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Toimintakertomus 2020 
 
 
 
Johdanto 
Saimaan Nuorisoseurojen tehtävänä on toimia paikallisten nuorisoseurojen tukena omalla 
toimialueellaan Nuorisoseurastrategian mukaisesti, sekä kehittää ja mahdollistaa alueella tehtävää 
kulttuurista lapsi- ja nuorisotyötä.  
 
Keskusseuran toimintaa ohjasivat Nuorisoseurastrategia 2020 ja Tekemisen riemua 2019-2021 -
kolmivuotisohjelma. 
 
Vuoden 2020 liiton ja alueiden yhteiset toiminnan painopisteet olivat: 

 Viestinnän palvelulupauksen jalkauttaminen 

 Harrastustoiminnan ja seuratoiminnan palvelulupauksien konseptointi ja julkaiseminen 

 Yhdenvertaisen palvelutakuun konseptointi ja julkaiseminen 

 Nuorisoseuraliikkeen oman arvon tunnon kohottaminen 
 
Saimaan Nuorisoseurat on ollut toteuttamassa painopistealueita osallistumalla eri verkostoiden 
työskentelyyn ja välittämällä tietoa oman alueensa nuorisoseuroille. 
 
Vuosi 2020 oli Saimaan Nuorisoseurojen 130 –vuotisjuhlavuosi. Saimaan Nuorisoseurat 
perustettiin Viipurissa 1890. Juhlavuoden toimintaan vaikutti suuresti Koronapandemia, joka 
katkaisi harrastus- ja tapahtumatoiminnan seuroissa ja keskusseurassa maaliskuussa 2020. 
Kesäkuussa tilanteen rauhoituttua, saatiin järjestettyä kolme Luova lava –päiväleiriä. Syyskaudella 
järjestettiin myös joitakin koulutuksia ja Saimaan Nuorisoseurojen juhlasyyskokous Lemillä. Korona 
katkaisi harrastus- ja tapahtumatoiminnan uudestaan joulukuun alussa 2020. 
 
Juhlavuoden aikana oltiin yhteydessä jokaiseen Saimaan Nuorisoseurojen jäsenyhdistykseen. 
Jokaisesta yhdistyksestä julkaistiin Saimaan Nuorisoseurojen facebook –sivulla esittely teemalla 
tiesitkö että…? Esittelyt olivat luettavissa myös keskusseuran nettisivuilla, josta löytyi myös 
vuoden tapahtumakalenteri. 
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Marraskuussa, Saimaan Nuorisoseurojen juhlasyyskokouksen yhteydessä, julkaistiin 130-
vuotisjuhlavideo, jonka kokosi Suvi Rautsiala. Video esitteli monipuolisesti alueen toimintaa. 
 
Saimaan Nuorisoseurojen toimialueella toimi vuonna 2020 39 jäsenyhdistystä, joista Etelä-Karjalan 
alueella sijaitsee 19 seuraa, Etelä-Savon alueella 11 seuraa, Kymenlaakson alueella 2 seuraa. 
Siirtoseuroja on 7.  Jäsenmäärä vuoden 2020 lopussa oli  xxx jäsentä.  
 
Paikallisseurojen toiminta on ollut edelleen monimuotoista. Tärkeimpiä harrastusmuotoja ovat 
olleet tanssi- ja teatteritoiminta, sekä liikunta. Seurat ovat järjestäneet myös erilaisia tapahtumia, 
ja tehneet yhteistyötä paikkakunnalla toimivien muiden yhdistysten ja kuntien kanssa. 
 
Koronapandemia on vaikuttanut seurojen kerho- ja tapahtumatoimintaan. Monia tilaisuuksia ja 
esityksiä jouduttiin vuoden aikana perumaan tai siirtämään. Kerhotoiminta oli pysähdyksissä 
kevätkaudella maaliskuusta lähtien. Kerhotoiminta saatiin pääsääntöisesti käynnistettyä 
syyskuussa, mutta jouduttiin lopettamaan ennen kerhokauden päättymistä. 
 
Saimaan Nuorisoseurojen jäsenyhdistyksissä toimi 2020 xxx kansantanssiryhmää, joissa oli xx 
harrastajaa. Teatteriryhmiä oli xx, ja niissä xx harrastajaa. Liikuntaa harrastettiin xx ryhmässä, 
joissa harrastajia oli xx ja muita harrastusryhmiä oli xx ja niissä xx harrastajaa. 
 
Nuorisoseurojen tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistui xx henkilöä.  Nämä tiedot lisätään, kun 
saadaan kaikilta seuroilta toimintatiedot vuodesta 2020. 

 
 

1. Harrastustoiminnan tuki 
 

1.1 Toiminta 

Toimenpiteet Aika-
taulu  

Tavoite Toteuma 

Olemassa olevien 
materiaalien 
markkinoiminen seuroille 

jatkuva Seurat ovat tietoisia olemassa 
olevista harrastustoiminnan 
materiaaleista. 
 
Materiaalit ovat 
seuratoimijoiden ja ohjaajien 
käytössä. 

Seuroille on kerrottu liiton 
nettisivulta löytyvästä 
työkalupakista. 
 
Materiaalit ovat olleet 
seuratoimijoiden ja ohjaajien 
käytössä. 

Osaamismerkkien 
markkinoiminen.  
 
