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YLEISTÄ
Tirvan Nuorisoseuran toiminnan painopiste oli vuonna 2021 vakiotapahtumien/-toiminnan
järjestämisessä. Myöskin vuo a 2021 leimasi maailmanlaajuisen Covid 19-pandemian
vaikutukset kaikkeen lähikontak ssa tapahtuvaan seuratoimintaan.
Nuorisoseuraliike täy pyöreät 140 vuo a vuonna 2021. Juhlavuo a pyri in tuomaan
toiminnassa esiin muun muassa laa malla Tirva.ﬁ-sivuille Nuorisoseuran sivujen alle 140
vinkkiä Mitä tehdä korona-aikana. Tämän tarkoitus oli ak voida jäsenistöä ja tarjota ideoita
kokoontumisrajoituksista huolima a. Juhlavuoden kohokohtana kesäkuun 24. päivänä,
juhlis mme 140v Nuorisoseuraliike ä osallistumalla Suomen suurimmille kakkukahveille
omilla kakkukahvikesteillämme puheenjohtajamme Riina Pasin ja hänen perheensä
pihapiirissä.
Maini avan arvoista on, e ä ka ojärjestömme Saimaan Nuorisoseurat jakoivat tunnustuksia
6.2.2021 pidetyssä Nuorisoseurafoorumissa ja Saimaan Nuorisoseurojen Vuoden 2020
Nuorisoseuraksi vali in ensimmäistä kertaa Tirvan Nuorisoseura. Perusteluja valinnalle:
avoin seura, joka kehi ää toimintaa jäsenten toivomuksien mukaan ja on pystynyt
koron lanteesta huolima a toimimaan luovilla tavoilla, esimerkkinä Mörköiltamat verkossa
ja Ton upolku.
Vuoden alussa pää mme johtokunnan kanssa jakaa tunnustusta seuralaisille ja valita
ensimmäistä kertaa seuran historiassa Vuoden Tirvan nuorisoseuralaisen. Vuoden Tirvan
nuorisoseuralaiseksi 2021 vali in Elina Vainonen. Tunnustus jae in syyskokouksen
yhteydessä ja hänelle ojenne in palkinoksi kukat, diplomi ja lahjakor . Elina Vainonen on
toiminut esimerkillisestä nuorisoseuran hyväksi ja ollut ak ivinen eri tapahtumien
järjestämisessä.
JOHTOKUNTA
Seuran johtokunta vuonna 2021
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Taloudenhoitaja
Tiedo aja
Muu johtokunta
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Riina Pasi os. Ahonen
Arja Siekkeli
Elena Suomalainen
Tiina Palmroos (johtokunnan ulkopuolelta)
Tanja Rämä
Susanna Nykänen
Saara Kankala
Lea Tylli
Miia Vainonen
Marja Sinkkonen
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KOKOUKSET JA TAPAAMISET
Vuoden 2021 aikana Tirvan Nuorisoseuran johtokunta kokoontui kahdeksan kertaa. Lisäksi
järjeste in sääntömääräiset kevät- ja syyskokous. Osa kokouksista toteute in etäyhteyksillä
Teamsin välityksellä, osa lähitapaamisena ja osa myös hybridimallina kahden edellämainitun
yhdistelmänä. Lisäksi pidimme yhden toiminnansuunni elupalaverin 6.11 Seuralassa livenä ja
samalla johtokunta virkistyi syömällä Ravintola Tirvasta la ua pitsaa ja muita herkkuja.
SEURAN EDUSTAJAT
Arja Siekkeli edus Tirvan Nuorisoseuraa Saimaan Nuorisoseurojen johtokunnassa
yhteensä 3 kertaa (2 kertaa Teamsin kau a ja yhden kerran Taipalsaaressa).
Seurala-yhdistys ry:n hallituksen edustajina toimivat Elena Suomalainen, varalla Riina Pasi,
Arja Siekkeli, varalla Tanja Rämä ja Miia Vainonen varalla Marja Sinkkonen. Varsinaista
Seuralayhdistyksen kokousta ei vuonna 2021 pide y keraakaan.
Saimaan Nuorisoseurat järjes vät sääntömääräisen kevätkokouksen Teamsin välityksellä 13.2
klo.14:00. Tirvan Nuorisoseuraa edus vat Elena Suomalainen ja Saara Kankala. Saimaan
syyskokouksessa 23.10 Tirvalta ei päässyt kukaan edustamaan.
Saimaan Nuorisoseurojen foorumissa, joka järjeste in etätapaamisena Teamsissa 6.2.2021
edus vat Riina Pasi, Saara Kankala ja Elena Suomalainen. Tirvan Nuorisoseura palki in
Saimaan vuoden Nuorisoseurana 2020 ja palkinnoksi vastaanote in muhkea kirjasarja
Nuorisoseurojen historiasta.
JÄSENET
Vuonna 2021 jäsenmäärä oli 150. (2019: 156).0-15v: 30kpl, 16-28v: 20kpl, 29v→ 77kpl, ikä ei
edossa 23kpl. Tiedot on katso u Nuorisoseurarekisteristä 20.2.2022.
