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1. Johdanto 
 

Suomen Nuorisoseurat ry:n vuosisuunnittelua ohjaa Nuorisoseurat 2020 –strategia sekä Tampereen 
nuorisoseurakokouksen hyväksymä kolmivuotisohjelma Yhdessä - Kasvua, kasvatusta ja kansalaistoimintaa. 
 
TAVOITE 1: Nuorisoseurojen harrastustoiminta on laadukasta, tasa-arvoista ja tavoittaa uusia harrastajia 
TOIMENPITEET 2018: 
o Koulutamme, rekrytoimme ja pidämme huolta ohjaajista. 
o Kehitämme uusia toimintamalleja ja ylläpidämme vanhoja. 
o Teemme yhteistyötä oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa. 

  
TAVOITE 2: Nuorisoseura on haluttu vapaaehtoistoiminnan paikka 
TOIMENPITEET 2018: 
o Luomme malleja seuratoiminnan kehittämiseen erilaisiin toimintaympäristöihin 
o Kehitämme vapaaehtoistoimijoiden rekrytointimenetelmiä 
o Huolehdimme vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytyksistä 

  
TAVOITE 3: Tiedostamme oman toimintamme merkityksen ja arvon sekä kerromme sen myös muille. 
TOIMENPITEET 2018: 
o Luomme malleja ja pohjia viestinnän käyttöön 
o Näymme upeasti ulospäin organisaation eri tasolla 

 
 
 
 
 
 

 
KÄSITELTY SUOMEN NUORISOSEURAT RY:N HALLITUKSEN KOKOUKSESSA 22.9.2017 
 
 
Ragni Reichardt  Antti Kalliomaa 
Puheenjohtaja   pääsihteeri 
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2. Harrastustoiminnan tuki 
 
Nuorisoseuratoiminnan perustan muodostaa seuratasolla tehtävä lasten ja nuorten kulttuurinen kerho- ja 
harrastustoiminta sekä eri sukupolvia yhdistävä toiminta ja oman asuinalueen kehittäminen. Liitto tukee 
seuroissa tehtävää monipuolista toimintaa ohjaajahuollon ja ohjaajakoulutuksen, tapahtumien ja 
viestinnän avulla sekä tuottamalla aineistoja ja luomalla uusia toimintamalleja. 
 
Harrastustoiminta nuorisoseuroissa on monipuolista ja osallistujalähtöistä. Toimintaa ohjaa 
nuorisoseurojen toiminta-ajatus, arvot ja kasvatusnäkemys. Harrastustoiminnan tueksi kehitetään 
ohjaajakoulutusta ja huoltoa, tuotetaan aineistoja sekä järjestetään valtakunnallisia alueellisia ja 
kansainvälisiä tapahtumia. Liiton aluetoimistot järjestävät paikallisesti koululaisten aamu- ja 
iltapäivätoimintaa, young art –kerhotoimintaa sekä Luova lava lapsille -toimintaa.  

 
2.1.  Kansalaistoiminta  

 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Harrastustoiminnan tuen 
osaamiskeskuksen, hatun, 
säännölliset kokoukset, tehtävien ja 
työnjaon tarkentaminen. 
 

Jatkuva  Toimialajohtaja Jäsenseurojen 
harrastus- ja 
kerhotoiminnan 
tukeminen ja 
kehittäminen  

Osallistavien materiaalien ja 
menetelmien työstäminen ja 
julkaiseminen.  
 

Jatkuva  Harrastustoiminnan 
tuki 

Osallisuuden ja 
aktiivisen 
kansalaisuuden 
edistäminen  

Järjestetään Luova lava lapsille –
mallin mukaista esittävien taiteiden 
päiväleiritoimintaa ja kerhoja.   
 
Luodaan palautejärjestelmä 
toimintamallin arvioimiseksi ja 
kehittämiseksi. 
 
Tuotetaan tukimateriaalia ja luodaan 
yhteiset ilmoittautumis- ja 
maksukäytänteet edistämään 
toiminnan järjestämistä.   
 

Jatkuva 
 
 
 
Kevätkausi  
 
 
 
Jatkuva 

Harrastustoiminnan 
tuki, alueiden ja 
piirijärjestöjen 
toiminnanjohtajat ja 
-ohjaajat 

Luova lava –leirien ja 
kerhojen järjestäminen 
kaikilla alueilla.  
 
Tavoitteena 70 leiriä ja 
800 osallistujaa. 
 
Jäsenseurojen 
aktivoituminen 
toimintamallin 
käyttöönotossa.   

Tuotetaan Tempoa tenaviin –
materiaali, johon sisältyy kirja ja cd.  

