Saimaan Nuorisoseurat
Toimintakertomus 2019
Johdanto
Saimaan Nuorisoseurojen tehtävänä on toimia paikallisten nuorisoseurojen tukena omalla
toimialueellaan, sekä kehittää ja mahdollistaa alueella tehtävää kulttuurista lapsi- ja nuorisotyötä.
Vuonna 2019 keskusseuran toimintaa on ohjannut nuorisoseurastrategia ja Nuorisoseurajärjestön
kolmivuotisohjelma Tekemisen riemua! Nuorisoseuratoiminnan pääperiaatteet vuosina 20192021, sekä järjestössä yhteisesti sovitut tavoitteet.
Saimaan Nuorisoseurojen työntekijät ovat mukana suunnittelemassa ja kehittämässä järjestön
toimintaa. Toiminnanjohtaja on osallistunut valtakunnallisen seuratoiminnan tukiverkoston ja
tanssin osaamisverkoston toimintaan ja suunnittelija on osallistunut valtakunnallisen
harrastustoiminnan tukiverkoston ja teatterin osaamisverkoston toimintaan.
Vuoden 2019 aikana valmistauduttiin vuonna 2020 tulevaan Saimaan Nuorisoseurojen 130vuotisjuhlavuoteen. Seuroja pyydettiin ilmoittamaan tapahtumansa juhlavuoden kalenteriin,
juhlavuotta varten tehtiin oma logo ja julistepohja. Seuroilla oli mahdollisuus hakea tukea
juhlavuoden tapahtumiensa toteuttamiseen. Päätettiin myös esitellä alueen nuorisoseurat
keskusseuran facebook-sivulla vuoden 2020 aikana.
Saimaan Nuorisoseurojen painopistealueina vuonna 2019 ovat olleet:
 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
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seurassa järjestetään. Kannustamme seuroja järjestämään luova lava –leirejä ja
aloittamaan luova lava –kerhoja.


Tukea Nuorisoseurapolulle
Tuemme nuorisoseuroissa järjestettävää kerhotoimintaa hakemalla Etelä-Suomen
aluehallintovirastolta kerhotoiminta-avustusta ja palkkaamalla sen turvin ohjaajia seurojen
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

Tavoite

Toteuma

Innostamme seuroja
järjestämään Luova lava –leirejä
kesällä 2019.

alkukevät

Alueella toteutetaan
kolme luova lava –
leiriä.

Kesällä 2019 järjestettiin kaksi
Luova lava –päiväleiriä. Imatran leiri
toteutettiin Vuoksenniskan
Nuorisoseuran talolla,
Asemapaikalla 3.-7.6. Leirillä oli 17
osallistujaa. Leirin järjestelyistä
vastasi keskusseura.

Välitämme seuroille leirien
järjestämiseen tarvittavaa
materiaalia.
Avustamme seuroja luova lava –
kerhotoiminnan
käynnistämisessä.

Seurat hakevat tukea
leiritoiminnan
järjestämiseen.
elokuu
2019

Vähintään kolmen
luova lava –kerhon
käynnistäminen

10.-14.6. järjestettiin Luova lava –
leiri Luumäellä, Jurvalassa
yhteistyössä Kangasvarren
Nuorisoseuran kanssa. Leirillä oli 13
osallistujaa.
Molempien leirien pääohjaajana
toimi Laura Kiretti, ja apuohjaajina
Oona Jouhki ja Sandra Strömberg.
Syyskuussa käynnistyi kaksi Luova
lava –kerhoa Luumäellä, Jurvalassa
ja Kouvolassa Tirvan
Nuorisoseurassa. Jurvalan kerhon
ohjaajana on toiminut Heidi Haiko
ja Tirvan kerhon ohjaajana Susanna
Nykänen. Osallistujia kerhoissa on
ollut yhteensä 16.
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Kehitämme ohjaajahuoltoa ja
järjestämme ohjaajien
olohuoneen.

marrasjoulukuu

20 ohjaajaa osallistuu
ohjaajien
olohuoneeseen

Ohjaajien olohuone järjestettiin
30.11. Paikalla oli 14 ohjaajaa.

Haemme Avi:lta tukea
paikalliseen
harrastuskerhotoimintaan.

joulukuu

Kerhotoimintaa 7
jäsenseurassa, jonka
piirissä 200
kerholaista.

