
   

 
 

   
  
  
 
 

TOIMINTAKERTOMUS 2014 
Vehmasmäen Nuorisoseura ry. 

 

 
Vehmasmäen Lastenteatteri esitti keväällä 2014 näytelmän Kaksi tarinaa ystävyydestä. Kuva: Anna-Liisa Järvenpää. 



 

VEHMASMÄEN NUORISOSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2014 
 

Vehmasmäen Nuorisoseura järjesti v. 2014 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 Lehti-ilmoituksilla (mm. kesä- ja lastenteatterinäytökset) 
o Ilmoitustauluilla (Valoharju + muut kylän ilmoitustaulut) 
o Eteläkuopiolainen-lehdessä ja sen tapahtumakalenterissa 
o Sähköpostilla (jäsentiedote n. 4-6 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 Esitteissä: Kesä- ja lastenteatterin esite ym. markkinointimateriaali 
o Jäsenlaskut. Vehmasmäen Nuorisoseura oli mukana kokeilussa, jossa jäsenlaskut lähetettiin 

sähköpostilla niille jäsenille, joilla sähköpostiosoite oli rekisteriin ilmoitettu. 
 

2. KOULUTUS- JA OPINTOTOIMINTA 
 
2.1. Seuran järjestämä toiminta  

- Satujumpan vetäjä Jenna Pursiainen osallistui Knoppi-koulutukseen, joka järjestettiin kolmena 
viikonloppuna (7.-9.3., 28.-30.3., 12.4.2014). 

- 19.9.2014 Leena Mannonen kävi esittelemässä johtokunnalle Leipää ja kulttuuria -hanketta sekä 
työllistämisvaihtoehtoja yhdistyksissä. 

- 8.5.2014 Marjo Pentikäinen osallistui Talonmies-koulutukseen, joka pidettiin Jyväskylässä 
 

3. RETKI- JA LEIRITOIMINTA 
 
3.1. Seuran järjestämä toiminta 

-  Järjestettiin kesäteatterin näyttelijöiden retki Laukaan Tupasvillaan. Osallistujia oli 33 hlö:ä. 
- 15.8.2014 kesäteatterin kioskilla työskennelleiden kanssa käytiin syömässä Golden Raxissa. Osallistujia 

oli noin 20 hlö:ä. 
- 15.-16.3.2014 pidettiin Valoharjulla lastenteatterin työpajaviikonloppu, jossa maalattiin mm. lavasteita. 

 
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 
(13 000 €), Pohjois-Savon Ely-keskuksesta nuorten toiminnan tukemiseen (1000 €) sekä Kuopion 
kaupungilta ( 4000 €) ja Kalakukko ry:ltä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta 
kesäteatterin katoksen kunnostukseen (60% kokonaiskulusta). Kansalaisfoorumilta saatiin 
opintokerhoihin 284€ ja kursseihin 1900 €. Ladun kunnostukseen saatiin avustusta Kuopion 
kaupungilta. Ladunkunnostuksesta (2 km ja 5 km) huolehtivat Martti Suihkonen, Seppo Turunen ja Erkki 
Korhonen Vehmasmäen Nuorisoseuran omistamalla latukelkalla, jonka kunnosta ladunajajat ovat 

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


 

pitäneet huolta. Vehmasmäen nuorisoseuran kelkalla tampattiin myös Riemurinnettä. Tehtävää hoiti 
pääosin Erkki Korhonen. 

 
4.1. Seuran järjestämä toiminta Valoharjulla 

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

- Satu/liikuntajumppa alle kouluikäisille tiistaisin. Kävijöitä oli keskimäärin 10-20/kerta. Satujumpassa 
pelattiin erilasia pelejä kuten hippaa ja leikittiin laululeikkejä. Satujumppalaiset esiintyivät Valoharjulla 
pikkujouluiltamissa joulukuussa. Ohjaajina olivat Jenna Pursiainen ja Vivian Riekkinen.  

- Miesten kuntojumppa torstaisin. Kävijöitä oli keskimäärin 6-10/kerta. Tunnit koostuivat lihaskuntoa 
vahvistavasta jumpasta ja venyttelystä. Ohjaajina olivat Martti Suihkonen ja Markku Ovaskainen. 

- Kesäteatteri Tammenrannan ”Jo vain herra Ministeri” -näytelmän harjoitukset pidettiin keväällä 33 
kertaa. Ohjaajana toimi Jukka Kolehmainen. Lauluharjoituksia oli viisi kertaa Taina Räsäsen pitämänä.  
Musiikin ja laulujen sovituksesta vastasivat Arto Konttinen, Taina Räsänen ja Aino Konttinen.  

