunnittelija osallistui 
teatterilaivalle 15. – 16.9. 
Alueelta osallistujia 10. 

Valtakunnallisen 
lastenkulttuuritapahtuman 
Voltin (Kalenat, Nurtsi ja 
Valokeila järjestäminen  
yhdessä liiton kanssa. 
 
Saimaan Nuorisoseurojen 
vastuulla on tapahtuman 
käytännön järjestelyt. 

tammi-
kesäkuu 

suunnittelija 
toiminnanjohtaja 
johtokunta 

Voltti järjestettiin 
Lappeenrannassa 8. – 11.6. 
Osallistujia tapahtumassa oli 
kaikkiaan 1100.  
 
Saimaan työntekijät ja 
luottamushenkilöt 
osallistuivat tapahtuman 
suunnitteluun ja toteutukseen 
liiton kanssa tehdyn 
sopimuksen mukaisesti. 
Talkooväkeä alueelta 
tapahtumassa oli 150. 
 
Keskusseurassa oli 
harjoittelija Anu Pesari Saimia 
ammattikorkeakoulusta 
terveydenhoidon 
koulutusohjelmasta 
toteuttamassa tapahtuman 
turvallisuus- ja pelastus- sekä 
EA-suunnittelua. 



Saimaan Nuorisoseurojen toimintakertomus 2017 
 

9 

 

 
Lisäksi keskusseura työllisti 
Plan Suomen kautta neljä 
nuorta kesätyöhön 
tapahtumaan. Nuorista kaksi 
oli 
maahanmuuttajataustaista. 
 
Osallistujia Saimaan alueelta 
tapahtumassa oli 142 
tanssijaa ja 37 sirkuslaista. 
Näistä nuorisoseurojen 
jäseniä oli 124. 

Teatterimetakka- ja 
Tanssikimara-tapahtumien 
järjestäminen 

11.-12.11. suunnittelija 
harjoittelija 

Tanssikimara ja 
Teatterimetakka tapahtumat 
järjestettiin Imatralla 
Vuoksenniskan koululla.  
 
Tapahtuman turvallisuus-, 
pelastus- ja EA-suunnittelun 
toteutti syksyn aikana 
keskusseurassa 
terveydenhoitajaopintojen 
harjoittelua Saimia 
ammattikorkeakoululle 
suorittanut Elisa Ristimäki. 
Hän toimi myös toisena 
vastuujärjestäjänä. 
 
Yhteensä tapahtumissa oli 
osallistujia 70, joista osa oli 
Vuoksenniskan Nuorisoseuran 
nuoria talkoolaisia. 
 
Kouluttajina tapahtumissa 
toimivat Elisa Härkönen 
(askartelu), Johanna Juslin 
(tuliteatteri ja teatteri-
ilmaisu), Heidi Haiko (teatteri-
ilmaisu) ja Lotta Terävä 
(kansantanssi). 

Saimaan Improliiga 2017-
2018 

loka-joulukuu suunnittelija 
teatteriagentti 

Saimaan Improliiga käynnistyi 
27.8. joukkueiden yhteisellä 
palaverilla. Liigaotteluita 
järjestettiin 5.10. alkaen kuusi 
kappaletta ennen vuoden 
vaihdetta. Mukana liigassa oli 
kuusi joukkuetta, yhteensä 30 
osallistujaa. Teatteriagentti 
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Sami Sivonen toimi liigan 
kouluttajana ja juontajana. 

 
 
1.4. Kansainvälinen toiminta 

 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja 
-tehtävät 

Toteuma 

Aikuisryhmien 
innostaminen osallistumaan 
Europeade-tapahtumaan 
Turkuun 

26.-30.7. toiminnanjohtaja Yksi alueen aikuisten 
kansantanssiryhmä osallistui 
tapahtumaan. 

 
 
2. Järjestötoiminta 
 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja 
-tehtävät 

Toteuma 
 

Saimaan 
Nuorisoseurafoorumi 

28.1. toiminnanjohtaja 
 

Saimaan Nuorisoseurafoorumi 
järjestettiin Lappeenrannassa. 
Henna Liiri toimi foorumin 
Kasvu-teeman vetäjänä. 
Mukana kokouksessa oli myös 
Ulla Konttinen. Lisäksi 
tapahtumassa käsiteltiin 
rahoitus- ja avustusasioita.  
Osallistujia oli 18, joka tulivat 
11 jäsenyhdistyksestä. 

