Toimintakertomus 2021
Johdanto
Vuonna 2021 vietettiin Nuorisoseurajärjestön 140-vuotisjuhlavuotta. Saimaan Nuorisoseurolle
vuosi 2021 oli 131 toimintavuosi.
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 on ohjannut Nuorisoseurastrategia 2020 ja Tekemisen riemua 2019-2021
kolmivuotisohjelma.
Järjestön painopistealueita vuonna 2021 ovat olleet:
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
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Saimaan Nuorisoseuroihin kuuluu 39 jäsenyhdistystä, joissa vuoden 2021 lopussa oli yhteensä
noin 2500 (tarkentuu kun kaikilta seuroilta on saatu tiedot) jäsentä. Saimaan Nuorisoseurojen
jäsenseuroista 19 sijaitsee Etelä-Karjalassa, 12 EteläSavossa, 2 Kymenlaaksossa, ja 6 on
siirtoseuroja, joiden kotipaikkoja ovat Helsinki, Pirkkala, Orimattila, Imatra, Lempäälä ja Parikkala.
Saimaan Nuorisoseurojen painopistealueet vuoden 2021 toiminnassa ovat olleet:
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 on toteutettu myös etä- tai hybridiosallistumismallilla. Turvallisen
toiminnan toteuttamiseksi on suunniteltu erilaisia turvallisia lähitoteutusmalleja, joita on
noudatettu kaikessa toiminnassa kulloisenkin koronatilanteen mukaisesti.
1. Harrastustoiminnan tuki
1.1. Toiminta
Toimenpiteet

Aikataulu Tavoite

Toteuma

Luova lava –leiritoiminnan
laajentaminen, ja materiaalin
välittäminen seuroille.

kevät
2021

Luova lava –päiväleirejä
järjestettiin kesäkuussa 5,
Imatralla, Luumäellä, Lemillä,
Ylämaalla ja Tirvalla. Uusina
seuroina mukaan tulivat
Ylämaa ja Tirva.
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Kesäkuussa 2021
Luova lava- leiri
vähintään kolmella
paikkakunnalla.

Leireille osallistui yhteensä 80
lasta. Leirien vastuuohjaajina
toimi Imatralla ja Lemillä
Sami Sivonen, Ylämaalla ja
Tirvalla Minna Pasi ja
Luumäellä Laura Kiretti.
Lisäksi leireillä vieraili kaksi
tanssinopettajaa Silja
Saarinen ja Maiju Laurila.
Nuoria apuohjaajia palkattiin
yhteensä 7.
Alueella myös kaksi
nuorisoseuraa, Nuorisoseura
Harmonikka ja Koirakiven
Nuorisoseura järjestivät
leiritoimintaa.
Luova lava –kerhotoiminnan
käynnistämien syksyllä 2021.

syksy
2021

Paikallisen kerhotoiminnan
joulukuu
tuen hakeminen Etelä-Suomen
AVI:lta.

Vähintään 2
Luova lava – kerhoa
käynnistyy.

AVI:n tukemaa
kerhotoimintaa 6
seurassa.
Kerhoissa 200
kerholaista.

Syyskuussa käynnistettiin
kaksi Luova lava –kerhoa,
Luumäellä ja Tirvalla.
Luumäen kerhon toiminta
jouduttiin lopettamaan
vähäisen osanottajamäärän
vuoksi. Tirvan kerho toimi
koko syyskauden. Kerhossa
oli 8 kerholaista.
Kerhotoimintaa oli vuoden
aikana seuraavasti:
Lemi – 2 teatteriryhmää
Ns Harmonikka – 3
tanssiryhmää
Vuoksenniska – 4
teatteriryhmää
Kerhotoimintaan osallistui
yhteensä 115 lasta.

Avustaminen seurojen
kerhotoiminnan
käynnistämisessä ja ohjaajien
etsimisessä.

elokuu
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Suunnitellut kerhot
Kerhot käynnistyivät
aloittavat toimintansa. suunnitelman mukaisesti.

Raportointi AVI:lle.

kesäkuu

Raportin tekeminen.

Raportoinnista vastasi Minna
Pasi.

Ohjausapua seuroille
tarvittaessa.

kevät- ja Toiminnan
syyskausi käynnistämisessä
avustaminen. Kerhojen
ohjaaminen
tarvittaessa, mm.
FolkJam –toiminta,
teatteritoiminta.

Tuija-Liisa ohjasi syyskaudella
Lemin Nuorisoseuran lasten
kansantanssikerhoa, jossa oli
7 harrastajaa, ja aikuisten
tanhutansseja, joissa oli
keskimäärin 8 harrastajaa.
Kerhot kokoontuivat kerran
viikossa. Ohjauskertoja kertyi
molemmissa kerhoissa 12.
Ohjaustunnit laskutettiin
Lemin Nuorisoseuralta.