 
 
Seuroille kerrotaan 
osaamismerkeistä ja 
kannustetaan hakemaan 
niitä. 

jatkuva Osaamismerkkien avulla 
tunnistetaan ja tunnustetaan 
henkilöillä olevaa osaamista. 
 
 
Seuroissa osataan kertoa 
osaamismerkeistä ja hakea niitä. 

Osaamismerkeistä on kerrottu 
seuratoimijoille, ohjaajille ja 
harrastajille. Alueelta on tehty 
merkkihakemuksia. 
 
Osaamismerkkien tunnetuksi 
tekemistä jatketaan. 

Luova lava –päiväleirien 
järjestäminen 
 
 

kesäkuu Järjestetään kaksi Luova lava –
päiväleiriä. Osallistujia 10/leiri. 
 
 

Saimaan Nuorisoseurojen 
alueella järjestettiin kolme 
Luova lava –leiriä, Imatralla, 
Luumäellä ja Lemillä. 
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Seuroissa järjestetään omia 
leirejä. 
 
Seurat osaavat hyödyntää Luova 
lava –leiritoimintaan tehtyjä 
materiaaleja. 
 

Imatran leirillä, 1.-5.6. oli 12 
leiriläistä, Luumäen leirillä 9 ja 
Lemin leirillä 10 leiriläistä. 
Luumäen ja Lemin leirit pidettiin 
8.-12.6. 
 
Imatran ja Lemin leirien 
pääohjaajana toimi Sami 
Sivonen, ja apuohjaajina Iina 
Lagus ja Sandra Strömberg. 
Luumäen leirin pääohjaajana 
toimi Heidi Haiko ja 
apuohjaajina Noora Parkko ja 
Oona Jouhki. 
 
Käytännön järjestelyistä vastasi 
Imatralla Suvi Rautsiala, Lemillä 
Tuija-Liisa Leino ja Luumäellä 
Minna Pasi. Lemin ja Luumäen 
leirit toteutettiin yhteistyössä 
Lemin ja Kangasvarren 
Nuorisoseurojen kanssa. 
 
Seurat eivät järjestäneet omia 
leirejä. 

Luova lava –
kerhotoiminnan 
käynnistämisessä 
avustaminen. Toiminnan 
koordinointi. 

syksy 
2020 

Seuroissa käynnistyy Luova lava 
–kerhotoimintaa. 
 
Seurat osaavat hyödyntää Luova 
lava –kerhotoiminnan 
materiaaleja. 

Kangasvarren Nuorisoseurassa 
toimi Luova lava –kerho sekä 
kevät- että syyslukukaudella. 
Kerhon ohjaajana on toiminut 
Heidi Haiko. Kerholaisia on ollut 
7. 
 

Haetaan Etelä-Suomen 
AVI:lta paikallisen 
harrastustoiminnan 
tukea. 
 
Toimitaan 
kerhotoiminnan 
koordinoijana.  

joulu-
kuu 
2020 

Saadaan tukea seurojen 
harrastuskerhoille. 
 
 
 
Kerhotoimintaa seitsemässä 
jäsenseurassa, kerholaisia 200. 

Lukuvuodelle 2019-2020 saatiin 
kerhotukea 10 000€, samoin 
lukuvuodelle 2020-2021. 
 
 
Kerhotoimintaa oli kevät- 
lukukaudella 2020 7 
jäsenseurassa, kerholaisia 140. 
Harrastusaloina oli kansantanssi 
ja teatteri.  
 
Syyslukukaudella 2020 
kerhotoimintaa ei pystytty 
koronan takia kaikkialla 
aloittamaan, ja ryhmiin tuli 
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vähemmän osallistujia. Kerhoja  
oli yhteensä yhdeksän neljässä 
jäsenseurassa, ja kerholaisia 
128. 

Annetaan seuroille 
tarvittaessa ohjausapua. 

jatkuva Avustaminen uuden toiminnan 
käynnistämisessä. 
 
Olemassa olevan toiminnan 
tukeminen. 

Koronan vuoksi uutta 
kerhotoimintaa ei käynnistynyt. 
 
Olemassa olevaa 
kerhotoimintaa tuettiin mm. 
etsimällä ryhmille ohjaajia. 
 
Tuija-Liisa ehti ohjata 
Kangasvarren FolkJam- ryhmää 
syyskaudella 2020 kolme kertaa, 
ennen kuin toiminta jouduttiin 
keskeyttämään. 

 
1.2 Koulutus 

Toimenpiteet Aika-
taulu  

Tavoite Toteuma 

Kansantanssileirin 
järjestäminen. 
 
 
 
Kansanomaisen 
paritanssityöpajan 
järjestäminen leirin 
yhteydessä. 
 
 

14.-
15.3. 
 
 
 
 
 

Kansantanssileirin sisällössä 
huomioidaan kansanomaisten 
tanssien teemavuosi. Osa 
ohjelmasta koostuu 
paritansseista. Osallistujia 40. 
 
 
 

Kansantanssileiri jouduttiin 
Koronan vuoksi siirtämään 
vuoteen 2021. 
 
 
Tanssijoille järjestettiin 26.9. Saa 
tanssia! –paritanssipajat Aholan 
Nuorisoseurantalolla. Pajoihin 
osallistui 12 henkilöä. 
Kouluttajana toimi Maiju Laurila 
ja säestäjänä Tuomas 
Vanhalakkka. 

