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Johdanto
Saimaan Nuorisoseurojen tehtävänä on toimia paikallisten nuorisoseurojen tukena omalla
toimialueellaan, sekä kehittää ja mahdollistaa alueella tehtävää kulttuurista lapsi- ja nuorisotyötä.
Keskusseuran toimintaa ohjaa nuorisoseurastrategia ja Nuorisoseurajärjestön kolmivuotisohjelma,
sekä järjestössä yhteisesti sovitut tavoitteet. Saimaan Nuorisoseurat on osa Nuorisoseurajärjestön
harrastustoiminnan tukea. Lisäksi toiminnanjohtaja osallistuu tanssin osaamisverkoston ja
suunnittelija teatterin osaamisverkoston työskentelyyn.
Saimaan Nuorisoseurojen painopistealueina vuonna 2019 on:
 Pidämme ovet auki
Teemme nuorisoseuratoimintaa tunnetuksi käyttämällä viestinnän eri kanavia, ja tuomalla
toimintaa lähelle ihmisiä. Korostamme viestinnässä että nuorisoseuratoiminta on kaikille
avointa ja jokaisella seuran jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa siihen millaista toimintaa
seurassa järjestetään. Kannustamme seuroja järjestämään luova lava –leirejä ja
aloittamaan luova lava –kerhoja.


Tukea Nuorisoseurapolulle
Tuemme nuorisoseuroissa järjestettävää kerhotoimintaa hakemalla Avilta kerhotoimintaavustusta ja palkkaamalla sen turvin ohjaajia kerhoihin. Järjestämme harrastustoimintaa
tukevia tapahtumia, ja tiedotamme valtakunnallisista tapahtumista ja kannustamme
osallistumaan niihin. Opastamme uuden nuorisoseurarekisterin käyttöönotossa.



Tuemme vapaaehtoistoimintaa
Teemme seurakäyntejä ja järjestämme seurojen välisiä tapaamisia mm. alueellisen
nuorisoseurafoorumin. Tarjoamme mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistoimintaan
alueen tapahtumissa.

1. Harrastustoiminnan tuki
1.1. Toiminta
Toimenpiteet:

Aikataulu

Vastuuhenkilöt ja tehtävät

Tavoite

Innostamme seuroja järjestämään
Luova lava –leirejä kesällä 2019.

alkukevät

toiminnanjohtaja
johtokunta

Alueella toteutetaan
kolme luova lava –
leiriä.

Välitämme seuroille leirien
järjestämiseen tarvittavaa
materiaalia.

Seurat hakevat tukea
leiritoiminnan
järjestämiseen.

Avustamme seuroja luova lava –
kerhotoiminnan käynnistämisessä.

elokuu 2019

Kehitämme ohjaajahuoltoa ja
järjestämme ohjaajien olohuoneen.

marras-joulukuu suunnittelija
toiminnanjohtaja
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Vähintään kolmen
luova lava –kerhon
käynnistäminen.
20 ohjaajaa osallistuu
ohjaajien
olohuoneeseen.

Haemme Avi:lta tukea paikalliseen
harrastuskerhotoimintaan.

joulukuu

suunnittelija

Kerhotoimintaa 7
jäsenseurassa, jonka
piirissä 200 kerholaista.

Avustamme seuroja kerhotoiminnan
käynnistämisessä ja ohjaajien
rekrytoinnissa.

elokuu

Suunnitellut kerhot
saadaan käynnistettyä.

Teemme kerhotoiminnasta raportin
Avi:lle ja tilitämme avustuksen.

joulukuu,
toukokuu

Kaikista kerhoista
saadaan tarvittavat
tiedot määräajassa.

Annamme seuroille ohjausapua
tarvittaessa.

kevät
syksy

toiminnanjohtaja
suunnittelija

Uuden toiminnan
käynnistäminen ja
uusien harrastajien
mukaan saaminen.