Kevät 2018 Tanssin 
osaamiskeskus ja 
Tempoa tenaviin -
työryhmä 

Tempoa Tenaviin –
toiminnan 
laajentuminen ja 
ohjaajien tukeminen. 

Tuotetaan kerho-ohjelmat,  
markkinoidaan tanssi- ja 
teatteritoiminnan aineistoja sekä 

Jatkuva  
 
 
 

Harrastustoiminnan 
tuki, järjestön kaikki 
työntekijät  

Kerhotoiminnan ja 
ohjaajien työn 
tukeminen. 
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muita kerhotoimintaan sopivia 
materiaaleja. 
  

 
 
 

Tiedotetaan ja tuotetaan materiaaleja 
kerhotoiminnan markkinoimiseksi 
sekä pop up –kerhojen ja 
tapahtumien järjestämiseksi. 
 

Jatkuva Harrastustoiminnan 
tuki ja tiedottaja 

Järjestön kerho- ja 
harrastustoiminnan 
tunnettuuden 
lisääminen. 

Jatketaan Nuorisoseurat.fi 
verkkosivuilla olevan työkalupakin 
kehittämistä sekä markkinoidaan 
työkalupakkia ja yksittäisiä työkaluja. 
 

Jatkuva Harrastustoiminnan 
tuki ja tiedottaja 

Ohjaajan työn 
tukeminen. 
Jäsenseurojen 
kannustaminen 
kerhotoiminnan 
järjestämiseen. 

Laaditaan ajankohtaisista 
valtakunnallisista ja alueellisista 
asioista ohjaajakirjeet keväällä ja 
syksyllä. 
 

Tammikuu ja 
syyskuu 

Harrastustoiminnan 
tuki 

Ohjaajan työn 
tukeminen. 

Julkaistaan Nuorisoseuralehdessä 
tuki- ja vinkkimateriaaleja sekä 
asiantuntijakirjoituksia. 
 

Jatkuva Harrastustoiminnan 
tuki ja tiedottaja 

Ajankohtaisen tiedon ja 
hyvien käytänteiden 
levittäminen. 

Järjestetään lastenkulttuurin 
asiantuntijaverkoston tapaaminen. 

Kevät  Toimialajohtaja  Lastenkulttuurin 
toimijoiden 
verkostoituminen ja 
työn tukeminen. 

Harrastustoiminnan brändäys ja 
markkinointi: luodaan strategia 
harrastustoiminnan sekä yksittäisten 
harrastusalojen markkinointiin. 
 

Kevätkausi Harrastustoiminnant
uki ja tiedottaja 

Järjestön kerho- ja 
harrastustoiminnan 
laajentuminen. 

Tiedotetaan kerho- ja 
harrastustoimintaa tukevista 
avustuskanavista (Avi, Skaf ym.) ja 
avustusmuodoista.  
 

Koko vuosi Toimialajohtaja, 
järjestön työntekijät 

Kerho- ja 
harrastustoiminnan 
toimintaedellytysten 
paraneminen. 
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2.2. Koulutus 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Tuetaan KNoppi ja KNoppi Pro –
koulutusten järjestämistä alueilla. 
 
Tiedotetaan järjestettävistä 
koulutuksista ohjaajakirjeissä ja 
verkkosivuilla. 

 

Uudistetaan KNoppi-
ohjaajakoulutuksen ilme.  

 

Jatkuva  
 
 
Jatkuva 
 
 
 
Kevät  

Stadin 
toiminnanohjaaja 
 
 
 
 
 
Tiedottaja  

Uusien ohjaajien 
kouluttaminen ja 
koulutuksen 
tarjoaminen 
ohjaajakokemusta 
omaaville. 
 
Uudet hahmot ja 
värimaailma 

Kehitetään ohjaajien verkottumista ja 
virkistäytymistä edistävän Ohjaajien 
olohuone – mallin sisältöä ja 
uudistetaan ilme.  
 
Kannustetaan alue- ja piirijärjestöjä 
järjestämään ohjaajien olohuone 
alueellisten kasvufoorumien 
yhteyteen.  
 

Koko vuosi 
 
 
 
 
Kevätkausi  
 

Harrastustoiminnan 
tuki, tiedottaja 
 
 
 
Toimialajohtaja, 
alue- ja 
piirijärjestöjen 
toiminnanjohtajat 

Ohjaajan työn 
tukeminen. 
 
 
 
Jokaisella ohjaajalla 
mahdollisuus osallistua 
ohjaajien 
olohuoneeseen. 

