Toimintasuunnitelma 2021
Johdanto
Saimaan Nuorisoseurat ry:n tehtävänä on toimia paikallisten nuorisoseurojen tukena omalla
toimialueellaan, sekä kehittää ja mahdollistaa alueella tehtävää kulttuurista lapsi- ja nuorisotyötä,
sekä muuta nuorisoseuratoimintaa.
Keskusseuran toimintaa ohjaavat Nuorisoseurastrategia 2020 ja Tekemisen riemua 2019-2021 kolmivuotisohjelma.
Järjestön painopistealueita vuonna 2021 ovat:
Yhteisöllisyyden uusi tuleminen – Nuorisoseurat 140 vuotta
- Juhlavuoden painopiste on yhteisöllisyys
- Yhteinen tarinamme sijainnista riippumatta nuorisoseuralaisina. Erilaisten
Nuorisoseurapolkujen esille tuominen.
- Alueellisen yhdenvertaisuuden edistäminen palveluiden saatavuudessa
- Näkyvyyden ja tunnettuuden lisääminen
Yhdenvertaisuuden edistäminen teoiksi
- Toiminta on aidosti saavutettavaa sijainnista riippumatta
- Paikallisseurat saavat tukea toimintaan sijainnista riippumatta
Toiminta on taloudellisesti vakaata
- Oman rahoituspohjan laajentaminen
- Nuorisoseurat on haluttu yhteistyökumppani
- Paikallisseurojen tukeminen varainhankinnassa
Saimaan Nuorisoseuroihin kuuluu 39 jäsenyhdistystä, joissa vuoden 2019 lopussa oli yhteensä
2502 jäsentä. Saimaan Nuorisoseurojen jäsenseuroista 19 sijaitsee Etelä-Karjalassa, 12 Etelä-
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Savossa, 2 Kymenlaaksossa, ja 6 on siirtoseuroja, joiden kotipaikkoja ovat Helsinki, Pirkkala,
Orimattila, Imatra, Lempäälä ja Parikkala.
Saimaan Nuorisoseurojen painopistealueet vuoden 2021 toiminnassa ovat:
Yhteisöllisyys – Nuorisoseurat 140 vuotta
 Nuorisoseurajärjestön 140-vuotisjuhlavuoden esiintuominen alueen ja paikallisseurojen
toiminnassa.
 Kalenoiden järjestäminen yhdessä Suomen Nuorisoseurojen kanssa.
 Juhlavuoden näyttely Lappeenrannan pääkirjastossa 31.5.-11.6.2021.
 Osallistuminen Suomen suurimpien kakkukahvien toteutukseen 24.6.2021.
 Nuorisoseuratarinoiden kerääminen teemalla ”Miten minusta tuli nuorisoseuralainen, ja
mitä se on minulle antanut”. Tarinat tuodaan esille eri kanavien kautta.
Yhdenvertaisuus
 Paikallisseurojen tukeminen mm. hakemalla keskitetysti AVI:n kerhotoiminta-avustusta
Etelä-Suomen AVI-alueen seurojen kerhotoimintaan.
 Aktiivinen yhteydenpito jäsenseuroihin, seuratapaamiset ja aluefoorumi.
 Saimaan Nuorisoseurat ovat mukana liiton käynnistämässä palvelualueuudistuksessa.
Toiminta on taloudellisesti vakaata
 Alueellisessa Nuorisoseurafoorumissa järjestetään varainhankintakoulutusta.
 Selvitetään, millaisia hankemahdollisuuksia alueelta löytyy, ja tehdään suunnitelma uuden
hankkeen käynnistämisestä.
Valtakunnallisen tai alueellisen koronatilanteen huomioiden tapahtumia, harrastustoimintaa,
koulutuksia ja seuratapaamisia voidaan toteuttaa etä- tai hybridiosallistumismallilla. Turvallisen
toiminnan toteuttamiseksi on suunniteltu erilaisia turvallisia lähitoteutusmalleja, joita
noudatetaan kaikessa toiminnassa kulloisenkin koronatilanteen mukaisesti.
1. Harrastustoiminnan tuki
1.1. Toiminta
Toimenpiteet
Luova lava –leiritoiminnan
laajentaminen, ja materiaalin
välittäminen seuroille.
Luova lava –kerhotoiminnan
käynnistämien syksyllä 2021.
Paikallisen kerhotoiminnan tuen
hakeminen Etelä-Suomen AVI:lta.