Osaamismerkkien
markkinoiminen.

jatkuva

Kannustetaan ohjaajia
ja seuratoimijoita
hakemaan
osaamismerkkejä.
Kerrotaan
osaamismerkeistä
seuratapaamisissa.

Osaamismerkeistä kerrottiin
koulutusten mm. Knoppi –
ohjaajakoulutuksen
yhteydessä, sekä
seurakäynneillä.

Ohjaajien olohuoneen
järjestäminen.

11.12.

Ohjaajien olohuone
tarjoaa
ohjaajille paikan
verkostoitumiseen ja
virkistäytymiseen.
Vähintään 10 ohjaajaa
osallistuu.

Ohjaajagaalassa Imatralla
11.12.2021 palkittiin alueen
ohjaajia, ja vietettiin yhdessä
viihdyttävä ilta ohjelman ja
hyvän ruuan merkeissä.
Paikalla oli 19 ohjaajaa.
Ohjaajien iltapalahetkiin
kokoonnuttiin syyskauden
aikana teams- yhteydellä
kolme kertaa.

Olemassa olevien materiaalien ja ohjaajan työkalupakin
markkinoiminen seuroille ja
ohjaajille.

jatkuva
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Seurojen
toimihenkilöillä ja
ohjaajilla on tieto
ohjaajien
työkalupakista, ja liiton
kautta saatavista
materiaaleista.

Seurojen työkalupakkia
esiteltiin seurakäynneillä
Mäntyharjulla, Heinälahdella,
Lempäälässä ja Aholassa.

1.2. Koulutus
Toimenpiteet

Aikataulu

Tavoite

Toteuma

Omat koulutukset
- Kalenat –
ohjelmistokurssi

23.1.

Lasten
kansantanssiryhmien
ohjaajat osallistuvat
Osallistujia vähintään
30
Osallistujia vähintään
15
Vähintään kolme
joukkuetta osallistuu.
Paukkulan
teatterikurssin
opiskelijat mukana
järjestelyissä.

Koronapandemian vuoksi
ohjelmistokurssi, tanssi- ja
teatterileirit, sekä Etelä-Savon
improliiga jouduttiin
perumaan.

-

Tanssileiri
Teatterileiri

13.-14.3.
13.-14.3.

-

Etelä-Savon
Improliigan ottelu

13.3.

-

Tempoa tenaviin –
ohjaajakoulutus

28.-29.8.

Järjestetään koulutus
alueen ohjaajille ja
muille halukkaille.
Osallistujia 15.

Tempoa tenaviin –
ohjaajakoulutukseen 16.17.10. osallistui 5 kurssilaista.
Kouluttajina toimivat Kirsi
Moilanen ja Tuija-Liisa Leino.

-

Teatterin päivä
Tanssin päivä

13.11.
20.11.

Osallistujia 15.
Osallistujia 20.

Teatterin ja tanssin päiviä ei
järjestetty.

Saimaan Nuorisoseurat ry:n toimintakertomus 2021

Liiton järjestämät koulutukset 14.-16.1.
- Kouluttajakoulutukset
1. Knoppi
2. Höntsä-toiminnan
3. TeTe- koulutus
4. Kansantassiohjaaj
akoulutuksen
kouluttajakoulutus

Osallistutaan koulututukseen.

Liitto joutui perumaan
koulutuksen.
Tempoa Tenaviin –kouluttajakoulutus toteutui syyskuussa.
Toiminnanjohtaja osallistui
koulutukseen.

-

Knoppi III –jakso &
ohjaaja- päivät

9.-11.4.

Syksyllä 2020 alueellisessa Knoppi-ohjaajakoulutuksessa olleet
osallistuvat.

Knopin III jaksolle 10.-11.12.
osallistui 9 kurssilaista.

-

Luova lava –ohjaajien
tapaaminen

11.5.

Alueen leiriohjaajat
osallistuvat.

Ohjaajat osallistuivat
tapaamiseen. Tämän lisäksi
järjestettiin leirikohtaiset
teams –tapaamiset, joissa
käytiin läpi leirisuunnitelmat.

-

Webinaarit ohjaajille

4 kertaa
vuodessa

Kannustetaan alueen
ohjaajia osallistumaan
webinaareihin.

Webinaareista on tiedotettu
mm. keskusseuran facebook –
sivulla.

1.3.Tapahtumat
Toimenpiteet
Omien tapahtumien
järjestäminen
- Lasten
teatteritapahtuma

-

Teatterimetakka

Aikataulu

Tavoite

Toteuma

13.5.

