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I YLEISTÄ 
  
Nuorisoseura Rajan Nuoret ry:n toiminta-ajatuksena on tarjota eri-ikäisille harrastajille         
laadukasta, monipuolista sekä elämyksellistä harrastustoimintaa. Rajan Nuorten       
toiminta keskittyy kansantanssin ja -musiikin harrastamiseen Lappeenrannassa. Seura        
pyrkii kehittämään jatkuvasti toimintaansa, jotta nykyiset harrastusmahdollisuudet       
säilyvät ja toivottavasti myös kehittyvät sekä kansantanssi ja -musiikki löytävät uusia           
harrastajia. Kehittämistoimintaa toteutetaan pääosin avustusten avulla. 
 
Vuoden yksittäisistä tapahtumista merkittävimmät ovat seuran perinteiset tapahtumat eli         
kevätkonsertti ja pikkujoulut. Kesän jälkeen uusi toimintakausi käynnistetään seuran         
yhteisessä leiripäivässä Asinsaaressa, jossa leikitään, ulkoillaan, askarrellaan ja        
tanssitaan yhdessä ikään katsomatta. 
 
Rajan Nuorten ryhmät osallistuvat aktiivisesti paikallisiin ja valtakunnallisiin        
kansantanssitapahtumiin. Kesäkuussa Lappeenrannan valtaa Kalenat - lasten ja        
nuorten kansantanssifestivaali , jossa Ns Rajan Nuoret ry:n jäsenet ja kotiväki ovat            
mukana niin osallistujina kuin talkootyössä. Muita merkittäviä tapahtumia ovat         
Tanssimylly -katselmus, uuden kansantanssin tapahtuma Tanssimania Tampereella       
sekä paikallinen Tanssikimara. 
 
Rajan Nuorten alueellista näkyvyyttä pidetään yllä markkinoinnin, mainonnan ja         
paikallisiin tapahtumiin osallistumisen avulla. Lisäksi seuran sisäistä yhteisöllisyyden        
tunnetta pyritään lisäämään järjestämällä mukavia jäsentapahtumia pitkin vuotta.        
Erityistä huomiota kiinnitetään lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseksi        
yhdistyksen toiminnassa esimerkiksi tapahtumien suunnittelussa ja niiden       
järjestämisessä. 
 
 
 
 
 
 
 
 



II VARSINAINEN TOIMINTA 
  
Rajan Nuorten varsinainen toiminta käsittää koulutustoiminnan, opintotoiminnan,       
tiedotustoiminnan, kulttuuri- ja harrastustoiminnan, kansainvälisen toiminnan ja       
tarvikevälityksen sekä hallinnon ja varaston. 

1. Koulutustoiminta 
 
Rajan Nuoret tiedottaa ohjaajilleen ja harrastajilleen koulutusmahdollisuuksista sekä        
järjestää itse erilaisia koulutustilaisuuksia niin ohjaajille kuin harrastajille.        
Painopistealueena on harrastajaohjaajien työn tukeminen. Keskusseura järjestää myös        
kansantanssin ohjelmistokoulutuksia, joihin ohjaajien on myös mahdollista osallistua. 
 
Kerhojen ohjaamisesta kiinnostuneille nuorille tarjotaan mahdollisuus osallistua       
KNoppi-koulutukseen sekä kansantanssiohjaajan peruskoulutukseen. Seura tarjoaa      
ohjaajiksi aikoville mahdollisuuden toimia ohjaajaharjoittelijoina jo toimivissa kerhoissa        
ja näin tutustua ohjaajan työhön.  

2. Opintotoiminta 
 
Kurssiasioissa seura tekee yhteistyötä SKAF:n opintokeskuksen Lahden aluetoimiston        
kanssa. Seuran ryhmillä on mahdollisuus hakea tukea yhteisöllisille opintoryhmille. 
 
Suunnitelmissa on järjestää useita SKAF:n avustamia kursseja, kuten erilaisia         
koulutuksia sekä uusien koreografioiden valmistumiseen tähtääviä kursseja. 