Järjestetään Luova lava leirien 
järjestäjille koulutus ja tuetaan 
alueellisten ohjaajakoulutusten 
järjestämistä. 
 

Kevätkausi Harrastustoiminnan 
tuki, alueiden ja 
piirijärjestöjen 
toiminnanjohtajat ja 
-ohjaajat 

Luova lava 
leiritoiminnan 
kasvaminen. 

Mallinnetaan Luovat menetelmät -
koulutus ja järjestetään 
kouluttajakoulutus. 
 

Kevät Stadin 
toiminnanjohtaja ja -
ohjaaja 

Uusien kohderyhmien 
tavoittaminen. 

Järjestetään ohjaajapäivät 
Nuorisoseurakokouksen yhteydessä 
Joensuussa. 
 

28.-30.9. Harrastustoiminnan 
tuki, kokouksen 
valmistelutoimikunta 

Tavoitteena on 30 
ohjaajan 
osallistuminen. 

Järjestetään lakisääteisen 
iltapäivätoiminnan järjestäjien ja 
ohjaajien tapaaminen Oulussa. 

19.1. Uudenmaan ja 
Pohjois-Pohjanmaan 
toiminnanjohtajat  

Kaikkien 
iltapäivätoimintaa 
järjestävien alue- ja 
piiritoimistojen 
osallistuminen. 

Järjestetään Tempoa Tenaviin - 
ohjaajakoulutus 

Syksy 2018 Tanssin 
osaamiskeskus 

Tavoitteena on saada 
koulutukseen 10 
osallistujaa. 
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2.3. Tapahtumat 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Luodaan tapahtumien järjestäjille 
menetelmiä ja malleja lasten ja 
nuorten osallisuuden 
mahdollistamiseksi tapahtumien 
suunnittelussa ja järjestämisessä.   
 

Koko vuosi  Harrastustoiminnan 
tuki 

Lasten ja nuorten 
osallisuuden 
edistäminen 

Luodaan yhtenäinen palautteen 
keräystapa tapahtumien järjestäjien 
käyttöön.  
 

Koko vuosi Harrastustoiminnan 
tuki, tanssin ja 
teatterin 
osaamiskeskukset  

Tapahtumien 
kehittäminen saadun 
palautteen perusteella. 

Laaditaan järjestön valtakunnallisista 
tapahtumista vuoteen 2030 ulottuva 
tapahtumakalenteri. 
 

Kevätkausi Harrastustoiminnan 
tuki, tanssin ja 
teatterin 
osaamiskeskukset 

Tapahtumien 
rytmittäminen ja 
resurssien koordinointi.  

Käynnistetään vuoden 2019 
lastenkulttuuritapahtuma 
Kalenoiden valmistelut, etsitään 
yhteistyötahot ja päätetään 
tapahtuman tavoitteista ja sisällöstä.  
 

Alkuvuosi Toimialajohtaja, 
Saimaan piirijärjestö, 
tanssin 
osaamiskeskus 

Laadukkaan 
lastenkulttuuritapahtu
man järjestäminen 
kesäkuussa 2019. 

Valtakunnallinen nuorisoseurojen 
lentopalloturnaus järjestetään Ylä-
Savossa 
 

Toukokuu Ylä-Savon 
Nuorisoseurojen 
Liitto 
 

Tavoitteena 30 
joukkueen 
osallistuminen 
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2.4. Kehittäminen 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Kehitetään Nuva –oppilaitosten 
kanssa tehtävää yhteistyötä.  
 
Jaetaan järjestön työntekijöille 
informaatiota opiskelijoiden 
työssäoppimisesta sekä 
työpaikkaohjaajan tehtävistä.  
 
Mallinnetaan järjestön tarjoamat 
oppimispaikat ja -tehtävät. 
 
 
Kootaan oppilaitoksille järjestön 
esittelypaketti ja yhteystiedot. 
 

Koko vuosi Toimialajohtaja, 
työllistämishankkeid
en henkilöstö, 
alueiden ja piirien 
toiminnanjohtajat ja 
-ohjaajat 

Yhteistyön 
käynnistäminen 
kaikkien oppilaitosten 
kanssa. 
 
 
 
 
Työssäoppimispaikkoje
n tarjoaminen 
opiskelijoille. 
 
Järjestön tunnettuuden 
lisääntyminen.   

Toimitaan aktiivisesti yhteistyössä 
alueellisissa ja valtakunnallisissa 
verkostoissa.  
 
Edistetään yhteistyötä muiden lasten 
ja nuorten sekä eri harrastusalojen 
järjestöjen ja toimijoiden kanssa. 
 