Lastenteatteriryhmät
kokoontuvat
alueelliseen
tapahtumaan
Imatralle.

Teatteritapahtuma
siirrettiin syksyn
Teatterimetakkaan.

16.-17.10.

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

Teatterimetakka
järjestettiin
yksipäiväisenä, yhtä aikaa
Imatralla ja Lemillä.
Imatralla osallistujia oli 22
ja Lemillä 20.
Imatran tapahtumasta
vastasi Minna Pasi ja
Lemillä vastuuohjaajana
toimi Sami Sivonen.
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Muina kouluttajina
Imatralla toimivat Hanna
Kaskela, Maiju Laurila ja
Nora Järveläinen, ja
Lemillä Maiju Laurila ja
Laura Kiretti.
-

Tanssikimara

20.-21.11.

Alueen alle 16-vuotiaiden
tanssinharrastajien
syystapahtumaan
osallistuu 60 lasta ja
nuorta.

Tanssikimara toteutettiin
myös päivän
tapahtumana,
samanaikaisesti Imatralla
ja Lappeenrannassa.

Osallistujat saavat
tapahtumissa koulutusta
erilaisissa työpajoissa, ja
pääsevät esiintymään
päätöstapahtumassa

Lappeenrannassa
osallistujia oli 38 ja
Imatralla 27. Kouluttajina
Imatralla toimivat Bela
Gazdag ja Nora
Järveläinen, ja
Lappeenrannassa Maiju
Laurila ja Silja Saarinen.
Imatralla järjestelyistä
vastasi Minna Pasi ja
Lappeenrannassa TuijaLiisa Leino.
Folklandian tilalla oli
Tampereella 19.-21.2.
Eläköön Folk –
tapahtuma, joka
järjestettiin verkkossa.
Tapahtumassa oli
esiintymässä vuoden
kansantanssiyhtye
Kimurantti.
Toiminnanjohtaja oli
tapahtumassa
työtehtävissä.

Valtakunnallisiin
tapahtumiin osallistuminen

-

Tanssimylly,
Tampere

23.-25.4.

Ramppikuume,
Kankaanpää

23.-25.4.
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Saimaan alueelta
katselmukseen osallistuu 6
kansantanssiryhmää.

Tanssimylly jouduttiin
perumaan.

Nuorten
teatterikatselmukseen

Ramppikuume
järjestettiin verkossa.

-

-

Nuori Kulttuuri –
festarit,
Pori

21.-23.5.

Tanssimania &
Dääns -leiri,
Tampere

24.-26.9.

osallistuu alueelta 1
ryhmä.

Saimaan alueelta ei ollut
osallistujia.

Tiedotetaan tapahtumasta
ja kannustetaan
osallistumaan.

Nuori Kulttuuri –festarit
toteutettiin verkossa.
Saimaan alueen nuoret
vaikuttajat osallistuivat
festarin suunnitteluun ja
toteutukseen.

Tiedotetaan tapahtumista
ja kannustetaan
osallistumaan.
Alueelta 80 osallistujaa.

Dääns –leiri toteutettiin
verkossa. Alueelta ei ollut
osallistujia.
Tanssimania toteutettiin
hybriditapahtumana.
Rajan Nuorten vuoden
kansantanssiyhtye
Kimurantilla oli
konserttiesiintyminen
Tanssimaniassa.
Tuija-Liisa oli
tapahtumassa
työtehtävissä.

-

Teatterilaiva, Silja
Europa

syyskuu
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Tiedotetaan
tapahtumasta.
Alueelta 20 osallistujaa.

Teatterilaiva ei
toteutunut.

Kalenoiden järjestäminen
Lappeenrannassa

10.-13.6.

Saimaan toimistolta
hoidetaan tapahtuman
käytännön järjestelyt liiton
kanssa tehdyn sopimuksen
mukaisesti.
Toiminnanjohtaja kuuluu
tapahtuman johtoryhmään.
Alueelta kootaan
järjestelytoimikunta
suunnittelemaan ja
toteuttamaan käytännön
järjestelyjä. Suunnittelija
toimii järjestelytoimikunnan
sihteerinä.

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.