3. Tiedotustoiminta 
 
Nuorisoseura Rajan Nuorten tiedotustoiminta jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen        
tiedotukseen. Sisäisellä tiedotuksella tarkoitetaan jäsenistöön kohdistuvaa tiedotusta,       
sekä erityisesti johtokunnan ja ohjaajien välistä tiedotusta. Ulkoinen tiedotus puolestaan          
nojaa pitkälti internet-sivujen ja sosiaalisen median kautta kulkevaan viestintään. 

3.1 Sisäinen tiedotus 
 



Kerran kuussa (kesä- ja heinäkuuta lukuun ottamatta) pidettävät ohjaajapalaverit         
toimivat tiedotuskanavana ohjaajien ja johtokunnan välillä. Lisäksi ohjaajille ja         
johtokunnalle lähetetään sähköpostitse tietoa ajankohtaisista asioista. Niin johtokunnan        
kuin ohjaajapalaverienkin pöytäkirjat jaetaan pilvipalvelun kautta tai sähköpostitse        
johtokunnan jäsenille ja ohjaajille. 
 
Seuratiedote toimitetaan jäsenistölle 2-3 kertaa vuodessa sähköpostitse ja tarpeen         
mukaan paperisena versiona. Lisäksi jäsenistölle viestitään sähköpostitse       
ajankohtaisista asioista tarpeen mukaan. Myös seuran nettisivuja ja Facebook-sivua         
hyödynnetään sisäisessä tiedotuksessa. 
 
Sekä johtokunnan että ohjaajien välisenä tiedostuskanavana toimii Whatsapp -sovellus.         
Lisäksi ohjaajat tiedottavat omille ryhmilleen harrastukseen liittyvistä asioista,        
tapahtumista ja leireistä tilanteen mukaan parhaiten soveltuvia kanavia käyttäen. 

3.2 Ulkoinen tiedotus  
 
Seuralla on omat nettisivut (www.rajannuoret.fi), Facebook-sivu ja Instagram-tili, joiden         
kautta jaetaan tietoa seuran ryhmistä ja tapahtumista. Lisäksi useilla seuran ryhmillä on            
ryhmäkohtaisia Facebook-sivuja, blogeja ja Instagram-tilejä. Ulkoista viestintää ohjaa        
seuran viestintälinjaus. Tiedotusvälineitä informoidaan seuran järjestämistä      
tapahtumista. Ilmoituksia ja mainoksia julkaistaan tarpeen mukaan. 
 
Seuran näkyvyyden lisäämistä jatketaan, jotta uusia harrastajia löytäisi harrastuksen         
pariin. Myös keikkoja, kouluvierailuja ja kesäkonsertteja tehdään koko seuran voimalla          
ja niistä viestitään ulospäin. Tavoitteena on, että seuran ryhmiä käy kouluvierailulla           
mahdollisuuksien mukaan. 
 

4. Kulttuuri- ja harrastustoiminta 
  
Kevään toimintakausi alkaa viikolla 2 ja päättyy viikolla 21. Syyskausi alkaa viikolla 36 ja              
päättyy viikolla 50. Alkusyksystä Rajan Nuoret järjestää seuran ryhmien yhteisen          
leiripäivän Asinsaaressa, jonka tarkoituksena on lisätä ryhmien välistä yhteistyötä sekä          
vahvistaa seuran sisäistä yhteisöllisyyttä. Yhteistyösuhteita pidetään yllä myös muihin         
lähialueiden toimijoihin mm. yhteisleirien ja -projektien avulla. 
 
Tarkoituksena on myös järjestää ja mahdollistaa erilaisia koulutuksia ohjaajille ja          
johtokunnalle. Jäsenpitoa jatketaan muun muassa huomioimalla aktiivisten jäsenten        

http://www.rajannuoret.fi/
http://www.facebook.com/rajannuoret/
https://www.instagram.com/rajannuoret/


(ohjaajien ja johtokunnan jäsenten) merkittävimmät elämäntapahtumat lahjatoimikunnan       
muistion mukaisesti. 
 