Aikataulu
kevät
2021

Vastuu
suunnittelija

syksy 2021
joulukuu
suunnittelija

Tavoite
Kesäkuussa 2021 Luova lavaleiri vähintään kolmella
paikkakunnalla.
Vähintään 2 Luova lava –
kerhoa käynnistyy.
AVI:n tukemaa
kerhotoimintaa 6 seurassa.
Kerhoissa 200 kerholaista.
Suunnitellut kerhot aloittavat
toimintansa.
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Avustaminen seurojen
kerhotoiminnan käynnistämisessä
ja ohjaajien etsimisessä.

elokuu

Raportointi AVI:lle.
Ohjausapua seuroille tarvittaessa.

kesäkuu
kevät- ja
syyskausi

toiminnanjoht.
suunnittelija

Osaamismerkkien
markkinoiminen.

jatkuva

työntekijät

Ohjaajien olohuoneen
järjestäminen.

11.12.

suunnittelija

Olemassa olevien materiaalien ja
ohjaajan työkalupakin
markkinoiminen seuroille ja
ohjaajille.

jatkuva

työntekijät

Aikataulu

Vastuu

Tavoite

23.1.

toiminnanjoht.

Lasten kansantanssiryhmien
ohjaajat osallistuvat
Osallistujia vähintään 30
Osallistujia vähintään 15

Raportin tekeminen.
Toiminnan käynnistämisessä
avustaminen. Kerhojen
ohjaaminen tarvittaessa, mm.
FolkJam –toiminta,
teatteritoiminta.
Kannustetaan ohjaajia ja
seuratoimijoita hakemaan
osaamismerkkejä. Kerrotaan
osaamismerkeistä
seuratapaamisissa.
Ohjaajien olohuone tarjoaa
ohjaajille paikan
verkostoitumiseen ja
virkistäytymiseen.
Vähintään 10 ohjaajaa
osallistuu.
Seurojen toimihenkilöillä ja
ohjaajilla on tieto ohjaajien
työkalupakista, ja liiton
kautta saatavista
materiaaleista.

1.2. Koulutus
Toimenpiteet
Omat koulutukset
- Kalenat –ohjelmistokurssi
-

Tanssileiri
Teatterileiri

13.-14.3.
13.-14.3.

toiminnanjoht.
suunnittelija

-

Etelä-Savon Improliigan
ottelu

13.3.

suunnittelija

Vähintään kolme joukkuetta
osallistuu. Paukkulan
teatterikurssin opiskelijat
mukana järjestelyissä.

-

Tempoa tenaviin –
ohjaajakoulutus

28.-29.8.

toiminnanjoht.
liiton Tetevastaava

Järjestetään koulutus alueen
ohjaajille ja muille
halukkaille. Osallistujia 15.
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- Teatterin päivä
- Tanssin päivä
Liiton järjestämät koulutukset
- Kouluttajakoulutukset
1. Knoppi
2. Höntsä-toiminnan
3. TeTe- koulutus
4. Kansantassiohjaajakoulutuksen
kouluttajakoulutus

13.11.
20.11.
14.-16.1.

suunnittelija
toiminnanjoht.
liiton
harrastustoiminnan suunnittelija,
Tanssin
osaamiskeskus

Osallistujia 15.
Osallistujia 20.
Suunnittelija osallistuu
Höntsä- ja Knoppi –
kouluttajakoulutuksiin ja
toiminnanjohtaja osallistuu
Höntsä- ja TeTe –
kouluttajakoulutuksiin.