Kalenat järjestettiin
verkkotapahtumana.
Lisäksi Ilmoittautuneille
ryhmille postitettiin
”puuhapaketit” ennen
Kalenapäivää.
Kalenapäivänä 12.6.
streemattiin
Lappeenrannasta työpaja
ja konsertti. Ennen
tapahtumaa kuvattiin
tapahtuman maskoteista,
Repestä ja Rillasta,
videoita, ja
konserttijuonnot.
Repen roolissa nähtiin
Bela Gazdag ja Rillaa esitti
Maiju Laurila.
Saimaan Nuorisoseurojen
suunnittelija Minna Pasi
vastasi videoiden ja
konserttijuontojen
käsikirjoituksesta.
Saimaan Nuorisoseurat
vastasi myös
kuvauspäivien
organisoinnista ja
toteutuksesta, sekä
postipakettien
kokoamisesta ja
lähettämisestä.
Etäkalenoihin osallistui
250 lasta ohjaajineen.
Kaikille avoin konsertti sai
verkossa 1300
katselukertaa.
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1.3. Kehittäminen
Toimenpiteet

Aikataulu

Tavoite

Hanketoiminnan
mahdollisuuksien
kartoittaminen

koko vuosi Luodaan uusi
kulttuurihanke Saimaan
alueelle, ja haetaan sille
rahoitusta.

Toteuma
Toiminnanjohtaja
osallistui Leader –ryhmien
infotilaisuuteen 24.8, ja
kävi hankepalaverissa
Savonlinnassa 20.10.
Uutta hanketta ei saatu
käynnistettyä.

Tanssin ja teatterin
verkostojen työskentelyyn
osallistuminen.

jatkuva

Toiminnanjohtaja kuuluu
tanssin verkostoon ja
suunnittelija teatterin
verkostoon.

Toiminnanjohtaja
osallistui tanssin
verkoston kokouksiin,
joita oli vuoden aikana 5.
Lisäksi toiminnanjohtaja
osallistui kansantanssin
kääntöpiirien
suunnitteluun.

Teatteritoiminnan
kehittämiseen osallistuu
teatteriagentti Sami
Sivonen.

Suunnittelija oli mukana
teatterin verkoston
toiminnassa. Verkostolla
oli 2021 8 kokousta.
Sami Sivonen oli mukana
virtuaalisesti toteutetulla
Teatterilaivalla, ja
osallistui alueen
teatteriväen tapaamisen
suunnitteluun ja
toteutukseen.
Suunnittelija on mukana
harrastustoiminnan tuen
(Hatun) verkostossa.
Hattu kokoontui 5 kertaa.
Lisäksi oli useita
kokoontumisia mm.
liittyen
osaamismerkkeihin,
Avartti – ja nuoret
vaikuttajat toimintaan.
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2.5.
Teatteriväen tapaamisen
järjestäminen Pertunmaalla.

Tapaaminen kokoaa
yhteen alueen
teatteritoimijoita.

Alueellinen teatteriväen
tapaaminen toteutettiin
teams –yhteydellä 2.5.
Osallistujia tapaamisessa
oli 15.

Alueelliseen tanssiväen
tapaamiseen
osallistuminen.

Alueen
kansantanssiohjaajat
osallistuvat tapaamiseen

Alueellista tanssiväen
tapaamista ei järjestetty.

Nuorisoseurojen
2022-2030 strategian
valmisteluun
osallistuminen

Otetaan kantaa
valmisteltavaan
strategiaan.

Jokainen sai halutessaan
ottaa kantaa strategiaan.

2. Seuratoiminnan tuki
2.1. Kansalaistoiminta
Toimenpiteet

Aikataulu

Tavoite

Toteuma

Alueelliset palkitsemiset
Alueelta palkitaan
vuoden nuorisoseura,
vuoden ohjaaja ja vuoden
nuorisoseuralainen.

vuoden 2020
palkittujen
julkistaminen
6.2.
foorumissa

Saada enemmän
esityksiä palkittavista
kuin aikaisempina
vuosina.

Esityksiä ei saatu kaikkiin
kategorioihin. Lopulliset
valinnat teki Saimaan
Nuorisoseurojen
johtokunta.

Julkistaminen Alueen
Nuorisoseurafoorumissa.

esitykset
vuoden 2021
palkittavista
syysmarraskuu

Vuoden 2021
palkittavat valitaan
johtokunnan joulukuun
kokouksessa.

Vuoden Nuorisoseuraksi
valittiin Tirvan
Nuorisoseura, vuoden
nuorisoseuralaisiksi
nuoret vaikuttajat Sandra
Strömberg ja Sohvi
Vanhatalo Vuoksenniskan
Nuorisoseurasta, ja
vuoden ohjaajaksi Ida
Raekorpi Koirakiven
Nuorisoseurasta.

päätökset
joulukuu

Valinnat julkistettiin
Nuorisoseurafoorumissa
6.2.
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Uuden
nuorisoseurarekisterin ja
Seuralainen –sovelluksen
tunnetuksi tekeminen.