Knoppi Pro –koulutuksen 
järjestäminen 
ohjaustoiminnassa 
mukana oleville aikuisille. 

29.-
30.8. 

Uusien virikkeiden saaminen ja 
tiedon päivittäminen. 
 
8 kurssilaista. 
 

Knoppi Pro –koulutus 
järjestettiin hybridimallilla  
4.-5.12. Imatran valtionhotellilla 
oli paikalla 7 kurssilaista, ja 
etänä kurssille osallistui 5 
kurssilaista. Kouluttajana toimi 
etänä Henna Liiri-Turunen. 

Valtakunnallisista 
ohjaajakoulutuksista 
tiedottaminen 
 

jatkuva Seuroissa ollaan tietoisia 
valtakunnallisista koulutuksista. 
Ohjaajille tarjotaan 
mahdollisuuksia osallistua 
koulutuksiin. 

Ohjaajille tiedotettiin 
valtakunnallisista koulutuksista. 
Koulutuksia ei juuri pystytty 
Koronan vuoksi järjestämään. 

Teatterileirin ja 
Improliigan 
järjestäminen. 

14.-
15.3. 

Teatteritoimijoille järjestetään 
harrastustoimintaa tukevaa 
koulutusta. 
 
Improliiga toteutuu alueella. 

Teatterileiri ja Improliiga 
jouduttiin koronan vuoksi 
siirtämään vuoteen 2021. 
 
 
Teatteriharrastajille järjestettiin 
Monologi ja mie –koulutus 
Lappeenrannassa 14.11. 
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Kouluttajana toimi Sami 
Sivonen. Kurssilaisia oli 8. 

 
1.3 Tapahtumat 

Toimenpiteet Aika-
taulu  

Tavoite Toteuma 

Saimaan Nuorisoseurat 

toteuttaa Etelä-Karjalan 

ja Kymenlaakson yhteisen 

Moves-aluetapahtuman 

yhdessä Lappeenrannan 

kaupungin nuorisotoimen 

kanssa. 

21.3. Alueen 10-20-vuotiaiden 
tanssiryhmät osallistuvat 
aluetapahtumaan. 
 
Tapahtumassa tehdään tutuksi 
alueen 130- vuotiasta toimintaa. 

Aluetapahtuma peruttiin 
koronan vuoksi.  

Teatteriväen tapaamisen 

järjestäminen. 

3.5. Tapaaminen kokoaa 
teatteritoimijat yhteisen pöydän 
ääreen. Tapaamisen yhteydessä 
nähdään Pertunmaan 
Nuorisoseuran esitys. 
 
Osallistujatavoite 20. 

Tapaaminen jouduttiin 
perumaan koronan vuoksi. 

Tanssiralli –tapahtuman 
markkinointi 

10.-
14.6. 

Alle 16-vuotiaiden ryhmät 
osallistuvat Tanssiralliin. 
 
 
 
Tavoite: neljä ryhmää alueelta. 

Tanssiralli järjestettiin 
videokatselmuksena 
SottiisiMovesin yhteydessä 16.-
18.10. 
 
Alueelta videokatselmukseen 
osallistui Kimara –ryhmä Ns 
Rajan Nuorista sijoittuen alle 16-
vuotiaiden sarjassa kultasarjaan. 

Tanssikimara- ja 
Teatterimetakka –
tapahtumien 
järjestäminen alueen alle 
16-vuotiaille 
kansantanssin ja teatterin 
harrastajille. 

14.-
15.11. 

Osallistujia yhteensä 80. 
 
Harrastajat oppivat 
tapahtumissa uusia tietoja ja 
taitoja, sekä tapaavat muita 
harrastajia. 

Teatterimetakka ja Tanssikimara 
järjestettiin erillisinä päivän 
tapahtumina, Teatterimetakka 
14.11. ja Tanssikimara 15.11. 
 
Teatterimetakan kouluttajina 
toimivat Ida Teeri ja Minna Pasi. 
Tapahtumaan osallistui 17 lasta 
ja 5 ohjaajaa. 
 
Tanssikimarassa opeteltiin 
tulevien Kalenoiden askelikkoja 
Susanna Kivisen johdolla. 
Tanssikimaraan osallistui 54 
tanssijaa ja 5 ohjaajaa. 
 
Tanssikimara päättyi 
Lappeenranta-salissa pidettyyn 
konserttiin, jossa esiintyi 10 
lasten ja nuorten ryhmää. 
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Esiintyjiä oli yhteensä 90. Salissa 
oli yleisöä 132 henkilöä. 

Valtakunnallisista 
tapahtumista 
tiedottaminen. 
 
 

- Folklandia  10.-
11.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ramppikuume  
24.-26.4. 

 
 
 
 

- SottiisiMoves 10.-
14.6. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Teatterilaiva 11.-
12.9. 
 

- Dääns -leiri 

jatkuva Alueen nuorisoseuroista 
osallistutaan valtakunnallisiin 
tapahtumiin. 

Alueen nuorisoseuroista 
osallistuttiin valtakunnallisiin 
tapahtumiin. 
 
