
   

 
 

   
  
  
 
 
 

TOIMINTAKERTOMUS 2013 
Vehmasmäen Nuorisoseura ry. 

 

 
Vehmasmäen Lastenteatteri esitti keväällä 2013 näytelmän Mainiot maahiset. Kuva: Anna-Liisa Järvenpää. 



 

VEHMASMÄEN NUORISOSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2013 
 

Vehmasmäen Nuorisoseura järjesti v. 2013 Vehmasmäen alueella monipuolisesti liikunta- ja 
kulttuuripainotteista harrastustoimintaa sekä tapahtumia, kilpailuja, retkiä ym. Seura teki tiivistä yhteistyötä 
Etelä-Kuopion alueella toimivien yhdistysten sekä Suomen Nuorisoseurat ry:n ja sen Pohjois-Savon 
aluetoimiston kanssa. Nuorisoseurantalo Valoharju oli seuran aktiivisessa käytössä ja sitä vuokrattiin myös 
ulkopuolisille toimijoille. 

 
1. TIEDOTUSTOIMINTA 

 
1.1. Tiedotuskanavat 

- Nuorisoseuran toiminnasta on tiedotettu  
o Kevät- ja syystiedotteilla sekä muilla tapahtumatiedotteilla 
o Jäsenmaksun mukana lähetetyllä tiedotteella 
o Lehti-ilmoituksilla (mm. kesä- ja lastenteatterinäytökset) 
o Ilmoitustauluilla (Valoharju + muut kylän ilmoitustaulut) 
o Eteläkuopiolainen-lehdessä ja sen tapahtumakalenterissa 
o Sähköpostilla (jäsentiedote n. 6 krt/vuodessa) 
o Kotisivuilla (www.vehmasmaennuorisoseura.fi ja www.valoharju.fi, 

www.kesateatteritammenranta.fi) 
o Facebook-sivuilla (www.facebook.com/vehmasmaenns ja 

www.facebook.com/kesateatteritammenranta) 
o Etelä-Kuopion kylät ry:n kotisivuilla (www.etelakuopio.fi)  
o Esitteissä: Kesä- ja lastenteatterin esite ym. markkinointimateriaali 

- Vuonna 2013 uusittiin Vehmasmäen Nuorisoseuran kotisivut ja otettiin käyttöön Intranet. Samalla 
uusittiin myös Valoharjun kotisivu ja tehtiin Valoharjulle uusi esite. 

 
2. KOULUTUS- JA OPINTOTOIMINTA 

 
2.1. Seuran järjestämä toiminta  

- Kauko Salonen piti johtokunnalle 7.2.2013, 7.3.2013, 9.4.2013 ja 19.9.2013 koulutukset/työpajat, joissa 
työstettiin mm. toimintasuunnitelmaa ja talousarviota sekä seuran toiminnan kehittämistä. 

- Satujumpan ohjaaja Vivian Riekkinen osallistui Knoppi-koulutukseen, joka järjestettiin kolmena 
viikonloppuna (Nurmeksessa 24.–25.8.2013, Kuopiossa 21.–22.9.2013 ja Joensuussa 12.–13.10.2013). 

 
3. RETKI- JA LEIRITOIMINTA 

 
3.1. Seuran järjestämä toiminta 

- 28.–30.8.2013 järjestettiin kesäteatterin näyttelijöiden retki Kolille. Osallistujia oli 25 hlö:ä. 
- Elokuussa 2013 järjestettiin kesäteatterin kioskilla työskennelleille nuorille ilta elokuvanäytökseen sekä 

syömään Raxiin. 
 

4. HARRASTUSTOIMINTA, TAPAHTUMAT JA KILPAILUT 
- Toimintaan/tapahtumiin haettiin avustuksia Kuopion kaupungin Hyvinvoinnin edistämisen 

lautakunnalta, Pohjois-Savon ELY-keskukselta, Kotiseutuliitosta, Kalakukko ry:ltä, Kulttuuriministeriöstä, 
Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahastosta, Pohjois-Savon Taidetoimikunnasta sekä 
kansalaisfoorumista opintokerho- ja kurssiavustusten muodossa.  

- Avustuksia saatiin Kotiseutuliitosta seurantalon kunnostukseen ja maalämpöprojektin lainanmaksuun, 
Pohjois-Savon Ely-keskuksesta nuorten toiminnan tukemiseen sekä Kuopion kaupungilta ja Kalakukko 
ry:ltä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta kesäteatterin katoksen kunnostukseen. 

