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SeuratiedotExpress helmikuu 2015
Aluetoimiston sähköinen jäsentiedote välittää nuorisoseurojen toimi- ja luottamushenkilöille tietoa järjestön
ajankohtaisista asioista, tapahtumista, koulutuksesta sekä muista järjestötoimintaan liittyvistä asioista.
Tiedotteessa on käytetty osia järjestön valtakunnallisesta versiosta joka on kokonaisuudessaan luettavissa
os. www.nuorisoseurat.fi . Tämä kirje postitetaan nuorisoseurojen sihteereille ja lähetetään sähköpostitse
niille jäsenhallintajärjestelmässä oleville nuorisoseuralaisille, joilla ei ole sähköpostikieltoa.
SISÄLTÖ
Toimihenkilö- ja ohjaajatietojen muutokset nuorisoseurarekisteriin – Jäsenkortti tulossa!
Vuoden 2014 toimintatietojen palautus 15.3 mennessä
Mobiilijäsenkortti tulossa nuorisoseuralaisille
Kutsu nuorisoseurojen kuulemistilaisuuteen Palonurmen nuorisoseurantalolle 23.3
Koulutusta nuorisoseuroille 2015 – Knoppi Itä-Suomi maalis-toukokuussa
Leipää ja kulttuuria työllistämishankkeen kautta uutta virtaa oman nuorisoseurasi toimintaan
Aluetoimiston kotisivuja uudistettu
Aluetoimisto auttaa jäsentietojen päivittämisessä nuorisoseurarekisteriin
JÄRJESTÖN AJANKOHTAISET ASIAT OMASSA MAAKUNNASSA JA MUUALLAKIN
Toimihenkilö- ja ohjaajatietojen muutokset nuorisoseurarekisteriin – Jäsenkortti tulossa!
Seurojen muuttuneet jäsen-, toimihenkilö- ja ohjaajatiedot tulisi päivittää suoraan nuorisoseurarekisteriin
14.2. mennessä. Seurojen puheenjohtajat, sihteerit ja ohjaajat saavat maksuttoman Nuorisoseura‐lehden 4
kertaa vuonna 2015. Kaikki jäsentaloudet saavat yhden ilmaisen nuorisoseuralehden 2015. Kaikki jäsenet,
joiden matkapuhelinnumero löytyy järjestelmästä, saavat käyttöönsä mobiilijäsenkortin (katso esittely
alempaa). www.nuorisoseurat.fi sivulle päivittyy nuorisoseurojen ajantasaiset yhteystiedot.
Vuoden 2014 toimintatietojen palautus 15.3 mennessä
Nuorisoseurojen vuoden 2014 toimintatiedot ilmoitetaan nuorisoseurojen jäsenrekisterin
kautta. Toimintatietolomake löytyy rekisterissä seuran etusivun alareunasta (Perusnäyttö-välilehden
toiseksi alimmainen otsikko) os. https://nuorisoseurarekisteri.fi. Jos käyttätunnus/salasana on kadonnut,
niin os. jussi.salmi@nuorisoseurat.fi tai hannu.ala-sankola@nuorisoseurat..fi voit tilata uuden.
Mobiilijäsenkortti tulossa nuorisoseuralaisille
Rekisterissä olevat nuorisoseuralaiset saavat mobiilijäsenkortin helmikuun lopussa. Kortin latauslinkki
lähetetään tekstiviestinä niille jäsenille, jotka on kirjattu jäsenhallintajärjestelmään ja joiden puhelinnumero
löytyy myös järjestelmästä (kohdasta ”matkapuhelinnumero”). Jäsenkortti on mahdollista saada myös
sähköpostitse pdf-versiona ja alle 16 vuotiaille se lähetetään automaattisesti (mikäli heille on kirjattu oma
tai vanhemman sähköpostisoite rekisteriin). Lisätietoa tulossa os. www.nuorisoseurat.fi ja
www.pohjoissavonnuorisoseurat.fi
Kutsu nuorisoseurojen kuulemistilaisuuteen Palonurmen nuorisoseurantalolle 23.3 klo 18.30
Kutsumme alueemme nuorisoseuroja keskustelemaan ja kertomaan kuulumisia teemalla ”Millainen on
minun nuorisoseurani nyt ja tulevaisuudessa”. Vastauksia kootaan näissä kuulemisilloissa kautta maan ja
niiden avulla valmistellaan pohjaesitystä nuorisoseurajärjestön uudelle kolmivuotisohjelmalle 2016-2018.
Kahvitarjoilu alkaa klo 18.30 ja illan päätteeksi pidetään vielä vanhan maakuntayhdistyksen vuosikokous
(yhdistys on edelleen olemassa ja sääntöjen mukaan kokous on pidettävä). Kokousaineisto löytyy os.
www.pohjoissavonnuorisoseurat.fi viikolla 11.