Avustamme seuroja
kerhotoiminnan
käynnistämisessä ja ohjaajien
rekrytoinnissa.

elokuu

Suunnitellut kerhot
saadaan
käynnistettyä.

Lukuvuosille 2018-2019 ja 20192020 saatiin molemmille
kerhoavustusta 10 000 euroa.
Kevätlukukaudella 2019 oli
kerhotoimintaa seitsemässä
seurassa, yhteensä 11 kerhoa.
Kerholaisia oli yhteensä 140.

Teemme kerhotoiminnasta
raportin Avi:lle ja tilitämme
avustuksen.

toukokuu

Annamme seuroille ohjausapua
tarvittaessa.

kevät
syksy

Kaikista kerhoista
saadaan tarvittavat
tiedot määräajassa.

Uuden toiminnan
käynnistäminen ja
uusien harrastajien
mukaan saaminen.

Syksyllä 2019 käynnistyi
seitsemässä seurassa yhteensä 14
kerhoa. Kerholaisia on ollut
yhteensä 196.
Lukuvuoden 2018-2019
kerhoavustus tilitettiin kesäkuussa
2019 ja uusi avustushakemus
tehtiin joulukuussa.
Toiminnanjohtaja ohjasi
Kangasvarren Nuorisoseuran
FolkJam-ryhmää kevätkaudella 10
kertaa ja syyskaudella kolme kertaa.
Toiminnassa on ollut mukana noin
10 henkilöä.
Suunnittelija ohjasi Tirvan
Nuorisoseuran näytelmäryhmää
kevätkaudella 14 kertaa,
ohjaustunteja kertyi 64.
Kangasvarren aikuisten
teatteriryhmää suunnittelija ohjasi
kevään aikana 3 kertaa, yhteensä 6
ohjaustuntia.
Suunnittelija avusti seuroja kerhoohjaajien etsimisessä.

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

kevät
syksy

Kerhotoiminnan
vakiinnuttaminen
seurojen omaksi
toiminnaksi

Toimistolta on annettu seuroille
palkanmaksupalveluja.
Taavetin Näyttis toimi kevätkauden,
syyskaudella kerhoa ei enää saatu
käynnistettyä. Suunnittelija teki
Näyttikseen kevätkaudella 6
ohjauskäyntiä.
Suunnittelija koordinoi
Kangasvarren Luova lava –kerhon
toimintaa.
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1.2. Koulutus
Toimenpiteet:

Aikataulu

Tavoite

Toteuma

Knoppi-koulutuksen
järjestäminen

12.13.10.
2.-3.11.

10 uuden ohjaajan
kouluttaminen alueen
nuorisoseuroihin.

Knoppi-koulutus ei toteutunut.

Aikuisten teatterileirin
järjestäminen.

12.13.10.

Leirille osallistuu 20
teatterin harrastajaa.

Aikuisille järjestettiin kaksi
teatterikoulutusta.
Improvisaatioteatterikoulutus
järjestettiin 9.3. Koirakiven
Nuorisoseuran talolla. Koulutukseen
osallistui 23 henkilöä.
Klovneriakoulutus järjestettiin
Teatterimetakan yhteydessä 16.11.
Vuoksenniskan koululla.
Koulutukseen osallistui 15 henkilöä.
Molempien kurssien kouluttajana
toimi teatteriagentti Sami Sivonen.
Aikuisten kansantanssileiri ei
toteutunut.
Tanssin harrastajille järjestettiin
tanssin päivä 12.10.
Lappeenrannassa. Aiheena Saa
tanssia! –kansanomaiset
paritanssit.
Lasten työpajassa oli 18 tanssijaa, ja
aikuisten työpajassa 19 tanssijaa.
Kouluttajana toimi
paritanssilähettiläs Maiju Laurila.
Tarjolla olevista koulutuksista
tiedotettiin seuratiedotteessa ja
ohjaajatiedotteessa.

Aikuisten kansantanssileirin
järjestäminen.

16.17.3.

Leirille osallistuu 45
kansantanssin
harrastajaa.

Kansantanssiohjaajien
perusopinnoista ja syventävistä
opinnoista tiedottaminen.

perusopinnot:
19.20.1.
9.-10.2.
16.17.3.

Saada alueelle uusia
kansantassin
perusohjaajakoulutuks
en käyneitä ohjaajia.

Muiden järjestämistä
teatterikoulutuksista
tiedottaminen

jatkuva

Alueen
teatteriohjaajat ja
harrastajat osallistuvat
alan koulutuksiin.