Jatkuva 
 
 
 
Jatkuva 

Toimialajohtaja, 
harrastustoiminnan 
tuki 
 
 

Lasten ja nuorten 
kulttuurin ja 
yhteiskunnallisen 
aseman edistäminen 

Käynnistetään mahdollisuuksien 
mukaan lasten ja nuorten osallisuutta 
ja harrastustoimintaa edistäviä 
erillisrahoituksella toteutettavia 
hankkeita. 
 

Jatkuva  Harrastustoiminnan 
tuki, alueiden ja 
piirien 
toiminnanjohtajat 

Lisäresurssien 
hankkiminen 
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3. Seuratoiminnan tuki 
 
3.1. Kansalaistoiminta 

 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -

tehtävät 
Tavoite 

Kokeillaan ja otetaan käyttöön 
erilaisia osallistavia menetelmiä, joilla 
kerätään ja jaetaan jäsenkokemuksia 
ja palautetta järjestön kaikilla tasoilla. 
Järjestön strategiaprosessissa 
käytetään eri jäsen- ja toimijaryhmiä 
tavoittavia menetelmiä. 
 

koko vuosi Toimialajohtaja, 
järjestön eri 
työntekijät 
 

Jäsenkokemuksen ja 
osallisuuden 
kokemuksen 
lisääntyminen 
 

Nuorisoseurakokous 
Nuorisoseurakokouksen 
oheisohjelmaa kehitetään 
koulutukselliseen suuntaan ja 
osallistuille tarjotaan elämyksiä ja 
sisältöä kasvatusnäkemyksemme 
mukaisesti. 

28.-30.9. 
Joensuu 

Pääsihteeri Tavoitteena on saada 
200 osallistujaa 
kokoukseen. 

Laaditaan vapaaehtoistoiminnan 
kehittämiseen kokonaisvaltainen 
ohjelma, jossa kiinnitetään erityistä 
huomiota rekrytointiin, huoltoon ja 
johtamiseen. 
 

koko vuosi Seuratoiminnan 
tuki  

Ohjelma ja siihen 
liittyvät materiaalit ja 
tukitoimenpiteet on 
uusittu ja koottu 
ohjelmamuotoon 
vuoden aikana. 

Ansioituneiden  
nuorisoseuratoimijoiden  
huomioiminen  
* Ansio- ja tunnustusmerkkien  
myöntäminen  
* Vuoden ohjaajan valinta  
* Vuoden nuorisoseuralaisen  
valinta  
* Vuoden Hermannin valinta  
* Vuoden nuorisoseuran valinta  
* Vuoden teatteri- ja tanssiteon  
valitseminen  
* Vuoden kansantanssiyhtyeen  
nimeäminen  
* Kansantanssikillan  
täydentäminen  
 

Jatkuva Pääsihteeri ja hallitus Vapaaehtoistoimijoiden 
ja -toiminnan arvostus 
lisääntyy 

Mobiilijäsenkortti 
Korttia jaetaan jäsenille 
jäsenrekisterin kautta. Olemme 
mukana yhteistyössä muiden 
nuorisojärjestöjen kanssa 
kehittämässä yhteistä alustaa ja 
yhteisiä jäsenetuja. 
 

Jatkuva Toimialajohtaja 4000 mobiiljäsenkortin 
latausta vuodessa. 
Uusien 
valtakunnallisten 
jäsenetujen saaminen. 
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Nuorisoseurarekisteri 
Otetaan käyttöön uudistettu 
jäsenhallintajärjestelmä. 
 

 Koko vuosi Toimialajohtaja, 
projektiryhmä 

Rekisterin toteutus, 
tietojen siirto ja 
käyttöönottokoulutus 
toteutetaan 
alkuvuoden aikana. 
 

Nuorisoseurat.fi verkkkosivun kautta 
välitetään jäsenistölle ja toimijoille 
tietoa ja työkaluja toiminnan tueksi ja 
kehittämiseksi. 

Jatkuva Toimialajohtaja, 
tiedottaja 

Kehitetään ja 
markkinoidaan 
kotisivujen 
työkalupakkia seurojen 
toiveiden ja tarpeiden 
mukaiseksi.  

Nuorisoseuralehti toimitetaan 
jokaiseen jäsentalouteen. 

Jatkuva Tiedottaja, sisällön 
tuottajat 

 

Seurantalot.fi –sivustoa ylläpidetään  
yhdessä muiden seurantalojärjestöjen  
kanssa sekä annetaan ohjausta ja  
neuvontaa seuroille sivun käyttöön.   
 
