KUOREVEDEN NUORISOSEURA NYSÄ ry
TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2017
Kuoreveden Nuorisoseura Nysä
tunnetaan toiminnastaan. Monimuotoisesta kulttuuri-, harrastus-, ja
nuorisotoiminnasta. Ensi vuoden toiminta jatkaa pääosiltaan viime
vuosien toimintamuotoja. Lasten ja nuorison harrastusmahdollisuuksien
ja toiminnan lisääminen on toiminnan päätavoitteena.
Tärkeintä toiminnassa on sen sisältö, joka tulee jäsenistön tarpeesta.
Eri-ikäisten yhdessä toimiminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja
yhdenvertaisuutta sekä lisää hyvinvointia.
Nuorisoseuratoiminnan juuret ovat syvällä suomalaisessa kansalaisyhteiskunnassa. Jokainen seura on oma ainutlaatuinen yhteisönsä ja
osa nuorisoseurojen verkostoa. Nysä pyrkii toiminnallaan täyttämään
omalla alueellaan kulttuuritarjonnan tavoitteet.
Järjestön jäsenmäärän vähenemisen pysäyttäminen ja kasvun
käynnistäminen vaatii erityistä huomiota lähivuosina.
Itsenäinen Suomi täyttää vuonna 2017 sata vuotta. Seuramme huomioi
juhlavuoden omassa toiminnassaan ja osallistuu muiden tahojen
järjestämiin tilaisuuksiin.
Järjestön strategiset tavoitteet: Kulttuurinen harrastustoimintamme
on laadukasta, lapset ja nuoret toimintamme keskiössä, nuorisoseuratyö
on tunnettua ja arvostettua, järjestörakenne ja resurssit turvaavat
toimintamme elinvoimaisuuden.

2.
KOULUTUSTOIMINTA
Kurssitoiminta
Kuoreveden Nuorisoseura 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 200 kurssituntia.
Kurssitoiminta on tarkoitettu yli 15-vuotiaille harrastajille.
Opintokerhotoiminta
Opintokerhotoiminnan kriteerit muuttuivat vuoden 2016
alusta.
Ryhmä voi hakea taloudellista tukea toimintaansa, kun
seuraavat edellytykset täyttyvät:
Työskentely on opinnollista ja tavoitteena on löytää uutta,
oppia omasta toiminnasta ja kehittää toimintaa konkreettisella
tavalla yhdistyksessä.
Ryhmä toimii projektiluonteisesti vähintään 30 opintotuntia.
Toiminnasta syntyy jokin tuotos.
Ryhmässä on mukana vähintään viisi 15 vuotta täyttänyttä.
Ryhmän jäsenten keskuudesta on valittu ohjaaja.
Tuen haku on jatkuva, suuruus 500 euroa. Tukea myönnetään
1 krt/seura/kalenterivuosi. Tuki on kuluperusteinen.
Muu koulutus- ja kurssitoiminta
Osallistutaan oman järjestön tarjoamaan kurssitoimintaan.
Omaa koulutus- ja kurssitoimintaa järjestetään tarpeen
mukaan ja se suunnitellaan jäsenistölle sopivaksi.
TIEDOTUSTOIMINTA
Nysän Uutiset, seuralehti on perustettu vuonna 1921. Vuosien
varrella sitä on toimitettu eri tyyppisenä ja sisältöisenä.
Nykyisin Nysän Uutiset ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Nuorisoseura Nysällä on yhteistyösopimus Suinulan Kyläyhdistyksen kanssa yhteislehdestä, tila puoliksi.
Lehti monistetaan yhteisesti hankitulla monistuskoneella,
joka sijaitsee Suinulan koululla. Nysän Uutisille valitaan
vastaava toimittaja vuosittain.
Seuran virallinen ilmoituslehti on KMV-lehti. Ilmoituksia