Teatterikoulutuksista tiedotettiin
alueellisen teatteritoimijoiden
uutiskirjeen välityksellä.

Osallistuminen
valtakunnalliseen Knoppi –
kouluttajakoulutukseen.

15.17.2.

Osallistutaan liiton
järjestämään
koulutukseen

Suunnittelija osallistui
koulutukseen.
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Ohjaajat osallistuvat
kansantanssiohjaajille
tarkoitettuihin
syventäviin opintoihin.

Ensimmäisen improliigan
järjestäminen Etelä-Savon
alueella.

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

kevät
2019

Liigaan osallistuu neljä
paikallisseuraa. Liiga
painottuu
koulutukseen.

Improliiga –ottelu järjestettiin
improkurssin päätteeksi Koirakiven
Nuorisoseuran talolla 9.3.
Improliigan otteluun osallistui neljä
joukkuetta. Voittajaksi selviytyi
Ristiinan Nuorisoseuran joukkue.

Aikataulu

Tavoite

Toteuma

tammikesäkuu

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

Kalenat toteutettiin 6.-9.6.
Lappeenrannassa. Tapahtuma
järjestettiin yhdessä Suomen
Nuorisoseurojen kanssa.
Tapahtumassa oli mukana myös
Karjalainen Nuorisoliitto.

Kalenat
6.-9.6.

Toiminnanjohtaja
kuuluu Kalenoiden
johtoryhmään.
Alueelta kootaan
järjestelytoimikunta
suunnittelemaan ja
toteuttamaan
käytännön järjestelyjä.

Saimaan Nuorisoseurat vastasi
tapahtuman käytännön
järjestelyistä (mm. tilat, luvat,
talkooväki, opastus, kuljetukset)
Päävastuussa Kalenoiden
järjestelyistä oli suunnittelija Minna
Pasi. Apuna järjestelyissä oli
alueelta koottu
järjestelytoimikunta.
Toiminnanjohtaja kuului Kalenoiden
johtoryhmään yhdessä Jukka
Heinämäen ja Joonas Pokkisen
kanssa, ja vastasi tapahtuman
talkooväestä.
Liiton kanssa tehtiin sopimus
tapahtuman järjestämisestä ja
kulujen korvaamisesta.
Kalenoissa oli yhteensä 526
osallistujaa eri puolilta Suomea, ja
25 hengen Kulkuset-ryhmä
Petroskoista, Venäjältä.
Talkoolaisia tapahtumassa oli 103,
joista Nuorisoseura Motoran nuoret
(15) ja Nuorisoseura Rajan Nuorten
Kimara –ryhmä (15) osallistui
nuorten talkoolaisten koulutukseen.
Järjestön työntekijöitä
tapahtumassa oli mukana 19.
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Tanssikimara- ja
Teatterimetakka-tapahtumien
järjestäminen

16.17.11.

Tapahtumaan
osallistuu alueen alle
16-vuotiaat
kansantanssin ja
teatterin harrastajat
yhdessä ohjaajiensa
kanssa.
Tavoitteena yhteensä
80 osallistujaa.

Markkinoimme aktiivisesti
valtakunnallisia tapahtumia

jatkuva

Tanssikimara ja Teatterimetakka
järjestettiin Vuoksenniskan koululla
Imatralla 16.-17.11.
Tapahtumissa oli yhteensä 58
osallistujaa ja 9 nuorta talkoolaista.
Tanssijoita kouluttivat Riia Niemelä
ja Maiju Laurila, teatteriharrastajia
Laura Kiretti, Sami Sivonen ja Kari
Kinnari ja Maiju Laurila. Lisäksi
osallistujat pääsivät osallistumaan
sirkus- ja kädentaitopajoihin.

Alueen
harrastajaryhmät
osallistuvat
valtakunnallisiin
tapahtumiin:
+ Folklandia 11.-12.1.
80 osallistujaa alueelta

Alueen harrastajat osallistuivat
valtakunnallisiin tapahtumiin
seuraavasti:

+ Tanssimylly 12.14.4.
katselmukseen
osallistuu neljä
ryhmää alueelta

Tanssimylly 12.-14.4. Tampere
Katselmukseen osallistui kaksi Rajan
Nuorten ryhmää ja kaksi Karjalan
Nuorten ryhmää. Osallistujia
yhteensä 55.
Nuorisoseura Rajan Nuorten
Kimurantti –ryhmä nimettiin
mestaruussarjaan ja Kirjavat –
ryhmä valio+ -sarjaan. Nuorisoseura
Karjalan Nuorten Tyrni -ryhmä
nimettiin taito+ -sarjaan ja Kärri ryhmä mestaruussarjaan.
Toiminnanjohtaja oli työtehtävissä
tapahtumassa.

