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SeuratiedotExpress elokuu 2016
Aluetoimiston sähköinen jäsentiedote välittää nuorisoseurojen toimi- ja luottamushenkilöille tietoa järjestön
ajankohtaisista asioista, tapahtumista, koulutuksesta sekä muista järjestötoimintaan liittyvistä asioista.
Tämä kirje postitetaan nuorisoseurojen sihteereille ja lähetetään sähköpostitse niille
jäsenhallintajärjestelmässä oleville nuorisoseuralaisille, joilla ei ole sähköpostikieltoa. Aluetoimiston
tiedotteet lähetetään jatkossa mailchimp-palvelun kautta.
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Haluatko kehittää Nuorisoseurasi toimintaa - kutsu nuorisoseurafoorumiin 3.10
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Pohjois-Savon nuorisoseurojen liitto jakaa rahaa lasten kerhotoimintaan
Perusta lapsille kerho - neuvontaa ja opastusta saat meiltä
Nuorisoseuralehti postitetaan jatkossa jokaiseen nuorisoseuratalouteen
Vuoden valinnat Pohjois-Savossa ja kaatuneiden muistopäivän 70. kunniavartio Pielavedellä
Leipää ja kulttuuria työllistämishankkeen kautta uutta virtaa oman nuorisoseurasi toimintaan
Nuorisoseurojen kotisivut on uudistettu os. www.nuorisoseurat.fi
JÄRJESTÖN AJANKOHTAISET ASIAT OMASSA MAAKUNNASSA JA MUUALLAKIN