 
4.1. Seuran järjestämä toiminta Valoharjulla 

- Naisten kuntojumppa maanantaisin. Kävijöitä oli keskimäärin 10-12/kerta. Tuntien sisältö vaihteli 
lihaskunto- ja sykkeenkohotusjumpasta venyttelyyn. Ohjaajana oli Anni Savolainen.  

http://www.vehmasmaennuorisoseura.fi/
http://www.valoharju.fi/
http://www.kesateatteritammenranta.fi/
http://www.facebook.com/vehmasmaenns
http://www.facebook.com/kesateatteritammenranta
http://www.etelakuopio.fi/


 

- Satu/liikuntajumppa alle kouluikäisille tiistaisin/keskiviikkoisin. Kävijöitä oli aikaisempaa enemmän, 
keskimäärin 10-12/kerta. Satujumpassa pelattiin erilasia pelejä kuten hippaa ja leikittiin laululeikkejä. 
Satujumppalaiset esittivät Iltamissa Valoharjulla esityksen Pienet sammakot. Ohjaajina olivat Ilona 
Jauhiainen ja Vivian Riekkinen.  

- Miesten kuntojumppa torstaisin. Kävijöitä oli keskimäärin 6-8/kerta. Tunnit koostuivat lihaskuntoa 
vahvistavasta jumpasta ja venyttelystä. Ohjaajina olivat Martti Suihkonen ja Markku Ovaskainen. 

- Kesäteatteri Tammenrannan Kaunis Veera -laulunäytelmän harjoitukset pidettiin keväällä 40 kertaa. 
Ohjaajana toimi Lasse Aho, tanssiharjoitukset piti Marita Salmela ja lauluharjoitukset Taina Räsänen. 
Näytelmän esityskuntoon saattaminen vaati paljon harjoitus- ja valmistelutuntia niin lavastuksen, 
puvustuksen, musiikin, laulun kuin puheroolienkin osalta. 

- Vehmasmäen Lastenteatterin näytelmäkerhossa opeteltiin näyttelijäntyötä, itseilmaisua, 
kehonhallintaa sekä ryhmätyötaitoja. Kerho kokoontui 20 kertaa ja mukana oli kolmetoista 8-12-
vuotiasta lasta. Näytelmäryhmän vetäjänä ja ohjaajana toimi Jukka Kolehmainen. Vehmasmäen 
Lastenteatterin Mainiot maahiset -esitys oli vuonna 2013 yhtenä Esko-palkintoehdokkaana. Palkinnon 
myöntää nuorisoseurajärjestö ja Suomen Nuoriso-opiston teatterin osaamiskeskus tunnustuksena 
vuoden teatteriteosta. 

 
4.2. Seuran järjestämä toiminta Vehmasmäen koululla 

- Naisten/tyttöjen sähly tiistaisin: Kävijöitä oli keskimäärin 6/kerta. Yhteyshenkilö Anna-Liisa Järvenpää. 
- Miesten sähly perjantaisin: Kävijöitä oli keskimäärin 6/kerta. Yhteyshenkilö Jari Lehtelä. 
- Lasten Dancemix-tanssikurssi keskiviikkoisin 2.-6 luokkalaisille tytöille ja pojille: Kävijöitä oli keskimäärin 

7-15/kerta. Ohjaajana oli Salla Pakarinen-Räisänen. 
 

4.3. Seuran järjestämät tapahtumat ja kilpailut 
- 27.2. Kevätkokous Valoharjulla. Osallistujia oli 15. 
- 15.3. ja 4.10 järjestettiin Valoharjulla Nuorten ilta/disco. Osallistujia oli n. 60-80. Ensimmäisen illan 

yhteydessä järjestettiin paloharjoitus, jonka aikana väki oli ulkona rakennuksesta hyvässä järjestyksessä 
kahdessa minuutissa. 

- 7.4.–5.5. Mainiot Maahiset -lastennäytelmä esitettiin Valoharjulla viisi kertaa. Esitystä kävi katsomassa 
n. 500 henkeä.  

- Toukokuussa pidettiin siivoustalkoot sekä kesäteatterilla että Valoharjulla 
- 8.6. ja 5.10 järjestettiin Kirpputori Valoharjulla. Myyjiä oli n. 10-20 ja kävijöitä vaihtelevasti. 
- 27.6.–28.7. Kaunis Veera -näytelmää esitettiin 14 kertaa ja sitä kävi katsomassa 3673 katsojaa. 

