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SeuratiedotExpress elokuu 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
Nuorisoseurakokous 3. - 4.10 Tampereella – mukaan lähtijöille ilmainen kuljetus
Jäsenmaksulaskut on postitettu nuorisoseuroihin – tukea lapsille ja nuorille
Seurantalojen korjausavustusten hakuaika päättyy 30.9
Teatterilaiva seilaa jälleen 24.-25.10
Mobiilijäsenkortti tulossa nuorisoseuralaisille
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
Nuorisoseurakokous 3. - 4.10 Tampereella – mukaan lähtijöille ilmainen kuljetus
Järjestömme ylin päätöksentekijä, nuorisoseurakokous, kokoontuu lokakuun alussa Tampereella. Samaan
aikaan järjestetään myös Tanssimania-tapahtuma, johon kokousväkikin pääsee osallistumaan. Kokouskutsu
ja liitteet on postitettu alueen nuorisoseurojen puheenjohtajille kesäkuun alussa (11.9).
Jokainen nuorisoseura voi lähettää paikalle 1-2 äänivaltaista edustajaa ja tehdä etukäteen (11.9 mennessä)
esityksiä tulevan valtuuston jäsenistä. Esitykset tehdään liiton kotisivujen kautta os.
www.nuorisoseurat.fi/nuorisoseurakokous ja sieltä löytyy myös paljon muuta tietoa kokouksesta.
Aluetoimisto tarjoaa kaikille Tampereelle lähtijöille ilmaisen kuljetuksen. Kokousmatkaajan ei tarvitse olla
virallinen edustaja, kunhan hän vaan osallistuu tapahtumaan.
Jäsenmaksulaskut postitetaan nuorisoseurojen sihteerille – tukea lapsille ja nuorille
Maakuntayhdistyksen syyskokous päätti 26.11.2014 jäsenmaksuksi 8 e/jäsen. Päätös on Suomen
Nuorisoseurat ry:n valtuuston 23.11.2014 tekemän päätöksen mukainen ja samansuuruinen kaikilla
nuorisoseuroilla koko maassa. Nuorisoseuran jäsenmaksun maksamalla tuet myös lasten ja nuorten
kulttuurista harrastustoimintaa.
Jäsenmaksu laskutetaan seuroittain 31.12.2014 ilmoitetun jäsenmäärän mukaan (toimintailmoituksen
jäsenmäärä). Suomen Nuorisoseurat perii tämän summan kaikilta jäseniltään ja esim. Pohjois-Savon osalta,
tilittää siitä maakunnalliselle keskusseuralle takaisin 4 e/jäsen. Jäsenet siis maksavat jäsenmaksun ja
loppujen lopuksi raha palautuu maakuntaan aluetoimiston palveluina.
Seurantalojen korjausavustusten hakuaika päättyy 30.9
Seurantalojen korjausavustus auttaa taloja omistavia yhdistyksiä säilyttämään ja kunnostamaan talojaan ja
siten parantamaan seurantalojen kulttuurihistoriallista arvoa sekä toimivuutta. Avustuksen hakuaika
päättyy vuosittain 30. syyskuuta. Avustuspäätöksistä ilmoitetaan vuosittain maaliskuussa. Pohjois-Savon
nuorisoseurojen liiton alueen taloille saatiin 2014-2015 avustusta 77 000 euroa. Summa jaettiin kahdeksalle
tukea hakeneelle. Vuodesta 1982 lähtien Pohjois-Savon nuorisoseurantaloja on kunnostettu yli miljoonalla
eurolla. Lisätiedot, jaetut avustukset ja hakuohjeet: www.kotiseutuliitto.fi tai aluetoimistolta.
Teatterilaiva seilaa jälleen 24 - 25.10
Harrastajateatterifestivaali Teatterilaiva seilaa taas tulevana syksynä lastinaan 200 teatterin harrastajaa ja
ammattilaista. Teatteria, keskusteluja ja kohtaamisia tarjoava risteily järjestetään 24.10.-25.10 välillä TurkuTukholma. Laivana toimii M/S Baltic Princess. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: www.teatterilaiva.com
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Mobiilijäsenkortti on otettu käyttöön… kortilla saat alennuksia mm. majoituksista
Rekisterissä olevat nuorisoseuralaiset ovat saaneet mobiilijäsenkortin kevään aikana. Kortin latauslinkki
lähetettiin tekstiviestinä niille jäsenille, jotka on kirjattu jäsenhallintajärjestelmään ja joiden puhelinnumero
löytyy myös järjestelmästä (kohdasta ”matkapuhelinnumero”). Jäsenkortti on mahdollista saada myös
sähköpostitse pdf-versiona. 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.
Ilmaista työvoimaa nuorisoseuroille 2015
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 30. Työntekijöitä on tällä hetkellä palkattuna kuuteen nuorisoseuraan ja
aluetoimistolle. 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 työntekijä päivittää nuorisoseurarekisteriin
puuttuvia jäsentietoja. Olemme olleet 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
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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