
  
Vehmasmäen Nuorisoseura ry.    

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2015   
 

Vehmasmäen Nuorisoseura järjestää Vehmasmäen alueella liikunta- ja kulttuuripainotteista harrastus- 

ja opintotoimintaa, tapahtumia ja teatteriesityksiä, retkiä jne. Toiminnan tarkoituksena on tuoda 

alueen asukkaat yhteen ja tarjota heille mahdollisuuksia toteuttaa ja kehittää itseään. 

Nuorisoseurantalo Valoharju on nuorisoseuran aktiivisessa käytössä ja sitä vuokrataan myös muille 

toimijoille. 

 

Nuorisoseura tekee yhteistyötä Suomen Nuorisoseurat ry:n, Suomen Nuorisoseurat ry:n Pohjois-Savon 

aluetoimiston ja Etelä-Kuopion alueella toimivien yhdistysten kanssa. Keskeisiä yhteistyökumppaneita 

alueella ovat mm. Etelä-Kuopion kylät ry., Vehmasmäen seudun kyläyhdistys ry., Vehmasmäen koulun 

vanhempainyhdistys, Vehmasmäen Martat, Vehmasmäen maa- ja kotitalousseura sekä Vehmasmäen 

Metsästysseura. 

 
 

1. KOULUTUS- JA OPINTOTOIMINTA 

 

1.1. Seuran järjestämä toiminta 

- Järjestetään opintokerhoja (näytelmä- ja liikuntakerhot) 

 

1.2. Toiminta yhteistyökumppaneiden järjestämänä/kanssa 

- Osallistutaan turvallisuus- ja järjestyksenvalvontakoulutuksiin 

- Muihin koulutuksiin osallistutaan tarvittaessa (esim. Knoppi-ohjaajakoulutus) 

 
 

2. TIEDOTUSTOIMINTA 

 

2.1. Pääasialliset tiedotuskanavat kohderyhmittäin 

- Tiedottaminen jäsenille ja alueen asukkaille 

o Sähköinen: sähköinen jäsentiedote ja muut sähköpostiviestit, Internet- ja 

Facebook-sivut 

o Painettu: ilmoitustaulut (esim. viikko-ohjelma), mainokset ja esitteet (esim. 

tapahtumat), Eteläkuopiolainen-lehti, lehti-ilmoitukset muissa lehdissä (esim. 

kokoukset) 

- Johtokunnan/toimikuntien sisäinen tiedotus 

o Sähköinen: Intranet, sähköposti, tekstiviesti 

o Suullinen: kokoukset 

- Muu/yleinen tiedotus 

o Sähköinen: tiedotteita lähetetään tiedotusvälineille tarpeen mukaan  

o Painettu: lehti-ilmoitukset (esim. esityksistä), esitteet (esim. Valoharju) 

 
 

3. RETKI- JA LEIRITOIMINTA 

 

3.1. Seuran järjestämä toiminta 

- Teatteriretki 

- Teatterileirit (mahdollisesti lasten näytelmäkerhon leiri Valoharjulla) 

 
 

4. HARRASTUSTOIMINTA JA TAPAHTUMAT 

 

4.1. Seuran järjestämä toiminta 

 

Valoharjulla 

- Nuorten illat 

- Vehmasmäen lastenteatterin ja Kesäteatteri Tammenrannan harjoitukset 



- Kunto- ja jumpparyhmät 

- Satu- ja liikuntajumppaa alle kouluikäisille 

- Kirpputorit 

 

Vehmasmäen koululla 

- Sählykerhot: tytöt/naiset ja pojat/miehet, mikäli osallistujia on 

 

4.2 Seuran järjestämät tapahtumat 

- Kesäteatterinäytelmä kesällä 2015 

- Lasten teatterinäytelmä keväällä 2015 

- Nuorten illat ja discot 

- Iltamat eri teemoilla (keväällä ja syksyllä) 

- Teattereiden karonkat 

- Valoharjun piha-alueen uudistaminen ja siihen liittyvät opintokerhot 

- Joulumyyjäiset 

- Kevätkokous 

- Syyskokous 

- Vehmasmäen Nuorisoseuran 110-vuotisjuhlat (v. 2015) 

 