Katsojamäärää vähensi osittain huono sää ja huono arvostelu (Savon Sanomat) sekä alueen suuri 
kesäteatteritarjonta (kilpailua paljon). Syksyllä kesän 2014 näytelmäksi valittiin Markku Hyvösen 
käsikirjoittama komedia ”Jo vain herra Ministeri ”. 

- 4.10. Mainiot Maahiset -lastennäytelmä esitettiin Kulttuuriareena 44:ssä. Ilmaisnäytöksessä oli n. 200 
katsojaa. 

- 24.10. Syyskokous Valoharjulla. Osallistujia oli 9. Johtokuntaan valittiin uutena Aatu Laitinen ja Jarmo 
Kuusela. Marja Leena Karhunen jäi pois johtokuntatoiminnasta. 

- 23.11. Koko perheen pikkujouluiltamissa väkeä tanssitti Heikki Hiltunen ja Jarmo Kuusela. Lisäksi oli 
teatteri- ja tanssiesityksiä, satujumppalaisten esitys, Joulupukin vierailu, arpajaiset sekä karaokejatkot. 
Osallistujia oli n. 110. 

- 8.12. Joulumyyjäiset Valoharjulla. Myyjiä oli n. 20 ja kävijöitä n. 100. 
 

4.4. Toiminta yhteistyökumppaneiden järjestämänä/kanssa 
- 10.2. Etelä-Kuopion kylät ry:n Laskiaistapahtuma Riemurinteellä. Osallistujia oli n. 300-400. 
- 26.3. Suomen Nuorisoseurat ry:n Pohjois-Savon aluetoimiston vuosikokous Valoharjulla. Kokoukseen 

osallistui seurasta Tarja Peltola. 
- 17.2. Yhteisvastuutapahtuma järjestettiin yhdessä Kallaveden seurakunnan kanssa.  Tilaisuudessa oli 

melko vähän kävijöitä. 
- Kesäteatteri Tammenrannan näyttelijät esiintyivät Kuopiossa kuvatussa Poistumisturvallisuusvideossa. 

Näyttelemisestä saatu korvaus käytettiin yhteiseen teatteriretkeen (28.–30.8.2013). 
- 22.9. Toivevirsi- ja runoilta Valoharjulla. Mukana oli kirjailija Maaria Leinonen. 



 

- 6.12.2012 oltiin mukana järjestämässä Itsenäisyyspäivän juhlaa Valoharjulla yhdessä Kallaveden 
seurakunnan sekä muiden toimijoiden kanssa. Osallistujia oli n. 60. 

- Yhteistoimintaa oli kylän ja lähialueen muiden järjestöjen kanssa mm. Vehmasmäen Martat, 
Vehmasmäen koulun vanhempainyhdistys, Vehmasmäen maa- ja kotitalousseura sekä kyläyhdistykset, 
joista uusimpana maaliskuussa 2013 perustettu Vehmasmäen seudun kyläyhdistys ry. Vehmasmäen 
Nuorisoseuran hallinnassa olleet Kyläkirjatilin varat siirrettiin Vehmasmäen seudun kyläyhdistys ry:lle.  

 
5. YLEISTOIMINTA 

 
- Vehmasmäen Nuorisoseura on jäsenenä Suomen Nuorisoseurat ry:ssä, jolla on Pohjois-Savossa oma 

aluetoimisto. Seura on myös jäsenenä Suomen harrastajateatteriliitossa. 
 
5.1. Hallinto 

- Seuran hallintoelimet ovat ylintä päätösvaltaa käyttävät seuran yleinen kokous ja lainmukaisena 
hallituksena toimiva johtokunta, jonka syyskokous valitsee.  

- Seura on pitänyt sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. 
- Johtokunta on kokoontunut 8 kertaa ja erilaiset työryhmät tarpeen mukaan. Lisäksi on pidetty 2 

sähköpostikokousta. 
- Seuran puheenjohtajana on toiminut Tarja Peltola. 
- Johtokunnan kokoonpano ja osallistuminen kokouksiin: 

o Tarja Peltola (8/8) 
o Jonna Asikainen (5/8) 
o Petteri Hiltunen (5/8) 
o Anna-Liisa Järvenpää (5/8) 
o Marja-Leena Karhunen (5/8) 
o Kalevi Koski (7/8) 
o Jari Lehtelä (5/8) 
o Marjo Pentikäinen (7/8) 
o Sirkka Pitkänen (7/8) 
o Martti Sikanen (7/8) 

- Palkanmaksun, avustusanomukset ja tilinpäätöksen hoiti tilitoimisto Laskentakapusta Marjatta 
Antikainen. 