+ Teatris 24.-26.5.

Valtakunnallinen Teatris –
tapahtuma Jyväskylässä 24.-26.5.
Vuoksenniskan Nuorisoseuran
Pippurit –ryhmä osallistui
tapahtumaan. Suunnittelija oli
työtehtävissä tapahtumassa.

+Valtakunnanllinen
Nuorisoseurafoorumi
24.-26.5.

Valtakunnallinen
Nuorisoseurafoorumi Jyväskylässä
24.-26.5.
Alueelta 5 osallistujaa.

Folklandia 11.-12.1.
Osallistujia 77. Esiintyviä ryhmiä 4.
Työntekijät mukana risteilyllä.

Harrastajateatterikesä Jyväskylässä
16.-18.8.
Tapahtuman yhteydessä
käynnistettiin
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lastenteatteriverkoston toiminta.
Verkostoon kuuluu Saimaan
alueelta 4 henkilöä. Suunnittelija oli
käynnistämässä verkoston
toimintaa.
+ Kääntöpiiri
alueelta edustajat
kääntöpiirissä

Kääntöpiiri Tampereella 6.-7.9.
Alueen edustajana Jenni
Silvennoinen. Toiminnanjohtaja oli
työtehtävissä tapahtumassa.

+ Teatterilaiva 13.14.9.
40 osallistujaa alueelta

Teatterilaiva 13.-14.9.
Alueelta 20 osallistujaa.
Teatterimyllyltä oli esitys risteilyllä,
ja Ristiinan Nuorisoseuran ryhmä
osallistui improliigan loppuotteluun.
Suunnittelija oli työtehtävissä
tapahtumassa.

+Tanssimania 26.29.9.
50 osallistujaa alueelta
+ Däänsleiri 26.-29.9.

Tanssimania ja Dääns –leiri
Tampereella 26.-29.9.
Dääns –leirille osallistui alueelta Ns
Harmonikan nuorten ryhmä ja
Rajan Nuorten Keikaus –ryhmä,
yhteensä 14 osallistujaa.
Tanssimanian koulutuksiin osallistui
Rajan Nuorten Kimurantti-, Kimaraja Kirjavat -ryhmä, sekä Harmonikan
aikuisryhmä, yhteensä 63
osallistujaa.
Toiminnanjohtaja oli työtehtävissä
tapahtumassa.

Tiedotamme Nuorikulttuurin
aluefestarista.

kevät
2019
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4 nuorisoseuran
teatteriryhmän
osallistuminen
aluefestariin.

Teatris- aluetapahtuma
Kuusankoskella 6.4.
katselmukseen osallistui kaksi
ryhmää Vuoksenniskan
Nuorisoseurasta Imatralta.
Suunnittelija oli tapahtumassa
esittelemässä Nuorisoseuratoimintaa .

1.4. Kehittäminen
Toimenpiteet:

Aikataulu

Tavoite

Toteuma

Kartoitamme mahdollisuudet
hakea uutta hanketta tukemaan
nuorisoseurojen toiminnan
kehittämistä.

kevät
2019

Hankkeen
käynnistäminen
vuoden 2019 aikana

Uutta hanketoimintaa ei saatu
käynnistettyä.

Olemme mukana kehittämässä
valtakunnallista
nuorisoseuratoimintaa
osallistumalla verkostojen
työskentelyyn.

jatkuva

Toiminnanjohtaja
osallistuu tanssin
osaamisverkoston ja
suunnittelija teatterin
osaamisverkoston
työskentelyyn.
Molemmat työntekijät
ovat osallistuvat
harrastustoiminnan
tuen työskentelyyn.

Toiminnanjohtaja on osallistunut
tanssin osaamisverkoston ja
seuratuen verkoston toimintaan.
Suunnittelija on osallistunut
teatterin osaamisverkoston ja
harrastustoiminnan tuen verkoston
toimintaan.
Saimaan alueen teatteriagentti
Sami Sivonen on osallistunut
teatteritoiminnan kehittämiseen ja
toiminut kouluttajana alueella.
Vuonna 2019 ei järjestetty teatteriväen tapaamista.