TIEDOTTAMINEN
Jäsen edo eita seura jakoi sähköpos tse ja pos
kirjeinä jäsenilleen. Laaja jakelu teh in
vuoden alussa kylän pos laa koihin ja normaali jakelu toteute in jäsenjakeluna
loppuvuoden edo eiden osalta. Vuoden aikana julkais in neljä seura edote a.
Seuran muu edo aminen tapahtui Tirvan Nuorisoseuran facebook-sivuilla ja Tirvan kylän
ne sivuilla (www. rva.ﬁ), jossa oli tapahtuma-ilmoi elua ja kokouskutsut. Lisäksi
peruste in Tirvan Nuorisoseuralle loppuvuodesta myös oma Instargram- li. Perinteistä
edo amista jatke in Seuralan ilmoitustaululla ja Pasin en bussipysäkin ilmoitusseinällä,
jossa oli viralliset kokousilmoitukset ja mainokset tulevista tapahtumista. Satunnaises
muidenkin lähikylien (Kaipiainen, Kannuskoski, U , Valkeala kk., Taave ) ilmoitustauluilla
mainoste in seuramme tapahtumia. Johtokunnan sisäinen edotus tapahtui pääosin
whatsapp-sovelluksella. Lisäksi edo amiseen käyte in alakoulujen Wilma
vie ntäjärjestelmää, erityises silloin kun pyri in samaan eto Luova lava- leiristä ja
kerhosta nuorille ja heidän vanhemmilleen.
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TOIMINTA

Tapahtumat
Marianpäivän man nen seikkailu
Perinteistä Marianpäiväriehaa ei vielä vuonna 2021 pysty y järjestämään ukkojen
alueellisten kokoontumisrajoitusten vuoksi. Pääte in kuitenkin ideoida tapahtuma alle
kouluikäisille ja alakouluikäisille lapsille. Timan nen Marianpäivän seikkailu oli omatoiminen
ulkoilmatapahtuma lapsille ja heidän huoltajilleen. Ideana oli etsiä vihjeiden avulla
jalokivikätköjä (vedestä ja väriaineista jäädyte yjä jääkimpaleita) Seuralan lähimaastosta ja
lopulta löytää aarre (pääsiäiskarkkia ja rairuohon siemeniä yms). Vihjeiden ohessa oli myös
kysymyksiä ja kysymyksiin vastanneet osallistuivat arvontaan. Arvontapalkinnon voi Ella
Vainonen.
Luova lava-leiri Seuralassa 14.-18.6.2021
Tirvan Nuorisoseura järjes yhdessä Saimaan Nuorisoseurojen kanssa nuorille
alakouluikäisille (7-12v) suunntaun Luova lava-päiväleirin kesäkuussa Tirvan Seuralassa.
Luova lava-päiväleirillä tutustu in eri esi ävän taiteen muotoihin kuten tea eriin,
musiikkiin ja tanssiin unohtama a perinteisiä leiritouhuja kuten kädentaitoja, leikkejä ja
ulkoilua. Leiri huipentui Hetki taiteilijana- esitykseen, jossa kaikki leiriläiset pääsivät lavalle.
Leirin teemana oli vuonna 2021 Jänni ävät juuret. Pääohjaajana toimi Minna Pasi, sekä
vierailevina ohjaajina Sami Sivonen ja Maiju Laurila. Leirin apuohjaajina toimivat kaksi
ak ivista nuorta Elina Vainonen ja Oscari Ahonen. Leirin järjestelyissä rii puuhaa myös
johtokuntaisille ja muille ak ivisille seuran jäsenille, sillä muoni mme lounaalla ja välipallalla
lapset ja ohjaajat kaikkina viitenä päivänä. Leirille osallistui yheteensä 18 lasta.
Suomen suurimmat kakkukahvit 24.6.2021 klo.18-20.
Tirvan Nuorisoseura juhlis Nuorisoseuraliikkeen 140v juhlaa osallistumalla Nuorisoseurojen
operoimaan Suomen suurimmat kakkukahvit -tapahtumaan omalla kakkukahvitapahtumalla,
Riina ja Jaakko Pasin pihapiirissä, Tirvalla. Kutsu tapahtumaan oli avoin kaikille
nuorisoseuralaisille. Monet olivat sonnustautneet kansalispukuun juhlan kunniaksi. Sää suosi
tapahtumaa ja nuorisoseuralaisia oli liikenteessä iltasella työpäivän jälkeen runsain määrin,
yhteensä 42 henkilöä. Upea kakkubuﬀa oli toteute u talkoina johtokuntalasiten leipureiden
kesken ja mukavana oheisohjelmana oli järjeste y tunnelmamusiikkia levyiltä soite tuna,
lasten jäätelökioski ja saunavihtojen sidontaa Juhannussaunaan.
Metsäinen kesäretki Väliväylän maisemissa 17.7.