Folklandialle osallistui 76 
henkilöä. Risteilyllä juhlistettiin 
Saimaan Nuorisoseurojen 130-v 
juhlavuotta karjalaisella 
yhteisesityksellä, johon osallistui 
Rajan Nuorista Kimara, Kirjavat 
ja K´eiku, sekä Ns Harmonikan 
aikuisryhmä. 
 
Folklandialla julkistettiin 
Kimurantti vuoden 
kansantanssiyhtyeeksi, Milla 
Sorsa vuoden ohjaajaksi ja 
Karjalan Nuorten 100-v 
tanssiteos Poies itsekäs ite, 
vuoden tanssiteoksi. 
 
Virtuaaliseen Ramppikuume –
tapahtumaan osallistui 
Vuoksenniskan Nuorisoseuran 
Irti –teatteri esityksellä 
Pettymys. 
 
SottiisiMoves –tapahtuma 
järjestettiin virtuaalisesti 16.-
18.10.  Kansantanssiryhmä 
Kimurantti esiintyi tapahtuman 
avajaisissa, ja omassa 
konsertissaan. Esitykset 
streemattiin. Toiminnanjohtaja 
osallistui tapahtumajärjeste-
lyihin Tampereella. 
 
Teatterilaiva peruttiin. 
 
 
Valtakunnallista Dääns –leiriä ei 
järjestetty. 
 

Seurat järjestävät vuoden 
aikana tapahtumia, joissa 
tuodaan esille 
keskusseuran 130-v 
juhlavuosi. 

koko 
vuosi 

Jokainen jäsenseura osallistuu 
omalla tavallaan juhlavuoden 
viettoon. 
 
 

Korona sotki monien seurojen 
suunnitelmat, mm. 
kesäteatteriesitykset jouduttiin 
perumaan. 
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Tuetaan tarpeen mukaan 
tapahtumien 
järjestämistä. 

Tapahtumien järjestämistä 
tuetaan viestinnän avulla, sekä 
avustetaan tarvittaessa 
tapahtumien käytännön 
järjestelyissä. 
 
 
 
 
Tapahtumat ovat esillä 
juhlavuoden kalenterissa. 

Toimistolta oltiin yhteydessä 
kaikkiin alueen nuorisoseuroi-
hin. Jokaisesta seurasta tehtiin 
esittely facebookiin teemalla 
tiesitkö että?… Tietojen ja 
valokuvien keräämisestä ja 
esittelyjen kirjoittamisesta 
vastasi Minna Pasi. 
 
Tapahtumat, jotka voitiin 
järjestää, olivat esillä 
juhlavuoden kalenterissa. 

Teemaviikoista 
tiedottaminen  

- Harrastusviikko 
elo-syyskuu 

- Lasten oikeuksien 
viikko 

syksy Tiedotetaan seuroja 
teemaviikoista ja ollaan 
mahdollisuuksien mukaan 
mukana järjestämässä ohjelmaa 
viikoille. 

Harrastusviikolla tiedotettiin 
seurojen toiminnasta. Pop up –
toimintaa ei voitu järjestää. 
 

Ohjaajien olohuoneen 
järjestäminen 

kevät Ohjaajat tapaavat toisiaan ja 
pääsevät virkistäytymään 
ohjaajien olohuoneessa. 

Tavoitteena oli Ohjaajagaalan 
järjestäminen Imatralla 5.12. 
Ohjaajagaala jouduttiin 
siirtämään tulevaan vuoteen 
Koronatilanteen vuoksi. Gaalaan 
oli ilmoittautunut 26 ohjaajaa. 

Kalenoiden 2021 
suunnittelun 
käynnistäminen  

syksy Kalenoiden suunnittelu 
käynnistetään yhdessä liiton ja 
muiden yhteistyötahojen 
kanssa. 

Kalenoiden valmistelut 
käynnistettiin työntekijöiden 
palavereilla, joissa linjattiin 
työnjakoa ja sovittiin 
järjestelyjen etenemisestä. 
 
Saimaan toimistolla tehtiin 
tilavaukset, ja pyydettiin 
tarjoukset ruokailuista, sekä 
urheilutalon ja teatterin tiloista. 
 
Tuija-Liisa nimettiin mukaan 
Kalenoiden johtoryhmään, 
järjestelytoimikuntaan, 
tuotantotiimiin. Minna nimettiin 
mukaan järjestelytoimikuntaan, 
tuotantotiimiin ja 
ohjelmatiimiin. 
 

 
1.4. Kehittäminen 

Toimenpiteet Aika-
taulu  

Tavoite Toteuma 

Oppilaitosyhteistyö jatkuva Tarjotaan mahdollisuus suorittaa 
opintoihin liittyviä harjoitteluja 
toimistolla. 

Syyskaudella toimistolla oli 
harjoittelussa kaksi 
terveydenhoitajaopiskelijaa, 
Tiina Petrov ja Camilla 
Matilainen. He osallistuivat 
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Knoppi –ohjaajakoulutuksen 
ensiapuosion suunnitteluun ja 
toteutukseen, sekä 
Tanssikimaran ja 
Teatterimetakan suunnitteluun. 
Valitettavasti molemmat 
joutuivat syysloman jälkeen 
Koronakaranteeniin, ja eivät 
voineet osallistua 
Tanssikimaraan ja 
Teatterimetakkaan. 

