KARJALAZET NUORET
SUOMES – KARJALAISET
NUORET ŠUOMEŠŠA
PAIKALLISTOIMINTA
Oman alueesi
paikallistoiminnan järjestäjäksi?
Kiinnostaako sinua järjestää
paikkakunnallasi Karjalazet Nuoret
Suomes – Karjalaiset Nuoret
Šuomešša ry:n jäsenistön yhteistä
toimintaa?
Sähköpostiosoitteet:
info[at]karjalazet.fi
some[at]karjalazet.fi
hairicendyyhtyshengilo[at]karj
alazet.fi
kassari[at]karjalazet.fi
tapahtumuvastuaju[at]karjalaz
et.fi

Toimi näin:
1. Kerää porukka, jonka kanssa
toteuttaa toimintaa
2. Miettikää, missä tai miten tapahtumia
haluatte järjestää
3. Ilmoittakaa suunnitelmistanne
hallitukselle. Hallitus päättää toiminnan
tukemisesta hallituksen kokouksessa
6. Paikallistoiminnan voi hyväksytyn
päätöksen jälkeen aloittaa!
7. Mainostakaa toimintaa lähettämällä
mainokset tapahtumakoordinaattorille
ja sometiimille!

Mikäli kyllä, nyt se on mahdollista!
Paikallistoimintaa voi toteuttaa
monella tavalla, esimerkiksi
kokoontumalla kuukausittain
hengailun tai aktiviteettien merkeissä
tai järjestämällä retkiä tai vierailuja eri
kohteisiin – vain taivas on rajana.
Oleellisinta on se, että toiminta on
avointa ja mukavaa ajanviettoa, jossa
jäsenet tapaavat toisia karjalaisnuoria
ja saavat tilaisuuksia tutustua
turvallisesti omaan karjalaisuuteensa
ja karjalaiskulttuuriin muiden kanssa.
Paikallistoiminnan järjestämisen
edellytyksenä on se, että olet(te)
järjestön jäsen(iä), ilmoitatte
suunnitelmanne hallitukselle,
mainostatte toimintaanne järjestön
sisällä, raportoitte toiminnasta
tapahtumakoordinaattorillemme
(tapahtumuvastuaju@karjalazet.fi) ja
olette yhteydessä järjestön
hallitukseen mahdollisia rahallisia
korvauksia (20€/kk) periessänne.
Seuraavalla sivulla esimerkki
toimintasuunnitelmasta.

KARJALAZET NUORET
SUOMES – KARJALAISET
NUORET ŠUOMEŠŠA
PAIKALLISTOIMINTA
Esimerkki
toimintasuunnitelmasta:

Sähköpostiosoitteet:
info[at]karjalazet.fi
some[at]karjalazet.fi
hairicendyyhtyshengilo[at]karj
alazet.fi
kassari[at]karjalazet.fi
tapahtumuvastuaju[at]karjalaz
et.fi

Kulukorvaushakemus:
Lähetä rahastonhoitajalle sähköpostitse
kuitti ostoksista sekä alla olevat tiedot.
HUOM! Ilman kuittia tai kuvaa kuitista
kulukorvauksia ei voida maksaa!

Kenelle maksetaan?
- Nimi, tilinumero
Tiedot kuluista:
- Päivämäärä ja mitä rahoilla on
ostettu (minkä paikallisryhmän
tapahtuma)
Maksettava summa
Esimerkki: Hei, haen kulukorvausta Joensuun
tapahtumalle. Ohessa kuitti. Kulukorvaus
maksetaan Soja Shemeikalle tilinroon FI123456.
Tapahtuma oli 14.1. ja rahoilla ostettiin teetä.
Maksettava summa 5.40€.

Joensuussa aletaan järjestää
kuukausittaista jäsentoimintaa ilmaiseksi
vuokrattavassa Helmi-kokoustilassa.
Olemme suunnitelleet peli-illan,
elokuvaillan, käsityöiltoja ja yleistä
hengailua sekä mahdollisen
kansantanssi-illan, mikäli saamme tälle
vetäjän ja saamme sen järjestämiseen
rahaa.
Tapahtumista on vastuussa Sivi, Maura
ja Miili. Meillä on suunnittelua varten
avoin Whatsapp-ryhmä, johon voi
halutessaan tulla muitakin
kiinnostuneita. Mainokset tapahtumista
tekee ja lähettää sometiimille ja
tapahtumakoordinaattorille Sivi. Helmitilan avaimet hakee Miili. Maura huolehtii
kulukorvauksista. Olemme varaamassa
tilan joka kuun toiselle lauantaille, noin
kello 16–19. Ensimmäinen tapahtuma
olisi maaliskuussa, sen jälkeen kerran
kuussa vuoden loppuun asti.

Budjetti
Lähtökohtaisesti paikallistoimintaan
myönnetty budjetti on 20 €/kuukausi.
Tällä rahalla on tarkoituksenmukaista
hankkia tapahtumaan esimerkiksi pientä
purtavaa. Mikäli paikallistoimintanne
tarvitsee muuta jatkuvaa budjettia,
esimerkiksi tilavuokraa varten, tulee siitä
mainita suunnitelmassa, joka annetaan
hallituksen käsiteltäväksi.
Kulukorvaukset anotaan
rahastonhoitajalta sähköpostitse
(kassari@karjalazet.fi) kuittia vastaan.
Ohessa kulukorvaushakemuksen ohjeet.
Muista lähettää kulukorvaushakemus
kuluvan vuoden aikana, niin, että se
ehditään kyseisen vuoden
hallituskauden aikana käsitellä!