Teatteriväen tapaamisen
järjestäminen.

9.3.

20 osallistujaa mukana
kehittämässä alueen
teatteritoimintaa.

Otamme käyttöön
vapaaehtoisroolikortit ja
opastamme seurojen toimijoita
käyttämään niitä.

koko
vuosi

Roolikortteihin
tutustutaan
seurakäynneillä ja
ohjaajatapaamisissa.

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

jatkuva

Kuulemme lasten ja
nuorten toiveita ja
kehitämme toimintaa
niiden pohjalta.

Korttipakkaa on käytetty
seurakäynneillä. Vuoden aikana
kohdatut seurat saivat oman
korttipakan. Korttipakkoja on
vuoden 2019 aikana jaettu 5 kpl.
Yhteensä Saimaan alueella on jaettu
22 korttipakkaa.
Lasten ja nuorten toiveita ja
palautteita on kerätty Kalenoiden,
ja Teatterimetakan ja Tanssikimaran
yhteydessä.

Tavoite

Toteuma

Vuoden 2019 valinnat
julkistetaan
kevätkokouksessa
2020.

Saimaan Nuorisoseurojen vuoden
nuorisoseuraksi 2019 valittiin
Nuorisoseura Harmonikka, vuoden
ohjaajaksi Milla Sorsa Nuorisoseura
Harmonikasta ja vuoden
nuorisoseuralaiseksi Laura Koponen
Nuorisoseura Rajan Nuorista.

Seuratoiminnan tuki
2.1.
Toimenpiteet:

Kansalaistoiminta
Aikataulu

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

syksy
2019
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Tunnustukset jaettiin Saimaan
alueellisessa Nuorisoseurafoorumissa 1.2.2020.
Osallistumme valtakunnalliseen
seurakäyntipäivään

lokakuu

Seurakäynti yhdessä
alueen
nuorisoseurassa

Valtakunnallisen seurakäynti tehtiin
5.10. Välijoen Nuorisoseuraan,
Savitaipaleelle.

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

jatkuva

Riittävän
talkootyövoiman
saaminen Kalenoihin
ja muihin alueen
tapahtumiin

Kalenoissa oli 103 talkoolaista,
lisäksi Tanssikimarassa/
Teatterimetakassa oli 9 nuorta
talkoolaista.

jatkuva

Seurat osaavat
hyödyntää Skaffin
kautta saatavia tukia.

Seuroille on tiedotettu Skaffin
tarjoamista tukimuodoista, ja
opintokeskuksen järjestämistä
koulutuksista.

Tiedotetaan Skaffilta saatavista
materiaaleista ja koulutuksista.

Organisoimme Presidentti
Svinhuvudin haudan valaisun
5.12.

2.2.
Toimenpiteet:

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

Haudan valaisun hoiti Luumäen
partiolaiset.

Aikataulu

Tavoite

Toteuma

20.1.

Foorumiin osallistuu
toimijoita vähintään
kymmenestä
nuorisoseurasta.

Alueellinen Nuorisoseurafoorumi
järjestettiin Parikkalassa 20.1.
Paikalla oli kuudesta seurasta
yhteensä 19 osallistujaa.
Tapahtumassa oli mukana liiton vs.
toimialajohtaja Henna Liiri.

5.12.

Koulutus

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

Foorumin pääaiheena oli sosiaalisen
median käyttö seuratoiminnassa.

Järjestyksenvalvojakurssin
järjestäminen

kevät
2019

Saimaan Nuorisoseurojen toimintakertomus 2019

Kouluttaa seuroihin
uusia
järjestyksenvalvojia.

Järjestyksenvalvojakurssi
järjestettiin 8.-10.3. ja 15.-17.3.
Välijoen nuorisoseuran talolla,
Savitaipaleella. Koulutukseen
osallistui 17 henkilöä.

Saada uudet
järjestyksenvalvojat
mukaan Kalenoihin.

Kurssilaisista ei saatu
järjestyksenvalvojia Kalenoihin.

Aikataulu

Tavoite

Toteuma

syyskuu

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

Valtakunnallista seuratalopäivää
vietettiin 7.-8.9.

Aikataulu

Tavoite

Toteuma

Tiedotamme seuroja
apurahojen
hakumahdollisuuksista

jatkuva

Seurat saavat tukea
toimintaansa

Seuroille on tiedotettu tahoista
joilta voi hakea apurahoja.