- Vehmasmäen Nuorisoseuran lastenteatterikerhossa oli mukana 16 lasta, jotka olivat iältään 7-14-
vuotiaita. Teatteriryhmä esitti näytelmän ”Kaksi tarinaa ystävyydestä”, joka syntyi lasten omista 
tarinoista. Kirjoittamisen ja näyttelemisen lisäksi näytelmäryhmän jäsenet saivat osallistua myös 
lavastamiseen. Näytelmäryhmän vetäjä ja ohjaaja oli Laura Elina Martikainen ja tuottaja Marjo 
Pentikäinen. 
 

4.2. Seuran järjestämä toiminta Vehmasmäen koululla 
- Naisten/tyttöjen sähly tiistaisin: Kävijöitä oli keväällä keskimäärin 2-4/kerta. Vähäisen osallistujamäärän 

vuoksi sählyvuoro lopetettiin syksyllä 2014. Yhteyshenkilö Anna-Liisa Järvenpää. 
- Miesten sähly perjantaisin: Kävijöitä oli keskimäärin 2-4/kerta. Vähäisen osallistujamäärän vuoksi 

sählyvuoro lopetettiin syksyllä 2014. Yhteyshenkilö Jari Lehtelä. 
- Yksityinen sählyryhmä on kokoontunut maanantaisin. 

 
4.3. Seuran järjestämät tapahtumat ja kilpailut 

- 11.-12.1.2014 osallistuttiin Savon Kauneus- ja Häämessuille Heikkisen Kukkatarhan osastolla. 
- 26.2.2014 Kevätkokous. Osallistujia oli 9. 
- 4.4.2014 Nuorten ilta Valoharjulla. Osallistujia oli n. 60-70. 
- 5.4.2014 Kirppari Valoharjulla. Myyjiä oli yli 20 ja kävijöitä paljon. 
- 1.4.2014 Vehmasmäen lastenteatteri kävi esittäytymässä Matkuksessa Tenavatiistai-tapahtumassa. 
- 2.4., 6.4., 13.4., 16.4. ja 27.4.2014 lastenteatteriesitys ”Kaksi tarinaa ystävyydestä” Valoharjulla. Lisäksi 

kaksi koululaisesitystä (Vehmasmäen koulu, Pöljän koulu). Esityksissä oli katsojia yhteensä n. 750. 
- Toukokuussa pidettiin kesäteatterin siivoustalkoot. 
- 27.6 - 25.7.2014 Jo vain herra Ministeri -näytelmä esitettiin 14 kertaa Kesäteatteri Tammenrannassa. 

Näytelmää kävi katsomassa 3761 henkeä. 
- 14.11.2014 Lastenteatteriesitys Ystävyyden taika-avain esitettiin Kallava-teatterfestivaalissa Kuopiossa 
- 14.11.2014 syyskokous Valoharjulla. Osallistujia oli 15. Johtokunnasta jäivät pois Marjo Pentikäinen, 

Petteri Hiltunen ja Jonna Asikainen. Uudeksi johtokunnan jäseneksi valittiin Maarit Muhonen. 
- 21.11.2014 Nuorten ilta Valoharjulla. Osallistujia oli n. 50. 
- 22.11.2014 Pikkujouluiltamat/ tupaantuliaiset Valoharjulla. Osallistujia oli n. 80. Ohjelmassa oli tanssia 

haitarimusiikin tahtiin, teatteri- ja musiikkiesityksiä, satujumppalaisten esitys, Joulupukin vierailu, 
arpajaiset ja karaokea. 

- 13.12.2014 Kirppari ja joulumyyjäiset Valoharjulla. Myyjiä oli n. 20, mutta kävijöitä melko vähän. 
 

4.4. Toiminta yhteistyökumppaneiden järjestämänä/kanssa 
- 16.2.2014 Yhteisvastuutapahtuma Kallaveden seurakunnan kanssa. Osallistujia oli n. 30-40. 
- 2.3.2014 Etelä-Kuopion kylät ry:n Laskiaistapahtuma Riemurinteellä. Osallistujia oli n. 150. 
- 14.3.2014 Maan syli -esitys järjestettiin Valoharjulla yhdessä Maarianvaaran ohjelmapajan kanssa. 

Katsojia oli 80. 
- 3.12.2014 osallistuttiin Valoharjulla pidettyyn kyläyhdistysten iltaan, jossa sovittiin yhdistysten välisestä 

yhteistoiminnan kehittämisestä, mm. keväällä järjestetään yhdessä Rompemarkkinat Ilveskasinolla. 



 

- 6.12.2014 Itsenäisyyspäivänjuhla Vehmasmäen kappelilla. Osallistujia oli n. 100. Nuorisoseuran 
kahvitusvuoro. 

- Yhteistoimintaa oli kylän ja lähialueen muiden järjestöjen kanssa mm. Vehmasmäen Martat, 
Vehmasmäen koulun vanhempainyhdistys, Vehmasmäen maa- ja kotitalousseura sekä kyläyhdistykset. 
 

5. YLEISTOIMINTA 
 

- Vehmasmäen Nuorisoseura on jäsenenä Suomen Nuorisoseurat ry:ssä, jolla on Pohjois-Savossa oma 
aluetoimisto. Seura on myös jäsenenä Suomen harrastajateatteriliitossa.  