-

Knoppi III –jakso & ohjaajapäivät

9.-11.4.

suunnittelija

Knoppi- ohjaajakoulutuksessa
olleet osallistuvat Knopin III
jaksolle. Innostetaan muita
ohjaajia mukaan
ohjaajapäiville.

-

Luova lava –ohjaajien
tapaaminen

11.5.

Liiton Luova
lava –
toiminnan
vastaava

Alueen leiriohjaajat
osallistuvat tapaamiseen.

-

Webinaarit ohjaajille

4 kertaa
vuodessa

Harrastustoiminnan tuki

Kannustetaan alueen ohjaajia
osallistumaan webinaareihin.

Aikataulu

Vastuu

Tavoite

13.5.

suunnittelija

Lastenteatteriryhmät
kokoontuvat alueelliseen
tapahtumaan Imatralle.

1.3. Tapahtumat
Toimenpiteet
Omien tapahtumien järjestäminen
- Lasten teatteritapahtuma

-

Teatterimetakka

16.-17.10.

suunnittelija,
toiminnanjoht.

Alueen alle 16-vuotiaiden
teatterinharrastajien
syystapahtumaan osallistuu
30 lasta ja nuorta.

-

Tanssikimara

20.-21.11.

suunnittelija,
toiminnanjoht.

Alueen alle 16-vuotiaiden
tanssinharrastajien
syystapahtumaan osallistuu
60 lasta ja nuorta.
Osallistujat saavat
tapahtumissa koulutusta
erilaisissa työpajoissa, ja
pääsevät esiintymään
päätöstapahtumassa.
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Valtakunnallisiin tapahtumiin
osallistuminen
- Tanssimylly, Tampere

23.-25.4.

seurojen
ohjaajat

Saimaan alueelta
katselmukseen osallistuu 6
kansantanssiryhmää.

-

Ramppikuume,
Kankaanpää

23.-25.4.

seurojen
ohjaajat

Nuorten
teatterikatselmukseen
osallistuu alueelta 1 ryhmä.

-

Nuori Kulttuuri –festarit,
Pori

21.-23.5.

seurojen
ohjaajat

Tiedotetaan tapahtumasta ja
kannustetaan osallistumaan.

-

Tanssimania & Dääns -leiri,
Tampere

24.-26.9.

toiminnanjoht.
+tanssiryhmien
ohjaajat

Tiedotetaan tapahtumista ja
kannustetaan osallistumaan.
Alueelta 80 osallistujaa.

-

Teatterilaiva, Silja Europa

syyskuu

suunnittelija,
ryhmien
ohjaajat
työntekijät,
talkooväki

Tiedotetaan tapahtumasta.
Alueelta 20 osallistujaa.

Kalenoiden järjestäminen
Lappeenrannassa

10.-13.6.

Saimaan toimistolta hoidetaan
tapahtuman käytännön järjestelyt
liiton kanssa tehdyn sopimuksen
mukaisesti.

Kalenat on järjestön 140vuotisjuhlavuoden
päätapahtuma lapsille ja
nuorille. Alueelta 100
osallistujaa.
Riittävän talkooväen
rekrytointi. Tapahtuman
markkinointi alueella.
Tapahtumaan palkataan
vähintään 2 nuorta
kesätöihin.
Tapahtuman suunnitteluun ja
toteutukseen osallistuu 2
terveydenhoitajiksi
opiskelevaa harjoittelijaa.

Toiminnanjohtaja kuuluu
tapahtuman johtoryhmään.
Alueelta kootaan
järjestelytoimikunta
suunnittelemaan ja toteuttamaan
käytännön järjestelyjä.
Suunnittelija toimii
järjestelytoimikunnan sihteerinä.
1.4. Kehittäminen
Toimenpiteet
Hanketoiminnan mahdollisuuksien
kartoittaminen

Aikataulu Vastuu
koko vuosi työntekijät
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Tavoite
Luodaan uusi kulttuurihanke
Saimaan alueelle, ja haetaan
sille rahoitusta.

