KUOREVEDEN NUORISOSEURA NYSÄ ry

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2015

Kuoreveden Nuorisoseura Nysä
tunnetaan toiminnastaan. Monimuotoisesta kulttuuri-, harrastus-, ja nuorisotoiminnasta. Tulevan vuoden toiminta jatkaa pääosiltaan viime vuosien toimintamuotoja. Lasten ja nuorison harrastustoiminnan lisääminen ensi vuonna on toiminnan päätavoitteita. Tärkeintä toiminnassa on sen sisältö.
Seuramme on perustettu 1919, joten kuljemme vuosi vuodelta kohti 100 vuoden
toiminnan merkkipaalua. Suomi on muuttunut monella tapaa ja ihminen sen mukana
tänä aikana. Suomalainen keksintö, nuorisoseuratoiminta on antanut jo yli 130 vuotta
kaikille mahdollisuuden oppia, harrastaa, toteuttaa itseään ja osallistua myös yhteiskunnallisiin asioihin. Sekä mahdollisuuden kansalaisvalmiuksien ja sivistyksen
hankkimiseen.
Oman toimintamme keskuspaikka on seurantalo, ”Nysä”, kuten sitä kutsumme.
Niin arvokas ja tärkeä asia kuin se meille onkin, sen kunnossapito ja vaaliminen
tarvitsevat koko ajan takootyötä ja huolenpitoa. Talon nykyinen hyvä kunto mahdollistaa kahdeksan harrastustapahtumaa viikossa.
Kuoreveden Nuorisoseura Nysä on syntynyt ihmisten tahdosta ja teoista
95-vuotta sitten. Siitä on tullut jäsentensä ”kasvun paikka” ja osa omaa elämäntarinaa. Se on sellainen kuin itse olemme.
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KOULUTUSTOIMINTA
Kurssitoiminta
Kuoreveden Nuorisoseura Nysä järjestää omaa kurssitoimintaa kaiken ikäisille
yksin ja yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.
Teatterikursseja varataan Opintokeskus kansalaisfoorumilta ja ne käytetään etupäässä Nysän näyttämölle ja kesäteatteriin valmistettaviin näytelmiin. Varataan
270 kurssituntia. Kurssitoiminta on tarkoitettu yli 15-vuotiaille.
Opintokerhotoiminta
Opintokerhotunnit anotaan opintokeskukselta kahdelle jaksolle 1.1.-30.6 ja 1.7.31.12.2015 Vuodelle 2015 anotaan 300 kerhokuntia sekä kevät - että syyskaudelle.
Seuran opintosihteeri hoitaa kurssi- ja opintokerhoanomukset ja tilitykset. Opintokerhon jäsenenä voi olla yli 15-vuotiaat henkilöt. Opintokerhoja perustettaessa tulee
toteutua opinnollinen sisältö ja -tavoite.
Muu koulutus- ja kurssitoiminta
Kursseja ja koulutusta järjestetään johtokunnan harkinnan ja innostuksen
mukaisesti.
Osallistutaan oman järjestön tarjoamaan koulutustoimintaan.
Omalla talolla pidettävää kurssi- ja koulutustarjontaa suunnitellaan koko jäsenistölle sopivaksi.