Kansantanssin Kääntöpiiri 
 
 
 
 
Teatteriagentti 
 
 
 
 
 
Lastenteatteriverkostoon 
osallistuminen 

elo-
syyskuu 
 
 
 
jatkuva 
 
 
 
 
 
jatkuva 
 

Alueen edustaja osallistuu 
kansantanssitoiminnan 
kehittämiseen. 
 
 
Teatteriagentti osallistuu 
teatteritoiminnan kehittämiseen 
ja kouluttaa alueen 
teatteritoimijoita. 
 
 
Saimaan alueen edustajat 
osallistuvat aktiivisesti verkoston 
työskentelyyn 

Toiminnanjohtaja osallistui 
Kääntöpiiriin, joka järjestettiin 
21.-22.8. Varalassa, 
Tampereella. 
 
Teatteriagentti Sami Sivonen oli 
mukana teatteritoiminnan 
kehittämisessä. Sami toimi 
marraskuussa kouluttajana 
Monologi- ja mie –kurssilla. 
 
Lasten teatteriverkosto 
kokoontui teamsin välityksellä 
31.10. 

 
 

2. Seuratoiminnan tuki 
 

2.1. Kansalaistoiminta 

Toimenpiteet Aika-
taulu  

Tavoite Toteuma 

Valitaan Saimaan alueelta 
vuoden nuorisoseura, 
vuoden 
nuorisoseuralainen ja 
vuoden ohjaaja. 
 
 
 
 
 
 
 
Ansioituneiden 
nuorisoseuralaisten 
palkitseminen. 

ehdotuk
set 
kerä-
tään 
syksyllä 
2019, 
julkistus 
aluefoo-
rumissa 
2020 
 
 
jatkuva 

Nuorisoseurat tekevät esityksiä 
tunnustusten saajista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiedotetaan ansio- ja 
tunnustusmerkeistä. 
Kannustetaan hakemaan 
merkkejä. 

Tehtyjen esityksen perusteella 
vuoden nuorisoseuraksi valittiin 
Nuorisoseura Harmonikka, 
vuoden ohjaajaksi Milla Sorsa 
Ns Harmonikasta ja vuoden 
nuorisoseuralaiseksi Laura 
Koponen Ns Rajan Nuorista. 
 
Huomionosoitukset jaettiin 
Nuorisoseurafoorumissa 
Luumäellä 1.2.2020. 
 
Toteutus suunnitelman mukaan.  
 
Keskusseura jakoi ansio- ja 
tunnustusmerkkejä, sekä yhden 
hermanskamerkin keskusseuran 
toiminnassa aktiivisesti mukana 
olleille. Merkit jaettiin 
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juhlasyyskokouksessa Lemillä 
29.11.2020. 

Valtakunnallinen 
seurantalopäivä 

syksy Kannustetaan seuroja olemaan 
mukana valtakunnallisessa 
seuratalopäivässä. Kerrotaan 
päivän markkinointiin 
käytettävissä olevasta 
materiaalista. 

Seurantalopäivä ei ole saanut 
alueella suurta näkyvyyttä. 

Seurantalojen 
korjausavustukset 

haku 
30.9. 
mennes
sä 

Seurat hakevat 
korjausavustuksia. Maakunnan 
hakemuksista annetaan 
lausunto. 

Alueen nuorisoseuroilta ei tullut 
yhtään korjausavustushake-
musta. 
 
Seurantaloseurat hakivat 
syyskuussa seurantalojen 
korona-avustusta. 
Avustusta sai 9 seuraa, 
yhteensä 31 200€. 

 
2.2. Koulutus 

Toimenpiteet Aika-
taulu  

Tavoite Toteuma 
 

Valtakunnallista 
Nuorisoseurafoorumia 
markkinoidaan alueen 
seuroille. 

16.-
17.5. 

Alueen seuroista osallistutaan 
Nuorisoseurafoorumiin. 
 
Foorumista saadaan uutta tietoa 
ja innostusta toimintaan. 

Valtakunnallista 
Nuorisoseurafoorumia ei voitu 
koronan vuoksi toteuttaa. 

Uuden 
Nuorisoseurarekisterin 
käyttöön ottaminen. 
 
 
Käyttökoulutuksista 
tiedottaminen. 
 
 
 
 
Työntekijät osallistuvat 
käyttökoulutukseen. 

jatkuva Alueen seuroille tiedotetaan 
uudesta rekisteristä.  
 
 
 
Nuorisoseurat osallistuvat 
rekisterin käyttökoulutukseen ja 
ottavat rekisterin käyttöön. 
 
 
 
Työntekijät hallitsevat uuden 
rekisterin käytön. 

Uusitun Nuorisoseurarekisterin 
käyttöön otossa on avustettu, 
ja seuroille on luotu rekisteriin 
käyttäjätunnuksia. 
 
Alueellisen 
Nuorisoseurafoorumin 
yhteydessä järjestettiin 
nuorisoseurarekisterin käyttöön 
opastava klinikka. 
 
Työntekijät ovat perehtyneet 
uuteen rekisteriin. 
 