Tanssin ja teatterin verkostojen
työskentelyyn osallistuminen.

jatkuva

työntekijät

Toiminnanjohtaja kuuluu
tanssin verkostoon ja
suunnittelija teatterin
verkostoon.
Teatteritoiminnan
kehittämiseen osallistuu
teatteriagentti Sami Sivonen.

Teatteriväen tapaamisen
järjestäminen Pertunmaalla.

2.5.

Alueelliseen tanssiväen
tapaamiseen osallistuminen.
Nuorisoseurojen 2022-2030
strategian valmisteluun
osallistuminen

suunnittelija

Tapaaminen kokoaa yhteen
alueen teatteritoimijoita.

toiminnanjoht.
tanssin
osaamiskeskus
toiminnanjoht.

Alueen kansantanssiohjaajat
osallistuvat tapaamiseen.

Vastuu
toiminnanjoht.
johtokunta

Tavoite
Saada enemmän esityksiä
palkittavista kuin
aikaisempina vuosina.

Otetaan kantaa
valmisteltavaan strategiaan.

2. Seuratoiminnan tuki
2.1. Kansalaistoiminta
Toimenpiteet
Alueelliset palkitsemiset
Alueelta palkitaan vuoden
nuorisoseura, vuoden ohjaaja ja
vuoden nuorisoseuralainen.
Julkistaminen Alueen
Nuorisoseurafoorumissa.

Aikataulu
vuoden
2020
palkittujen
julkistaminen 6.2.
foorumissa
esitykset
vuoden
2021
palkittavista syysmarraskuu
päätökset
joulukuu

Uuden nuorisoseurarekisterin ja
Seuralainen –sovelluksen
tunnetuksi tekeminen.

koko vuosi

työntekijät

Vuoden 2021 palkittavat
valitaan johtokunnan
joulukuun kokouksessa.
Saada kaikkien seurojen ajan
tasaiset tiedot rekisteriin.
Saada Seuralainen
mahdollisimman monen
jäsenen käyttöön.
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Vapaaehtoistoiminnan paikkojen
tarjoaminen

jatkuva

työntekijät

Alueelta saadaan tarvittava
määrä talkootyöntekijöitä
Kalenloihin ja omiin
tapahtumiin.
Nuoret saavat kokemusta ja
koulutusta talkootyöstä.
Seurat osaavat hakea ja
tilittää Skaffin tuet.

Skaffin tuista tiedottaminen ja
tukien käytössä opastaminen.

jatkuva

työntekijät

Skaffin koulutuksista ja
materiaaleista tiedottamien.

jatkuva

työntekijät

Seurantalojen korjausavustukset.

syyskuu

toiminnanjoht.

Toimenpiteet

Aikataulu

Vastuu

Tavoite

Alueellisen Nuorisoseurafoorumin
järjestäminen.

6.2.

työntekijät

Foorumiin osallistuu
toimijoita vähintään 10
seurasta.

Seuroilla on tieto Skaffin
tarjoamista koulutuksista ja
materiaaleista.
Tiedotetaan seurantalojen
korjausavustuksesta. Alueelta
vähintään 2 hakemusta.

2.2. Koulutus

Foorumissa julkistetaan
Saimaan alueen vuoden 2020
valinnat ja palkitaan valitut.
Järjestetään seurakäynti
yhteen alueen
nuorisoseuraan.

Valtakunnalliseen
11.9.
seurakäyntipäivään osallistuminen.

työntekijät

Seurakäynnit ja tapaamiset.

syksy

työntekijät
johtokunta

Kaikkiin jäsenseuroihin
ollaan vuoden aikana
yhteydessä, joko livetapaamisessa tai
puhelimitse.

Järjestyksenvalvojakurssien
järjestäminen.
- Kertauskurssi

17.1.

toiminnanjoht.

Järjestetään kertauskurssi
yhteistyössä Lemin
Nuorisoseuran kanssa.
Osallistujia vähintään 8.