TIEDOTUSTOIMINTA
Nysän Uutiset, seuralehti on perustettu vuonna 1921. Vuosien varrella sitä on
toimitettu hyvinkin eri tyyppisenä lehtenä.
Nykyisin Nysän Uutiset ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lisänumeroita harkitaan
julkaistavaksi tilanteiden mukaan.
Nuorisoseuralla on yhteistyösopimus Suinulan Kyläyhdistyksen kanssa yhteislehdestä, tila puoliksi. Lehti monistetaan yhteisesti hankitulla monistuskoneella, joka
sijatsee Suinulan koululla. Nysän Uutisille valitaan vastaava toimittaja vuosittain.
Seuran virallinen ilmoituslehti on KMV-lehti. Ilmoituksia tapahtumista ja
toiminnasta, myös seuratoimintapalstalla. Muissa alueella ilmestyvissä lehdissä
ilmoitamme tarpeen mukaan.
Kuoreveden Nuorisoseura Nysällä on omat nettisivut: www.nysa.fi seurantaloa ja
toimintaa esittelemässä. Tulevana vuonna seuran nettisivut uudistetaan.
Seuran sähköposti on nysa.ry@phpoint.fi. Nysän oma puhelin on 044-5369338. Se
on seuran sihteerin käytössä.
Nuorisoseurat, valtakunnallinen järjestölehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Jokaisen jäsenseuran puheenjohtajalle ja sihteerille lehti tulee ilmaiseksi. Sitä voi
myös tilata 12,00€ vuosikerta. Nysä tilaa lehden johtokunnan jäsenilleen v. 2015.
Aluesanomat on Hämeen Nuorisoseurain Liiton ja Satakunnan Nuorisoseurojen
Liiton yhteinen maakunnallinen tiedotuslehti, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa.
Seurojen puheenjohtajille ja sihteereille lehti tulee ilmaiseksi, muille tilauksesta
10,00€/vuosi. Aluesanomissa nuorisoseurat voivat ilmoittaa tapahtumistaan
ilmaiseksi. Kuvia ja juttuja toiminnasta lehti ottaa mielellään vastaan.
Seuramme pitää yhteyttä alueen lehdistöön ja pyytää toimittajia paikalle kun

uutisoitavaa tulee toiminnan, tapahtumien tai teatterin merkeissä.
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HARRASTUSTOIMINTA
Seuran tarjoama harrastustoiminta suuntautuu jäsenistön kiinnostuksen ja
aktiivisuuden mukaan. Tärkeää on, että toimintaa on kaikenikäisille.
Näytelmätoiminta
Tulevana talvena jatketaan tänä vuonna uudestaan alkanutta toimintaa saada
Nysän Näyttämölle näytelmäesitys, niin että näytökset olisivat maaliskuussa.
Kepeä, tunteikas komedia Kaktuksenkukka on ehdolla 30 vuoden jälkeen Nysän
Näyttämölle.
Kesäteatterin osalta toiminta jatkuu. Katsomon osalta viime vuosien katsojamäärät ovat yllättäneet, joten seura joutuu harkitsemaan katsomon laajennusta.
Ohjaaja Maria Halminen on luvannut ohjata sekä sisä- että ulkoilmanäytelmän.
Ilmaisutaidon kerhot jatkavat toimintaansa. Alle 16-vuotiaitten kerhoja on
kaksi. 7-8-vuotiaitten ja 9-12-vuotiaitten kerhot, jotka kokoontuvat Nysällä
tiistaisin klo 18-20 eri tilassa. Kerhoissa harjoitellaan ilmaisutaitoa keskittymisharjoitusten, nokkeluuskeikkien, improvisaatioiden ja äänenkäyttöharjoitusten
avulla. Myös näytelmän valmistaminen kevääksi 2015 kuuluu ohjelmaan.
Kalkkareiden Kulttuurikeikka pidetään Tammelassa 28-29.3.2015. Osallistutaan
tapahtuman eri lajeihin mahdollisuuksien mukaan.

LIIKUNTATOIMINTA
Jumppakerho Kunnolla Kuntoon kokoontuu Nysällä maanantaisin klo 18.00
ohjaajanaan Kerttu Korpi. Nysän sali täyttynee paristakymmenestä kuntoilijasta
tulevana vuonnakin.Pää tyhjenee ja kroppa kiittää monipuolisesta jumpasta. Ja se
on hauskaa porukassa.
Hiihtokoulu pidetään keskitalvella sopivana ajankohtana.
Liikunta- ja kuntotapahtumia sekä kuntotempauksia järjestetään useita
vuoden 2015 aikana.

