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YLEISTÄ 

 
Vuosi 2021 on Nuorten Kasvu ry:n 17. toimintavuosi.  
 
Nuorten Kasvu ry on joensuulainen nuorisoseura, jonka tarkoituksena on kasvatus- ja 

harrastustoiminnan avulla edistää lasten, nuorten ja aikuisten kokonaisvaltaista kasvua, 

yhteisöllisyyttä, eri ikäisten yhdessä toimimista, lisätä hyvinvointia sekä aktiiviseen ja 

vastuulliseen kansalaisuuteen kasvamista. Toiminnan lähtökohtana ovat 

nuorisoseuraliikkeen arvot - osallisuus, yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys. 

 

Nuorten Kasvu ry järjestää erilaista kerho- ja kurssitoimintaa sekä erilaisia tapahtumia. 

Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä Riverian nuoriso -ja yhteisöohjaaja -koulutuksen kanssa. 

Nuorten Kasvu ry kuuluu nuorisoseurajärjestöön. 

 

HARRASTUSTOIMINTA 

 
Nuorten Kasvu ry on keskittynyt harrastustoiminnassaan Luova lava –toimintaan. Luova lava 
-monitaideryhmissä tutustutaan teatteriin, tanssiin, musiikkiin, sana- ja kuvataiteisiin lasten 
oman kiinnostuksen mukaan leikkien, pelien ja mukavan tekemisen kautta. Ohjaaja 
suunnittelee ryhmän ohjelmaa ja sisältöjä yhdessä lasten kanssa. Ryhmään osallistuminen ei 
vaadi aikaisempaa harrastuneisuutta. 
 
Luova lava -ryhmät 

Kevät 2021 
- Tavoitteena toteuttaa 4 Luova lava –ryhmää (1.-3. lk ja 4.-6.lk.) 
- Osallistujia yhteensä minimissään 20 hlö 
- Kerhokerran pituus 60 min, kerhokausi 13 kertaa 
- Kerhokauden lopussa toteutetaan Hetki taiteilijana -esitys 
- Toimintaa toteutetaan Lehmossa (Kontiolahti) yhteistyössä Lehmon Nuorisoseuran 

kanssa ja Hammaslahdessa (Joensuu) yhteistyössä Hammaslahden Nuorisoseuran 
kanssa. Pyritään käynnistämään uusi kerho uudella paikalla.  

 
Syksy 2021 

- Tavoitteena toteuttaa 4 Luova lava –ryhmää (1.-3. lk ja 4.-6.lk.) 
- Osallistujia yhteensä minimissään 20 hlö 
- Kerhokerran pituus 60 min, kerhokausi 13 kertaa 
- Kerhokauden lopussa toteutetaan Hetki taiteilijana -esitys 
- Toimintaa toteutetaan Lehmossa (Kontiolahti) yhteistyössä Lehmon Nuorisoseuran 

kanssa ja Hammaslahdessa (Joensuu) yhteistyössä Hammaslahden Nuorisoseuran 
kanssa ja uuden yhteistyökumppanin kanssa. 
 

Luova lava –näytetunnit 

Järjestetään mahdollisuuksien mukaan kouluilla tai yleisötapahtumissa Luova lava 
–näytetunteja harrastustoiminnan markkinoimiseksi. 

 



TAPAHTUMAT 

Vuosi 2021 on nuorisoseurajärjestön juhlavuosi. Tällöin tulee kuluneeksi 140 vuotta 
ensimmäisen nuorisoseuran perustamisesta, jota pidetään järjestön syntyhetkenä. Kaikki 
toiminnot joita toteutetaan vuonna 2021 myös Nuorten Kasvu ry:ssä linkitetään osaksi 
juhlavuotta. 
 
Itse järjestetyt tapahtumat 

- Luova lava -kerhot, kaverikerrat 
- Luova lava -kerhojen Hetki Taiteilijana -esitykset 
- Lasten oikeuksien viikon avoimet ovet 
- Nuorisoseurat 140 vuotta - Juhlavuoden tempaus 

 

Osallistumiset toisten järjestämiin tapahtumiin 

- Luova lava- toimijoiden tapaaminen 
- Nuorisoseurat 140 vuotta näyttelyn avajaiset 
- Suomen suurimmat kakkukahvit 24.6.2021 
- Joen Yö, Joensuu 
- Nuorisoseurojen aluefoorumit 
- Nuorisoseurakokous 8.-10.10.2021, Lahti 
- KNoppi Itä-Suomi 
- Ohjaajapäivä 
- Vapaaehtoisten päivän ohjelmaan/tapahtumaan osallistuminen 
- Nuorisoseurojen pikkujoulut 
- Muut harrastusmessut tai koko perheen tapahtumat 

 

KEHITTÄMISTOIMINTA 

 
Haetaan rahoitusta yhteisöllisen opintoryhmän toimintaan Opintokeskus 

Kansalaisfoorumilta. Opintoryhmän avulla kehitetään yhdistyksen toimintaa. 
 
