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TOIMINTAPERIAATE
Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja pitää vireillä toiminta-alueellaan kansalaisissa ja varsinkin lapsissa ja
nuorissa harrastusta itsekasvatukseen sekä määrätietoiseen toimintaan kotiseudun ja ihmiskunnan hyväksi.
Yhdistyksen tavoitteisiin kuuluu olla ajan hermolla ja huomioida konkreettiset yhteiskunnalliset muutokset ja
kehittää ja vastata muutoksien vaatimiin tarpeisiin.
KIINTEISTÖT
Vuonna 2021 115 vuotta täyttävä yhdistys omistaa Pyrylä nimisen kiinteistön, Villähteentie 333, 15540
Villähde osoitteessa. Korttelialueeseen kuuluu kaksi erillistä rakennusta varsinainen nuorisoseurantalo sekä
varasto / jätekatos rakennus. Nuorisoseurantalo on saneerattu vuosina 2001-2003 EU-hankkeena. Varasto /
jätekatosrakennus on rakennettu v. 2012 EU-hankkeena.
HENKILÖSTÖ
Yhdistyksen kiinteistön päivittäisestä kunnostus / huoltotoimista vastaa isännöitsijä sekä siivouksesta siistijä
molemmat työtehtävät ovat osa-aikaisia.
Lisäksi Willikerhon harrasteryhmien ohjaajia / apuohjaajia on 6 henkilöä.
Yhdistyksen toimintaa hallinnoi 6 + 1 jäsenen johtokunta.
Lisäksi molemmilla kerhoilla (Willikerho ja WW-kerho) on omat hallintoelimensä. Kerhojen ja yhdistyksen välillä
on sovittu toimintatapa! Kummallekin kerholle menee yhdistyksen kaikista kokouksista kutsu jolloin on
toivottavaa, että kerhosta osallistuisi yksi edustaja yhdistyksen kokouksiin.
Edustajalla on esitys ja puheoikeus kokouksissa.
TOIMINTA
Yksi erittäin tärkeä asia on ja tulee olla myös tulevaisuudessa tiivis osallistuminen yhteistoiminnan
suunnitteluun sekä tapahtumiin muiden kylien toimijoiden kanssa.
Yhdistys haluaa olla mukana kehittämässä niin kylää kuin koko Nastolan aluetta.
Yhteistyötä tulee kehittää ja vaalia myös Päijät-Hämeen Kylät ry kanssa tulee huomioida myöskin jäsenyys.
VUOKRAUSPALVELUT
Nuorisoseura vuokraa tiloja yrityksien ja yhteisöjen erilaisiin tapahtumiin sekä harrastuksien toteuttamiseen.
Vuokrauksesta tehdään erilliset sopimukset on ne sitten tuntivuokrausta tai perustuvat kokonaiseen
toimintakauteen.
NUORISOSEURAN TOTEUTTAMIA TAPAHTUMIA
>Munapilkkikisa Kymijärvellä Suppalan ranta. 6.3.2021
>Perheen Kevätrieha järjestetään 7.2.2021 yhteistyössä Willikerhon ja Lahden kaupungin lasten
talvikarnevaalien yhteydessä mitkä on (30.1.-14.2.2021).
>Diskot Ala-astelaisille 7.5.2021 klo 18-20 ja 22.10.2021 klo 18-20.
> WW-kerho ja nuorisoseura toteuttaa jo perinteiseksi muodostuneen Perinnepäivät tapahtuman 19-20.6.2021
Liikekeskus Korin piha-alueella / sisätiloissa.
>Juhannusjuhla Suppalan uimaranta jos olosuhteet / resurssit antaa myöden 25.6.2021.
>Uutuutena! K 18 Vappudisko 1.5.2021 ja toinen Disko syksyn piristeeksi 4.9.2021.
>Korttien askarteluilta jossain vaiheessa syksyä / alkutalvea (Isänpäivä / Joulukortit).
>Lisäksi olemme toteuttamassa Nastola viikon Mölkkyturnauksen Rakokiven urheilukeskuksessa 3.5.2021.
>Ja jos tulee hyviä väkeä liikkeelle saavia ideoita niin voidaan kyllä yhdessä lähteä toteuttamaan tapahtumaa.

KOKOUKSET
Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset pidetään sääntöjen määräämänä ajankohtana. Johtokunta kokoontuu 510 kertaa tarpeen mukaan. Kiireellisten asioiden osalta voidaan johtokuntaa kokoustaa myös etäyhteyksien
kautta. Yhdistys voi nimetä erilaisia työryhmiä joihin voidaan kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita.
JÄSENISTÖ
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tulee johtokunnan hyväksyä jokainen henkilö, joka sitoutuu noudattamaan
yhdistyksen sääntöjä sekä maksaa yhdistykselle määritellyn jäsenmaksun. Jolloin myös jäsenoikeudet
säilyvät, kuin myös mahdolliset jäsenetuudet ovat käytettävissä. Aikuisjäsen yli 29 v, nuorisosjäsen 16-28 v, ja
varhaisnuorisosjäsen alle 16 v. Lisäksi voi kannatusjäseneksi päästä yhteisö, yhdistys, yritys tai yksittäinen
henkilö. Jäsenmaksut: Henkilöjäsen 15 € tukijäsenmaksu 30 – 100 €.