Heinäkuussa teh in uudenlainen metsäinen kesäretki, jolla korva in perinteinen
huvipuistoretki bussikyyteineen. Yhdessä pa koi in Väliväylän upeissa maisemissa
Sulunkoskelta Kyykoskelle. Rei edestakaisin oli noin 2km. Perillä oli tarjolla nuo omakkaraa
ja mehua. Matkan varrella pela in luontobingoa, johon osallistuneiden kesken arvo in
yllätyspalkinto. Metsäretkellä osallistujia oli yhteensä 15 henkilöä.
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Kekri-ilta Seuralan pihapiirissä 1.10.
Perinteisten Mörköiltamien lalle pääte in järjestää uudenlainen ulkotapahtuma, sillä
koronarajoitusten takia emme voineet järjestää sisällä pide ävää mörködiskoa.
Mörköiltamat koe in melko amerikkalaiseksi perinteeksi ja lalle halu in kokeilla jotain
enemmän suomalaista perinne ä kunnioi avaa tapahtumaa. Suomalaista
sadonkorjuuta juhlistava Kekri-ilta kokosi Seuralan pihapiiriin noin 50 henkilöä. Ohjelmana oli
puujaloilla kävelyä ja kilpailua, limboa aikuisten ja lasten sarjassa, makkaran paistoa,
kahvitusta ja pillimehua.Tapahtumassa oli vapaaehtoinen kahvimaksu. Lapset olivat
askarrelleet etukäteen hurjat Kekri-naamarit ja lopuksi suorite in paras puku äänestys.
Kerhotoiminta/kurssitoiminta
Luova lava-kerho
Luova lava-kerho aloi syksyllä 2021 kokoontumisen Seuralassa ohjaaja Sami Sivosen
johtamana. Mukana kerhossa oli aluksi 8 lasta, mu a osallistujaporukka ivistyi 6 lapseen.
Kokoontumiskertoja syksyn aikana oli yhteensä 13 kertaa.
Tea eritoiminta
Vuonna 2021 seuralla ei ollut tea eritoimintaa, sillä koronapandemian
kokoontumisrajoitukset olivat niin ukat ja siten es vät taloudellises kanna avan ja kaikille
terveysturvallisen tea eritoiminnan järjestämisen. Syksyllä 2021 pääte in sil aloi aa
seuraavan tea eriesityksen valmistelu kesää 2022 silmällä pitäen.
Kesätea eriesityksen aloitustapaminen su 12.12 klo.15-16 Seuralassa
Tirvan Nuorisoseura pää aloi aa uuden kesätea eriproduk on valmistamisen kesälle
2022. Aloitustapaamisessa oli mukana 8 aikuista ja 3 lasta, suurimmaksi osaksi johtokuntaisia
ja heidän lapsia. Tulevaksi näytelmäksi varmistui Heini Junkkaalan käsikirjoi ama Kymmen
kkua laudalla-näytelmä. Näytelmä käsi elee teemoiltaan vanhemmuu a ja perheasioita. Se
on monitasoinen näytelmä, joka soveltuu myös lapsille ilman ikärajoituksia.
MUU TOIMINTA
Tirvan Seuralan lämmitys- ja ylläpitokustannukset
Seura on tukenut toiminnallaan ja rahallises alueellensa tärkeän toimintapisteen Seuralan
ylläpitoa.
Yhteiset tapahtumat ja talkootyöt
Seura on yleensä ollut mukana järjestämässä seudun yhteisöjen kanssa yhteisiä kokoperheen
tapahtumia sekä osallistunut talkoisiin. Esimerkkeinä aikaisempina vuosina Röllänrannan
juhannusjuhlat, Seuralan pikkujoulut tai Seuralan talkoot jne.
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Seuralan kevä alkoot järjeste in la 22.5.2021 ja paikalla oli noin 20 henkilöä, osa myös
nuorisoseuralaisia. Siivosimme ja haravoimme Seuralan pihapiirin kahden vuoden tauon
jälkeen kesäjuhlia varten siis ksi ja söimme nuo makkarat, kahvit ja raparperipiirakat.

Seuralan Pikkujoulut 18.12.2021
Seuralayhdistyksen järjestämät perinteiset Seuralan pikkujoulut viete in yhdessä kylän
muiden seurojen kanssa. Tapahtuma toteute in poikkeuksellise ulkotapahtumana. Martat
tarjoilivat puuron Seuralan eteisestä ulkona syötäväksi ja nuorisoseuralaiset koristelivat
Seuralan pihalle joulukuusen ja somis vat pienen ton upolun piha-alueelle edellisvuoden
Ton upolkuteemaa mukaillen. Ohjelmassa oli lisäksi jouluista musiikkia ja ton upiirileikkejä,
yleistä seurustelua, arpajaiset ja Joulupukin vierailu. Pihapiirin keskelle, Myllynkiven
ympärille, oli somiste u valokuvauspaikka Joulupukin kanssa. Sää oli leppeä ja tapahtuma oli
yllä ävän suosi u kävijämäärältään. Tapahtumassa ei ollut sisäänpääsymaksua, ainoastaan
vapaaehtoinen puuromaksu. Arpatuotot ohja in Seuralayhdityksen hyväksi.
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