Kutsu nuorisoseurafoorumiin ma 3.10 -Kasvua!
Kutsumme jäsenyhdistystemme edustajia mukaan kehittämään oman nuorisoseuransa toimintaa ma 3.10
klo 18.00 Pohjois-Savon nuorisoseurojen aluetoimistolle os. Puijonsarventie 54 70260 Kuopio.
Illan aikana etsitään yhdessä ideoita, keinoja ja ajatuksia siihen, miten nuorisoseuran ja alueen
toiminta/jäsenmäärä saataisiin kasvuun. Kouluttajana toimii toiminnanjohtaja Henna Liiri Pohjois-Karjalan
nuorisoseurojen aluetoimistolta. Pohjois-Savon toiminnan nykytilaa esittelee toiminnanjohtaja Jussi Salmi.
Ilmoittautuminen ma 26.9 mennessä tämän linkin kautta (1-2 edustajaa per nuorisoseura) tai os.
jussi.salmi@nuorisoseurat.fi .Tilaisuus on maksuton. Kahvitarjoilu.
Seurantalojen korjausavustusten haku 30.9.2016 mennessä
Vuodesta 1982 lähtien Pohjois-Savon nuorisoseurantaloja on kunnostettu yli miljoonalla eurolla.
Avustuksia saa edelleen ja niitä kannattaa hakea. Avustuksen kohteena voi olla esim. lämpöpumpun
hankinta, seurantalon tuolien uusinta, korjauslainan lyhentäminen, kattoremontti, maalaus, pihatyöt. Mitä
useampi avustusta hakee, sitä enemmän tukea myös maakuntaan saadaan.
Lisätiedot, jaetut avustukset ja hakuohjeet: www.kotiseutuliitto.fi tai aluetoimistolta
Nuorisoseurojen jäsenmaksulaskutus
Keskusseuran jäsenmaksu on tämän kirjeen liitteenä. Jäsenmaksu 2016 on 9 euroa/henkilö ja maksun
henkilömäärän perusteena on jäsenhallintaan toimintailmoituksessa ilmoitettu jäsenmäärä 31.12.2015. Jos
tietoa ei ole ilmoitettu, käytetään aikaisempaa tietoa. Jäseneduista löytyy koonti os.
https://nuorisoseurat.fi/jasenseuroille/ ja täältä linkki alueellisiin palveluihin
Pohjois-Savon nuorisoseurojen liiton toiminta-avustus lasten kerhotoimintaan
Pohjois-Savon Nuorisoseurojen Liitto ry myöntää jäsenyhdistyksilleen avustusta lasten kerhotoiminnan tai
muun vastaavan lastentoiminnan kuluihin max. 200 euroa/vuosi. Edellytyksenä on: toiminta suuntautuu
alle 16 vuotiaille, kaikki osallistujat ovat järjestävän yhdistyksen jäseniä ja valtakunnallisessa jäsenhallintajärjestelmässä, toiminta on säännöllistä ja kestää vähintään yhden lukukauden tai kokoontuu vähintään 6
kertaa. Päätöksen avustuksen myöntämisestä tekee yhdistyksen johtokunta. Vuodelle 2016 on tukea varattu
2000 euroa. Myönnetty avustus maksetaan takautuvasti aiheutuneiden kulujen mukaan, tositteita vastaan
(esim. nuorisoseurantalon vuokra, ohjaajan palkkio/matkakulukorvaus, tarvikehankinnat jne.).
Avustusta haetaan tekemällä vapaamuotoinen hakemus sähköisesti os. jussi.salmi@nuorisoseurat.fi
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Perusta lapsille nuorisoseurakerho – neuvontaa, opastusta saat meiltä
Nuorisoseurajärjestön kokoama kerhotoiminnan opas on erinomainen apuväline aloittavalle kerhoohjaajalle. Mitään erityistaitoja tai –koulutusta ei alussa tarvitse, kunhan tulee toimeen lasten kanssa.
Jatkossa ohjaukseen voi hakea tukea järjestön knoppi-koulutuksesta (ohjaajan peruskoulutus). Seuraava
koulutus järjestetään Pohjois-Savossa viimeistään keväällä 2017. Tulevan ja nykyisen ohjaajan työkalupakki
löytyy os. https://nuorisoseurat.fi/ohjaajalle/ohjaajan-tyokalupakki/
Nuorisoseuralehti postitetaan jatkossa jokaiseen nuorisoseuratalouteen
Suomen Nuorisoseurojen valtuusto päätti marraskuun vuosikokouksessa, että jatkossa
Nuorisoseuralehdestä tulee aito jäsenlehti ja jäsenetu. 24.2.2016 ilmestyvästä vuoden ensimmäisestä
numerosta lähtien lehti jaetaan jatkossa jokaiseen nuorisoseuratalouteen, jonka yhteystiedot on kirjattu
jäsenhallintajärjestelmään. Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa.
Vuoden valinnat Pohjois-Savossa ja kaatuneiden muistopäivän 70. kunniavartio Pielavedellä
Suomen Nuorisoseurojen Pohjois Savon vuoden tunnustukset jaettiin Pielavedellä, Laukkalan
Nuorisoseurantalolla su 15.5.2016. Tilaisuudessa juhlistettiin kaatuneiden muistopäivän kunniavartiota,
jonka Pielaveden nuorisoseurat ovat järjestäneet peräti 70 kertaa Pielaveden ja Laukkalan kirkkomailla.
Tunnustukset jakoivat Suomen Nuorisoseurat ry:n pääsihteeri Antti Kalliomaa ja Pohjois Savon
nuorisoseurojen puheenjohtaja Anita Jämsén.
Vuoden nuorisoseura: Palonurmen Nuorisoseura, Nilsiä
Vuoden ohjaaja: Pirkko Korhonen, Säyneisen Nuorisoseura, Juankoski
Vuoden teatteri: Vehmasmäen Nuorisoseuran lastenteatteri
Vuoden kasvattaja: Ilkka Kivelä, Pohjois-Savon aluetoimisto ja Julkulan nuorisotalo
Vuoden nuorisoseurantalo: Halunan nuorisoseurantalo, Nilsiä
Vuoden nuorisoseuralainen: Mervi Rönkä, Tuovilanlahden seudun Nuorisoseura, Maaninka
Vuoden talkoolainen: Matti Huttunen, Säviän Nuorisoseura, Pielavesi
Erikoismaininta elämäntyöstä nuorisoseurassa: Raija Laukkanen, Laukkalan Nuorisoseura, Pielavesi ja
Leena Ruupansalo, Saarelan Nuorisoseura, Pielavesi Lue esittelyt palkituista.
Ilmaista työvoimaa nuorisoseuroille 2016

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. Hankkeen kautta työllistettyjä on jo yli 50.
Työntekijöitä on tällä hetkellä palkattuna kuuteen nuorisoseuraan ja aluetoimistolle. Lisätietoa os.
pohjoissavonnuorisoseurat.fi, Leena Mannonen 050-376 2997, leena.mannonen@nuorisoseurat.fi
Nuorisoseurojen kotisivut on uudistettu www.nuorisoseurat.fi
Sivustolle on tehty täysremontti yhdessä loppukäyttäjien eli nuorisoseuralaisten kanssa. Käy tutustumassa
ja anna palautetta siitä miten on onnistuttu.
YHTEYSTIEDOT

Aluetoimisto
os. Julkula-talo, Puijonsarventie 36 70260 Kuopio www.pohjoissavonnuorisoseurat.fi Facebookissa:
Nuorisoseurat Pohjois-Savo Jussi Salmi, puh. 050-556 4748, jussi.salmi@nuorisoseurat.fi
Leipää ja Kulttuuria- työllistämishanke, Pohjois-Savo www.nuorisoseurat.fi/tyollistaminen
Leena Mannonen, puh. 050-376 2997
Suomen Nuorisoseurat ry os. Vernissakatu 8 A 01300 Vantaa
TIEDOTTEEN JAKELU
Jäsenhallintajärjestelmässä olevat nuorisoseuralaiset
Postitetaan nuorisoseurojen sihteereille
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