4.3. Toiminta yhteistyökumppaneiden järjestämänä/kanssa 

- Ulkoilutapahtuma Riemurinteessä 

- 24-tunnin hiihto Kurkimäessä 

- Siivoustalkoita toukokuussa 

- Itsenäisyyspäivän juhla 

- Muut kylän yhteiset tapahtumat 

- Yhteistyötä tiivistetään ja kehitetään alueen yhdistysten kanssa 

 
 

5. YLEISTOIMINTA 

 

5.1. Toimistotyöt 

- Kirjanpidosta ja paperitöistä vastaavat pääasiassa puheenjohtaja, sihteeri, 

rahastonhoitaja, järjestöassistentti ja tuottaja sekä tilitoimisto Laskentakapusta. 

 

5.2. Hallinto 

- Ylintä päätösvaltaa käyttää yleinen kokous, johon ovat oikeutettuja osallistumaan 

kaikki seuran jäsenet. Seuran käytännön toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema 

johtokunta.  

 

- Seura lähettää edustajansa Suomen Nuorisoseurat ry:n Pohjois-Savon aluetoimiston 

kevät- ja syyskokouksiin, Suomen Nuorisoseurat ry:n liittokokouksiin sekä 

Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n kokouksiin. 

 

5.3. Toimikunnat 

- Lasten ja nuorten vastuualue, johon sisältyy mm. 

o kioskitoiminta 

o nuorten illat ja discot 

o satujumppa 

 

- Liikunnan ja urheilun vastuualue, johon sisältyy mm. 

o sählyt 

o miesten ja naisten kuntojumpat 

o Ladun hoito 

 

- Teatteri- ja ohjelmatoiminnan vastuualue, johon sisältyy mm. 

o Kesäteatteri Tammenranta 

o Vehmasmäen lastenteatteri 

o Kirpparit, joulumyyjäiset, iltamat ym. juhlat 

 

- Järjestyksenvalvonta ja turvallisuus 

 

- Kahviotoiminnan vastuualue 

 

- Tiedotuksen vastuualue 



 

- Kiinteistötoiminnan vastuualue, johon sisältyy mm. 

o Valoharju 

o Kesäteatteri Tammenranta 

 
 

6. KIINTEISTÖT (SEURANTALO VALOHARJU JA KESÄTEATTERI TAMMENRANTA) 

 

6.1. Kiinteistöjen käyttö 

 

- Seuran omaan kokous-, kurssi-, harrastus- ja tapahtumatoimintaan. Lasten 

teatteriesitykset Valoharjulla, kesäteatteriesitykset Tammenrannassa. 

- Kiinteistöjen muu käyttö: 

o Kuopion kansalaisopisto 

o Touhula Vehmasmäki -päiväkoti 

o Muut yhdistykset 

o Yksityistilaisuudet 

o Talonmiehen asunto vuokrauskäytössä 

 
 

7. KIINTEISTÖJEN HOITO 

 

- Valoharjun siivous- ja järjestelytehtävät hoitaa talonmies. Talonmies huolehtii myös 

siitä, että talon kunnossapitotehtävät tulevat hoidetuksi joko talkootyönä tai 

palkkaamalla niihin ulkopuolinen tekijä 

- Valoharjun remontointia jatketaan (ulkomaalaus, katto ja piha-alue) 

- Kesäteatterille järjestetään pukeutumistilat näyttelijöille 

 
 

8. TALOUDELLINEN TOIMINTA 

 

- Seuran taloutta hoidetaan syyskokouksen hyväksymän talousarvion mukaisesti. 

 
 

9. VARAINHANKINTA 

 

- Seuran omatoimisia varainhankintamuotoja ovat: 

o Jäsenmaksut  

o Tilojen vuokraus, jota pyritään tehostamaan entisestään 

o Astioiden vuokraus 

o Ohjelma- ja teatteripalvelut 

o Talkoot 

o Arpajaiset 

 

- Lisäksi toimintaan/tapahtumiin sekä kiinteistöjen ylläpitoon/kunnostukseen haetaan 

avustuksia Kuopion kaupungin Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalta, ELY-

keskukselta (Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan avustus), Kalakukko 

ry:ltä ja Kotiseutuliitolta. 

 
 

 

Vehmasmäki 24.10.2014 

 

Johtokunta 


