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Toimintakertomus 2022 
       
 
                                                           
Johdanto  
Saimaan Nuorisoseurat ry:n tehtävänä on toimia oman alueensa paikallisten nuorisoseurojen 
apuna ja tukena. Keskusseuran toimintaa ovat ohjanneet nuorisoseurakokouksessa Lahdessa 
hyväksytty nuorisoseurastrategia ja kolmivuotisohjelma vuosille 2022-2024.  
 
Saimaan Nuorisoseurat on mahdollistanut ja kehittänyt alueella tehtävää harrastustoimintaa, 
järjestämällä tapahtumia ja koulutuksia, sekä rekrytoimalla ohjaajia. Keskusseura on neuvonut ja 
auttanut seuratoimijoita järjestämällä järjestöpäivän tammikuussa, sekä alueellisen 
Nuorisoseurafoorumin syyskuussa.  
 
Saimaan Nuorisoseuroihin kuului vuonna 2022 41 paikallista jäsenyhdistystä, joissa oli vuoden 
2021 lopussa 2394 jäsentä, jäsenmäärä on kasvanut 274 henkilöllä. Saimaan Nuorisoseurojen 
jäsenseuroista 20 sijaitsee Etelä-Karjalassa, 12 Etelä-Savossa, 2 Kymenlaaksossa, ja 6 on 
siirtoseuroja (Ns Karjalan Nuoret, Kirvun kk Ns, Haparaisten Ns, Humalaisten Ns Alku, Tietävälän 
Ns, Ihalan Ns). Vuoden aikana perustettiin yksi uusi nuorisoseura, Asemäentien Nuorisoseura 
Imatralle, ja yksi Aitomäen Nuorisoseura Kymenlaaksosta haki Saimaan Nuorisoseurojen 
jäsenyhdistykseksi. Kuokkalammin Nuorisoseura Ruokolahdelta päätti lakkauttaa toimintansa. 
 
Vuoden 2022 painopisteet olivat: 

• Vakautamme toimintaa  
Mitä opimme poikkeusajasta, miten toivumme vaikeuksien jälkeen?  

• Reagoimme kansalaisjärjestökentän rahoituksen murrokseen  
Toiminta on taloudellisesti vakaata, kustannustehokasta sekä rahoitus on laajalla pohjalla 

• Yhteisöissämme voidaan hyvin  
Tuemme erilaisia yhteisöjä toiminnan eri tasoilla, vahvistamme moninaisuusosaamistamme  

• Verkostoidumme laajasti  
Haemme uusia yhteistyökumppanuuksia niin alueellisesti, valtakunnallisesti kuin 
kansainvälisesti  
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Saimaan Nuorisoseurojen tavoitteet vuonna 2022 olivat: 
 
HARRASTUSTOIMINNAN TUKI 
Tuki paikallisseurojen harrastustoiminnan kehittämiseen: palvelulupauksen jalkauttaminen ja 
vieminen käytäntöön  
o Saimaan Nuorisoseurat hakee keskitetysti AVI:n kerhotoiminta-avustusta Etelä-Karjalan ja 
Kymenlaakson alueelle ja koordinoi alueen lasten ja nuorten kerhotoimintaa.  

o Keskusseuran työntekijät tukevat seurojen kerhotoiminnan käynnistämistä mm. etsimällä 
kerhoille ohjaajia, ja toimimalla tarvittaessa toiminnan käynnistäjinä.  

o Saimaan Nuorisoseurat järjestää Luova lava –leirejä ja –kerhoja yhteistyössä paikallisten 
seurojen kanssa.  

o Saimaan Nuorisoseurojen suunnittelija Minna Pasi osallistuu harrastustoiminnan tuen 

verkoston työskentelyyn.  
 
SEURATOIMINNAN TUKI 
Tuki paikallisseurojen varainhankinnan kehittämiseen  

Vapaaehtoistoimijoiden tukeminen yhdistyksen hallinnossa  
o Saimaan Nuorisoseurat järjestää puheenjohtaja- ja sihteeripäivän teams-alustalla 16.1.  

o Saimaan alueellinen Nuorisoseurafoorumi järjestetään 29.1.  

o Saimaan Nuorisoseurat osallistuu valtakunnalliseen seurakäyntipäivään.  

o Saimaan Nuorisoseurojen toiminnanjohtaja Tuija-Liisa Leino osallistuu seuratoiminnan tuen 
verkoston työskentelyyn.  
 
TEATTERI JA KULTTUURINEN NUORISOTYÖ 
Yhteisen nuorisoseuralaisuuden löytäminen: yhteiset teatteritapaamiset 2.0.  

Nuori Kulttuuri – toiminnan hyödyntäminen kulttuurisen nuorisotyön kehittämisessä: Roots – 
ja On Air – toiminnan ”imun” hyödyntäminen omassa toiminnassa.  
o Saimaan Nuorisoseurojen suunnittelija, teatteriagentti ja seurojen teatteritoimijat osallistuvat 
valtakunnallisiin teatteritapaamisiin.  

o Saimaan Nuorisoseurojen suunnittelija Minna Pasi osallistuu teatterin verkoston 
työskentelyyn.  

o Saimaan Nuorisoseurojen teatteriagentti Sami Sivonen on mukana suunnittelemassa alueen 

teatteritoimintaa.  

o Työntekijät kannustavat seurojen ryhmiä osallistumaan Nuori Kulttuurin Roots- toimintaan ja 
On Air –tapahtumaan.  

o Saimaan Nuorisoseurat järjestää lasten teatteritapahtuman 26.5. ja Teatterimetakka –
tapahtuman 19.-20.11. Aikuisryhmille järjestetään koulutusta toiveiden ja tarpeiden mukaan, 
mm. teatterin päivä 15.10.  