4.1 Lasten ja nuorten harrastustoiminta 
 
Kansantanssitoiminnan tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille monipuolista,        
tavoitteellista sekä elämyksellistä harrastustoimintaa. Kansantanssitoiminta tarjoaa      
kaikille harrastajille mahdollisuuden päästä esiintymään ja saada näin tärkeitä         
onnistumisen elämyksiä ja esiintymiskokemusta: kokemukset kantavat pitkälle       
elämässä. 
 
Toiminnassa otetaan huomioon eri ryhmien erilaiset tarpeet. Tempoa Tenaviin (aikuinen          
+ lapsi), sekä lasten ja nuorten kansantanssikerhot kokoontuvat Lappeen, Lavolan,          
Peltolan, Pontuksen ja Lönnrotin kouluilla sekä Tirikan päiväkodin salissa.         
Lisäharjoituspaikkoina toimivat mm. Lappeenrannan Lyseon lukion liikuntasali. Kerhot        
kokoontuvat pääsääntöisesti kerran viikossa. Lisäksi ryhmille pidetään       
viikonloppuharjoituksia ja leirejä. Seurassa toimii 10 kansantanssiohjaajaa ja        
kansantanssin ammattiopettaja, jotka vastaavat kerhotoiminnan toteuttamisesta. Rajan       
Nuorissa on kolme ohjaajaa, joilla on Tempoa Tenaviin -koulutus. 
 
4.2 Aikuisten harrastustoiminta 
 
Aikuisten kansantanssikerhot kokoontuvat Tirikan päiväkodin salissa kerran viikossa        
sekä viikonloppuisin eri paikoissa. Rajan Nuorissa toimii neljä aikuisten ryhmää:          
Kimurantti, Kirkei, K’eiku ja Kirjavat. Valtakunnallisiin kansantanssitapahtumiin       
osallistumisen lisäksi ulkomaanmatkat ovat mahdollisia. 
 
 
4.3 Esiintymiset ja tapahtumat 
 
Tänä vuonna kansantanssitoiminnan tärkeimpiä tavoitteita ovat Kalenat, yli        
15-vuotiaiden kansantanssikatselmus Tanssimylly, koulu- ja vanhainkotivierailut,      
esiintymiset eri tapahtumissa, seuran kevätkonsertti, ryhmien itse järjestämät konsertit         
sekä mahdolliset ulkomaanmatkat. Lisäksi seuran ryhmät esiintyvät erilaisissa        
tilaisuuksissa mm. tilauksesta. 
 
Vuoden 2018 aikana osallistutaan mm. seuraaviin tapahtumiin: 
 



- Folklandia-risteily Helsinki-Tallinna-Helsinki 11.-12.1.2019 
- Tanssimylly -katselmus Tampereella 12.-14.4.2019 
- Kalenat Lappeenrannassa 6.-9.6.2019 
- Lappeenrannan kaupungin kesäkonsertit kesällä 2019 
- Kansallispuvun tuuletuspäivä Lappeenrannassa elokuussa 2019 
- Tanssimania Tampereella 26.-29.9.2019 
- Tanssikimara Etelä-Karjalassa syksyllä 2019 
- Mahdolliset ulkomaanmatkat ja edustustoiminta 

4.4 Leiri- ja retkitoiminta 
 
Leirit ja retket ovat tärkeä osa seuran toimintaa. Vuonna 2019 järjestetään lasten,            
nuorten ja aikuisten kansantanssileirejä. Vuoden aikana toteutetaan myös seuran oma          
päiväleiri alkusyksystä. 
 
Seura tiedottaa kerholaisilleen keskusseuran järjestämistä retkistä ja tapahtumista.        
Muita retkiä toteutetaan tarpeen mukaan. Seura kannustaa jäseniään osallistumaan         
keskusseuran tapahtumiin. 

4.5 Juhla- ja tapahtumatoiminta 
 
Juhlat ja tapahtumat asettavat seuran toiminnalle tavoitteita ja tarjoavat harrastajille          
mahdollisuuden päästä esiintymään. Seuran järjestämät yhteiset tilaisuudet yhdistävät        
jäsenistöä ja antavat mahdollisuuden tutustua muiden ryhmien toimintaan. 
 