Heituinlahden Nuorisoseuran 
pyynnöstä järjestettiin 17.10. 
järjestyksenvalvojan 
kertauskurssi. Kurssille osallistui 
11 kortin uusijaa. 
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2.3. Tapahtumat 

Toimenpiteet Aika-
taulu  

Tavoite Toteuma 
 

Alueellisen 
Nuorisoseurafoorumin 
järjestäminen 

1.2. Alueellinen Nuorisoseurafoorumi 
tarjoaa seuratoimintaa tukevaa 
koulutusta ja mahdollisuuden 
verkostoitumiseen. 

Nuorisoseurafoorumi 
järjestettiin Luumäellä 1.2. 
Osallistujia foorumissa oli 23, 
13 paikallisseurasta. Vieraana 
liitosta oli Joonas Pokkinen. 

130- vuotisjuhlavuosi 
huomioidaan 
syyskokouksessa. 

lokakuu Syyskokouksen yhteyteen 
järjestetään 130-vuotisjuhla. 
Juhlassa huomioidaan alueen 
toiminnan kehittämiseen 
osallistuneita henkilöitä 

Juhlasyyskokous järjestettiin 
hybridimallilla Lemillä 29.11. 
Kokouksen yhteydessä oli 
kansantanssi- ja 
teatteriesityksiä. Keskusseuran 
toimintaan osallistuneita 
vapaaehtoisia palkittiin ansio- ja 
tunnustusmerkein. Päivän 
aluksi julkistettiin 130-
vuotisjuhlavideo, jonka oli 
koostanut Suvi Rautsiala. 
 
Syyskokoukseen osallistui 25 
virallista kokousedustajaa 13 
nuorisoseurasta. Tämän lisäksi 
esiintyjiä oli yhteensä noin 30, 
ja tilaisuuden järjestelytehtä-
vissä 5 henkilöä. Liiton 
pääsihteeri Annina Laaksonen 
oli mukana tilaisuudessa teams-
yhteydellä. 

 
2.4. Kehittäminen 

Toimenpiteet Aika-
taulu  

Tavoite Toteuma 

Aluetoimisto on mukana 
liiton yhteisessä 
kehittämistoiminnassa ja 
sitoutuu yhteisten 
tavoitteiden edistämiseen 
omalla alueellaan 

jatkuva Työntekijät osallistuvat 
työntekijäpäiville ja verkossa 
järjestettäviin aluepalavereihin ja 
webinaareihin.  
 
 
 
 
 
Toiminnanjohtaja osallistuu 
tanssin verkoston ja 
seuratoiminnan tuen toimintaan. 
Suunnittelija osallistuu 
harrastustoiminnan tuen ja 
teatterin osaamisverkoston 
toimintaan 

Työntekijät osallistuivat 
työntekijäpäiville Mikkelissä 4.-
6.2. ja verkossa 8.-10.9. 
 
Työntekijät ovat osallistuneet 
seitsemään aluepalaveriin ja 
muihin liiton järjestämiin 
webinaareihin. 
 
Toiminnanjohtaja on 
osallistunut tanssin verkoston ja 
seuratoiminnan tuen verkoston 
työskentelyyn. 
 
Suunnittelija on osallistunut 
teatterin ja harrastustoiminnan 
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tuen verkostojen työskentelyyn, 
sekä koulutustoimikunnan 
työskentelyyn. 
 

Jäsenlähtöisemmän 
toiminnan kehittäminen 
ja varmistaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valtakunnallisen 
seurakäyntipäivän 
toteuttaminen 

jatkuva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lokakuu 

Jäsenistöä tavataan tapahtumien 
ja koulutusten yhteydessä, sekä 
seurakäynneillä ja 
aluefoorumissa.  
 
Seurakäyntejä järjestetään syys-
marraskuussa. 
 
Jokaiseen seuraan ollaan vuoden 
aikana yhteydessä 
 
 
 
 
 
Seuroilta saadaan 
toimintatiedot, ja tieto siitä 
millaisia palveluja he tarvitsevat. 
 

Paikallisten nuorisoseurojen 
toimijoita tavattiin 
Nuorisoseurafoorumissa 1.2. 
Seurakäyntejä ei vuoden aikana 
ole voitu tehdä. Neuvontaa on 
annettu sähköpostin ja 
puhelimen välityksellä. 
 
Jokaiseen seuraan oltiin 
yhteydessä 130-v juhlavuoden 
tiimoilta. Jokainen seura 
esiteltiin keskusseuran 
facebook –sivulla teemalla 
tiesitkö että…? 
 
Kaikilta seuroilta saatiin 
toimintatiedot vuodesta 2019. 
 
 
Valtakunnallinen 
seurakäyntipäivä toteutettiin 
Tirvan Nuorisoseuraan Tirvan 
Seuralassa 3.10. Paikalla olivat 
molemmat työntekijät. 

Alueen valtuutettujen ja 
varavaltuutettujen roolin 
huomioiminen 
alueellisesti 

jatkuva 
 
kokouk-
set 
17.5. ja  
21.-
22.11. 

Alueen valtuutetut tuntevat 
toisensa ja oman alueensa, sekä 
osaavat tuoda alueen 
näkökulman esille valtuuston 
kokouksissa. 
 
 
Alueen valtuutetut tapaavat 
toisensa ennen valtuuston 
kokouksia . 

Alueen valtuutetut osallistuivat 
valtuuston teams –kokouksiin 
17.5. ja 21.-22.11.  
 
 
 
 
Tämä ei toteutunut. 