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

syksy

Käydä syksyn 2019
aikana sellaisissa
nuorisoseuroissa jotka
eivät ole osallistuneet
alueellisiin
seuratapaamiseen

Seurakäyntejä ja seurojen juhliin
osallistumisia oli vuoden aikana
seuraavasti:
18.1. ja 18.10. seurakäynti
Tirvan Ns
18.1. Kuivalan nuorisoseuran ensiilta & hermanni- ja
hermanskamerkin jako
11.5. Karjalan Nuorten 100-v
konsertti, Helsinki
29.6. Koirakiven Ns 100 vuotta
25.8. Kuokkalammin Ns 110 vuotta
28.9. Kirvun kk Ns 125 vuotta

2.3.
Toimenpiteet:

Tapahtumat

Kannustamme seuroja
järjestämään seurantalopäivänä
tapahtumia/avoimet ovet
omilla seurantaloilla.

2.4.
Toimenpiteet:

Kehittäminen

Myös Mäntyharjun ja Miettilän
nuorisoseuroilla oli juhlavuosi.
Molemmat seurat täyttivät 125
vuotta.
Tiedotamme uudesta
nuorisoseurarekisteristä ja
koulutamme seurojen toimijoita
sen käytössä.

jatkuva

Nuorisoseurat ottavat
käyttöön uuden
nuorisoseurarekisterin

Tiedotamme valtakunnallisesta
nuorisoseurafoorumista ja
kannustamme seurojen
toimijoita osallistumaan
foorumiin.

24.26.5.

Saada
valtakunnalliseen
nuorisoseurafoorumiin vähintään 20
osallistujaa.
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Tiedotettiin uuden
nuorisoseurarekisterin
käyttöönoton aikataulusta.
Nuorisoseuroja opastettiin
hakemaan tunnukset uuteen
rekisteriin.
Valtakunnalliseen
Nuorisoseurafoorumiin osallistui
alueelta 5 henkilöä.

3. Viestintä, markkinointi ja vaikuttaminen
Toimenpiteet:

Aikataulu

Tavoite

Toteuma

Seurojen omilla tiedoilla
tehtyjen logojen käyttöön
ottaminen.

jatkuva

Jäsenseurat käyttävät
seuralle tehtyä logoa
tiedotuksessaan

Nuorisoseuroille on markkinoitu
logoja. Logoista tiedottaminen
jatkuu.

Markkinoidaan ja esitellään
nuorisoseurojen tarjoamaa
harrastustoimintaa alueellisissa
ja paikallisissa tapahtumissa

jatkuva

Seurat ovat esitelleet toimintaansa
mm. oman paikkakunnan
toritapahtumissa.

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

maalishuhtikuu

Osallistutaan itse ja
kannustetaan seuroja
osallistumaan oman
kuntansa tapahtumiin.
Välitetään seuroille
materiaalia.
Esitettä painetaan
20 000 kappaletta.
Esitteessä mukana
olevat tahot
huolehtivat esitteen
jakelusta.

Tiedottaminen jäsenistölle

jatkuva

Tiedottaminen ulospäin

jatkuva

Seuroille lähetetään
mailchimp –pohjainen
tiedote vähintään
kuusi kertaa vuodessa.
Tiedottamiseen
käytetään myös
nettisivuja ja
facebookia. Sivut
pidetään ajan tasalla.

Saimaan Nuorisoseurat vastasi
esitteen tuottamisesta. Esitteessä
oli mukana 33 teatteritoimijaa.
Esitettä jaettiin Etelä-Karjalan,
Etelä-Savon ja Kymenlaakson
alueella. Esitteen painosmäärä oli
24 000 kpl.
Seuratiedotteita lähetettiin vuoden
aikana 7. Tiedotusta tehtiin myös
omien netti- ja facebook –sivujen
kautta.
Teatteritoimijoille lähetettiin 9
uutiskirjettä.
Valtakunnalliset ohjaajakirjeet
lähetettiin alueen ohjaajille. Niihin
lisättiin tiedot alueen omista
tapahtumista ja koulutuksista.

Etsitään nuorten
harrastajien joukosta
henkilöitä jotka
tiedottavat nuorten
käyttämissä kanavissa
Alueen tapahtumista
tiedotetaan
sosiaalisessa mediassa
sekä mediatiedottein.