Taavetin teatterikerhon ja
Kangasvarren luova lava –kerhon
toiminnan koordinointi ja tukeminen

kevät
syksy

suunnittelija

Kerhotoiminnan
vakiinnuttaminen
seurojen omaksi
toiminnaksi.

Toimenpiteet:

Aikataulu

Vastuuhenkilöt
ja -tehtävät

Tavoite

Knoppi-koulutuksen järjestäminen

12.-13.10.
2.-3.11.

suunnittelija

10 uuden ohjaajan
kouluttaminen alueen
nuorisoseuroihin.

Aikuisten teatterileirin järjestäminen.

12.-13.10.

suunnittelija

Leirille osallistuu 20
teatterin harrastajaa.

Aikuisten kansantanssileirin
järjestäminen.

16.-17.3.

toiminnanjohtaja

Leirille osallistuu 45
kansantanssin harrastajaa.

Kansantanssiohjaajien
perusopinnoista ja syventävistä
opinnoista tiedottaminen.

perusopinnot:
19.-20.1.
9.-10.2.
16.-17.3.

toiminnanjohtaja

Saada alueelle uusia
kansantassin
perusohjaajakoulutuksen
käyneitä ohjaajia.

1.2. Koulutus

Ohjaajat osallistuvat
kansantanssiohjaajille
tarkoitettuihin syventäviin
opintoihin.
Muiden järjestämistä
teatterikoulutuksista tiedottaminen

suunnittelija
jatkuva
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Alueen teatteriohjaajat ja
harrastajat osallistuvat
alan koulutuksiin.

Osallistuminen valtakunnalliseen
Knoppi –kouluttajakoulutukseen.

15.-17.2.

suunnittelija

Osallistutaan liiton
järjestämään
koulutukseen

Ensimmäisen improliigan
järjestäminen Etelä-Savon alueella.

kevät 2019

suunnittelija
teatteriagentti

Liigaan osallistuu neljä
paikallisseuraa. Liiga
painottuu koulutukseen.

Aikataulu

Vastuuhenkilöt
ja -tehtävät

Tavoite

tammi-kesäkuu

suunnittelija
toiminnanjohtaja

Saimaan Nuorisoseurat
vastaa Kalenoiden
käytännön järjestelyistä
liiton kanssa tehdyn
sopimuksen mukaisesti.

1.3. Tapahtumat
Toimenpiteet:
Kalenoiden järjestäminen yhdessä
Suomen Nuorisoseurojen kanssa.

Liiton nimeämät
työntekijät

Tanssikimara- ja Teatterimetakkatapahtumien järjestäminen

16.-17.11.

suunnittelija
toiminnanjohtaja

Toiminnanjohtaja kuuluu
Kalenoiden johtoryhmään.
Alueelta kootaan
järjestelytoimikunta
suunnittelemaan ja
toteuttamaan käytännön
järjestelyjä.
Tapahtumaan osallistuu
alueen alle 16-vuotiaat
kansantanssin ja teatterin
harrastajat yhdessä
ohjaajiensa kanssa.
Tavoitteena yhteensä 80
osallistujaa.

Markkinoimme aktiivisesti
valtakunnallisia tapahtumia

jatkuva
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toiminnanjohtaja
suunnittelija

Alueen harrastajaryhmät
osallistuvat
valtakunnallisiin
tapahtumiin:
+ Folklandia 11.-12.1.
80 osallistujaa alueelta
+ Teatris 24.-26.5.
+ Tanssimylly 12.-14.4.
katselmukseen osallistuu
neljä ryhmää alueelta
+ Kääntöpiiri
alueelta edustajat
kääntöpiirissä
+ Teatterilaiva 13.-14.9.
40 osallistujaa alueelta
+Tanssimania 26.-29.9.
50 osallistujaa alueelta
+ Däänsleiri 26.-29.9.

Tiedotamme Nuorikulttuurin
aluefestarista.

kevät 2019

toiminnanjohtaja
suunnittelija

4 nuorisoseuran
teatteriryhmän
osallistuminen
aluefestariin.