- Vehmasmäen nuorisoseuran edustajana Jouni Kekkonen osallistui Pohjois-Savon nuorisoseuraliiton 
hallituksen kokouksiin 5.2., 20.5., 25.8.2014. 

 
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 6 kertaa ja erilaiset työryhmät tarpeen mukaan. 
- Seuran puheenjohtajana on toiminut Tarja Peltola. 
- Johtokunnan kokoonpano ja osallistuminen kokouksiin:  

o Tarja Peltola, pj.   (6/6) 
o Jonna Asikainen   (2/6) 
o Petteri Hiltunen  (5/6) 
o Anna-Liisa Järvenpää, siht. (5/6) 
o Kalevi Koski   (5/6) 
o Jarmo Kuusela   (5/6) 
o Aatu Laitinen   (4/6) 
o Jari Lehtelä   (3/6) 
o Marjo Pentikäinen   (5/6) 
o Sirkka Pitkänen   (5/6) 
o Martti Sikanen   (3/6) 

 
- Palkanmaksun, avustusanomukset ja tilinpäätöksen hoiti tilitoimisto Laskentakapusta Marjatta 

Antikainen. 
 

5.2. Jäsenet 
- Seurassa oli vuoden 2014 lopussa 368 jäsentä (maksaneita 223). 

 
6. ONNITTELUT JA HUOMIONOSOITUKSET 

 
- Marja Leena Karhusta muistettiin johtokuntatyöskentelystä lahjakortilla 
- Anna-Liisa Järvenpäätä muistettiin vauvan syntymän johdosta  
- Marjo Pentikäistä muistettiin kihlautumisen johdosta 
- Mikael Pitkästä, Samuli Sahia, Sakari Mäntyselkää, Jaana Kumpulaista muistettiin valmistumisen 

johdosta. 
 

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 (30.6. saakka) 
o Kansalaisopiston kehonhuolto- ja joogatunnit 
o Päiväkoti Lumikin (Touhula Vehmasmäki) toiminta 



 

o Valoharjua ovat toiminnassaan käyttäneet myös seurat ja yhdistykset sekä häiden, 
syntymäpäivien ja muiden yksityistilaisuuksien järjestäjät. Yksityistilaisuuksia oli 19 ja astioita 
vuokrattiin 3 kertaa. 

- Valoharjua remontointiin loka-marraskuussa: lattiamatto vaihdettiin, sisäseiniä maalattiin sekä uusittiin 
naulakot ja wc-tilat. Lisäksi hankittiin Rokokoo-kalusto ja uusittiin verhoja ym. sisustusta.  

- Tehtiin pihasuunnitelma, jonka toteuttaminen aloitetaan v. 2015. Lisäksi Valoharjun tieliittymää 
levennettiin kevyenliikenteenväylän rakentamisen jäljiltä. 

- Talonmiehenä toimi Marjo Pentikäinen, jonka toimenkuvaan kuului myös nuorisoseuran assistentin 
tehtävät. Pentikäinen suoritti samalla Oppisopimuskoulutuksena Merkonomin ammattitutkintoa. 
Nuorisoseura sai palkkatuen Eläkevakuutusyhtiön ja Oppisopimuskeskuksen kautta. Työnohjaajana 
toimi Tarja Peltola. Marjo Pentikäisen siirryttyä joulukuussa uusiin tehtäviin, talonmieheksi palkattiin 
Jorma Väänänen ja järjestösihteeriksi Elena Prudnykova. Tehtäviin saatiin palkkatukea ELY-keskusten 
sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksesta (KEHA). 

- Talonmiehen asunto vuokrattiin joulukuussa Tuomo Paavolalle. 
 

7.2. Kesäteatteri Tammenranta 
- 27.6 - 25.7.2014 Jo vain herra Ministeri -näytelmä esitettiin 14 kertaa ja sitä kävi katsomassa 3761 

henkeä. 
- Kesäteatteri Tammenrannan katsomon ja kahvion katto uusittiin. Kunnostamiseen saatiin Ely-avustusta 

Kalakukko ry:ltä 60 % kustannuksista. Loppurahoitus hoidettiin omarahoituksen, talkootöiden ja 
lahjoitusten turvin. Lisäksi uusittiin lipunmyyntikoppi. 

- Kesäteatterilla pidettiin Päiväkoti Tuhkimon kevätjuhla sekä lauluilta, jossa oli osallistujia n. 60-70 
henkeä. 

 
8. TALOUDELLINEN TOIMINTA 

 
8.1. Varainhankinta 

- Jäsenmaksut 
- Talon tilojen vuokraus 
- Astioiden vuokraus 
- Kesäteatteritoiminta 
- Talkoot 
- Lahjoitukset 

 
Vehmasmäki 27.2.2015 
 
Johtokunta 