Vapaaehtoistoiminnan
paikkojen tarjoaminen

koko vuosi

jatkuva

Saada kaikkien seurojen Kaikilta seuroilta on
ajan tasaiset tiedot
rekisterissä vähintään
rekisteriin.
toimihenkilöiden tiedot.
Jäsentietoja puuttuu
vielä osalta.
Saada Seuralainen
mahdollisimman
monen jäsenen
käyttöön.

Seuralaisen käyttöön
ottoon tarvitaan
lisäpanostusta.

Alueelta saadaan
tarvittava määrä
talkootyöntekijöitä
Kalenloihin ja omiin
tapahtumiin.
Nuoret saavat
kokemusta ja
koulutusta
talkootyöstä.

Tapahtumiin on saatu
riittävästi talkoolaisia.
Nuoria talkoolaisia
Nuorisoseura
Harmonikasta ja Rajan
Nuorista, sekä
Vuoksenniskan
Nuorisoseurasta on ollut
talkootehtävissä
Tanssikimara ja
Teatterimetakka –
tapahtumissa yhteensä
25.
Etäkalenoissa ei tarvittu
talkoolaisia.

Skaffin tuista tiedottaminen jatkuva
ja tukien käytössä
opastaminen.
jatkuva
Skaffin koulutuksista ja
materiaaleista
tiedottamien.
Seurantalojen
korjausavustukset.

syyskuu
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Seurat osaavat hakea ja Saimaan Nuorisoseurojen
tilittää Skaffin tuet.
tiedotteissa on
muistutettu Skaffin
Seuroilla on tieto
palveluista.
Skaffin tarjoamista
koulutuksista ja
materiaaleista.
Tiedotetaan
seurantalojen
korjausavustuksesta.
Alueelta vähintään 2
hakemusta.

Alueelta tehtiin neljä
seurantalojen
korjausavustushakemusta.

2.2. Koulutus
Toimenpiteet

Aikataulu Tavoite

Toteuma

Alueellisen
Nuorisoseurafoorumin
järjestäminen.

6.2.

Nuorisoseurafoorumiin
osallistui 19 henkilöä, jotka
edustivat 9 eri
nuorisoseuraa.
Foorumin aiheen oli mm.
140-v juhlavuosi ja seurojen
varainhankinta.

Foorumiin osallistuu
toimijoita vähintään 10
seurasta.
Foorumissa julkistetaan
Saimaan alueen vuoden
2020 valinnat ja palkitaan
valitut.

Vuoden valinnat julkistettiin
foorumissa.
Valtakunnalliseen
seurakäyntipäivään
osallistuminen.

11.9.

Järjestetään seurakäynti
yhteen alueen
nuorisoseuraan.

Koronan vuoksi
seurakäyntipäivää ei
toteutettu.

Seurakäynnit ja
tapaamiset.

syksy

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

Seuroihin pidettiin yhteyttä
toimintatietojen keräämisen
yhteydessä, Luova lava –
leirien ja kerhotoiminnan
merkeissä, ja
seurakäynneillä.
Seurakäynnit tehtiin vuoden
aikana Mäntyharjun,
Heinälahden, Aholan ja
Haparaisten
nuorisoseuroihin.

Järjestyksenvalvojakurssien
järjestäminen.
- Kertauskurssi
17.1.

-

Peruskurssi

Järjestetään kertauskurssi
yhteistyössä Lemin
Nuorisoseuran kanssa.
Osallistujia vähintään 8.

29.-31.1. Yhteistyössä Lemin
Nuorisoseuran kanssa.
ja
26.-28.2. Kurssilaisia vähintään 10.
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Kertauskurssille osallistui 9
kurssilaista.

Peruskurssilla oli 9
kurssilaista.
Molempien kurssien
kouluttajana toimi Timo
Komonen.

2.3.Tapahtumat
Toimenpiteet

Aikataulu

Tavoite

Toteuma

Seurantalopäivästä
tiedottaminen.

syyskuu

Seuroilla on tieto
seurantalopäivästä, ja
päivän järjestämiseen
olevasta tukimateriaalista.

Seurantalopäivä ei ole
saanut alueen seuroja
liikkeelle.

Seurat järjestävät
tapahtumia omilla
taloillaan.
Seurojen juhliin
osallistuminen.

koko vuosi Osallistutaan seurojen
juhliin.

Työntekijät vierailivat
Simpeleen Nuorisoseuran
125-vuotisjuhlassa 28.11.

Suomen suurimmat
kakkukahvit –
Nuorisoseurat 140-v.

24.6.

Kakkukahvit järjestetään
mahdollisimman monessa
paikallisseurassa.

Kakkukahvit järjestettiin 13
Saimaan Nuorisoseurojen
jäsenseurassa.

Nuorisoseurakokoukseen
osallistuminen.