Markkinoidaan seurantalot.fi:n 
tarjoamia mahdollisuuksia 
 

Jatkuva Toimialajohtaja 
 
 
 
 
Tiedottaja 

Seurantalojen käytön 
lisääminen ja seurojen 
talouden turvaaminen 

Kansalaisfoorumin  
opintokeskuspalvelut ovat  
jäsenseurojen käytettävissä. Liitto on  
aktiivisesti mukana kehittämässä  
opintokeskuspalveluja jäsenseurojen  
tarpeiden mukaisesti.  
 

Jatkuva Toimialajohtaja Palvelujen laaja 
hyödyntäminen 
järjestön kaikilla 
tasoilla 

Nuorisoseurakauppaa ja sen 
valikoimaa kehitetään. Liitetään 
tapahtumien ja kerhotoiminnan yms. 
palvelujen ilmoittautumis- ja 
myyntimahdollisuus Puotiin. 

Jatkuva  Nuorisoseuratoimintaa 
edistävän valikoiman 
kehittäminen 

Nuorisoseurojen Kostyymi –
pukuvuokraamoa ja sen ohessa 
toimivaa Pilis-myymälää kehitetään.  
 
Tätä varten laaditaan erilliset 
kehittämis- ja 
markkinointisuunnitelmat. 

Jatkuva Etelä-Hämeen 
Aluetoimisto, 
puvustonhoitaja  

Kostyymista kehitetään 
nuorisoseuroja ja 
harrastustoimijoita 
valtakunnallisesti 
palveleva toimipiste. 
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3.2. Koulutus 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

 Työntekijäpäivät 
Työntekijäpäivillä käsitellään järjestön 
ajankohtaisia asioita ja lisätään 
työntekijöiden osaamista.  
 

Kevään 
työntekijäpäivät 
8.-11.5. 2018 
Syksyn 
työntekijäpäivät
4.-6.9.2018. 
 

Toimialajohtaja Työntekijäpäiville 
osallistuu  
40 työntekijää 

 

Työntekijöiden webinaarit 
Vuoden aikana toteutetaan 4-6 
verkkoympäristössä toteutettavaa 
webinaaria 

Koko vuosi Toimialajohtaja 
ja 
osaamiskeskukset 

Webinaareihin 
osallistuu keskimäärin 
30 työntekijää 

Aamuknopit 
Aamuknoppi on verkossa järjestettävä 
puolen tunnin info.  

Joka 
kuukauden 1. 
ja 3. 
keskiviikko 

Toimialajohtaja 
ja 
osaamiskeskukset 

Aamuknoppeja 
kuuntelee 
keskimäärin 30 
työntekijää 

    

 
 

3.3. Tapahtumat 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Alueelliset Nuorisoseurafoorumit 
Vuoden aikana toteutetaan 8-12 
alueellista nuorisoseurafoorumia. 

Koko vuosi Keskusseurat, liiton 
aluetoimistot, 
osaamiskeskukset  

Tavoitteena lisätä 
osallistujamäärää 
vuosien 2016 ja 2017 
Kasvufoorumeista. 
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3.4. Kehittäminen 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Työllistämishankkeiden verkosto 
koordinoi liiton omien hankkeiden 
lisäksi muiden alueiden 
työllistämistoimintaa, huolehtii 
näkyvyydestä sekä seuraa toimintaa 
määrällisten ja laadullisten 
palautteiden kautta.  
Verkosto kehittää 
työllistämistoimintaa 
valtakunnallisesti osallistuu 
yhteiskuntavastuuseen 
Nuorisotakuun toteutumisella ja 
kehittää edelleen 
Nuorisoseurajärjestön 
työllistämisstrategiaa. 
Verkosto kokoontuu vuoden aikana 4-
6 kertaa. 

Koko vuosi Toimialajohtaja, 
hankehenkilöstö 

Työllistämistoiminnan 
tunnettuus ja 
merkityksen näkyväksi 
tekeminen sekä 
järjestön kehittämisen 
resurssina että 
yhteiskunnallisena 
toimintana.  
Toiminnan 
seuraaminen ja 
arviointi ja 
kehittäminen. 
Koulutusten, 
materiaalien ja 
tukitoimien 
järjestäminen 
työnantajille sekä 
työntekijöille. 
Työllistämistoiminnan 
palvelumuotoilu. 
 
Työllistämisverkoston 
laajeneminen 1-2 
uudelle alueelle. 