 
3. Viestintä, markkinointi ja vaikuttaminen 
 

Toimenpiteet Aika-
taulu  

Tavoite Toteuma 
 

Säännöllinen 
yhteydenpito alueen 
nuorisoseuroihin 

- Kotisivut 
- Facebook 
- Seuratiedote 

 
 

jatkuva 
 
 
 
 
vähin-
tään 
6/vuosi 

Kotisivut ja facebook-sivu 
pidetään ajan tasalla ja niiden 
kautta viestitään keskusseuran ja 
paikallisseurojen toiminnasta. 
 
Nuorisoseuroille lähetään 
sähköinen seuratiedote 
vähintään kuusi kertaa vuodessa. 

Facebook- ja nettisivuja on 
päivitetty aktiivisesti. 
Facebook- sivuilla oli vuoden 
aikana seurojen esittelyt. 
 
Vuoden 2020 aikana lähetettiin 
8 sähköistä seuratiedotetta. 
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- Ohjaajatiedote 

 
 
 
 
 

- Saimaan 
teatteritoimijoi-
den uutiskirje 

 
  
 

 
kevät/ 
syksy 
 
 
 
 
noin 
kerran  
kuussa 
 

Liiton valmistelemat 
ohjaajatiedotteet välitetään 
alueen ohjaajille. Tiedotteisiin 
lisätään tiedot oman alueen 
koulutuksista ja tapahtumista. 
 
Alueen teatteriasioista 
tiedottaminen 

Ohjaajatiedotteisiin lisättiin 
alueen tiedot, ja tiedotteet 
lähetettiin Saimaan alueella 
toimiville ohjaajille. 
 
 
 
Toteutus suunnitelman 
mukaan. 

Viestinnän 
palvelulupauksen 
jalkauttaminen ja 
näkyväksi tekeminen 
 

jatkuva Nuoriseurojen viestintä on 
aktiivista ja tuo esille 
monipuolista toimintaa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viestintä on graafisen 
ohjeistuksen mukaista. Seurat 
käyttävät heille valmistettuja 
logoja. 
 
130-vuotisjuhlavuosi näkyy 
viestinnässä. 

Nuorisoseurat ovat viestineet 
omista tapahtumistaan. Korona 
on vaikuttanut siihen, että 
viestittäviä asioita on ollut 
huomattavasti normaalivuotta 
vähemmän. 
 
Viestintää on siirtynyt paljon 
sähköiseen mediaan. 
 
Saimaan Nuorisoseuran 
leikekirjaan kertyi vuoden 
aikana 29 juttua, ja 12 
ilmoitusta 
tansseista/teatteresityksistä. 
 
Seurat ovat käyttäneet 
logojaan vaihtelevasti.  
 
 
 
130-vuotisjuhlavuosi on 
näkynyt kaikessa keskusseuran 
viestinnässä. 

Kiinnostuneiden nuorten 
kartoittaminen Saimaan 
some-tiimiin 

jatkuva Nuorilla on mahdollisuus 
osallistua alueen some-
viestintään. Alueelta löydetään 
tiedotuksesta kiinnostunut some-
tiimi. 
 

Sometiimiä ei saatu 
käynnistettyä. 

Teatteriesitteen 
tuottaminen ja 
harrastajateatterikortit 
 
Yhteistyö Kymenlaakson 
kanssa. 
 
 
 

kevät Teatteria! –esite leviää tasaisesti 
ympäri Etelä-Karjalaa, Etelä-
Savoa ja Kymenlaaksoa   ja 
tuoden esille monipuolista 
teatteritoimintaa. 
 
Esitettä painetaan 24 000 kpl  
Halukkaat seurat voivat ottaa 
käyttöön harrastajateatterikortit. 

Vuonna 2020 ei tuotettu 
Teatteria! –esitettä, sillä lähes 
kaikki toimijat joutuivat 
perumaan 
kesäteatteriesityksensä. 
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130-vuotisjuhlavuoden 
esille tuominen 

- juhlavuoden 
juliste 

- juhlavuoden 
tapahtumakalen-
teri 

- juhlavuoden logo 

 Juliste seurojen käytössä. 
 
Seurojen juhlavuoden 
tapahtumat löytyvät kalenterista.  
 
 
 
Juhlavuoden logoa käytetään 
kaikessa tiedottamisessa. 
 

Juliste on ollut käytössä. 
 
Kaikki toteutuneet tapahtumat 
ovat olleet juhlavuoden 
kalenterissa. 
 
 
Keskusseuran viestinnässä on 
käytetty juhlavuoden logoa. 
 
Juhlavuoden aikana kerättiin 
materiaalia, haastatteluja, 
kuvia ym. joista koostettiin 
juhlavuoden video. Videon 
koostamisesta vastasi Suvi 
Rautsiala. Video julkaistiin 
juhlasyyskokouksessa Lemillä 
29.11. 

 
4. Hallinto, henkilöstö ja talous 
 

Toimenpiteet Aika-
taulu  

Tavoite 

 

Toteuma 

Oma toimisto 
Kirkkokatu 12 A 6, 
Lappeenranta 
 
Saimaan Nuorisoseurojen 
työntekijäresurssien 
turvaaminen 

jatkuva Saimaan Nuorisoseuroilla on 
kaksi työntekijää, 
toiminnanjohtaja ja 
suunnittelija. 
 