 
5.2. Jäsenet 

- Seurassa oli vuoden 2013 lopussa 249 jäsentä (=115 perhettä). 
 
6. ONNITTELUT JA HUOMIONOSOITUKSET 

 
- Nina Lahtista muistettiin lahjakortilla (arvo 20 €) kiitoksena johtokuntatyöskentelystä. 
- Maire Hiltusta muistettiin 70-vuotispäivän johdosta lahjalla. 
- Eelis Kinnusen poismenoa muistettiin kortilla sekä osallistumalla hautajaisiin. 
- Ulla Savolaisen poismenoa muistettiin adressilla. 
- Lauri Saharisen, Kristiina Venäläisen, Perttu Venäläisen, Lasse Kuhmosen, Anna Karvosen ja Anna-

Linnea Kukkosen valmistumista muistettiin. 
 

7. KIINTEISTÖT 
 
7.1. Nuorisoseurantalo Valoharju 

- Talo oli ympäri vuoden päivittäisessä käytössä. Keväällä ja syksyllä oli säännöllistä harrastustoimintaa, 
heinä-elokuussa kesäteatteritoimintaa. Valoharjulla järjestettiin myös kokouksia ym. tapahtumia. 

- Pääsääntöiset ulkopuoliset käyttäjät:  
o Kallaveden seurankunnan perhekerho ja päiväkerhot  
o Kansalaisopiston kehonhuolto- ja joogatunnit 
o Päiväkoti Lumikin toiminta 



 

o Valoharjua ovat toiminnassaan käyttäneet myös seurat ja yhdistykset sekä häiden, 
syntymäpäivien ja muiden yksityistilaisuuksien järjestäjät. Viikonloppuvuokrauksia oli 5 krt, 
vuorokauden vuokrauksia 5 krt ja muita lyhyempiä vuokrauksia 13 krt. 

- Valoharjun vuokrasopimusta uudistettiin sekä laadittiin vuokrasopimus astianvuokraukseen sekä muun 
seuran omaisuuden vuokraukseen.  

- Valoharjun salin lattia hiottiin ja lakattiin, sisäseinät pakkeloitiin ja maalattiin sekä hankittiin uudet 
verhot. Lisäksi puhdistettiin rännit. Pannuhuoneen puoli maalattiin ja siihen rakennettiin portaat ja 
viimeisteltiin ovenpielet.  

- Talonmiehenä toimi Marjo Pentikäinen, jonka toimenkuvaan kuului myös nuorisoseuran assistentin 
tehtävät. Pentikäinen suorittaa samalla Oppisopimuskoulutuksena Merkonomin ammattitutkintoa. 
Nuorisoseura sai palkkatuen Eläkevakuutusyhtiön ja Oppisopimuskeskuksen kautta. Työnohjaajana 
toimi Tarja Peltola. Pentikäisen kahdeksan viikon sairasloman ajan talonmiehen sijaisena toimi Sirkka 
Saarelainen. 

 
7.2. Kesäteatteri Tammenranta 

- 27.6.–28.7. Kaunis Veera -näytelmää esitettiin 14 kertaa ja sitä kävi katsomassa 3673 katsojaa. 
- Kesäteatteri Tammenrannan katsomon katon uusimista varten kartoitettiin eri kattovaihtoehtoja ja 

pohdittiin myös katsomon laajentamista koko katsomon kokoiseksi. Päädyttiin kuitenkin parantamaan 
nykyisiä rakennelmia suoristamalla kahviota ja katsomoa syksyllä 2013. Kunnostus jatkuu kesällä 2014 
pressujen uusimisella ja turvakaiteiden laittamisella. Kunnostamiseen on saatu Ely-avustusta Kalakukko 
ry:ltä 60 % kustannuksista. Loppurahoitus hoidetaan omarahoituksen ja talkootöiden turvin. 

- Kesäteatterille hankittiin viisi uutta mikrofonia 
- Kesäteatterilla pidettiin Lauluilta sekä Päiväkoti Lumikin kevätjuhla. 

 
8. TALOUDELLINEN TOIMINTA 

 
8.1. Varainhankinta 

- Jäsenmaksut 
- Talon tilojen vuokraus 
- Astioiden vuokraus 
- Kesäteatteritoiminta 
- Talkoot 
- Uutena varainhankintakeinona otettiin kokeiluun Diversey Leverin pesuaineiden sekä Suomen 

kakkutukun pikkuleipien ja makeisten myyntiä. 
 

Vehmasmäki 26.2.2014 
 
Johtokunta 