RETKET JA TUTUSTUMISKÄYNNIT
Kulttuuriretket
Järjestetään kesällä kulttuuriretki johtokunnan toimesta mielenkiintoiseen
kesäteatteriin lähiseudulle tai kauemmas.
Järjestetään lasten- tai nuorisoteatteriin retki ilmaisutaidon kerholaisille.
Keskusseuran ja Hämeen H-killan kulttuuriretkiin osallistutaan mahdollisuuksien
mukaan. Käydään tutustumassa muiden nuorisoseurojen toimintaan ja taloihin.
UKKOKERHO
Kokoontuu torstaiaamuisin seurantalon kahvilassa aamupalan merkeissä. Paikallisten
ja valtakunnallisten uustisten jälkeen siirrytään seurantalon asioihin, johdattelijana
kerhon ohjaaja Pekka Rämö. Ukkokerho seuraa talon kuntoa, korjaa viat, hankkii
tarvikkeita, valmistelee Bingoillan, tarkastaa seurantalon ympäristön, hoitaa ja tekee
teatterinäytösten lavasteita, autopaikoitusta tapahtumissa, tekee kaikkea seurantaloon
liittyvää. Kerho toimii ympäri vuoden.

BINGOTOIMINTA
Kuoreveden Nuorisoseuralla on bingolupa voimassa 31.5.2015 asti. Bingoilta 4
on torstaisin, peli alkaa klo 18.00 ja päättyy n. Klo 20.00. Bingoväkeä tulee
seurantalolle jo klo 16.30 jälkeen viettämään aikaa seurustelun ja yhdessäviihtymisen merkeissä sekä seuran tarjoamaa pullakahvia nauttien. Venttiarpoja
myydään ennen pelin alkua.
Bingotoiminnan toteuttaminen vatii asiantuntijaväkeä. Bingon pyörittäminen:
Keijo Jylhä ja Pekka Rämö. Bingolippujen myynti: Leena Jylhä. Venttiarvat,
numeroiden tarkastus, palkinnot: Erkki Kuivikko ja Irja Rämö. Hankinnat: Pekka
Rämö ja Irja Rämö. Bingokahvilan hoito: Tuija Hyytiäinen.
Kesäkuukausina ei bingoa pyöritetä, eikä 30.4. vapunaattona ja Helatorstaina 14.5.
Bingon pelaajamäärä on noussut 80-100 kävijäkerralta.
Bingoluvan jatkon hakemisen yhteydessä on selvitettävä uusien talkoolaisten
hankkiminen bingotoimintaan nykyisten lisäksi.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Nuorisoseurajärjestössä on ollut kansainvälistä toimintaa eri harrastusryhmien välillä
jo vuosikausia. Kansantanssi- ja teatteriryhmät ovat vierailleet täällä ja Suomesta
muualla. On käyty myös Nysältä erilaisissa tapahtumissa esiintymässä ulkomailla.
Järjestössä kansainvälinen toiminta on lisääntynyt Euroopan Unioniin liittymisen
myötä. Eurooppalaisen vapaahtoispalvelun kautta otetaan seuroihin talkooryhmiä.
Kuoreveden Nuorisoseura Nysä on edelleen vuonna 2015 mukana anomassa ryhmää.
Kolmena perättäisenä vuonna on 10 hengen ryhmä ollut Nysällä talkootöissä. Johtokunta puoltaa EVS ryhmän saapumista myös kesällä 2015.

MUITA TAPAHTUMIA
Nuorten ja lasten Teemadiskoja järjestetään keväällä ja syksyllä
Äitienpäiväjuhlat/sanajumalanpalvelus seurakunnan kanssa
Kuoreveden Kotiseutuajo heinäkuussa 2015
Teatteriesitysten taltiointien katselutilaisuudet
Nysän näyttämön ja kesäteatterin vhs- taltiointien siirtäminen dvd:lle ja
katselutilaisuuksien järjestäminen yleisölle.
Kansainväliset iltamat EVS ryhmän kanssa

NUORISOSEURAN OMA TOIMITALO
Seuran vuonna 1930 valmistunut toimitalo on hyväkuntoinen ja runsaassa käytössä.
Toimitalon osoite on Kuorevedentie 921, 35630 Kuorevesi
Talon huoltoa hoitaa torstaisin kokoontuva Ukkokerho.
Kotiseutuliitolta vuodelle 2015 on anottu avustusta seuraaviin kohteisiin:
Pääsisäänkäynnin uusintaan, kesäteatterin rakennusten lattioihin, kesäteatterin
katsomon laajennukseen.