o Tavoitteena on, että Etelä-Karjalan improliiga käynnistyy marraskuussa 2021 ja päättyy 
tammikuussa 2022, Etelä-Savon improliiga järjestetään tammi-maaliskuussa 2022.  
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TANSSI JA TAPAHTUMAT 
TANSSIN YHTEISÖLLISYYS:                                                                                                                                                       
Tanssin toimijoiden kuuleminen, ohjaajien ja tanssinopettajien toimintaedellytykset, ja uusien 
löytäminen sekä harrastajamäärien kasvattaminen  

alueen ryhmien kannustaminen osallistumaan Folklandialle ja Sottiisiin  
o Kansantanssin harrastajamääriä pyritään kasvattamaan lisäämällä kansantanssin näkyvyyttä ja 
tiedotusta alueella. Saimaan Nuorisoseurojen jäsenenä on neljä kansantanssiseuraa: Nuorisoseurat 
Harmonikka, Lemin Nuorisoseura, Karjalan Nuoret ja Rajan Nuoret.  

o Olemme mukana järjestämässä Itä-Suomen tanssitapahtumaa huhtikuussa.  

o Kansantanssijat osallistuvat valtakunnallisiin tapahtumiin.  

o Saimaan Nuorisoseurat järjestävät aikuistanssijoille tanssin päivän 15.10. ja Tanssikimara –tapahtuman 
lapsille ja nuorille 19.-20.11.  

o Saimaan Nuorisoseurojen toiminnanjohtaja Tuija-Liisa Leino osallistuu tanssin verkoston työskentelyyn.  

 
HALLINTO 
Luottamushenkilöiden osallisuuden lisääminen  

Nuoret Vaikuttajat – toiminnan laajentaminen alueellisiin ryhmiin  
o Saimaan Nuorisoseurojen toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä vastaa johtokunta yhdessä 
työntekijöiden kanssa.  

o Saimaan alueelta uudet nuoret osallistuvat valtakunnalliseen Nuoret vaikuttajat –ryhmään.  

o Saimaan Nuorisoseurat aloittaa oman Nuoret vaikuttajat –ryhmän toiminnan.  
 
HENKILÖSTÖ 
Johtamisen tuloskorttien käyttöönotto  

Henkilöstön käsikirjan käyttöönotto  

Työhyvinvoinnin vahvistaminen kaikilla toiminnan tasoilla  
o Johtamisen tuloskortit ja henkilöstön käsikirjat otetaan käyttöön soveltuvin osin.  

o Työhyvinvointiin liittyvistä asioista keskustellaan toimistopalaverissa (pj + työntekijät) ja 

työvaliokunnassa. Työntekijöille mahdollistetaan osallistuminen valtakunnallisiin tyhy- päiviin.  
 
TALOUS JA VARAINHANKINTA 
Rahoituspohjan laajentaminen  

Kustannustietoisuuden ja talousvastuullisen ajattelun vakiinnuttaminen  
o Apurahojen hakemista eri tahoilta jatketaan, ja kartoitetaan uusia rahoitusvaihtoehtoja mm. Leader –
rahoitusta.  

o Alueen toimintaa hoidetaan kustannustehokkaasti.  
 
VIESTINTÄ JA VAIKUTTAMINEN 
Järjestön näkyvyyden ja tunnettuuden lisääminen entisestään  

Alueellisen vaikuttamistyön määritteleminen ja vahvistaminen  

Alueellisten viestintäkanavien kehittäminen ja selkiyttäminen  
o Tiedotamme aktiivisesti omasta toiminnastamme.  

o Saimaan Nuorisoseuroilla on omat nettisivut, facebook –sivu ja instagram-tili, joita käytetään 
aktiivisesti.  
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1. Harrastustoiminta 

Saimaan Nuorisoseurat on järjestänyt alueen harrastajia tukevia koulutuksia ja tapahtumia. 

Olemme edelleen hakeneet keskitetysti AVI:n harrastuskerhotoiminnan tukea Etelä-Karjalan ja 

Kymenlaakson alueelle, ja jatkaneet ohjaajien iltapalahetkien järjestämistä teams-alustalla. 

  

1.1. Toiminta  

  

Toimenpide Aikataulu   Tavoite Toteuma 

 AVI:N 

harrastuskerhoavustuksen 

hakeminen Etelä-Karjalan ja 

Kymenlaakson alueelle. 

 joulukuu Kerhotoimintaa 7 

seurassa, yhteensä 13 

kerhoa, joissa 145 

kerholaista. Kerhoja 

ohjaavat koulutetut 

ohjaajat. 

Kevätkaudella 2022 

kerhotoimintaa oli neljässä 

seurassa. Kerhoja oli 

yhteensä 8, ja niissä 83 

kerholaista. 

 

Syyskaudella 2022 

kerhotoiminta vilkastui. 

Toimintaa oli kuudessa 

seurassa. Kerhoja toimi 11, ja 

niissä oli yhteensä 123 

kerholaista. 

Muun kerhotoiminnan 

tukeminen, ja ohjaajien 

rekrytoinnissa avustaminen. 

elo-

syyskuu 

Kaikille suunnitelluille 

kerhoille löytyy 

ohjaajat. 

AVI:n tukemia kerhoja ohjasi 

vuoden aikana 17 ohjaajaa. 

Saimaan Nuorisoseurat avusti 

ohjaajien rekrytoinnissa. 

 

Lasten ja nuorten 

kerhotoimintaa oli lisäsi  

Nuorisoseura Rajan Nuorilla. 