tapahtumista myös seuratoimintapalstalla. Muissa alueella
ilmestyvissä lehdissä ilmoitetaan tarpeen mukaan.
3.
Kuoreveden Nuorisoseura Nysällä on omat nettisivut:
www.nysa.fi seurantaloa ja toimintaa esittelemässä.
Seuran sähköposti on nysa.ry@phpoint.fi Nysän oma
puhelin 044-5369338 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. Seura tilaa lehden johtokunnan jäsenille v.2017.
Aluesanomat on Hämeen Nuorisoseurain Liiton ja
Satakunnan Nuorisoseurojenotuslehti, 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 lehti julkaisee mielellään.
Seuramme pitää yhteyttä alueen lehdistöön ja pyytää
toimittajia paikalle kun uutisoitavaa tulee toiminnan,
tapahtumien tai teatterin merkeissä .
HARRASTUSTOIMINTA
Seuran tarjoama harrastustoiminta suuntautuu jäsenistön
kiinnostuksen ja aktiivisuuden mukaan. Tärkeää on, että
toimintaa on kaikenikäisille.
Näytelmätoiminta
Nysän Näyttämölle harjoitellaan esitystä maaliskuuksi
2017. Kesäteatteriin harjoitellaan kevätkaudella ulkoilmaan sopiva suomalainen näytelmä. Ensi-ilta juhannuksen
jälkeinen sunnuntai.
Ilmaisutaidon kerho jatkaa toimintaansa ja kokoontuu
tiistaisin klo 17-19. Kerhossa opiskellaan ilmaisutaitoa
harjoitusten avulla ja tehdään pienoisnäytelmiä ja ohjelmia
seuran tilaisuuksiin. Osallistutaan ”Tuhat tarinaa, 100 vuotta”
nuorisoseurojen nuorille järjestämän kilpailuun vuonna 2017.
Siinä haetaan itse tehtyä tarinaa: millaiseksi nykynuoret
kokevat ja tuntevat olonsa tämän päivän Suomessa.
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Ramppikuume – valakunnalliset nuorisoteatteripäivät 2123.4.2017 Kankaanpäässä. Tehdään opintomatka 13-20vuotiaitten teatteritapahtumaan. Koulutuspajoihin
ilmoittautuminen 6-31.3.2017.
Luova Lava lapsille – leiri on päiväleiri. Viikon mittaisen
leirin osallistujille tarjotaan monialainen opetus sekä
päivittäinen ruokailu. Leiri on suunnattu 8-12-vuotiaille.
Nysällä leiri toteutetaan ma-pe heinä-elokuun vaihteessa.
Viimeisen leiripäivän iltana on Luova lava esitykset ja
ohjelmat leiriläisten esittämänä yleisölle. Taidelajeina ovat
Teatteri, tanssi ja musiikki. Leiriläisiltä peritään
osallistumismaksu. Nysän leirille otetaan n.15 leiriläistä.
LIIKUNTATOIMINTA
Jumppakerho kokoontuu edelleen Nysällä maanantaisin
klo 18.00 ohjaajanaan Kerttu Korpi.
Salonkitanssikerho Nysällä Suomi 100 ja tulevan oman
seuran 100-vuotisjuhlien merkeissä
Liikunta- ja kuntotapahtumia ja kuntotempauksia järjestetään useita vuoden 2017 aikana. Niistä ilmoitetaan jäsenille
Nysän sivuilla s-postilla
RETKET JA TUTUSTUMISKÄYNNIT
Kulttuuriretket
Pyynikin Kesäteatteri juhlistaa 100-vuotiasta Suomea
uudella upealla musikaalilla Niskavuoren nuori emäntä.
Kirjoittanut Hella Vuolijoki. Nuorisoseurojen näytös on
ti 27.6.2017
Keskusseuran ja Hämeen H-killan kulttuuriretkiin
osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. Käydään lähialueen
harrastajateattereissa ja seurojentaloilla sekä osallistutaan
Suomi 100 tilaisuuksiin.
UKKOKERHO
Kokoontuu torstaiaamuisin seurantalon kahvilassa aamupalan
merkeissä. paikallisten ja valtakunnallisten uutisten jälkeen
siirrytään seurantaloasioihin, kerhon ohjaajan Pekka Rämön

johdattelemana. Ukkokerho seuraa talon kuntoa, korjaa
vikoja, hankkii tarvikkeita, valmistelee Bingoillan, tarkastaa
seurantalon ympäristön, hoitaa ja tekee teatterinäytösten
lavasteita, ohjaa autopaikoitusta tapahtumissa.
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BINGOTOIMINTA
Kuoreveden Nuorisoseuralla on Bingolupa voimassa
31.5.2017 asti. Bingoilta on torstaisin, peli alkaa klo 18.00
ja päättyy n. 20.00. Bingoväkeä saapuu seurantalolle jo klo
16.30 lähtien viettämään aikaa seurustelun ja yhdessä
viihtymisen merkeissä sekä seuran tarjoamaa pullakahvia
nauttien. Venttiarpoja myydään ennen pelin alkua
Bingotoiminnan toteuttaminen vaatii asiantuntevia toimitsijoita. Kuusi henkilöä illassa. Kesäkuukausina ei Bingoa
pelata, eikä helatorstaina 25.5. Marras-joulukuussa pelataan
ns. kinkku-bingoja. Kuusi kinkkua illassa. Koulutetaan
Bingoiltoihin uusia toimihenkilöitä. Uudistetaan Bingo-peliiltoja. Bingo-luvan jatkamisesta päättää johtokunta.