JÄSENETU
Yhdistyksen jäsenkokous / kevätkokous 2019 on tehnyt päätöksen jäsenedusta.
Henkilö joka on maksanut yhdistyksen vuosittaisen henkilöjäsenmaksun ja haluaa pitää jonkin tapahtuman
Pyrylässä on hänellä oikeus 10 % alennukseen kiinteistön vuokrahinnasta. Kyseinen alennus hyvitetään
loppulaskun yhteydessä.
SEURANTALO
Nuorisoseurantalo Pyrylä on vuokrattavissa asiakkaille eri juhlatilaisuuksien järjestämiseksi Häät, Synttärit,
Lakkiaiset, Muistotilaisuudet, Rippijuhlat, ym. ym. aina hirvipeijaisia myöden. Pyrylä on vuosien saatossa
niittänyt mainetta kauniin pihamiljöönsä sekä sisätilojen monipuolisen koristelun ja kalusteiden järjestelyjen
mahdollisuudesta. Joka tuo asiakkaalle sen mahdollisuuden, että hänellä on paikka ja tilat missä voi toteuttaa
omannäköisensä juhlat.
Tarjoamme myös erikseen sovittavana ajankohtana ”lapsiperheille” synttäripakettia kiinteään hintaan 50 € 2 –
3 h. Paketin sisältöön kuuluu kiinteistön sisätilat ja erikseen sovittavia tarpeita.
KERHOT
Yhdistyksen alaisuudessa toimii kaksi kerhoa. Willikerho joka tuottaa varhaisnuorille tanssin, liikunnan ja
musiikin / soittamisen harrastamisen mahdollisuutta eri harrastekerhojen muodossa n. 200 lasta /
harrastevuosi.
Willikerho toteuttaa Pyrylässä lapsille kaksi viikon mittaista leirikurssia kesäkuussa 2021 I kurssi 7-11.6.2021
ja II kurssi 14-18.6.2021. Näistä tarkemmin kerhon omassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa liite n:o 2 sekä
kerhon kotisivuilla.
Wanha Willähti-kerhon toiminta painottuu hyvin vahvasti perinteen ja vanhan kulttuurin vaalimiseen ja sen
esille tuomiseen mm. tämän päivän nuorimmille sukupolville aina peruskoulua myöden. Mistä on erittäin
vahva esimerkki joka kolmas vuosi toteutettavat ”Perinnepäivät”. Vuonna 2021 perinnepäivät ovat 1920.6.2021 liikekeskus Korin ulko- ja osittain sisätiloissa.
WW-kerhon toiminasta ja tapahtumista tarkemmin toiminta- ja taloussuunnitelma n:o 3 sekä kerhon omat
kotisivut.
KUNNOSSAPITO
Kiinteistön päärakennuksen maalaus tulisi saada tehdyksi loppuun v 2021 aikana. Itäinen, läntinen ja
pohjoisen seinät vielä maalaamatta.
Lisäksi on keskusteltu ja myöskin suunnitelmissa, että tehtäisiin poistumistie salin eteläisen seinustan
läntiseen nurkkaan. Uudehkon rivitalon käytöstä poistettu lämpöovi (90 cm) on ollut varastossa jo useamman
vuoden ajan. Joten ovi tulee restauroida mm oven ulkoinen ikkunalasi uusittava sekä pestävä karmit myös
hyvin ja kestävä maali pintaan.
Kolmas kiinteistön restaurointi kohde on kahvilan tilat jotka ovat jo parikymmentä vuotta olleet tuossa
muodossa. Panostetaan valaistukseen, kalusteisiin, maalattavaa löytyy (lattia ja seiniä) sekä muutenkin
sisustukseen panostetaan.

TIEDOTTAMINEN
Yhdistyksen ja sen alaisten kerhojen tapahtumien / toiminnan tiedottaminen on yksi tärkeimmistä tehtävistä.
Siksi tuleekin panostaa erilaisten varsin monipuolisten sähköisten tiedotuskanavien käyttöön mm.
(Päijäthämäläiset.fi) sivut. Perinteistä mediaa kuitenkaan unohtamatta.
TALOUSASIAT
Yhdistyksen kirjanpito sekä palkkojen maksu on vuonna 2020 siirtynyt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:lle.
Lisäksi yhdistyksen neljällä henkilöllä on eTaskun palvelut käytettävissä minkä kautta siirtyy kaikki tosite,
tuntilista ja palkkatiedot yhdistyksen ja PHLU välillä.
SUOMEN NUORISOSEURAT
Suomen nuorisoseurat ry täyttää v. 2021 140 vuotta. Ja sen kunniaksi Suomen Nuorisoseurat esittää, että niin
moni valtakunnan nuorisoseuroista kuin on mahdollista tarjoaisi kuntalaisille kakkukahvit 24.6.2021 seuran
ilmoittamalla klo aikana.
Juhlavuoden Nuorisoseurakokous pidetään Lahdessa 8-10.10.2021.
LIITTEET
Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2021 Liite n:o 1
Willikerhon toimintasuunnitelma- ja talousarvio Liiteet n:o 2
Kiinteistön / tarvikkeiden hinnasto vuodelle 2021 Liite n:o 3
Wanha Willähti-kerhon toiminta- ja taloussuunnitelma Liitteet n:o 4
Vuoden 2021 jäsenmaksuista oma Liite n:o 5
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