Leipää ja kulttuuria -projekteja 
hallinnoidaan ja toteutetaan Keski-
Suomessa, Uudellamaalla, Pohjois-
Karjalassa ja Pirkanmaalla jos niihin 
saadaan rahoitus, sekä Tuulta Uralle 
hanke Pohjois-Savossa. 
Projektien kautta mahdollistetaan 
erityisesti nuorille työnhakijoille 
työpaikkoja kulttuurisen nuorisotyön 
tehtäviin. Projektit tukevat 
työllistettyjen työmarkkinavalmiuksia 
sekä tarjoavat nuorisoseuroille 
lisäresursseja toimintaan. 
Nuorisoseurajärjestössä on hyviä työ- 
ja oppimispaikkoja eri-ikäisille. 
Projektit kehittävät 
työllistämistoimintaa etsimällä 
työllistymisen mahdollisuuksia sekä 
tekevät yhteistyötä muiden alan 
toimijoiden ja oppilaitosten kanssa. 

 Koko vuosi Toimialajohtaja sekä 
hankkeiden 
henkilöstö 

Hankkeiden 
toteutuminen ja 200 
henkilön työllistäminen 
eri tukimuotoja 
hyödyntäen (Keski-
Suomi 60 henkilöä, 
Uusimaa 60 henkilöä, 
Pohjois-Karjala 30 
henkilöä, Pirkanmaa 50 
henkilöä) Tavoitteena 
on luoda lisäresursseja 
yhdistysten toimintaan,  
harrastusmahdollisuuks
ien järjestämiseen sekä 
tilojen ja toimintojen 
ylläpitoon sekä tukea 
yhdistyksiä 
työnantajana 
toimimisessa. 

Kehitetään malli luovan alan osaajien 
ja ammattilaisten työllistämiseen 
valtakunnallisella hankkeella. 
Toteutuessaan hanke tuo 
lisäresursseja myös mm. koulutusten 

  Luovaa osaamista 
hankkeen 
käynnistyminen, 
tilannekartoitus ja 
kehittämistyön 
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ja palvelujen tuottamisen 
kehittämiseen.  

käynnistys 
hankesuunnitelman 
mukaan. 

Käynnistetään SOKU-kulttuuritandem 
hanke yhdessä Setlementti-liikkeen 
kanssa, jos siihen saadaan rahoitus 
 

  Sosiaalisen ja 
kulttuurisen 
nuorisotyön 
yhdistämisen kautta 
paikallisen toiminnan 
kartoitus ja 
kehittäminen. 
Tavoitteena on toimia 
Pohjois-Karjalassa ja 
pääkaupunkiseudulla. 
Hankkeessa on 4 htv 
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4. Tanssi 
 
Tanssin kautta kaikenikäiset pääsevät toimimaan yhdessä toisten kanssa, oppimaan uusia taitoja, 
ilmaisemaan itseään, nauttimaan musiikista ja liikkumaan. Tuhannet lapset ja aikuiset tanssivat 
nuorisoseuroissa eri puolilla Suomea. Kaikkein parhaita olemme kansantanssissa, mutta nuorisoseuroissa 
harrastetaan myös muita tanssitaiteen lajeja ja seuratanssia. 
 

4.1. Kansalaistoiminta 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Ylläpidetään ja kehitetään 
tanssiverkoston ja tapahtumien 
toimintaa. 
 
 
Järjestetään tanssitoimijoiden 
valtakunnallinen Kansantanssin 
kääntöpiiri, jossa käsitellään 
tärkeiksi ja ajankohtaisiksi koettuja 
aiheita ja määritellään tulevan 
vuoden tanssitoiminnan kehitystyön 
painotuspisteet.  

Jatkuva 
 
 
 
 
31.8.-1.9. 

Tanssin ja 
tapahtumien 
osaamiskeskus 
 
 
Tanssin 
osaamiskeskus 

Kehitetään verkoston 
toiminnan ja 
tapahtumien 
jatkuvuutta. 
 
Tavoitteena saada 
osallistujiksi 30 
kansantanssin toimijaa 
eri puolilta Suomea 
keskustelemaan 
tulevista toiminnoista.  
 

Osallistutaan aktiivisesti ”Kaikilla 
mausteilla – kansanmusiikin ja 
kansantanssin elävät perinteet”-
teemavuoden 2018 viestintään ja 
toteutetaan teemaa 
tanssitapahtumissa. Aktivoidaan 
järjestön kansantanssitoimijoita 
osallistumaan ja tuottamaan 
aiheeseen liittyviä tempauksia 
vuoden aikana.  
 

Jatkuva Tanssin ja 
tapahtumien 
osaamiskeskus 

Kansantanssin ja –
musiikin yleisteema 
näkyy vuoden aikana 
eri puolilla Suomea 
järjestettävissä 
tapahtumissa ja 
tempauksissa  
 

Viedään valtakunnalliset tapahtumat 
ja tanssin koulutukset 
jäsenrekisteriin sekä tiedotetaan ja 
aktivoidaan jäsenistöä viemään 
vastaavat tiedot rekisteriin. 