-

Peruskurssi

29.-31.1. ja
26.-28.2.
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Yhteistyössä Lemin
Nuorisoseuran kanssa.
Kurssilaisia vähintään 10.

2.3. Tapahtumat
Toimenpiteet

Aikataulu

Vastuu

Tavoite

Seurantalopäivästä tiedottaminen.

syyskuu

toiminnanjoht.

Seuroilla on tieto
seurantalopäivästä, ja päivän
järjestämiseen olevasta
tukimateriaalista.
Seurat järjestävät
tapahtumia omilla taloillaan.
Osallistutaan seurojen
juhliin.

Seurojen juhliin osallistuminen.

koko vuosi

työntekijät
johtokunta

Suomen suurimmat kakkukahvit –
Nuorisoseurat 140-v.

24.6.

työntekijät,
seurat

Kakkukahvit järjestetään
mahdollisimman monessa
paikallisseurassa.

Nuorisoseurakokoukseen
osallistuminen.

8.-10.10.

toiminnanjohtaja

Saimaan Nuorisoseurojen
edustajat osallistuvat
kokoukseen.
Paikallisista seuroista
saadaan kokoukseen
vähintään 15 osallistujaa.

2.4. Kehittäminen
Toimenpiteet
Tiedottaminen avustusten ja
apurahojen hakuajoista.
Tarvittaessa avustaminen
hakemusten tekemisessä.
Avustuksen hakumahdollisuudet
esillä alueellisessa Ns-foorumissa.
Hankerahoitusvaihtoehtojen
kartoittaminen.

Aikataulu
jatkuva

koko vuosi

Vastuu
työntekijät

työntekijät

Tavoite
Seurat osaavat hakea tukea
toimintaansa.

Nuorisoseurafoorumissa on
varainhankintakoulutusta.
Uuden kulttuurihankkeen
valmistelu vuoden aikana.

3. Viestintä, markkinointi ja vaikuttaminen
Toimenpiteet

Aikataulu

Vastuu

Tavoite

140-vuotisjuhlavuoden logon
käyttöön ottaminen.

koko vuosi

työntekijät
seurat

Juhlavuoden logo näkyy
alueen ja paikallisseurojen
tapahtumissa ja
tiedotusmateriaaleissa.
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Nuorisoseuratoiminnasta
kertominen ja toiminnan
markkinoiminen alueellisissa ja
paikallisissa tapahtumissa, esim.
harrastemessuilla.

jatkuva

työntekijät,
seurat

Teatteria –esitteen ja
harrastajateatterikorttien
tuottaminen.

kevät 2021

suunnittelija

Tiedottaminen jäsenistölle.

jatkuva

työntekijät

Liiton valmistamat roll upit
ovat seurojen käytössä.
Ollaan mukana
markkinoimassa
nuorisoseuratoimintaa
alueellisissa tilaisuuksissa.
Kannustetaan seuroja
osallistumaan oman
paikkakuntansa
harrastetapahtumiin.
Tuotetaan Kymenlaakson,
Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon
yhteinen Teatteria –esite,
mikäli sille on tarvetta.
Valmistetaan
harrastajateatterikortit,
mikäli niille on tarvetta.
Saimaan Nuorisoseurojen
jäsenseuroille lähetetään
vähintään kahdeksan
sähköistä seuratiedotetta.
Keskusseuralla on omat
netti- ja facebook -sivut,
jotka pidetään ajan tasalla.

Tiedottaminen ulospäin.

jatkuva

työntekijät

Valtakunnalliset
ohjaajatiedotteet välitetään
alueen ohjaajille. Niihin
lisätään alueen tiedot.
Alueen toiminnasta
kerrotaan aktiivisesti eri
medioissa.
Alueelta tehdään juttuja
Nuorisoseuralehteen.

4. Hallinto, henkilöstö ja talous
Toimenpiteet

Aikataulu

Vastuu

Tavoite

Johtokunnan kokoukset.

jatkuva

toiminnanjoht.