MUITA TAPAHTUMIA
Runomatinea järjestetään 26.2. Suomi-100 teeman sopivalla
ohjelmalla.
Äitienpäiväjuhlat/sanajumalanpalvelus seurakunnan kanssa
su14.5.2017
Kuorevesipyöräily toukokuussa. Järjestely yhdessä
Kyläyhdistyksen kanssa.
Omien teatteriesitysten taltiointien katselutilaisuudet
Soimannien kevätsoitto Nysällä
Seuran yhteinen pikkujoulu Nysällä 25.11.17 klo 14.00
Itsenäisyyspäivän juhla, Suomi 100-merkeissä 6.12.17.
Kehiteltäisiin yhdessä Kyläyhdistyksen kanssa.

NUORISOSEURAN OMA TOIMITALO
Seuran oma vuonna 1930 valmistunut toimitalo on
hyväkuntoinen ja runsaassa käytössä. Taloa huoltaa
torstaisin kokoontuva Ukkokerho.
Seurantalon toimivuutta parannetaan ja kalustoa uusitaan
talouden antamissa mahdollisuuksissa.
Seurantalon osoite on: Kuorevedentie 921, 35630 Kuorevesi

KESÄTEATTERIN KATSOMOON KATOS
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Kuoreveden kesäteatterin katsomon katoksen saamiseksi
tehdään hanke-suunnitelma Vesurille. Samaan hankkeeseen
saadaan myös Invavessa ja invahissi. Hanke lähtee yhteisestä
tahdosta. Tarvitaan hankesuunnitelma, piirustukset,
rakennesuunnitelma, kustannusarvio. Tukiprosentti on 50%.
Talkootyötä hyväksytään ¾. Omaa rahaa tarvitaan 12,5%
Etukäteisarvio n. 25.000€. ELY-keskus hyväksyy hankesuunnitelman. Käsittely kestää n. 2kk.
HALLINTO
Kuoreveden Nuorisoseura Nysän päätösvaltaa käyttää
seuran kokous. Vuosikokous tammikuussa ja syyskokous
lokakuussa. Yleisen kokouksen valitsema puheenjohtaja ja
johtokunta toteuttavat kokouksen päätöksiä. Puheenjohtaja
valitaan vuosittain, johtokunnan jäsenen toimiaika on kaksi
vuotta kerrallaan.
Muistamiset. Seura muistaa omalla onnittelukortilla jäseniään
heidän täyttäessään pyöreitä vuosia 50-v.ylöspäin. Muut
muistamiset ja huomionosoitukset johtokunnan harkinnan
mukaisesti.
Jäsenrekisteri on nuorisoseurajärjestön nettipalvelu, jossa
päivitetään jäsenistön tiedot, sen kautta voidaan ilmoittaa
toimintatiedot, tilastoida asioita, tulostaa osoitetarrat ja
jäsenmaksulaskut. Jäsenrekisteriin taltioidaan jäsenten
nuorisoseurahistoriaa. Jäsenen asema seurassa. Toimihenkilöt
arvonimet, ansiomerkit, ohjaajat.
Kuoreveden Nuorisoseura Nysä kuuluu maakunnallisesti
Hämeen Nuorisoseurain Liittoon. Keskusseuran kokoukset
ovat maaliskuussa ja marraskuussa. Paikallinen seura saa
kokousedustajia jäsenmääränsä mukaisesti, yhden jäsenen
alkavaa 20-lukua kohden.
TALOUS
Kuoreveden Nuorisoseura Nysän jäsenmaksun päättää
yleinen kokous. Viime vuodet aikuisen perusjäsenen
jäsenmaksu on ollut 15,00€ ja alle 16-vuotiaiden 7,00€.

Jäsenmaksu keskusseuralle määräytyy seuran kaikkien 7.
jäsenrekisterissä olevien jäsenten mukaan ja on saman
kokoinen ikään katsomatta. Keskusseuran syyskokous päättää
maksun suuruuden.
Omaa seurantaloa vuokrataan ulkopuolisille tarvitsijoille.
Teatteripuvustosta vuokrataan asuja. Niistä pidetään kirjaa
ja peritään maksu.
Seuran maksuliikenteen hoitaa taloudenhoitaja ja kirjanpidon
ulkopuolinen tekijä. Nykyisin AM-tilit Jämsässä.
Kuoreveden Nuorisoseuran Nysän toiminta perustuu vahvasti
sisällölliseen laatuun ja nuorisoseuralaiseen talkootyöhön.