Jatkuva Tanssin ja 
tapahtumien 
osaamiskeskus 

Jäsenrekisterin 
hyödyntäminen 
toiminnan 
viestinnässä. 

Palvellaan tanssiin ja tapahtumiin 
liittyvissä asioissa jäsenistöä ja 
sidosryhmiä. 
 
 
 
Julkaistaan kuukausittain tanssin 
uutiskirje. 
 
 
Julkaistaan tapahtumiin 
kohdistettuja uutiskirjeitä tarpeen 
mukaan. 

Jatkuva 
 
 
 
 
 
Joka kuukausi 
 
 
 
Jatkuva 

Tanssin ja 
tapahtumien 
osaamiskeskus 
 
 
 
Tanssin ja 
tapahtumien 
osaamiskeskus 
 
Tapahtumien 
osaamiskeskus 

Tuleviin kyselyihin 
vastaaminen ja 
soittokierrosten 
toteuttaminen tanssin 
toimijoille. 
 
Ajantasainen viestintä 
tanssiin liittyvistä 
asioista. 
 
Ajantasainen viestintä 
tapahtumiin liittyvistä 
asioista. 
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4.2. Koulutus 

 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -

tehtävät 
Tavoite 

Järjestetään monipuolisia 
tanssikoulutuksia erilaisiin tarpeisiin 
niin kansantanssin ohjaajille, harras-
tajille kuin muillekin kansantanssista 
kiinnostuneille.  

Jatkuva Tanssin 
osaamiskeskus 

Kansantanssin 
harrastustoiminnan 
tukeminen.  
 

Tuotetaan tanssin vuosiohjelmisto, 
joka rakentuu Pispalan Sottiisin "Työ 
ja ilonpito" -produktion 
materiaaleihin. Aineistoon 
sisällytetään tanssiohjeet, nuotit, 
musiikkinauhoitteet ja videot, jotka 
ovat vapaasti ladattavissa verkosta. 

Alkuvuosi Tanssin ja 
tapahtumien 
osaamiskeskus  

Tanssiaineiston 
tuottaminen eri-
ikäisten 
kansantanssiryhmien 
käyttöön. 

Käynnistetään toimenpiteet 
vuosiohjelmistojen 2019 
tuottamiseksi. Ohjelmistot 
painottuvat Kalenoiden 
yhteistansseihin. 

Jatkuva Harrastustoiminnan 
ja tanssin 
osaamiskeskukset 

Tanssiaineiston 
tuottaminen eri-
ikäisten 
kansantanssiryhmien 
käyttöön. 

Järjestetään nuorille kansantanssin 
harrastajille suunnattu Dääns-leiri 
Nuorisoseurakokouksen yhteydessä 
Joensuussa 

28.-30.9. Tanssin 
osaamiskeskus 

Leirille osallistuu 150 
nuorta kansantanssijaa 

Järjestetään kansantanssialan 
järjestöjen yhteiset kansantanssin 
ohjaajakoulutuksen perusopinnot.  

Alkavat 
joulukuussa 
2018 ja jatkuvat 
helmikuuhun 
2019 asti. 

Tanssin 
osaamiskeskus 

Tavoitteena 16 
osallistujaa. 

Järjestetään Tanssitalo-viikonloppu 18.-20.5. Tanssin 
osaamiskeskus 

Tavoitteena 15 
osallistujaa. 
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4.3. Tapahtumat 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -

tehtävät 
Tavoite 

Folklandia – risteily M/S Silja 
Europa, Helsinki – Tallinna. 
Folklandiaa edeltää FolkForum-
seminaari, jossa käsitellään 
kansanmusiikin ja -tanssin 
ajankohtaisia asioita. Mukana 
taustajärjestäjinä on 48 alalla 
toimivaa järjestöä, oppilaitosta ja 
festivaaliorganisaatiota.  
Vuoden 2019 risteilyn valmistelut 
aloitetaan syksyllä. 
 