Nuorisoseurarekisterin 
käytön edelleen 
tehostaminen. 
Toimintaryhmien 
lisääminen rekisteriin. 

jatkuva toiminnanjohtaja 
suunnittelija 

Kaikki seurojen 
puheenjohtajien ja sihteerien 
tiedot löytyvät rekisteristä, 
sekä myös lähes kaikkien 
seurojen jäsenet on viety 
rekisteriin.  
Seurojen toimintaryhmät on 
päivitetty rekisteriin. 

Toiminnan suunnittelu 19.8. toiminnanjohtaja Johtokunta piti vuoden 2018 
toimintasuunnittelupäivän 
Mikkelissä. 

Talkooväen rekrytointi 
Volttiin ja muihin alueen 
tapahtumiin 

jatkuva toiminnanjohtaja 
suunnittelija 

Nuoret talkoolaiset saivat 
ensimmäisen kerran 
koulutusta Voltti-tapahtuman 
talkootöiden yhteydessä. Näin 
talkootöitä opinnollistettiin. 
Koulutuksesta vastasivat 
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Tuula Hyystinmäki 
Opintokeskus 
Kansalaisfoorumista ja Riina 
Kylmälahti Suomen 
Nuorisoseurojen 
työllistämishankkeesta. 
Kaikkiaan tapahtuma keräsi 
150 talkoolaista.  
 
Tanssikimaran ja 
Teatterimetakan yhteydessä 
talkootöissä oli 15 nuorta 
vapaaehtoista. 
 
 

Teatteria teatteria -esitteen 
tuottaminen yhteistyössä 
Kymen Lauteilta tuulee -
esitteen kanssa 

maalis-
toukokuu 

suunnittelija Ensimmäisen kerran julkaistu 
Teatteria! –esite julkaistiin 
Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja 
Kymenlaakson alueella. 
Mukana esitteessä oli 34 eri 
teatteritoimijaa, ja sitä 
painettiin 24 000 kappaletta.  

Vapaaehtoisten 
palkitseminen. 
Alueelta valitaan vuoden 
ohjaaja, vuoden 
nuorisoseura ja vuoden 
nuorisoseuralainen. 

syksy 2017 toiminnanjohtaja 
johtokunta 

Vuoden 2017 nuorisoseuraksi 
valittiin Koirakiven 
Nuorisoseura, ohjaajaksi Virve 
Mattila Tirvan 
Nuorisoseurasta ja 
nuorisoseuralaiseksi Sanni 
Antinniemi Pertunmaan 
Nuorisoseurasta. Palkinnot 
julistettiin syyskokouksessa. 

Alueen Nuorisoseurojen 
juhlavuodet 

 toiminnanjohtaja 
johtokunta 

Nuorisoseura Harmonikka 40 
vuotta, juhla 22.4. 
Särkisalmen Nuorisoseura 110 
vuotta, 28.5. 
Porrassalmen Nuorisoseura 
100 vuotta, juhla 1.6. 
Humalaisten Nuorisoseura 
115 vuotta, juhla 1.10. 

Saimaan Nuorisoseuroihin 
liittyneet seurat ja 
toimintansa lakkauttaneet 
seurat 

 toiminnanjohtaja 
johtokunta 

Saimaan Nuorisoseuroihin on 
vuoden 2017 liittynyt Tirvan 
Nuorisoseura Kouvolasta. 
Toimintansa lakkauttamisesta 
ovat ilmoittaneet 
keskusseuralle Säkkijärven 
Hyppälän Nuorisoseura 
Kouvolasta ja Merenlahden 
Nuorisoseura Taipalsaarelta. 
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3. Viestintä ja vaikuttaminen 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja 
-tehtävät 

Toteuma 
 

Viestintää tehdään järjestön 
viestintästrategian 
mukaisesti 

jatkuva työntekijät Viestintästrategia on 
käytössä. 
 
Keskusseura otti käyttöön 
vuoden aikana uudet 
nettisivut 
www.saimaa.nuorisoseurat.fi. 