8.-10.10.

Saimaan
Nuorisoseurojen
edustajat osallistuvat
kokoukseen.

Saimaan Nuorisoseuroista
oli kokouksessa 4
edustajaa.

Paikallisista seuroista
saadaan kokoukseen
vähintään 15 osallistujaa.

Etäkokous vaikutti siihen,
että seuroista oli
vähemmän osallistujia kuin
normaalisti.

2.4.Kehittäminen
Toimenpiteet

Aikataulu Tavoite

Toteuma

Tiedottaminen avustusten ja jatkuva
apurahojen hakuajoista.
Tarvittaessa avustaminen
hakemusten tekemisessä.

Seurat osaavat hakea
tukea toimintaansa.

Seuroja autettiin apurahojen
hakemisessa tarvittaessa.

Avustuksen
hakumahdollisuudet esillä
alueellisessa Ns-foorumissa.

Nuorisoseurafoorumissa
on varainhankintakoulutusta.

Nuorisoseurafoorumin
varainhankintakoulutukseen
osallistui 19 seurojen
edustajaa.
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Hankerahoitusvaihtoehtojen koko
kartoittaminen.
vuosi

Uuden
kulttuurihankkeen
valmistelu vuoden
aikana.

Uutta hanketta ei ehditty
valmistella.

Toiminnanjohtaja kuuluu
seuratoiminnan tuen
(Setun) verkostoon. Setulla
oli vuoden aikana 5
kokousta. Lisäksi
suunniteltiin
osaamismerkkejä.
Suunnittelija kuuluu
järjestön koulutustiimiin.
Tiimi kokoontui kolme
kertaa.
3. Viestintä, markkinointi ja vaikuttaminen
Toimenpiteet

Aikataulu Tavoite

Toteuma

140-vuotisjuhlavuoden
logon käyttöön ottaminen.

koko
vuosi

Juhlavuoden logo näkyy
alueen ja
paikallisseurojen
tapahtumissa ja
tiedotusmateriaaleissa.

Logo oli käytössä
keskusseuran tiedotteissa, ja
sitä välitettiin
paikallisseuroille.

Liiton valmistamat roll
upit ovat seurojen
käytössä.

Keskusseuran roll upit olivat
lainattavissa. Emme ole
käyttäneet liiton roll uppeja.

Ollaan mukana
markkinoimassa
nuorisoseuratoimintaa
alueellisissa
tilaisuuksissa.
Kannustetaan seuroja
osallistumaan oman
paikkakuntansa
harrastetapahtumiin.

Työntekijät olivat kertomassa
nuorisoseuratoiminnasta ja
jakamassa ilmapalloja
Sataman Valot –
tapahtumassa
Lappeenrannassa 28.8.

Nuorisoseuratoiminnasta
kertominen ja toiminnan
markkinoiminen
alueellisissa ja paikallisissa
tapahtumissa, esim.
harrastemessuilla.

jatkuva
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Seurojen toimintaa ja
tilaisuuksia markkinoitiin
keskusseuran facebook –
sivulla.

Teatteria –esitteen ja
harrastajateatterikorttien
tuottaminen.

kevät
2021

Tuotetaan
Kymenlaakson,
Etelä-Karjalan ja EteläSavon yhteinen Teatteria
–esite, mikäli sille on
tarvetta.

Koronan vuoksi pääosa
suunnitelluista
kesäteatteriesityksistä jäi
esittämättä, joten Teatteria –
esitteelle ja
harrastajateatterikorteille ei
ollut tarvetta.

Valmistetaan
harrastajateatterikortit,
mikäli niille on tarvetta.
Tiedottaminen jäsenistölle.

jatkuva

Saimaan
Nuorisoseurojen
jäsenseuroille lähetetään
vähintään kahdeksan
sähköistä
seuratiedotetta.

Sähköisiä seuratiedotteita
lähetettiin vuoden aikana 6.
Joulukuussa lähetettiin lisäksi
joulutervehdys,
palvelulupaukset ja
tapahtumakalenteri postitse
seurojen puheenjohtajille ja
sihteereille.

Keskusseuralla on omat
netti- ja facebook -sivut,
jotka pidetään ajan
tasalla.

Netti- ja facebook –sivuja
päivitettiin säännöllisesti.
Vuoden aikana otettiin
käyttöön oma instagram –tili.

Valtakunnalliset
ohjaajatiedotteet
välitetään alueen
ohjaajille. Niihin lisätään
alueen tiedot.

Valtakunnalliset
ohjaajatiedotteet lähetettiin
alueen ohjaajille.

Alueen teatteritoimijoille
lähetettiin vuoden aikana 6
tiedotetta.
Tiedottaminen ulospäin.

jatkuva
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Alueen toiminnasta
kerrotaan aktiivisesti eri
medioissa.