Ohjausapua kerhotoimintaan 

tarvittaessa.  

tammi-

toukokuu 

syys-

joulukuu  

Työntekijät toimivat 

tarvittaessa 

kerhotoiminnan 

käynnistäjinä ja 

ohjaajina kunnes 

alueelta löydetään 

omat ohjaajat. 

Tuija-Liisa ohjasi Lemin lasten 

ja aikuisten 

kansantanssikerhoja 

kevätkaudella. Lasten kerho 

kokoontui 15 kertaa ja 

aikuisten kerho 10 kertaa. 

 

Sami Sivonen on ohjannut 

Lemin lasten ja nuorten 

teatterikerhoja. 

Teatterikerhot kuuluivat 

AVI:n kerhotuen piiriin. 
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Avarttitoiminnan 

mahdollistaminen ja 

osallistuminen Avarttiretkelle. 

koko 

vuosi 

 

13.-15.5. 

Avarttitoiminnasta 

tiedottaminen ja 

toiminnan 

käynnistäminen. 

Suunnittelija osallistuu 

retkelle kahden 

nuoren kanssa. 

Avarttitoimintaa esiteltiin 

Knoppi –koulutuksessa ja 

nuorten vaikuttajien 

aluetapaamisessa. Toiminta 

käynnistyi Imatralla. 

 

Minna Pasi osallistui retkelle.  

 

Luova lava –leiri ja 

kerhotoiminnan jatkaminen ja 

kehittäminen. 

koko 

vuosi  

Kuuden Luova lava-

leirin järjestäminen 

viikoilla 23-25. 

Leiriläisiä 100, 

vastuuohjaajia 4, 

nuoria apuohjaajia 10. 

 

Leirien vastuuohjaajat 

ovat alan 

ammattilaisia. 

Leiritoiminta on hyvin 

suunniteltua. 

 

Kesäkuussa 2022 järjestettiin 

seitsemän Luova lava –

päiväleiriä. Leiriläisiä oli 

yhteensä 108. 

 

Imatran leiri oli keskusseuran 

oma leiri, muut leirit 

järjestettiin yhteistyössä 

paikallisten nuorisoseurojen 

kanssa. Imatran lisäksi muut 

leiripaikat olivat: Luumäki, 

Heituinlahti (Savitaipale), 

Lemi, Tirva (Kouvola), 

Taipalsaari ja Ylämaa. 

 

Lisäksi Koirakiven 

Nuorisoseura ja Nuorisoseura 

Harmonikka järjestivät omat 

leirit. 

 

Luova lava –leireille 

työllistettiin 6 vastuuohjaajaa 

ja 12 apuohjaajaa. 

Apuohjaajien palkkaamiseen 

saatiin kaupunkien 

kesätyöseteleitä. 

 

Tiedottaminen 

osaamismerkeistä, ja 

kannustaminen niiden 

hakemiseen. 

koko 

vuosi 

Alueen ohjaajat ja 

seuratoimijat hakevat 

osaamismerkkejä. 

Osaamismerkeistä on 

tiedotettu Knoppi-

koulutuksessa ja nuorten 

vaikuttajien tapaamisessa. 

Ohjaajien iltapalahetkien 

järjestäminen. 

koko 

vuosi 

Iltapalahetkiä 

järjestetään teams-

alustalla vähintään 6. 

 

Iltapalahetkiä järjestettiin 

kevätkaudella kaksi. 
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Tavoitteena on koota 

yhteen alueen ohjaajat 

pohtimaan ja 

keskustelemaan 

ohjaamiseen liittyvistä 

asioista. 

Tiedottaminen Nuori Kulttuuri 

-toiminnasta 

koko 

vuosi 

Alueen nuorten 

harrastusryhmillä on 

tieto Nuori Kulttuuri –

toiminnasta ja sen 

tarjoamista 

tukimuodoista. 

 

Alueen nuorten 

ryhmät hakevat Roots-

rahoitusta ja 

osallistuvat On Air –

tapahtumaan. 

Ohjaajille ja nuorten ryhmille 

on tiedotettu Nuori Kulttuuri 

–toiminnasta. 

 

 

 

 

Vuoksenniskan 

Nuorisoseuran Irti –teatteri 

on hyödyntänyt Roots –

rahoitusta ryhmän 

toiminnassa. 

  

1.2. Koulutus  

Saimaan Nuorisoseurat on järjestänyt tarvittavaa koulutusta alueellaan ja innostanut seurojen 

jäseniä osallistumaan valtakunnallisiin koulutuksiin. 

  

Toimenpiteet  Aikataulu Tavoite Toteuma 

Improliigan jatkaminen Etelä-

Karjalassa. Aloitettu 

marraskuussa 2021. 

 

 

 

Improliiga Etelä-Savossa 

  

  

 

 

 

 

 

Impro-jatkokurssi Imatralla 

tammi-

maaliskuu 

 

 

 

 

tammi-

maaliskuu 

 

 

 

 

 

 

15.10. 

 Järjestää Etelä-

Karjalassa ja Etelä-

Savossa Improliigat, 

joissa molemmissa 4 

ottelua. 

 

Mukana molemmissa 

liigoissa vähintään 4 

joukkuetta. 

 

Ottelujen ohella 

improliigaan sisältyy 

improkoulutusta. 

 

Imatralle 15 

kurssilaista. Kurssin 

kouluttajana toimii 

alan ammattilainen. 

  

Improliiga ei toteutunut 

kummassakaan 

maakunnassa. Tammi-

maaliskuussa ei vielä voitu 

kokoontua yhteen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harrastajateatteriliiton 

järjestämälle Impron 

jatkokurssille ei tullut 

riittävästi osallistujia. 
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Kansantanssinpäivän 

järjestäminen.  