Sähköisen seuratiedotteen 
lähettäminen 1-2 
kuukauden välein 

jatkuva toiminnanjohtaja 
suunnittelija 

Vuoden aikana on lähetetty 
neljä seuratiedotetta alueen 
nuorisoseuratoimijoille ja 
järjestön työntekijöille. Tämän 
lisäksi on tiedotettu erikseen 
kevät- ja syyskokouksista ja 
erilaisista tapahtumista. 
 
Ohjaajille lähettiin syksyn 
ohjaajakirje tällä kertaa 
postitse. 

Saimaan Nuorisoseurojen 
nettisivujen siirtämien liiton 
sivujen alle ja niiden 
aktiivinen päivittäminen 
 
Omien facebook-sivujen 
ylläpito ja päivittäminen 

jatkuva toiminnanjohtaja 
suunnittelija 

Keskusseura otti käyttöön 
vuoden aikana uudet 
nettisivut 
www.saimaa.nuorisoseurat.fi. 
 
Keskusseura on tiedottanut 
omalla facebook-sivulla 
säännöllisesti tapahtumista ja 
toiminnasta. 

Jäsenyys seuraavissa 
yhteisöissä ja 
osallistuminen niiden 
kokouksiin: 
Suomen Nuorisoseurat ry 
Suomen Nuoriso-opiston 
kannatusyhdistys 
 

jatkuva toiminnanjohtaja Saimaan alueen valtuutetut 
ovat osallistuneet aktiivisesti 
liiton valtuuston kokouksiin 
sekä Nuorisoseurafoorumiin 
19.-21.5. ja 18.-19.11. Lisäksi 
edustajamme on ollut 
Nuoriso-opiston 
kannatusyhdistyksen 
kokouksissa. 

Saimaalla on oma 
teatteriagentti Sami 
Sivonen, joka toimii 
teatterin 
osaamisverkostossa ja pitää 
yhteyttä alueen 
teatteriväkeen. 

jatkuva Sami Sivonen Sami on osallistunut 
teatteriagenttien tapaamisiin 
ja valtakunnallisen 
teatteritoiminnan 
suunnitteluun. 

http://www.saimaa.nuorisoseurat.fi/
http://www.saimaa.nuorisoseurat.fi/
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Näkyvyys alueen 
tapahtumissa 

 toiminnanjohtaja 
suunnittelija  
alueen 
nuorisoseurat 

Olemme tuoneet oman 
toimintamme näkyväksi esim. 
seuraavissa tapahtumissa: 

 Moves-
aluetapahtumassa 8.4. 

 Lappeenrannan 
vanhan kaupungin 
päivillä 5.-6.8. 

 
4. Hallinto ja talous 
4.1. Hallinto 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja 
-tehtävät 

Toteuma 

Johtokunnan kokoukset jatkuva toiminnanjohtaja 
 

Vuoden aikana pidettiin 
seitsemän johtokunnan 
kokousta, joista kaksi 
sähköpostitse. 
Johtokunnan kokoonpano 
vuonna 2017: 
pj Maarit Auvinen 7/7 
Rauno Argillander 7/7 
Ritva Argillander 7/7 
Paula Huikko 6/7 
Ilpo Ilves 6/7 
Jarmo Koivumäki 5/7 
Henna Laitinen 3/7 
Juho Liiri 4/7 
Paula Ristola 5/7 
varajäsenet 
Eija Spännäri (Inkinen) 1/7 
Teijo Turtiainen 6/7 
 

Kevät- ja syyskokouksen 
järjestäminen 

23.3. ja 31.10. toiminnanjohtaja Kevätkokous pidettiin 
Rautjärvellä Miettilän 
Nuorisoseuran talolla 23.3. 
Paikalla oli 10 virallista 
kokousedustajaa seitsemästä 
eri seurasta. 
 
Syyskokous pidettiin 
Kouvolassa Tirvan Seuralassa 
10 virallista kokousedustaa 
seitsemästä eri seurasta. 

Järjestön 
organisaatiomuutoksen 
seuraaminen ja keskustelun 
jatkaminen aluetoimistoksi 
siirtymisestä. 

jatkuva toiminnanjohtaja 
johtokunta 

Johtokunnan 
toiminnansuunnittelupäivänä 
elokuussa aiheesta 
keskusteltiin laajemmin. Asian 
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tarkastelua päätettiin 
aktiivisesti jatkaa. 