Korona-aika vaikutti siihen,
että nuorisoseurat olivat
alueellisissa ja paikallisissa
medioissa esillä vähemmän
kuin aikaisemmin.

Alueelta tehdään juttuja
Nuorisoseuralehteen.

Nuorisoseuralehdessä
kerrottiin mm.
teatteriagentti, ohjaaja Sami
Sivosen nuorisoseurapolusta.

4. Hallinto, henkilöstö ja talous
Toimenpiteet

Aikataulu

Tavoite

Toteuma

Johtokunnan kokoukset.

jatkuva

Johtokunta kokoontuu 6
kertaa vuodessa.

Johtokunnan kokouksia
pidettiin kuusi.

Johtokunnan
keskuudesta valitaan
työvaliokunta, joka
kokoontuu tarvittaessa.

Työvaliokuntaan kuuluivat
puheenjohtaja Lauri
Haltsonen,
varapuheenjohtaja Sini
Lindström ja Milla Sorsa.
Työvaliokunta kokoontui
kaksi kertaa.

Valitaan jäsenet
Kalenoiden
järjestelytoimikuntaan.

Järjestelytoimikuntaa ei
tarvittu, koska Kalenat
järjestettiin verkossa.

Johtokunnan jäsenet
osallistuvat aktiivisesti
kokouksiin ja alueen
toimintaan.

Kokouksiin osallistuttiin
seuraavasti:
Lauri Haltsonen
6/6
Sanni Antinniemi 4/6
Auli Eskola
1/6
Emmy Haltsonen 5/6
Jarmo Koivumäki 1/6
Sini Lindström
6/6
Arja Siekkeli
3/6
Jaana Sinkko
4/6
Milla Sorsa
6/6
varajäsenet
Maarit Auvinen
6/6
Ida Raekorpi
0/6

Kokouksissa paikalla
edustajat vähintään 10
seurasta.

Kevätkokous pidettiin
teams- alustalla ja
syyskokous
hybridikokouksena.

Kevätkokous

14.3.

Syyskokous

23.10.

kevätkokoukseen osallistui
16 edustajaa 8 seurasta, ja
syyskokoukseen 7 edustajaa
4 seurasta.

Saimaan Nuorisoseurat ry:n toimintakertomus 2021

Toiminnan suunnittelu ja
arviointi.

jatkuva

Toimintaa suunnitellaan
ja arvioidaan yhdessä
johtokunnan kanssa.

Toimintaa suunniteltiin
15.8.Taipalsaarella.
Toimintaa on arvioitu
johtokunnan kokouksissa.

Suomen Nuorisoseurojen
valtuuston kokoukset.

29.-30.5.
ja
20.-21.11.

Tapahtumissa ja
koulutuksista kerätään
osallistujapalautteet.

Tapahtumissa ja
koulutuksissa on kerätty
palautetta osallistujilta.
Palautteet ovat olleet
pääosin positiivisia.

Alueen valtuutetut
osallistuvat kokouksiin.

Alueen valtuutetut
osallistuivat hyvin
valtuuston kokouksiin.
Nuorisoseurakokouksessa
alueen valtuutetuiksi
seuraavaksi kolmeksi
vuodeksi valittiin:
Sandra Strömberg, varalla
Emmi Astikainen
Merja Skyttä, varalla Jenni
Silvennoinen
Sami Sivonen, varalla Sanni
Antinniemi

Palvelualueuudistus

koko vuosi Olemme mukana
kehittämässä
palvelualuemallia, jossa
turvataan palvelut
kaikille nuorisoseuroille
sijainnista riippumatta.
Vuoden aikana
valmistellaan KaakkoisSuomen palvelualueen
toimintamalli.
(Kymi, Etelä-Karjala,
EteläSavo)
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Kaakkois-Suomen
palvelualueen
käynnistäminen jäi kesken.

Palvelualueen
käynnistämistä jatketaan
vuonna 2022.

Henkilöstö
- kaksi vakinaista
työntekijää,
toiminnanjohtaja ja
suunnittelija.

jatkuva

Olemassa olevien
työntekijäresurssien
turvaaminen.

Keskusseuralla on kaksi
vakinaista työntekijää,
toiminnanjohtaja ja
suunnittelija.
Toiminnanjohtaja Tuija-Liisa
on asiantuntijajäsenenä
liiton hallituksessa edustaen
keskusseuroja. Tuija-Liisa
osallistui 10 hallituksen
kokoukseen.

-

Palkataan
lisätyövoimaa
toimistolle, kun/jos
talous sen sallii.

projektityöntekijöitä
palkataan tarpeen
ja mahdollisuuksien
mukaan.