15.10. Alueen 

aikuisharrastajille 

järjestetään tanssin 

päivä harrastajia 

kiinnostavasta 

aiheesta. 

 

Menuetti- ja polskakurssi 

järjestettiin Lappeenrannassa 

5.11. Kouluttajana oli Petri 

Hoppu, kurssilaisia oli 24. 

Knoppi –ohjaajakoulutuksen 

järjestäminen. 

1.-2.4. 

6.-8.5. 

12.-13.8. 

Alueelle koulutetaan 

uusia ohjaajia. 

Vuoden aikana ilmeni tarve 

Knoppi –ohjaajakoulutuksen 

järjestämiselle. 

 

Koulutus toteutettiin kolmena 

viikonloppuna, 1.-2.4., 6.-8.5. 

ja 12.-13.8. Toisen ja 

kolmannen viikonlopun 

välissä nuoret suorittivat 

harjoittelun.  

 

Koulutuksesta valmistui 9 

uutta ohjaajaa. 

 

Kouluttajina toimivat Minna 

Pasi, Tuija-Liisa Leino ja Sami 

Sivonen. 

Liiton järjestämistä 

koulutuksista tiedottaminen. 

• ohjaajawebinaarit 

• Kääntöpiirit 

• ohjaajakoulutus ja 

muut koulutukset 

 

koko vuosi Alueen ohjaajat ja 

harrastajat ovat 

tietoisia liiton 

tarjoamista 

koulutusmahdollisuuk

sista. 

 

Ohjaajille on tiedotettu liiton 

koulutuksista ohjaajakirjeissä 

ja some-kanavilla. 
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1.3.Tapahtumat  

Saimaan Nuorisoseurat on järjestänyt omina tapahtuminaan 2022 lasten ja nuorten Teatteribileet 

Lemillä, sekä Tanssikimaran ja Teatterimetakan Joutsenossa. Kalenoiden 2023 valmistelut 

käynnistettiin vuoden aikana yhteistyössä liiton kanssa. 

  

Toimenpiteet Aikataulu   Tavoite Toteuma 

Itä-Suomen 

yhteisen 

tanssikatselmuksen 

järjestäminen. 

  

  

 

Lasten 

teatteritapahtuman 

järjestäminen 

yhteistyössä 

Vuoksenniskan 

Nuorisoseuran Irti-

teatterin kanssa. 

 

23.-24.4. 

 

 

 

 

 

 

26.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saimaan alueelta 

katselmukseen osallistuu 

vähintään kolme 

tanssiryhmää. 

 

 

 

Lapsia ja nuoria kiinnostavan 

kokonaisuuden 

rakentaminen. Osallistujia 

50. 

 

 

 

 

 

 

Tanssikatselmusta ei 

voitu järjestää koronan 

vuoksi huhtikuussa. 

Katselmus siirrettiin 

Tanssikimaran yhteyteen. 

 

 

Lasten ja nuorten 

Teatteribileet järjestettiin 

26.5. Lemillä yhteistyössä 

Lemin Nuorisoseuran 

kanssa. Imatralta 

järjestettiin kuljetus 

Lemille. Osallistujia tuli 

myös Tirvan 

teatterikerhosta. 

 

Tapahtumassa nähtiin 

lasten ja nuorten ryhmien 

esityksiä, kierrettiin eri 

toimintapisteissä ja 

tanssittiin diskossa. 

Tapahtumaan osallistui 

70 lasta ja nuorta. 

Tanssikimaran ja 

Teatterimetakan 

järjestäminen. 

19.-20.11. Harrastustoimintaa tukevat 

tapahtumat tuovat 

harrastajat ja ohjaajat 

yhteen. 

 

Osallistujia yhteensä 100. 

Tanssikimara ja 

Teatterimetakka 

järjestettiin Joutsenon 

koululla. 

Teatterimetakassa oli 17 

osallistujaa + 2 ohjaajaa, 

ja Tanssikimarassa 65 

osallistujaa + 6 ohjaajaa. 

Tanssikimaran 

yhteydessä järjestettiin 

tanssikatselmus, johon 

osallistui 2 ryhmää. 
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Teatterimetakassa 

kouluttajina toimivat 

Maiju Laurila ja Sami 

Sivonen ja 

Tanssikimarassa Maiju 

Laurila, Béla Gazdag ja 

Siiri Suoniemi. 

 

Tapahtuman talkoolaisina 

toimivat Harmonikan 

nuoret. 

Valtakunnallisista 

tapahtumista 

tiedottaminen ja 

kannustaminen 

osallistumaan. 

Folklandia 7.-8.1. 

Kääntöpiiri 9.4. 

Ramppikuume 

22.-24.4. 

Sottiisi & 

Tanssimylly 16.-

19.6. 

Teatterilaiva 16.-

17.9. 

Dääns –leiri 

syyskuu 

valtakunnalliset 

teatteritapaamiset 

Alueen harrastajat 

osallistuvat liiton 

järjestämiin tapahtumiin. 

Vuoden 2022 Folklandia 

jouduttiin perumaan. 

 

Ramppikuumeeseen ei 

ollut alueelta osallistujia. 

 

Sottiisiin osallistuivat Ns 

Harmonikan, Ns Karjalan 

Nuorten ja Ns Rajan 

Nuorten tanssijat. 

Osallistujia alueelta oli 

yhteensä noin 150 

tanssijaa. 

 

Tanssimyllyyn 

osallistuivat Rajan 

Nuorten ryhmät Kimara 

ja Kimurantti, sekä 

Karjalan Nuorten ryhmät 

Kärri, Liekki ja Tärsky. 

 

Toiminnanjohtaja oli 

mukana Tanssimyllyn 

järjestelyissä. 