Toimenpiteet:

Aikataulu

Vastuuhenkilöt
ja -tehtävät

Tavoite

Kartoitamme mahdollisuudet hakea
uutta hanketta tukemaan
nuorisoseurojen toiminnan
kehittämistä.

kevät 2019

toiminnanjohtaja

Hankkeen käynnistäminen
vuoden 2019 aikana.

Olemme mukana kehittämässä
valtakunnallista
nuorisoseuratoimintaa osallistumalla
verkostojen työskentelyyn.

jatkuva

toiminnanjohtaja
suunnittelija

Teatteriväen tapaamisen
järjestäminen.

9.3.

suunnittelija

Toiminnanjohtaja
osallistuu tanssin
osaamisverkoston ja
suunnittelija teatterin
osaamisverkoston
työskentelyyn. Molemmat
työntekijät ovat
osallistuvat
harrastustoiminnan tuen
työskentelyyn.
20 osallistujaa mukana
kehittämässä alueen
teatteritoimintaa.

Otamme käyttöön
vapaaehtoisroolikortit ja opastamme
seurojen toimijoita käyttämään niitä.

koko vuosi

toiminnanjohtaja
suunnittelija

Roolikortteihin
tutustutaan
seurakäynneillä ja
ohjaajatapaamisissa.

Mahdollistamme lasten ja nuorten
äänen kuulumisen järjestämällä
tapahtumien yhteydessä yhteisiä
kohtaamisia.

jatkuva

toiminnanjohtaja
suunnittelija

Kuulemme lasten ja
nuorten toiveita ja
kehitämme toimintaa
niiden pohjalta.

Aikataulu

Vastuuhenkilöt
ja -tehtävät

Tavoite

syksy 2019

toiminnanjohtaja

Vuoden 2019 valinnat
julkistetaan
kevätkokouksessa 2020.

1.4. Kehittäminen

2. Seuratoiminnan tuki
2.1.
Toimenpiteet:

Kansalaistoiminta

Vapaaehtoisten palkitseminen.
Alueelta valitaan vuoden ohjaaja,
nuorisoseura ja nuorisoseuralainen.
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Osallistumme valtakunnalliseen
seurakäyntipäivään

Tarjoamme mahdollisuuksia toimia
vapaaehtoistehtävissä alueellisissa
tapahtumissa, ja opastamme
vapaaehtoistoimijoita työtehtävien
hoitamisessa.
Muistutamme seuroja skaffin
kurssituntien hakemisesta ja
mahdollisuudesta perustaa
yhteisöllisiä opintoryhmiä.

jatkuva

toiminnanjohtaja

Seurakäynti yhdessä
alueen nuorisoseurassa.

toiminnanjohtaja

Riittävän talkootyövoiman
saaminen Kalenoihin ja
muihin alueen
tapahtumiin.

jatkuva

Seurat osaavat hyödyntää
Skaffin kautta saatavia
tukia.

Tiedotetaan Skaffilta saatavista
materiaaleista ja koulutuksista.

Organisoimme Presidentti
Svinhuvudin haudan valaisun 5.12.

2.2.
Toimenpiteet:

toiminnanjohtaja

Aikataulu

Vastuuhenkilöt
ja -tehtävät

Tavoite

20.1.

toiminnanjohtaja
suunnittelija

Foorumiin osallistuu
toimijoita vähintään
kymmenestä
nuorisoseurasta.

kevät 2019

toiminnanjohtaja

Kouluttaa seuroihin uusia
järjestyksenvalvojia. Saada
uudet järjestyksenvalvojat
mukaan Kalenoihin.

Aikataulu

Vastuuhenkilöt
ja -tehtävät

Tavoite

syyskuu

toiminnanjohtaja

Saada mukaan ne seurat
joilla on oma seurantalo
tai vakiintunut
kokoontumispaikka.

Aikataulu

Vastuuhenkilöt
ja -tehtävät

Tavoite

Tapahtumat

Kannustamme seuroja järjestämään
seurantalopäivänä
tapahtumia/avoimet ovet omilla
seurantaloilla.