HANKETOIMINTA 

 
Hanketoimintaa suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan. 
Seurataan avautuvia hankerahoituksia. 
 
Yhteistyökumppanuus Suomen Nuorisoseurat ry:n kehittämishankkeen kanssa erillisen 
hankesuunnitelman mukaisesti, mikäli hankkeelle myönnetään rahoitus. 
 
Luova lava lapsille -hankkeen avulla pyritään kehittämään oppilaitosyhteistyötä erillisen 
hankesuunnitelman mukaisesti, mikäli hankkeelle myönnetään rahoitus. 
 

 



YHTEISTYÖ 

 
Tehdään aktiivista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. 

- Suomen Nuorisoseurat ry 
- Opintokeskus Kansalaisfoorumi 
- Joensuun kaupunki 
- Kontiolahden kunta 
- Lehmon koulun vanhempainyhdistys 
- Riveria, Niittylahti 
- Hammaslahden Nuorisoseura ry 
- Lehmon Nuorisoseura ry 

 
 

VIESTINTÄ 

 
Yhdistyksen viestintää johdetaan viestintäsuunnitelmalla.  
Yhdistyksen viestintä on aktiivista ja monipuolista. 
 
Sähköposti 
Yhdistyksen virallinen sähköposti on nuortenkasvu@gmail.com 
Kotisivut 
Yhdistyksellä on kotisivut osoitteessa www.nuortenkasvu.fi 
Facebook-sivu 
Yhdistyksellä on Facebook-sivu https://www.facebook.com/nuortenkasvury  
Instagram 
Yhdistyksellä on Instagram-tili https://www.instagram.com/nuortenkasvury 
Whatsapp-ryhmät 
Hallituksella ja ohjaajille omat ryhmät sisäisen viestinnän toteutukseen.  
 
 

HALLINTO 

 
Yhdistyksen jäsenet 

Varsinainen jäsen voi olla aikuisjäsen, nuorisojäsen, varhaisnuorisojäsen tai kunniajäsen.  
Jäsenmaksut eri jäsenryhmille päättää yhdistyksen syyskokous. 
 
Yhdistyksen jäsenrekisteriä ylläpidetään sähköisessä Nuorisoseurarekisterissä. 
Pyritään lisäämään jäsenmäärää aktiivisella toiminnalla, viestinnällä ja markkinoinnilla. 
Jäsenet voivat hallinnoida omia tietojaan Seuralainen -jäsenportaalissa ja saavat tätä kautta 
käyttöönsä kaikki jäsenedut. 
 

Johtokunta ja muut luottamustoimet 

Johtokunta johtaa toimintaa kalenterivuoden. Puheenjohtaja ja puolet johtokunnasta on 
vuorollaan erovuorossa. Johtokunnan jäsenet osallistuvat aktiivisesti yhdistyksen 
toimintaan. 

mailto:nuortenkasvu@gmail.com
https://www.facebook.com/nuortenkasvury


Syyskokous valitsee yhdistyksen toiminnantarkastajan ja hänelle varahenkilön. 

 
Kokoukset 

Seuran on pidettävä joka vuosi kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous tammi-maaliskuussa 
ja syyskokous loka-marraskuussa. Johtokunta kokoontuu toimikauden aikana tarpeen 
mukaan. 
 

TALOUS 

 
Yhdistyksen talous on tasapainossa ja oman pääoman osuutta pyritään vahvistamaan. 
Yhdistyksen taloutta seurataan aktiivisesti johtokunnassa. 
 
Avustuksia yhdistyksen toimintaan haetaan ainakin seuraavasti: 

- Joensuun kaupunki, nuorisopalvelut 
- Kontiolahden kunta, kulttuuripalvelut 
- Itä-Suomen aluehallintovirasto 
- Pohjois-Karjalan Nuorisotyön Tuki -säätiö 
- Opintokeskus Kansalaisfoorumi 

 
Yhdistyksen tili ja vakuutukset ovat Pohjois-Karjalan Osuuspankissa. 
 