Toiminnan suunnittelu ja 
arviointi 

19.8. toiminnanjohtaja Johtokunta suunnitteli 
vuoden 2018 toimintaa 
Heimarissa Mikkelissä 19.8.  

 
 
4.2. Toimisto ja henkilöstö 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja 
-tehtävät 

Toteuma 

Saimaan Nuorisoseuroilla 
on kaksi päätoimista 
työntekijää, 
toiminnanjohtaja ja 
suunnittelija 

 johtokunta 
 

Toiminnanjohtajana 
työskenteli Tuija-Liisa Leino ja 
suunnittelijana Minna Pasi. 
  

Palkkatukityöllistämisen 
jatkaminen yhteistyössä E-
K:n työvoiman 
palvelukeskuksen kanssa 

jatkuva toiminnanjohtaja Toimistolle haettiin 
palkkatukityöllistettyä 
joulukuussa 2017. Työllistetty 
aloittaa toimintansa vuoden 
2018 puolella.  
 

Harjoittelu- ja 
kesätyöpaikkojen 
tarjoaminen alan 
opiskelijoille ja nuorille 

jatkuva toiminnanjohtaja Etelä-Karjalan osuuspankin 
kautta saatiin 
työllistämisrahaa kahden 
nuoren palkkaamiseen 
kesätyöhön. Työllistetyt 
toimivat Luova lava lapsille – 
päiväleirin ohjaajina. 
 
Planin kautta saatiin 
työllistämisrahaa neljälle 
nuorelle Voltti-tapahtuman 
järjestelytehtäviin. 
 
Vuoden aikana on 
harjoittelussa ollut Saimaan 
Nuorisoseuroilla kaksi 
terveydenhoitajaopiskelijaa. 
Toinen kevätkauden aikana, 
toinen syksyllä. 
 

Työntekijäpäiville 
osallistuminen 

7.-9.2. ja 
5.-7.9. 

toiminnanjohtaja 
suunnittelija 

Työntekijät ovat osallistuneet 
järjestön työntekijäpäiville 
Helsingissä ja Mikkelissä. 
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4.3. Talous 
 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja 
-tehtävät 

Toteuma 
 

Keskusseuran omistamien 
asuinhuoneistojen 
vuokraamisen jatkaminen 

jatkuva toiminnanjohtaja Asunnot olivat vuokrattuna 
koko vuoden. Happotien 
vuokralainen vaihtui 
elokuussa 2017. 
 

Kurssituntien varaaminen 
Kansalaisfoorumilta 

joulukuu toiminnanjohtaja Vuoden aikana käytettiin 84 
kurssituntia. 
 

Apurahojen hakeminen jatkuva toiminnanjohtaja Vuoden 2017 aikana saatiin 
apurahoja seuraavasti: 
Eteläkarjalaisen Nuorisotyön 
tukisäätiöltä 6 500 € 
Karjalan Kulttuurirahastolta 
10 000 € 
Suojasäätiöltä 1 000 € 
AVI:n harrastuskerhorahaa 
10 000 € 
 

Valtionavun hakeminen syyskuu toiminnanjohtaja Valtionapua vuonna 2017 
saatiin 49 000 €. 
 

Puolen henkilötyövuoden 
mittaisen työpanoksen 
käyttäminen 
valtakunnallisen lasten 
kulttuuritapahtuman Voltin 
järjestämiseen, sisältää 
Kalenat 

tammi-
kesäkuu 

suunnittelija 
toiminnanjohtaja 

Voltin käytännön järjestelyt 
sekä työpajatoiminnan 
osittainen suunnittelu ja 
koordinointi olivat 
keskusseuran vastuulla. 
 
Toiminnanjohtaja osallistui 
tapahtuman johtoryhmään, 
troikkaan yhdessä Ulla 
Konttisen ja Jukka Heinämäen 
kanssa. Lisäksi 
toiminnanjohtaja ja 
suunnittelija olivat mukana 
tapahtuman 
ohjelmatoimikunnassa sekä 
vastasivat 
järjestelytoimikunnasta.  
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Suomen Nuorisoseurojen 
kanssa tehtyä sopimusta 
tapahtuman järjestämisestä 
noudatettiin. 

 
 
  
 
 