2.4.
Toimenpiteet:

5.12.

Koulutus

Alueellisessa Nuorisoseurafoorumissa
käsitellään sosiaaliseen mediaan
liittyviä aiheita mm.
somekäyttäytymistä ja nuorten
kohtaamista ongelma- ja
kriisitilanteessa.
Järjestyksenvalvojakurssin
järjestäminen

2.3.
Toimenpiteet:

Seurat osaavat käyttää
Skaffin julkaisemia
materiaaleja ja hyödyntää
Skaffin järjestämiä
koulutuksia.
Presidentin hauta on
valaistu 5.12.

Kehittäminen
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Tiedotamme seuroja apurahojen
hakumahdollisuuksista

jatkuva

toiminnanjohtaja,
suunnittelija

Seurat saavat tukea
toimintaansa.

Toteutamme seurakäyntejä ja
keräämme seuroilta tietoa heidän
toiveistaan. Etsimme yhdessä
seuroille sopivia toimintamuotoja ja
jaamme hyviä käytänteitä.

syksy

toiminnanjohtaja

Tiedotamme uudesta
nuorisoseurarekisteristä ja
koulutamme seurojen toimijoita sen
käytössä.

jatkuva

toiminnanjohtaja
suunnittelija

Käydä syksyn 2019 aikana
sellaisissa
nuorisoseuroissa jotka
eivät ole osallistuneet
alueellisiin
seuratapaamiseen.
Nuorisoseurat ottavat
käyttöön uuden
nuorisoseurarekisterin.

Tiedotamme valtakunnallisesta
nuorisoseurafoorumista ja
kannustamme seurojen toimijoita
osallistumaan foorumiin.

24.-26.5.

toiminnanjohtaja
suunnittelija

Saada valtakunnalliseen
nuorisoseurafoorumiin
vähintään 20 osallistujaa.

3. Viestintä, markkinointi ja vaikuttaminen
Toimenpiteet:

Aikataulu

Vastuuhenkilöt ja
-tehtävät

Tavoite

Seurojen omilla tiedoilla tehtyjen
logojen käyttöön ottaminen.

jatkuva

toiminnanjohtaja
suunnittelija

Markkinoidaan ja esitellään
nuorisoseurojen tarjoamaa
harrastustoimintaa alueellisissa ja
paikallisissa tapahtumissa

jatkuva

toiminnanjohtaja
suunnittelija

Tuotamme Saimaan ja Kymenlaakson
yhteisen Teatteria –esitteen ja
välitämme esitteet teatteriryhmien
käyttöön.

maalishuhtikuu

suunnittelija

Tiedottaminen jäsenistölle

jatkuva

toiminnanjohtaja,
suunnittelija

Jäsenseurat käyttävät
seuralle tehtyä logoa
tiedotuksessaan.
Osallistutaan itse ja
kannustetaan seuroja
osallistumaan oman
kuntansa tapahtumiin.
Välitetään seuroille
materiaalia.
Esitettä painetaan 20 000
kappaletta. Esitteessä
mukana olevat tahot
huolehtivat esitteen
jakelusta.
Seuroille lähetetään
mailchimp –pohjainen
tiedote vähintään kuusi
kertaa vuodessa.
Tiedottamiseen käytetään
myös nettisivuja ja
facebookia. Sivut pidetään
ajan tasalla.
Etsitään nuorten
harrastajien joukosta
henkilöitä jotka
tiedottavat nuorten
käyttämissä kanavissa.
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Tiedottaminen ulospäin

jatkuva

toiminnanjohtaja
suunnittelija

Alueen tapahtumista
tiedotetaan sosiaalisessa
mediassa sekä
mediatiedottein.
Seuroja kannustetaan
tiedottamaan omasta
toiminnastaan eri
tiedotuskanavissa.