Johtokunta kokoontuu 6
kertaa vuodessa.
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Johtokunnan keskuudesta
valitaan työvaliokunta, joka
kokoontuu tarvittaessa.
Valitaan jäsenet Kalenoiden
järjestelytoimikuntaan.

Kevätkokous

14.3.

Syyskokous

23.10.

Toiminnan suunnittelu ja arviointi.

jatkuva

Suomen Nuorisoseurojen
valtuuston kokoukset.
Palvelualueuudistus

Henkilöstö
- kaksi vakituista työntekijää,
toiminnanjohtaja ja
suunnittelija.
-

29.-30.5.
ja
20.-21.11.
koko vuosi

jatkuva

projektityöntekijöitä
tarpeen ja
mahdollisuuksien mukaan.

toiminnanjoht.

toiminnanjoht.

valtuutetut

liitto

johtokunta

Johtokunnan jäsenet
osallistuvat aktiivisesti
kokouksiin ja alueen
toimintaan.
Kokouksissa paikalla
edustajat vähintään 10
seurasta.
Toimintaa suunnitellaan ja
arvioidaan yhdessä
johtokunnan kanssa.
Tapahtumissa ja
koulutuksista kerätään
osallistujapalautteet.
Alueen valtuutetut
osallistuvat kokouksiin.
Olemme mukana
kehittämässä
palvelualuemallia, jossa
turvataan palvelut kaikille
nuorisoseuroille sijainnista
riippumatta.
Vuoden aikana valmistellaan
Kaakkois-Suomen
palvelualueen toimintamalli.
(Kymi, Etelä-Karjala, EteläSavo)
Olemassa olevien
työntekijäresurssien
turvaaminen.
Palkataan lisätyövoimaa
toimistolle, kun/jos talous
sen sallii.
Palvelualueuudistuksen
osana neuvotellaan liiton
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kanssa työntekijäresurssien
lisätarpeesta.
Harjoittelu- ja kesätyöpaikkojen
tarjoaminen.

jatkuva

työntekijät

Työntekijäpäivät

8.-11.2. ja
7.-9.9.

työntekijät

Aluepalaverit, webinaarit ja
aamuknopit.

jatkuva

työntekijät

Saimaan Nuorisoseurojen
asuntojen vuokraus.

jatkuva

toiminnanjoht.

Oma toimitila.

Kansalaisfoorumin kurssituntien
käyttäminen.

jatkuva

työntekijät

Apurahojen hakeminen.

hakuaikojen
mukaan

työntekijät

Valtionavun hakeminen.

syyskuu

toiminnanjoht.
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Toimistolla on vuoden
aikana 2-4
terveydenhoitajaopiskelijaharjoittelijaa, ja 2-4 nuorta
kesätyöntekijää.
Hyödynnetään
Lappeenrannan ja Imatran
kaupunkien kesätyöseteleitä
Luova lava-leirien ohjaajien
ja Kalenoiden työntekijöiden
palkkaamisessa.
Työntekijät osallistuvat liiton
järjestämille
työntekijäpäiville.
Työntekijät osallistuvat liiton
järjestämiin
aluepalavereihin,
webinaareihin ja
aamuknoppeihin.
Asunnot vuokrattuna koko
vuoden. Vuokratuotot ovat
osa omaa varainhankintaa.
Toimisto sijaitsee Saimaan
Nuorisoseurojen
omistamassa huoneistossa,
Kirkkokatu 12 A 6,
Lappeenranta.
Skaffilta varataan
kurssitunnit joulukuussa
seuraavan vuoden
koulutuksia varten.
Skaffin kautta saatava
valtionapu mahdollistaa
koulutustoiminnan
järjestämisen.
Säätiöiltä ja rahastoilta
haetaan apurahoja
toiminnan järjestämiseen ja
kehittämiseen.
Vuodelle 2021 haetaan
valtionapua 53 000 euroa.

5. Liitteet Alueen tapahtumakalenteri
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