Päätettiin perustaa nuorten
sometiimi. Tiimin toiminnan
käynnistäminen siirtyi vuodelle
2020.

Seuroja kannustetaan
tiedottamaan omasta
toiminnastaan eri
tiedotuskanavissa.

Seurat ovat tiedottaneet
toiminnastaan omilla
tiedotuskanavillaan. Lehtijuttuja
toimistolla kerättiin 2019 aikana 55
kpl ja tapahtumamainoksia 27 kpl.

Alueen tapahtumista on tiedotettu
eri tiedotuskanavilla. Seurojen
tapahtumia on mainostettu
Saimaan facebook-sivulla.

Sosiaalisen median osuus
tiedotuskanavana on kasvanut.
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Opastamme seuroja pitämään
nuorisoseurarekisterin ajan
tasalla ja viemään rekisteriin
kaikkien jäsenten osoitetiedot.

jatkuva

Jokainen
nuorisoseuran jäsen
saa
Nuorisoseuralehden

Seuroja on muistutettu jäsenten
yhteystietojen lisäämisestä
nuorisoseurarekisteriin, jotta
jäsenet saavat Nuorisoseuralehden.
Asia ei ole kaikkien seurojen osalta
vielä kunnossa.

Toimenpiteet:

Aikataulu

Tavoite

Toteuma

Johtokunnan kokoukset

jatkuva

Vuoden aikana
pidetään 6 kokousta.

Vuoden aikana pidettiin 8 kokousta,
joista kaksi sähköpostin välityksellä.
Johtokuntaan kuuluivat:
pj Maarit Auvinen
8/8
varsinaiset jäsenet
Sanni Antinniemi
4/8
Rauno Argillander
8/8
Emmy Haltsonen
3/8
Lauri Haltsonen
7/8
Paula Huikko
5/8
Jarmo Koivumäki
4/8
Sini Lindström
7/8
Milla Sorsa
4/8
varajäsenet
Susanna Rasimus
4/8
Teijo Turtiainen
8/8

4. Hallinto

Tarjota nuorille
mahdollisuus tutustua
keskusseuran
päätöksentekoon.

Kevät- ja syyskokousten
järjestäminen

Toiminnan suunnittelu ja
arviointi

28.3.
6.10.

jatkuva
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Kokouksissa paikalla
edustajat vähintään 10
seurasta.

Toimintaa
suunnitellaan ja
arvioidaan yhdessä
johtokunnan kanssa.

Työvaliokunta kokoontui vuoden
aikana 5 kertaa. Työvaliokuntaan
kuuluivat Maarit Auvinen, Lauri
Haltsonen ja Rauno Argillander.
Kevätkokous pidettiin Pertunmaalla
28.3. Paikalla oli 11 virallista
edustajaa 6 nuorisoseurasta.
Syyskokous pidettiin Särkisalmella
27.10. Paikalla oli 16 edustajaa 9
nuorisoseurasta.
Johtokunta suunnitteli vuoden 2020
toimintaa ja arvioi alkuvuotta 2019
Luumäellä, Jurvalassa 31.8.

Tapahtumien
yhteydessä otetaan
lapset ja nuoret
mukaan
suunnittelemaan
toimintaa.

Lapset ja nuoret pääsivät
kertomaan toiveitaan Kalenoiden ja
Tanssikimaran ja Teatterimetakan
yhteydessä. Palautetta kerättiin
myös Luova lava-leirien jälkeen.

Seurat saavat
työkaluja joiden avulla

Ohjaajille on tiedotettu ohjaajien
työkalupakista, josta löytyy sisältöjä

Olemme yhteydessä Saimaan
Nuorisoseurojen toiminnan
rahoittajiin ja tiedustelemme
heidän suhtautumistaan
aluetoimistoksi siirtymiseen.
Saimaan alueen edustajat
osallistuvat liiton valtuuston
kokouksiin.

26.5.
23.24.11.

he voivat ottaa lapset
ja nuoret mukaan
toiminnan
suunnitteluun ja
toteutukseen

myös lasten ja nuorten mukaan
ottamiseen.

Saada tieto voiko
aluetoimisto hakea
apurahoja karjalaisilta
säätiöiltä.

Selvitystyö ei edennyt vuoden
aikana. Johtokunta päätti jatkaa
selvitystyötä aluetoimistoksi
siirtymiseksi vuonna 2020.