Saimaan Nuorisoseurat ry:n toimintakertomus 2022 

Kalenat 2023 

järjestelyjen 

aloittaminen. 

Sopimuksen 

laatiminen liiton ja 

Saimaan 

Nuorisoseurojen 

välillä.  

koko vuosi  Tapahtuman teeman 
valinta, 
pääjuhlakokonaisuuden 
valmistaminen ja 
videointi, tapahtuman 
sisältösuunnittelun 
käynnistäminen. 
Työnjaosta sopiminen. 
 

Kalenoista järjestettiin 

työpaja teams –

yhteydellä 19.2. 

Työpajassa keskusteltiin 

mm. työnjaosta ja 

tapahtuman sisällöstä.  

 

Saimaan Nuorisoseurat 

vastasi Kalenoiden 

tanssijuhlan 

koreografioiden ja 

käsikirjoituksen 

tuottamisesta. 

Koreografeina toimivat 

Béla Gazdag ja Siiri 

Suoniemi, musiikin kokosi 

Maiju Laurila, hän myös 

laati 

tunnekasvatusmateriaalin 

ohjaajien käyttöön. 

Käsikirjoituksesta vastasi 

Minna Pasi. 

 

Koreografiat videoitiin 

elokuussa, ja materiaali 

saatiin Tanssin riemu –

sivustolle syyskuussa. 

 

Kalenoiden ohjelmatiimi 

aloitti työskentelyn 

lokakuussa Sami Sivosen 

johdolla. 

 

Tuija-Liisa on kuulunut 

Kalenoiden 

ohjausryhmään. 
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1.3. Kehittäminen  

  

Toimenpiteet  Aikataulu   Tavoite Toteuma 

Uusien 

rahoitusmahdollisuuksien 

kartoittaminen 

harrastustoiminnan 

tukemiseen.  

koko vuosi  Käynnistää 

harrastustoimintaa tukeva 

hanke alueella. 

Uutta hanketta ei saatu 

käynnistettyä. 

 

Pieksämäelle haettiin 

solidaarisuusjoukot -

hanketta, ja myönteinen 

rahoituspäätös saatiin 

joulukuussa. 

 

Taikelta haettiin 

hankerahoitusta harvaan 

asuttujen seutujen 

avustuksesta 

Mäntyharjun ja 

Perunmaan alueelle. 

Päätös saadaan 

helmikuussa 2023. 

Teatteriväen tapaamisen 

järjestäminen. 

Tapaamisessa on 

etäosallistumismah-

dollisuus.  

6.2. Keskustella alueen 

teatteritoiminnasta, ja 

koulutustarpeista, sekä 

miettiä kehittämisideoita. 

 

Saimaan teatteriagentti 

osallistuu tapaamiseen.  

Teatteriväen tapaaminen 

järjestettiin teams –

yhteydellä 19.2. 

Tapaamiseen osallistui 19 

henkilöä. 

 

Toinen tapaaminen oli 

16.12. monitoimitalo 

Toukolassa Luumäellä. 

Osallistujia oli 12. 

Suunnittelija osallistuu 

harrastustoiminnan tuen 

verkoston työskentelyyn, ja 

toiminnanjohtaja tanssin 

verkoston työskentelyyn. 

koko vuosi Työntekijät osallistuvat 

verkostojen kokouksiin ja 

ovat mukana verkostojen 

tapahtumissa. 

 

 

 

Minna Pasi ja Sami 

Sivonen ovat kuuluneet 

teatterin verkostoon.  

 

Tuija-Liisa on kuulunut 

tanssin verkostoon. 

Verkostolla oli 5 

kokousta. 

 

Tuija-Liisa osallistui 

tapahtumien verkoston 

tapaamiseen 18.8. 
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2. Seuratoiminta 

Saimaan Nuorisoseurat on tiedottanut seuroja apurahojen hakuajoista, ja järjestänyt seurojen 

toimihenkilöille koulutuspäivän verkossa, sekä Nuorisoseurafoorumin syyskuussa. 

 

2.1. Kansalaistoiminta  

  

Toimenpiteet  Aikataulu   Tavoite Toteuma 

Ansio- ja 

tunnustusmerkkien 

myöntäminen  

koko vuosi Seurat hakevat 

tunnustuksia 

jäsenilleen. 

Seuroille on puollettu 

ansio- ja 

tunnustusmerkkejä 

hakemusten mukaan. 

Vuoden aikana haettiin 9 

merkkiä. 

Alueellisten toimijoiden 

palkitseminen  

ehdotukset 

syksyllä 

 

palkitseminen 

Ns-foorumissa 

keväällä  

Alueelta valitaan 

vuosittain vuoden 

ohjaaja, vuoden 

nuorisoseuralainen ja 

vuoden nuorisoseura. 

Vuoden 2021 

nuorisoseurana palkittiin 

Pertunmaan 

Nuorisoseura, vuoden 

ohjaajana Suvi 

Rahikainen Nuorisoseura 

Rajan Nuorista ja vuoden 

nuorisoseuralaisena Ville 

Lamberg Aholan 

Nuorisoseurasta. 

Palkinnot julkistettiin 

järjestöpäivässä 16.1. 

Työtilaisuuksien 

tarjoaminen 

vapaaehtoisille.  

koko vuosi Alueen tapahtumissa on 

riittävästi talkooväkeä.  

Teatteribileissä 

talkootehtävissä oli 

Vuokseniskan Irti –

teatterilaiset ja Lemin 

Nuorisoseuralaisia. 

Teatterimetakan ja 

Tanssikimaran 

talkoolaisina toimivat 

Nuorisoseura 

Harmonikan nuoret. 

 

Tiedottaminen Skaffin 
tukimuodoista. 
 

koko vuosi  Seurat osaavat hakea ja 
tilittää Skaffin 
avustukset. 
  

