Seurojen vuosikello
Mukana myös merkkipäiviä sekä apurahojen hakemisen aikatauluja,
joita seurojen toiminnassa voidaan huomioida.
Tammikuu
Toimihenkilöiden muutokset yhdistysrekisteriin (Patentti- ja rekisterihallitus) ja
nuorisoseurarekisteriin
Syyskokouksessa valitun johtokunnan järjestäytyminen ja uusien jäsenten perehdyttäminen
Jäsenrekisterin päivittäminen (yhdistyslaki 11§)
Vuoden toiminnan suunnittelu toimintasuunnitelman pohjalta
Ohjaajakokous, kevään toiminnan suunnittelu
Tiedottaminen kevään toiminnasta
Jäsenkirje
Kevään koulutuksiin ja tapahtumiin ilmoittautuminen
Ohjaaja- ja jäsenkorttien jakaminen
Talotoimikunnan kokous: toimenpidesuunnitelma, talkoosuunnitelma
Opintokerhomuotoisen toiminnan tarkastelu ja hyödyntäminen
Laskutus: kerho- ja jäsenmaksut
ELY -keskusten haku
Helmikuu
Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen valmistelu kevätkokoukseen
Tilintarkastus
Kutsut vuosi- /kevätkokoukseen
Esitykset vuoden toimijoiksi, ohjaajaksi ja Nuorisoseuraksi aluetoimistoon
Toimintatietojen palauttaminen nuorisoseurarekisteriin
Maaliskuu
Seuran ja aluetoimiston kevätkokoukset: Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
hyväksyminen
Kesän toimintojen suunnittelu ja valmistelu
Nuorisoseurajärjestön myöntämien merkkien ja arvonimien haku: Hermanni / Hermanska
arvot, Ansio- ja tunnustusmerkit (koko vuosi)
Nuorisoseurapäivä (Marian ilmestymispäivänä)
Kalevala Korun kulttuurisäätiön haku
Huhtikuu
Kesätoimintojen organisointi, tiedottaminen ja ilmoittautumiset
Syksyn toimintaan varautuminen: kerhot, ohjaajat, koulutukset
9. huhtikuuta Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä
Toukokuu
Kevään toiminnan päättäjäiset
Toimijoiden ja ohjaajien kiittäminen
Syyskauden opintokerhotuntien varaaminen
21. toukokuuta Kulttuurisen monimuotoisuuden päivä (kansainvälinen)
Jenny ja Antti Wihurin rahaston haku
Kesäkuu
Kevätkauden opintokerhojen tilittäminen
Kesätapahtumat ja niistä tiedottaminen
Heinäkuu
6.7. Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä

Elokuu
Syksyn toimintojen suunnittelu, valmistelu ja tiedottaminen
Harrastajien ilmoittautuminen ja laskutus
Alfred Kordelinin säätiön haku
Syyskuu
Syyskokousvalmistelut
Ohjaajakokous, syksyn toiminnan suunnittelu
Syksyn koulutuksiin ja tapahtumiin ilmoittautuminen; kts. tapahtumakalenteri
Seurantalojen peruskorjauksen avustusten haku
Lokakuu
Toimintasuunnitelman ja talousarvioin valmistelu seuraavalle vuodelle
Nuorisoseurakokous joka 3. vuosi
Syyskokouskutsut
10. lokakuuta Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä
Suomen kulttuurirahaston haku
Marraskuu
Seuran syyskokoukset: toimintasuunnitelma ja talousarvio
20. marraskuuta Lapsen oikeuksien päivä
Joulukuu
Pikkujoulut/joulujuhlat, jäsenten, vapaaehtoisten ja yhteistyötahojen kiittäminen
Kurssien ja opintokerhojen tilitys opintokeskukselle (2 viikon sisällä toiminnan päättymisestä)
SKAFin Kurssi- ja kerhotuntien valtionavun anominen seuraavalle vuodelle
5. joulukuuta Kansainvälinen vapaaehtoistoiminnan päivä
6. joulukuuta Suomen itsenäisyyspäivä
8. joulukuuta Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä
Kuun lopussa Kansan sivistysrahaston haku päättyy