 

Toteutus suunnitelman mukaan. 
 
Toiminnanjohtajana työskenteli 
Tuija-Liisa Leino ja suunnittelijana 
Minna Pasi. 

Harjoittelupaikkojen 
tarjoaminen 
 
 
 
 
Kesätyöpaikkojen 
tarjoaminen 
 
 
 
 
 
Muiden 
työllistämismahdollisuuks
ien selvittäminen. 

jatkuva 
 
 
 
 
 
touko-
kesäkuu 
 
 
 
 
 
jatkuva 
 

Tarjotaan opiskelijoille 
harjoittelupaikkoja. Tavoitteena 
kaksi harjoittelijaa vuoden 
aikana. 
 
 
Työllistetään vähintään kaksi 
nuorta Luova lava –leirien 
ohjaajiksi. 
 
 
 
 
Työllistämisen avulla saadaan 
toimistolle lisäresursseja 

Saimaan Nuorisoseuran 
toimistolla oli 14.9.-17.11. 
harjoittelussa kaksi 
terveydenhoitajaopiskelijaa, Tiina 
Petrov ja Camilla Matilainen. 
 
Luova lava –leiritoiminnan 
toteuttamiseen palkattiin 
kesätyösetelillä kaksi nuorta 
Sandra Strömberg ja Iina Lagus, 
sekä omin varoin Oona Jouhki ja 
Noora Parkko. 
 
Luova lava-leirien 
vastuuohjaajiksi palkattiin 
Imatralle ja Lemille Sami Sivonen 
ja Luumäelle Heidi Haiko. 
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Suvi Rautsiala oli hoitamassa 130-
juhlavuoden viestintää ja 
koostamassa juhlavuoden videota 
16.12.2019-15.6.2020 ja 21.9.-
30.11.2020. 

Saimaan Nuorisoseurojen 
omistamien asuntojen  
vuokrauksen jatkamien 

jatkuva Asunnot ovat vuokrattuna läpi 
vuoden. 

Toteutus suunnitelman mukaan. 
Happotien vuokralainen vaihtui 
loka-marraskuun vaihteessa. 

Kokoukset 
- johtokunnan 

kokoukset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- kevät- ja 
syyskokous  

 
6 /vuosi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
maalis-
kuu ja 
lokakuu 

Johtokunnan jäsenet 
osallistuvat aktiivisesti 
johtokunnan työskentelyyn. 
 
Johtokunta suunnittelee ja 
arvioi alueen toimintaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seurat lähettävät edustajat  
päättämään yhteisistä asioista.  
 
 
Syyskokouksen yhteydessä 
juhlistetaan 130-vuotista 
toimintaa. 

Johtokunnalla oli vuoden aikana 6 
kokousta. 
 
 
Toimintaa arvioitiin kokousten 
yhteydessä, ja vuoden 2021 
toimintaa suunniteltiin 5.9. 
 
Vuonna 2020 johtokuntaan 
kuuluivat: 
Maarit Auvinen pj 
Lauri Haltsonen varapj. 
Sanni Antinniemi 
Emmy Haltsonen 
Paula Huikko 
Jarmo Koivumäki 
Sini Lindström 
Arja Siekkeli 
Milla Sorsa 
 
ja varajäseninä 
Auli Eskola 
Teijo Turtiainen 
 
Kevätkokous pidettiin teams-
alustalla 21.5. Kokoukseen 
osallistui 11 edustajaa 8 seurasta. 
 
Juhlasyyskokous pidettiin Lemillä 
29.11. hybridimallilla. 
Kokouksenyhteydessä julkaistiin 
130-v juhlavideo, nähtiin 
kansantanssi- ja teatteriesityksiä, 
sekä palkittiin keskusseuran 
toiminnassa mukana olleita 
henkilöitä. 
 
Kokoukseen osallistui 25 virallista 
edustajaa 13 seurasta. Lisäksi 
päivän aikana esiintyjiä oli 
yhteensä noin 30. 
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Kurssituntien varaaminen 
Kansalaisfoorumilta. 
 
 
Apurahojen hakeminen 
rahastoilta ja säätiöiltä. 

joulukuu 
 
 
 
jatkuva 

Koulutustoiminnassa 
hyödynnetään skaffin kautta 
saatavaa valtionapua. 
 
Saimaan Nuorisoseurojen 
toimintoihin haetaan aktiivisesti 
apurahoja. 

Koulutustoimintaan saatiin 
Skaffin kautta 1411,33 euroa 
valtionapua. 
 
Vuonna 2020 avustuksia saatiin 
seuraavasti: 

- AVI, harrastustoimintaan 
10 000€ 

- Karjalan Kulttuurirahasto 
10 000€ 

-  Karjalalaisen kulttuurin 
edistämissäätiö 5200€ 

- Suojasäätiö 1000€ 
- Karjalaisen 

Nuorisoseuratyön 
tukisäätiö 7000€ 

 
Avustukset yhteensä 33 200€. 

 

Valtionavun hakeminen syksy Vuodelle 2020 haetaan  
valtionapua 53 000 euroa. 

 

Vuodelle 2020 saatiin valtionapua 
46 550€. Valtionapuun tuli 5%:n 
leikkaus vuoteen 2019 
verrattuna. 

 