Koulutusta nuorisoseuroille 2015
Knoppi Itä-Suomi koulutus maalis-toukokuussa 2015
20.-22.3 Iisalmi (Haajaisen koulukievari), 11.-12.4 Kuopio (Julkulan nuorisotila),16.-17.5 Joensuu
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Kolmen viikonlopun koulutus täysihoidolla maksaa 150 e. Aluetoimisto maksaa Pohjois-Savon osallistujien
koulutuksesta puolet (75e) ja avustaa matkajärjestelyissä.
KNoppi on nuorisoseurajärjestön ohjaajien peruskoulutus, joka antaa valmiudet lasten ja nuorten kerhojen
ja ryhmien ohjaamiseen nuorisoseuroissa. KNoppi –koulutus ei tähtää tietyn harrastusalan taitoihin, vaan
sen tehtävänä on antaa perusvalmiudet ohjaajana toimimiseen. Koulutus on tarkoitettu 13 vuotta
täyttäneille ohjaajaksi aikoville tai ohjaajana toimiville nuorille. Koulutuksen laajuus vastaa 1,5
opintopistettä. Koulutuksessa painotetaan osallisuutta, toiminnallisuutta ja aihesisältöjä käsitellään
käytännön harjoitteiden avulla Lisätiedot/ilmoittautumiset: www.pohjoissavonnuorisoseurat.fi
jussi.salmi@nuorisoseurat.fi tai henna.liiri@nuorisoseurat.fi
Leipää ja kulttuuria työllistämishankkeen kautta uutta virtaa nuorisoseurasi toimintaan
Valtakunnallinen työllistämishanke käynnistyi Pohjois-Savon alueella huhtikuussa 2014. Hanke on
tarkoitettu nimenomaan nuorisoseuroille ympäri Pohjois-Savoa. Tällä hetkellä hankkeen kautta
työllistettyjä on jo yli 20. Valtaosa työskentelee vielä tällä hetkellä aluetoimiston ja nuorisotilan töissä, mutta
löytyy heitä jo nuorisoseurantaloiltakin. Projektipäällikkö Leena Mannosen sijaisena lokakuulle asti toimii
Outi Savolainen. Lisätietoa os. pohjoissavonnuorisoseurat.fi, Outi Savolainen 050-376 2997,
outi.savolainen@nuorisoseurat.fi
Aluetoimiston kotisivuja uudistettu
Aluetoimiston kotisivuja on uudistettu. Sivustolta löytyy tällä hetkellä mm. jäsenyhdistysten
tiedot/linkitykset, hanke-esittely, avoimet työpaikat, avustuskanavat, ajankohtaisten tapahtumien linkit
(bannerit) ja linkit jäsenrekisteriin sekä liiton järjestöpalveluihin. Sivuja kehitetään koko ajan. Käy
tutustumassa os. www.pohjoissavonnuorisoseurat.fi ja anna meille palautetta, ”ota yhteyttä”.
Aluetoimisto auttaa jäsentietojen päivittämisessä nuorisoseurarekisteriin
Leipää ja kulttuuria – hankkeen tuella aluetoimistolle palkattu Marja-Leena Pasanen päivittää
nuorisoseurarekisteriin puuttuvia jäsentietoja. Marja-Leena on ollut yhteydessä nuorisoseurojen
jäsenrekisterivastaaviin ja pyytänyt heiltä tällä hetkellä olemassa olevia jäsentietoja.
Järjestelmässä tieto- ja yksityisyydensuoja on otettu huomioon, eikä tietoja jaeta/myydä järjestön
ulkopuolelle. Jokainen jäsen voi vielä erikseen kieltää suoramarkkinoinnin ja tutkimukset. Tiedot on
tallennettu Kehätieto Oy:n palvelimelle. Suosittelen lämpimästi kaikkien jäsenten siirtämistä rekisteriin.
Jatkossa esim. jäsenmaksulaskutus, tiedotus ja toimintaan/tapahtumiin ilmoittautuminen hoituu
helpommin. Uudet käyttäjätunnukset saatte tarvittaessa aluetoimistolta. Tällä hetkellä rekisteristä löytyy n.
85% Pohjois-Savon jäsenistä.
YHTEYSTIEDOT
Aluetoimisto
os. Julkula-Toukola, Puijonsarventie 36 70260 Kuopio www.pohjoissavonnuorisoseurat.fi
Facebookissa: Nuorisoseurat Pohjois-Savo
Jussi Salmi, puh. 050-556 4748, jussi.salmi@nuorisoseurat.fi
Aluetoimiston työntekijät, puh. 045-6505301
Leipää ja Kulttuuria- työllistämishanke, Pohjois-Savo www.nuorisoseurat.fi/tyollistaminen
Outi Savolainen, puh. 050-376 2997
Suomen Nuorisoseurat ry
os. Vernissakatu 8 A 01300 Vantaa
Yhteystiedot os. www.nuorisoseurat.fi/kuukausitiedote
TIEDOTTEEN JAKELU
Jäsenhallintajärjestelmässä olevat nuorisoseuralaiset
Postitetaan nuorisoseurojen sihteereille
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