 

Sakffin tukimuodoista 

kerrottiin 

seuratiedotteissa. 
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Seurantalojen 

korjausavustuksesta 

tiedottaminen ja 

tarvittaessa avustuksen 

haussa avustaminen. 

syyskuu  Tukea tarvitsevat seurat 

osaavat hakea 

seurantalojen 

korjausavustusta. 

Seurantalojen 

korjausavustusta 

vuodelle 2023 haki neljä 

seuraa. 

Vuonna 2022 avustusta 

saivat Mäntyharjun 

Nuorisoseura 

kattoremonttiin ja Lemin 

Nuorisoseura 

ikkunaremonttiin. 

 

2.2.Koulutus  

  

Toimenpiteet  Aikataulu   Tavoite Toteuma 

  

Puheenjohtaja- ja 

sihteeripäivän 

järjestäminen. Aiheina 

mm. seuratoiminnan 

vuosikello. 

16.1.  Seurojen puheenjohtajat ja 

sihteerit tietävät, mitä 

tehtäviä seurassa vuosittain 

on, ja milloin ne täytyy 

hoitaa. 

 

Osallistujia 10 seurasta. 

Saimaan järjestöpäivään 

osallistui 19 seuratoimijaa 

10 eri seurasta. 

Alueellisen 

Nuorisoseurafoorumin 

järjestäminen 

21.1. Foorumiin osallistuu 

edustajia vähintään 10 

seurasta. 

 

Foorumin sisältö palvelee 

nuorisoseurojen toimintaa. 

Nuorisoseurafoorumi 

jouduttiin siirtämään 

syksyyn. Foorumi 

järjestettiin 3.9. Imatralla. 

Paikalla oli 12 henkilöä 7 

seurasta. 

Liiton järjestämistä 

webinaareista 

tiedottaminen.  

koko 

vuosi 

Alueen nuorisoseurat ovat 

tietoisia liiton järjestämistä 

webinaareista ja muista 

koulutuksista. 

Webinaareista on 

tiedotettu nettisivuilla ja 

somekanavissa. 

 

2.3.Tapahtumat  

  

Toimenpiteet  Aikataulu   Tavoite Toteuma 

  

Nuorisoseurapäivän esiin 

nostaminen seurojen 

toiminnassa.  

27.3. Nuorisoseurat järjestävät 

omia tapahtumia 27.3. 

Nuorisoseura Harmonikka 

järjesti lasten ja nuorten 

leiripäivän ja Tirvan 

Nuorisoseuralla oli 

Marianpäivärieha. 
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Työntekijät ja 

johtokunnan jäsenet 

osallistuvat seurojen 

juhliin. 

koko vuosi  Osallistua kutsuttuihin 

juhliin ja tapahtumiin. 

Vuoden aikana 

osallistuttiin seuraaviin 

seurojen juhliin ja 

tapahtumiin: 

• Ns Harmonikan 

konsertti 24.4. 

• Montolan Ns:n 

puhallinorkesterin 

111-v konsertti 

29.3. 

• Pertunmaan Ns 

100-v juhla 30.3. 

• Hankepalaveri 

Mäntyharjulla 30.5. 

• Humalaisten Ns 

Alku 120-v 1.10. 

• Pieksämäen 

Dynamohankkeen 

palaveri + 

keskustelu 

nuorisoseuran 

perustamisesta. 

 

2.4.Kehittäminen  

  

Toimenpiteet  Aikataulu   Tavoite Toteuma 

Seuratapaamisten 

toteuttaminen 

koko 

vuosi 

Vierailut seurojen luona. 

Tapaamiset ovat joko 

yksittäisiä tai niihin voi 

osallistua useampi seura 

yhdessä. 

Varsinaisia seuratapaamisia 

ei vuoden aikana ollut. 

Seuroihin on pidetty 

yhteyttä mm. leirien, 

kerhotoiminnan ja 

tapahtumien yhteydessä. 

Apurahojen hakuajoista 

tiedottaminen, ja 

tarvittaessa hakemusten 

tekemisessä avustaminen. 

koko 

vuosi 

Seurat osaavat hakea 

lisärahoitusta 

toimintaansa. 

Rahoitusmahdollisuuksista 

on tiedotettu 

seuratiedotteissa. 

Uuden palvelualuemallin 

käyttöön ottaminen. 

 

Mahdollisuus liittyä 

Saimaan Nuorisoseuran 

jäseneksi. 

koko 

vuosi 

Kymenlaakson alueella 

sijaitsevat seurat saavat 

lähipalvelut Saimaan 

Nuorisoseuroilta. 

Asiasta neuvoteltiin vuoden 

aikana. Kymen seurojen 

kanssa järjestettiin 

tapaaminen 19.5. Paikalla oli 

edustajat kolmesta seurasta. 
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3.Hallinto 

Saimaan Nuorisoseurojen johtokunnan jäsenet osallistuivat aktiivisesti oman alueensa toiminnan 

kehittämiseen, ja johtokunnan kokouksiin. Saimaan Nuorisoseurojen alueelta oli kaksi nuorta 

mukana valtakunnallisessa Nuoret vaikuttajat –ryhmässä. 2022 perustettiin oma Saimaan 

Nuorisoseurojen Nuoret vaikuttajat –ryhmä. 

 

Saimaan Nuorisoseurojen 

johtokunnan kokoukset ja 

suunnittelupäivä. 

koko 

vuosi 

Johtokunta kokoontuu 

vuoden aikana kuusi 

kertaa. 

 

Työvaliokunta kokoontuu 

tarvittaessa. 

 

Toiminnan 

suunnittelupäivä 

järjestetään elokuussa. 

