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SeuratiedotExpress helmikuu 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. Tilaa itsellesi
kuukausittain ilmestyvä uutiskirje (tanssin, teatterin tai pj-postin) os. www.nuorisoseurat.fi
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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
Nuorisoseuralaisten mobiilijäsenkortti on otettu käyttöön, kortilla uusia jäsenetuja
Kutsu seuratapaamiseen Säyneisiin ma 14.3.2016
Leipää ja kulttuuria työllistämishankkeen kautta uutta virtaa oman nuorisoseurasi toimintaan
Aluetoimiston kotisivut os. www.pohjoissavonnuorisoseurat.fi
Aluetoimisto auttaa jäsentietojen päivittämisessä nuorisoseurarekisteriin
JÄRJESTÖN AJANKOHTAISET ASIAT OMASSA MAAKUNNASSA JA MUUALLAKIN

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
Hakemuksesta tulisi selvitä: hakija, yhteystiedot, mitä tapahtuu, missä tapahtuu, milloin tapahtuu ja kenelle
kerho on suunnattu. Kerhokauden jälkeen toimitetaan: vapaamuotoinen toimintakertomus, kopiot
maksutositteista tai selvitys vuokrakuluista (vähintään 200 e) ja osanottajalista.
Hakemukset vuodelle 2016 tulee tehdä 31.8.2016 mennessä.
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 Itä-Suomessa järjestetään kahtena viikonloppuna elo-syyskuussa. Kerhotoiminnan opas 2015
löytyy maakuntayhdistyksen kotisivuilta tai tästä linkistä.
Kerhon suunnittelusivut os. www.nuorisoseuerat.fi/ohjaajille
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.
Nuorisoseuralaisten mobiilijäsenkortti on otettu käyttöön, kortilla uusia jäsenetuja
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Jäsenrekisterissä oleville nuorisoseuralaisille on lähetetty mobiilijäsenkortin latauslinkki. Jäsenkortti on
mahdollista saada myös sähköpostitse pdf-versiona. Kortin jäseneduista tiedotetaan uudessa
nuorisoseuralehdessä. Lisätietoa mm. kortin uudelleenlähettämisestä, jos puhelin on vaihtunut os.
www.nuorisoseurat.fi/mobiilijasenkortti. Jos et ole korttiasi saanut, niin ota yhteyttä seuran
rekisterivastaavaan tai aluetoimistolle.
Kutsu seuratapaamiseen Säyneisen nuorisoseurantalolle ma 14.3 klo 18.30

Kutsumme alueemme nuorisoseuroja osallistumaan, keskustelemaan ja kertomaan. Samalla jaetaan tietoa
järjestön ajankohtaisista tapahtumista, uudistuksista ja koulutuksista.
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 9.
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
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
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-talo, 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
Leena Mannonen, puh. 050-376 2997
Suomen Nuorisoseurat ry
os. Vernissakatu 8 A 01300 Vantaa
TIEDOTTEEN JAKELU
Jäsenhallintajärjestelmässä olevat nuorisoseuralaiset
Postitetaan nuorisoseurojen sihteereille
Tilaa tanssin, teatterin tai puheenjohtajien kuukausitiedotteet os. www.nuorisoseurat.fi (banneri
etusivun oikeassa ala-laidassa)
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