Palvelualueuudistuksen
osana neuvotellaan liiton
kanssa
työntekijäresurssien
lisätarpeesta.
Harjoittelu- ja
kesätyöpaikkojen
tarjoaminen.

jatkuva

Toimistolla on vuoden
aikana 2-4
terveydenhoitajaopiskelijaharjoittelijaa, ja 2-4
nuorta kesätyöntekijää.

Työntekijöitä pystyttiin
palkkaamaan Luova lava –
leirien ohjaajiksi ja
tapahtumien kouluttajiksi
OKM:n palkka-avustuksen
ja muiden avustusten
turvin.
Palvelualueuudistus on
kesken.

Syyskaudella harjoittelun
aloitti yksi opiskelija, mutta
harjoittelu keskeytyi
sairastumisen vuoksi.
Nuoria kesätyöntekijöitä
palkattiin Luova lava –
leireille 7.

Hyödynnetään
Lappeenrannan ja
Imatran kaupunkien
kesätyöseteleitä Luova
lava-leirien ohjaajien ja
Kalenoiden
työntekijöiden
palkkaamisessa.
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Kesätyöntekijöille saatiin
kesätyöseteleitä
Lappeenrannan, Imatran ja
Kouvolan kaupungeilta
yhteensä 4 kpl.

Työntekijäpäivät

8.-11.2. ja
7.-9.9.

Työntekijät osallistuvat
liiton järjestämille
työntekijäpäiville.

Työntekijäpäivät pidettiin
teams –yhteydellä 13.-15.4.
ja 7.-8.9. Lisäksi
osallistuttiin ylimääräisille
työntekijäpäiville
Paukkulassa 30.11.-1.12.
Työntekijät osallistuivat
liiton järjestämään
johtamisvalmennukseen
tammi-huhtikuussa.
Yhteisiä kokoontumisia oli 4
ja ryhmäkokoontumisia 3.
Tuija-Liisa osallistui 3.-4.9.
Tempoa Tenaviin –
kouluttajakoulutukseen
Tampereella. Lisäksi
koulutukseen kuului 2
teams-tapaamista.
Minna kävi Avarttiohjaajien
seikkailukoulutuksen
11.-12.11. Mikkelissä.

Aluepalaverit, webinaarit ja
aamuknopit.

jatkuva

Työntekijät osallistuvat
liiton järjestämiin
aluepalavereihin,
webinaareihin ja
aamuknoppeihin.

Työntekijät ovat
osallistuneet liiton
tarjoamaan koulutukseen ja
infotilaisuuksiin.
Aluepalavereja oli vuoden
aikana 6.

Saimaan Nuorisoseurojen
asuntojen vuokraus.

jatkuva

Asunnot vuokrattuna
koko vuoden.
Vuokratuotot ovat osa
omaa varainhankintaa.

Keskusseuran omistamat
asunnot Happotiellä ja
Kannelkadulla ovat olleet
vuokrattuna koko vuoden.

Toimisto sijaitsee
Saimaan
Nuorisoseurojen
omistamassa
huoneistossa, Kirkkokatu
12 A 6, Lappeenranta.

Keskusseura omistaa oman
toimistonsa.

Oma toimitila.
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Kansalaisfoorumin
kurssituntien käyttäminen.

jatkuva

Skaffilta varataan
kurssitunnit joulukuussa
seuraavan vuoden
koulutuksia varten.

Vuoden aikana käytettiin
115 kurssituntia, ja saatiin
valtionapuna 2952,18€.

Skaffin kautta saatava
valtionapu mahdollistaa
koulutustoiminnan
järjestämisen.
Apurahojen hakeminen.

hakuaikojen
mukaan

Säätiöiltä ja rahastoilta
haetaan apurahoja
toiminnan järjestämiseen
ja kehittämiseen.

Avustuksia saatiin Karjalan
Kulttuurirahastolta,
Karjalaisen kulttuurin
edistämissäätiöltä, ja
Karjalaisen
Nuorisoseuratyön
tukisäätiöltä yhteensä
20600 euroa. Lisäksi AVI:n
kerho- ja
päiväleiritoiminnan
avustuksesta vuodelle 2021
kohdistui 10 500 euroa.
Luova lava –leiritoiminnan
kannalta merkittävää oli
OKM:ltä liiton kautta saatu
palkkausavustus ohjaajien
palkkoihin, yhteensä 4769
euroa.

Valtionavun hakeminen.

syyskuu
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Vuodelle 2021 haetaan
valtionapua 53 000
euroa.

Valtionapua vuodelle 2021
saatiin 46 650 euroa.