Johtokunnalla oli kuusi 

kokousta. Johtokunnan 

jäsenet osallistuivat 

kokouksiin seuraavasti: 

pj Lauri Haltsonen      5/6 

Sanni Antinniemi        2/6 

Auli Eskola                   2/6 

Emmy Haltsonen        4/6 

Sini Lindström             6/6 

Arja Siekkeli                 5/6 

Jaana Sinkko                6/6 

Milla Soikkanen           4/6 

Anne Suomalainen      5/6 

varajäsenet 

Maarit Auvinen            5/6 

Jenni Silvennoinen      2/6 

 

Työvaliokunta (Lauri 

Haltsonen, Sini Lindström, 

Anne Suomalainen) 

kokoontui kaksi kertaa. 

 

Vuoden 2023 toimintaa 

suunniteltiin 4.9. 

Osallistuminen liiton 

valtuuston kokouksiin. 

21.5. ja 

26.-

27.11. 

Saimaan Nuorisoseurojen 

edustajat osallistuvat 

kokouksiin. 

Alueen valtuutetut ovat 

osallistuneet kokouksiin. 

 

Toiminnanjohtaja osallistui 

kokouksiin. 

Palvelualueuudistukseen 

osallistuminen. 

koko 

vuosi 

Liiton kanssa tehdään 

sopimus 

palvelualueuudistuksesta, 

jossa Kymenlaakson 

seurat saavat lähipalvelut 

Saimaalta. 

Sopimuksen tekeminen 

siirtyi vuodelle 2023. 
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Toimistopalaverien 

pitäminen. 

 

Oman nuorten vaikuttajien 

ryhmän perustaminen. 

koko 

vuosi 

 

kevät  

Palaverit noin kerran 

kuussa.  

 

Saimaan alueelle kootaan 

oma nuorten vaikuttajien 

ryhmä. 

Palavereja on pidetty 7. 

Niihin on osallistunut 

puheenjohtaja ja työntekijät. 

 

Nuorten vaikuttajien ryhmä 

tapasi toisiaan kahdessa 

teams –palaverissa, ja livenä 

omassa aluetapaamisessa 2.-

3.4. sekä yhdessä 

knoppilaisten kanssa 12.8. 

Toinen aluetapaaminen 

järjestettiin yhdessä Itä-

Suomen ryhmän kanssa 14.-

16.10. Hammaslahdessa. 

 

Ryhmässä on ollut mukana 

aluksi 10, ja vuoden lopussa 

7 nuorta. Mentoreina ovat 

toimineet Oona Jouhki ja 

Sohvi Vanhatalo. 

  

4.Viestintä, markkinointi ja vaikuttaminen 

 

Tavoitteena on ollut: 

- järjestön näkyvyyden ja tunnettuuden lisääminen entisestään 

- alueellisen vaikuttamistyön määritteleminen ja vahvistaminen 

- alueellisten viestintäkanavien kehittäminen ja selkiyttäminen 

 

Olemme viestineet aktiivisesti omasta toiminnastamme, ja tiedottaneet liiton toiminnasta.  

  

Toimenpiteet  Aikataulu   Tavoite  

  

Toteuma 

Saimaan Nuorisoseuroilla 

on omat netti- ja facebook 

–sivut, joita päivitetään 

aktiivisesti. 

 

Omalla instagram –tilillä 

jaetaan tietoja 

tapahtumista ja 

koulutuksista 

 

koko 

vuosi 

Saimaan 

Nuorisoseurojen 

tiedotuskanavat ovat 

jäsenistön käytössä. 

Viestintää on hoidettu 

aktiivisesti kaikilla käytössä 

olleilla kanavilla. 

 

Tiedottamisesta ovat 

pääsääntöisesti vastanneet 

Minna Pasi 31.8. asti ja Suvi 

Rautsiala 1.10. alkaen. 
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Seuratiedotteen 

lähettäminen 

koko vuosi Seurojen toimijoille 

lähetetään vähintään 

kuusi sähköistä 

tiedotetta vuodessa. 

Vuoden aikana lähetettiin 8 

tiedotetta 189 

sähköpostiosoitteeseen. 

Valtakunnallisten 

ohjaajatiedotteiden 

välittäminen alueen 

ohjaajille. 

kevät, 

syksy 

Kaikki alueen ohjaajat 

saavat 

ohjaajatiedotteen. 

Valtakunnalliset 

ohjaajatiedotteet välitettiin 

alueen ohjaajille. 

Ohjaajarekisterissä on 78 

henkilöä. 

Teatteritiedotteen 

lähettäminen 

koko vuosi Kaikki postituslistalla 

olevat saavat 

alueellisen 

teatteritiedotteen. 

Teatteritiedotteita 

lähetettiin vuoden aikana 4. 

Postituslistalla on 195 

yhteystietoa. 

Kysely Teatteria –esitteestä. tammikuu Teatteritoimijoilta 

kysytään tarvetta 

Teatteria-esitteelle. 

Mikäli esitteelle on 

tarvetta ja siihen lähtee 

mukaan riittävä määrä 

toimijoita, se tuotetaan. 

Teatteria –esite toteutettiin 

sähköisessä muodossa. 

Sähköisestä esitteestä 

tiedotettiin ilmoituksella 

kesälehdissä. 

Nuorisoseuratoiminnan 

esillä pitäminen alueen 

mediassa. 

koko vuosi  Alueen medialle 

tiedotetaan 

tapahtumista. Seuroja 

kannustetaan 

tiedottamaan omista 

tapahtumistaan. 

Nuorisoseurojen 

tapahtumista on tiedotettu 

keskusseuran 

tiedotuskanavilla aina kun 

tapahtumatietoja on saatu. 