Vuoden 2019 aikana järjestetään mm. seuraavat tapahtumat: 
 
- Johtokunnan ja ohjaajien koulutuspäivä keväällä 2019 
- Seuran kevätkokous  
- Seuran kevätkonsertti 25.5.2019 
- Seuran leiripäivä syyskuussa 2019 
- Johtokunnan ja ohjaajien koulutuspäivä syksyllä 2019 
- Seuran yhteinen tapahtuma syksyllä 2019 
- Seuran Karjalainen Joulukonsertti vko 47/2019 
 

5. Kansainvälinen toiminta 
 
Alueellisen ja valtakunnallisen toiminnan lisäksi Rajan Nuoret pyrkii tekemään         



suomalaista kansantanssia tutuksi kansainvälisen toiminnan kautta. Useilla seuran        
ryhmillä on suunnitteilla ulkomaille suuntaavia edustusmatkoja, joiden tarkoituksena on         
esitellä suomalaista kulttuuria ja tanssiperinnettä maailmalla. Kulttuurivaihdon lisäksi        
ryhmät edustavat matkoillaan näkyvästi Rajan Nuoria ja Lappeenrantaa. 

6. Tarvikevälitys 
 
Seura välittää supikkaita ja avustaa esiintymisasujen hankinnassa kierrättämällä        
vanhoja asuja ja kehittämällä puvustoa valmistamalla uusia. Seurassa toimii         
supikaspankki, jonka avulla pyritään madaltamaan uuden harrastuksen kokeilukynnystä        
sekä siitä aiheutuvia kustannuksia. Kansantanssia kokeilevat lapset ja aikuiset saavat          
lainata pankista supikkaita väliaikaisesti pientä korvausta ja panttia vastaan. Käytettyjä          
supikkaita yritetään saada kiertoon myös järjestämällä supikaskirpputoreja seuran        
omissa tilaisuuksissa. Lisäksi välitetään omiksi ostettavia supikkaita.  

7. Hallinto ja varasto 

 
Seuran toiminnasta vastaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4 - 12 varsinaista            
jäsentä ja kaksi varajäsentä. Johtokunta kokoontuu noin kerran kuussa lukuun          
ottamatta heinäkuuta. Seuran kevätkokous pidetään helmikuussa ja syyskokous        
marraskuussa.  
 
Ohjaajapalavereja on tarkoitus pitää joka kuukausi lukuun ottamatta heinäkuuta.         
Ohjaajien odotetaan osallistuvan aktiivisesti palavereihin, joissa sovitaan kerho- ja         
seuratoiminnan käytännön asioista. Ohjaajapalaverien järjestelyjä varten seuralla on        
ohjaajavastaava. 
  

Seuralla on vuokrattu varastotila osoitteessa Ilkankatu 1. 

 

III TALOUS 
  
Seura saa tuloja jäsen- ja kerhomaksuista sekä tapahtumien lipputuloista ja ryhmien           



esiintymisistä. Seura saa myös valtionapua kurssitoimintaan SKAF:n opintokeskuksen        
kautta. Seuran tulot eivät riitä kattamaan kaikkia toiminnasta ja varsinkaan sen           
kehittämisestä aiheutuvia kuluja. Seura hakee yleisavustusta Lappeenrannan       
kaupungin nuorisotoimelta ja kohdeavustuksia eri rahastoilta ja säätiöiltä. 

IV YHTEISTYÖ JA YHTEYDET 
  
Nuorisoseura Rajan Nuoret ry on jäsenenä Saimaan Nuorisoseurat ry:ssä. Merja Skyttä           
on Suomen Nuorisoseurat ry:n hallituksen jäsen. Jenni Silvennoinen on Suomen          
Nuorisoseurojen valtuuston varsinainen jäsen ja Maarit Auvinen valtuuston varajäsen.         
Maarit Auvinen toimii Saimaan Nuorisoseurojen johtokunnan puheenjohtajana ja Sini         
Lindström johtokunnan jäsenenä. 