Saimaan valtuuston
jäsenet tuovat
terveiset valtuuston
kokouksista

Kevätvaltuustoon Jyväskylässä
osallistuivat Sanni Antinniemi, Lauri
Haltsonen ja Paula Huikko.
Syysvaltuustoon Tampereella
osallistuivat Lauri ja Emmy
Haltsonen ja Jenni Silvennoinen.
Johtokunnan jäseninä toimivat
valtuutetut ovat tuoneet
kokouksista terveiset johtokunnalle.
Syysvaltuuston kokouksessa
Suomen Nuorisoseurojen
hallitukseen valittiin Sanni
Antinniemi ja Lauri Haltsonen.
Merja Skyttä päätti kuusivuotisen
hallituskautensa.

5. Henkilöstö ja talous
Toimenpiteet:

Aikataulu

Tavoite

Toteuma

Saimaan Nuorisoseuroilla on
kaksi päätoimista työntekijää,
toiminnanjohtaja ja
suunnittelija.

jatkuva

Olemassa olevien
työntekijäresurssien
turvaaminen.

Työntekijäresurssit säilyivät
entisellään.

Tarjotaan harjoittelupaikkoja
opiskelijoille ja kesätyöpaikkoja
nuorille Kalenoissa.

jatkuva

Kesätyösetelien, ja muun tuen
hakeminen nuorille
kesätyöntekijöille.
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Tarjotaan
harjoittelupaikka
vuoden aikana
vähintään kahdelle
opiskelijalle.
Työllistetään
kesätyöhön vähintään
kaksi 15-17-vuotiasta
nuorta.

Suvi Rautsiala työskenteli osaaikaisena markkinointi- ja
viestintäassistenttina 1.3.-30.6.2019
ja aloitti määräaikaisessa
työsuhteessa toimistotyöntekijänä
16.12.2019.
Terveydenhoitajaopiskelija Elina
Vornanen oli työharjoittelussa
23.9.-26.11.2019

Oona Jouhki ja Sandra Strömberg
saivat Imatran kaupungin
myöntämät kesätyösetelit. Setelien
avulla he toimivat apuohjaajina
Luova lava –leireillä 3. – 14.6.2019

Selvitetään muut
työllistämismahdollisuudet.

Tavoitteena
palkkatukityöllistämisen jatkaminen.

Työntekijät osallistuvat liiton
järjestämille työntekijäpäiville.

5.-7.2.
3.-5.9.

Saimaan Nuorisoseurojen
omistamien asuntojen
vuokraaminen.

jatkuva

Työntekijäpäiville
osallistumisen kautta
päästään kehittämään
järjestön toimintaa ja
sovitaan toiminnan
yhteisistä tavoitteista.
Asuntojen vuokrausta
jatketaan osana omaa
varainhankintaa.

Happotien ja Kannelkadun asunnot
ovat olleet vuokrattuina.

Saimaan
Nuorisoseurat omistaa
oman toimiston.
Varataan skaffin
kurssitunnit
koulutusten
järjestämistä varten.

Toimisto toimii Saimaan
Nuorisoseurojen omistamassa
huoneistossa Kirkkokatu 12 A 6.
Vuoden aikana on saatu Skaffin
kautta valtionapua 131
kurssituntiin, yhteensä 2882€.

Vuonna 2019 apurahoja saatiin
Karjalan kulttuurirahastolta
10 000€, Karjalaisen
Nuorisoseuratyön Tukisäätiöltä
7000€ ja Alfred Kordelinin
Lappeenrannan rahastolta 800€.
Valtionapu vuonna 2019 oli
49 000€. Valtionapuun ei saatu
kasvua.

Kurssituntien varaaminen
Kansalaisfoorumilta.

jatkuva

Apurahojen hakeminen
rahastoilta ja säätiöiltä

hakuaikojen
mukaan

Haetaan apurahoja
tapahtumien ja
koulutusten
järjestämiseen

Valtionavun hakeminen

syyskuu

Valtionapu
mahdollistaa Saimaan
Nuorisoseurojen
toiminnan
jatkuvuuden. Vuodelle
2019 valtionapua
haetaan 53000€.
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Suvi Rausiala työskenteli
palkkatuella markkinointi- ja
viestintäassistenttina 6.8.20183.2.2019.
Työntekijät osallistuivat
työntekijäpäiville Mikkelissä 5.-7.2.
ja verkossa 3.-5.9.