 

5.Henkilöstö ja talous  

Saimaan Nuorisoseurat on ottanut käyttöön liiton valmistaman henkilöstön käsikirjan soveltuvin 

osin.  Puheenjohtajan ja työntekijöiden toimistopalaverit on pidetty keskimäärin kerran 

kuukaudessa, ja niissä on käsitelty työtehtäviä ja niiden aikatauluttamista. 

 

Toiminnan rahoittamiseen on haettu aktiivisesti apurahoja eri säätiöiltä ja rahastoilta.  

 

Saimaan Nuorisoseuroilla oli elokuun loppuun asti kaksi vakinaista työntekijää, toiminnanjohtaja 

ja suunnittelija. Syyskuun alussa suunnittelija Minna Pasi siirtyi Suomen Nuorisoseurojen 

palvelukseen harrastustoiminnan ja seuratoimen suunnittelijan sijaiseksi 31.12.2023 saakka. 

Minna Pasin sijaisuutta hoitamaan palkattiin Sami Sivonen 20h viikkotyöajalla, nimekkeellä 

tuottaja. Suvi Rautsiala aloitti lokakuun alussa toimistosihteerinä 25h viikkotyöajalla. Suvi 

suorittaa samalla oppisopimuskoulutusta ammattiopisto Sammossa. 
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Toimenpiteet Aikataulu Tavoite Toteuma 

 

Henkilöstöresurssien 

turvaaminen. 

koko vuosi Saimaan 

Nuorisoseurojen 

palveluksessa on kaksi 

päätoimista 

työntekijää, 

toiminnanjohtaja ja 

suunnittelija. 

Kokopäiväisenä 

toiminnanjohtajana on 

toiminut Tuija-Liisa Leino. 

 

Sami Sivonen aloitti Minna 

Pasin sijaisena 19.9. ja Suvi 

Rautsiala aloitti työn 

toimistosihteerinä 1.10. 

 

Harjoittelu – ja 

kesätyöpaikojen 

tarjoaminen. 

koko vuosi Seimaan Nuorisoseurat 

tarjoaa 

harjoittelupaikkoja 

opiskelijoille, ja 

kesätyöpaikkoja Luova 

lava –leirien ohjaajina. 

 

Emmi Astikainen suoritti 

opiskeluunsa liittyvän 

harjoittelun Luova lava –

leirien ohjaajana. Leireille 

työllistettiin viisi muuta 

ohjaajaa. 

 

 

Nuorten työllistäminen 

kesätöihin. 

 

Työllistämiseen haetaan 

kaupunkien 

kesätyöseteleitä. 

kesäkuu Nuoria työllistetään 

Luova lava –leirien 

apuohjaajiksi. 

Tavoitteena 10 nuoren 

työllistäminen. 

Luova lava –leirien 

apuohjaajina työllistettiin 12 

nuorta. 

Kerho-ohjaajien 

palkkaaminen. 

kevät, 

syksy 

Kerhojen ohjaajiksi 

työllistetään alan 

ammattilaisia ja 

ohjaajakoulutuksen 

käyneitä ohjaajia. 

Syyskaudella Taavetissa 

lasten teatterikerhoa ohjasi 

Oliver Rosenholm ja 

Taipalsaaren Luova lava –

kerhoa Morgan Lindström ja 

Wilma Väyrynen. 

Työntekijäpäiville 

osallistuminen. 

8.-10.2. 

27.-30.9. 

Työntekijät osallistuvat 

työntekijäpäiville. 

Työntekijät osallistuivat 

työntekijäpäiville. 

 

Minna ja Tuija-Liisa 

osallistuivat liiton 

järjestämään 

kouluttajakoulutukseen 25.-

27.3.  

 

Tuija-Liisa ja Sami 

osallistuivat 

häirintäyhdyshenkilökoulu-
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tukseen 7.11., 14.11. ja 

21.11. 

Saimaan 

Nuorisoseurojen 

omistamien asuntojen 

vuokraaminen. 

koko vuosi Asunnot ovat 

vuokrattuna koko 

vuoden ajan. 

Asunnot ovat olleet 

vuokrattuna koko vuoden. 

Apurahojen hakeminen 

rahastoilta ja säätiöiltä. 

koko vuosi Avustuksia haetaan 

tukemaan alueen 

toimintaa. 

Avustuksia on vuoden 

aikana saatu Karjalan 

Kulttuurirahastolta, 

Karjalaisen 

nuorisoseuratyön 

tukisäätiöltä, Oskar Öflundin 

säätiöltä, ja 

Kulttuurirahaston Etelä-

Karjalan rahastolta yhteensä 

32200 euroa. 

 

 

Kurssituntien hakeminen 

Kansalaisfoorumilta. 

 

 

 

 

Seuroja kannustetaan 

järjestämään kursseja ja 

yhteisöllisiä 

opintoryhmiä. 

joulukuu 

 

 

 

 

 

koko vuosi 

Kansalaisfoorumilta 

haetaan kurssitunnit 

seuraavan vuoden 

koulutuksiin ja 

tapahtumiin. 

 

Seurat osaavat käyttää 

Skaffin tarjoamia tukia. 

Kurssitunteja käytetiin 

vuoden aikana 106, ja niihin 

saatiin valtionapua  

2477,78€. 

 

 

Seuroille on kerrottu 

opintokeskuksen 

tukimuodoista. 

 

 

 

Valtionavun hakeminen. syyskuu Saimaan Nuorisoseurat 

hakee vuodelle 2022 

valtionapua  

50 000 euroa. 

Valtionapua vuodelle 2022 

saatiin 46 650€. Valtionapu 

on ollut sama vuodesta 

2020.  

 