HALLINTO
Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokous. Vuposikokous tammikuussa ja
syyskokous lokakuussa. Yleisen kokouksen valitsema puheenjohtaja ja johtokunta
toteuttavat kokouksen päätöksiä. Puheenjohtaja valitaan vuosittain, johtokunnan

jäsenen toimiaika on kaksi vuotta kerrallaan.
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Johtokunnan kutsuu koolle seuran puheenjohtaja tarvittaessa. Johtokunnan asettama
työvaliokunta valmistelee asioita johtokunnan kokoukselle.
Muistamiset. Seuran muistaa omalla onnittelukortilla jäsenistönsä pyöreitä vuosia
täyttäviä myös vuonna 2015. Muut muistamiset ja huomionosoitukset johtokunnan
määräämällä tavalla. Jäsenrekisteri näyttää jäsenen merkkipäivän.
Hämeen Nuorisoseurain Liiton yleiset kokoukset maaliskuussa 2015 ja
marraskuussa 2015. Kokousedustajia saadaan jäsenmäärän mukaisesti.(135 jäs)
Suomen Nuorisoseurat ry pitää joka kolmas vuosi Nuorisoseurakokouksen, johon
jokainen nuorisoseura saa lähettää kaksi edustajaa valtakirjalla, jos seuran
jäsenmäärä on yli 100 jäsentä. Tulevana toimintavuonna 2015 on järjestön
nuorisoseurakokous.
Jäsenrekisteri on palvelu, joka päivittää jäsenistön tiedot, sen kautta voidaan
ilmoittaa toimintatiedot, tulostetaan osoitetarrat, saadaan jäsenmaksulaskut.
Jäsenrekisteriin taltioidaan jäsenten nuorisoseurahistoria. Jäsenen asema seurassa.
Toimihenkilöt, arvonimet, merkit, ohjaajat.
Leipää ja kulttuuria on työllistämisprojekti Hämeessä. Nuorisoseuroissa on
mahdollista työllistää henkilöitä erilaisiin seurojen tarvitsemiin tehtäviin työllistämismäärärahoilla. Kuoreveden Ns. Nysällä on haussa projektista saada
työllistettyä henkilö hoitamaan kahvilatoimintaa teatteritoiminnassa ja Bingokahvilassa.

TALOUS
Kuoreveden Nuorisoseura Nysän jäsenmaksu on 15,00€/perusjäsen, ja alle
16-vuotiaat 7,00€.
Kalevan Nuorille jaetaan vuosittain järjestön jäsenkortti jäsenyydestä seuraan.
Esitetään seuran syyskokoukselle, että Ilmaisutaidon kerholaiset saisivat
automaattisen jäsenyyden ilman että heiltä laskutetaan maksu, heidät kuitenkin
merkitään rekisteriin seuran jäseniksi, näin olisivat tilastossa mukana.
Nuorisoseura Nysän jäsenmaksu keskusseuralle määräytyy seuran kaikkien jäsenten'
mukaan. Tänä vuonna se oli 675,00€. 5,00€/jäsen. Vuoden 2015 jäsenmaksu
päätetään keskusseuran kokouksessa 16.11.2014.
Seuran maksuliikenteen hoitaa taloudenhoitaja ja kirjanpidon ulkopuolinen tekijä.
Kuoreveden Nuorisoseura Nysän toiminta perustuu vahvasti sisällölliseen laatuun
ja nuorisoseuralaiseen talkootyöhön.
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