Opastamme seuroja pitämään
nuorisoseurarekisteri ajan tasalla ja
viemään rekisteriin kaikkien jäsenten
osoitetiedot.

jatkuva

toiminnanjohtaja
suunnittelija

Jokainen nuorisoseuran
jäsen saa
Nuorisoseuralehden.

4. Hallinto
Toimenpiteet:

Aikataulu

Vastuuhenkilöt
ja -tehtävät

Tavoite

Johtokunnan kokoukset

jatkuva

toiminnanjohtaja

Vuoden aikana pidetään 6
kokousta.

Kevät- ja syyskokousten järjestäminen

28.3.
6.10.

toiminnanjohtaja

Toiminnan suunnittelu ja arviointi

jatkuva

toiminnanjohtaja

Tarjota nuorille
mahdollisuus tutustua
keskusseuran
päätöksentekoon.
Kokouksissa paikalla
edustajat vähintään 10
seurasta.
Toimintaa suunnitellaan ja
arvioidaan yhdessä
johtokunnan kanssa.
Tapahtumien yhteydessä
otetaan lapset ja nuoret
mukaan suunnittelemaan
toimintaa.

Olemme yhteydessä Saimaan
Nuorisoseurojen toiminnan rahoittajiin
ja tiedustelemme heidän
suhtautumistaan aluetoimistoksi
siirtymiseen.
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toiminnanjohtaja

Seurat saavat työkaluja
joiden avulla he voivat
ottaa lapset ja nuoret
mukaan toiminnan
suunnitteluun ja
toteutukseen.
Saada tieto voiko
aluetoimisto hakea
apurahoja karjalaisilta
säätiöiltä.

Saimaan alueen edustajat osallistuvat
liiton valtuuston kokouksiin.

26.5.
23.-24.11.

toiminnanjohtaja

Saimaan valtuuston
jäsenet tuovat terveiset
valtuuston kokouksista.

Toimenpiteet:

Aikataulu

Vastuuhenkilöt
ja -tehtävät

Tavoite

Saimaan Nuorisoseuroilla on kaksi
päätoimista työntekijää,
toiminnanjohtaja ja suunnittelija.

jatkuva

johtokunta

Olemassa olevien
työntekijäresurssien
turvaaminen.

Tarjotaan harjoittelupaikkoja
opiskelijoille ja kesätyöpaikkoja nuorille
Kalenoissa.

jatkuva

toiminnanjohtaja,
suunnittelija

Tarjotaan
harjoittelupaikka vuoden
aikana vähintään kahdelle
opiskelijalle.

5. Henkilöstö ja talous

Kesätyösetelien ja muun tuen
hakeminen nuorille kesätyöntekijöille.

Työllistetään kesätyöhön
vähintään kaksi 15-17vuotiasta nuorta.

Selvitetään muut
työllistämismahdollisuudet.

Tavoitteena
palkkatukityöllistämisen
jatkaminen.

Työntekijät osallistuvat liiton
järjestämille työntekijäpäiville.

5.-7.2.
3.-5.9.

toiminnanjohtaja,
suunnittelija

Työntekijäpäiville
osallistumisen kautta
saadaan

Saimaan Nuorisoseurojen omistamien
asuntojen vuokraaminen.

jatkuva

toiminnanjohtaja

Asuntojen vuokrausta
jatketaan osana omaa
varainhankintaa.

Kurssituntien varaaminen
Kansalaisfoorumilta.

jatkuva

toiminnanjohtaja

Apurahojen hakeminen rahastoilta ja
säätiöiltä

hakuaikojen
mukaan

toiminnanjohtaja
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Saimaan Nuorisoseurat
omistaa oman toimiston.
Varataan skaffin
kurssitunnit koulutusten
järjestämistä varten.
Haetaan apurahoja
tapahtumien ja
koulutusten
järjestämiseen.

Valtionavun hakeminen
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syyskuu

toiminnanjohtaja

Valtionapu mahdollistaa
Saimaan Nuorisoseurojen
toiminnan jatkuvuuden.
Vuodelle 2019 valtionapua
haetaan 53000€.