Valtakunnalliset lasten ja nuorten 
Tanssiralli ‐ 
kansantanssikatselmukset: 
7.4. Kuopio  
21.4. Oulu  
28.4. Lahti  
 
 
Pispalan Sottiisin kesätapahtuma 
järjestetään Tampereella. Juhlaan 
valmistetaan kansantanssin 
suurproduktio Työ ja ilonpito, joka 
esitetään Tampereen 
Messukeskuksessa. Tapahtuma on 
kansainväliseen C.I.O.F.F. 
perinnejuhlien organisaation jäsen ja 
siihen kutsutaan esiintyjäryhmiä 
viidestä eri maasta  
 
Kalenat 2019 valmistelujen 
käynnistäminen. Tapahtuman 
tavoitteet ja teema tarkistetaan 
alkuvuodesta yhdessä eri 
yhteistyötahojen kanssa ja 
käynnistetään tanssiohjelmistojen 
tuottaminen sekä muu 
ohjelmasuunnittelu. Kevään aikana 
käynnistetään tapahtuman tiedotus 
ja markkinointi.  
 
 
Tiedotetaan jäsenkentälle sekä 
sidosryhmille folklorealan 
tapahtumista, kuten Iisalmen 
talvipäivät, Jutajaiset, Hollo ja 
Martta, Europeade  ja Kaustinen Folk 
Music Festival. 

12.-13.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4., 21.4., 28.4 
 
 
 
 
 
 
13.-17.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jatkuva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jatkuva 
 
 
 
 
 

Tapahtumien 
osaamiskeskus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanssin 
osaamiskeskus 
 
 
 
 
 
 
Tapahtumien 
osaamiskeskus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harrastustoiminnan, 
tanssin ja 
tapahtumien 
osaamiskeskukset 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanssin ja 
tapahtumien 
osaamiskeskus 
 
 
 

Tapahtumassa 
osallistujia 2800 ja 
esiintymässä 1000 
kansantanssin ja – 
musiikin harrastajaa ja 
ammattilaista 
 
 
 
 
 
 
 
Järjestetään alle 16‐ 
vuotiaiden 
kansantanssiryhmille 
katselmukset. 
Tavoitteena on 50 
ryhmän osallistuminen.  
 
 
Pispalan Sottiisiin 
osallistuu 1500 eri‐
ikäistä tanssijaa ja 
soittajaa Suomesta ja 
muista maista ja 
tapahtuman 
yleisötavoite on 20 000 
kävijää.  
 
 
 
Osallistetaan lapset ja 
nuoret tapahtuman 
suunnittelussa 
järjestämällä 
aiheeseen liittyviä 
työpajoja.  
 
 
 
 
 
 
Maininnat tanssin 
uutiskirjeessä, 
ajantasainen viestintä 
verkkosivuilla  
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Osallistutaan NORDLEK 2018 –
tapahtumaan Ruotsin Falunissa 
 

 
10.-15.7. 

 
Tanssin 
osaamiskeskus 

 
50 osallistujaa 
nuorisoseuroista 

 
 

4.4. Kehittäminen 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja 
-tehtävät 

Tavoite 

Toimitaan aktiivisesti tanssiin ja 
tapahtumiin liittyvissä verkostoissa. 
Keskeisimpiä verkostoja ovat Nuori 
Kulttuuri, Kansanmusiikin ja 
Kansantanssin Edistämiskeskus, 
Kansantanssialan 
yhteistyötoimikunta, Nordlek, 
Tanssin tiedotuskeskus, tanssin 
oppilaitokset (Oulun AMK, 
Tampereen musiikkiakatemia ja Lapin 
urheiluopisto), Folklandian 
taustajärjestäjäverkosto, Pirfest sekä 
Finland Festivals. 

Jatkuva Tanssin ja 
tapahtumien 
osaamiskeskus 

Yhteistyön 
kehittäminen eri 
toimijoiden kanssa. 

Luodaan tanssin ja tapahtumien 
viestintästrategia. 
 
 
 

Jatkuva 
 
 
 
 

Toimialajohtaja, 
tanssin ja 
tapahtumien 
osaamiskeskus 
 

Selkiytetään tanssin ja 
tapahtumien 
viestintään liittyviä 
käytänteitä ja 
työnjakoja. 

Kehitetään ja pilotoidaan uusi  
tapahtumahallintajärjestelmä 

Jatkuva Toimialajohtaja, 
Tapahtumien 
osaamiskeskus 

Kehitetään välineitä 
tapahtumien 
järjestämiseen 
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5. Teatteri ja kulttuurinen nuorisotyö 
 
Teatteritoiminta on Nuorisoseuroissa runsasta ja värikästä. Sadoissa nuorisoseurojen teatteriryhmissä 
ympäri Suomea harrastetaan teatteria näyttämöillä ja näyttämöiden reunoilla. 
 
Nuorisoseurat tarjoavat mahdollisuuden teatterin harrastamiseen kaiken ikäisille: Lapsiryhmissä opetellaan 
teatteri-ilmaisun saloja leikin kautta, nuorisoteattereissa käsitellään päivän polttavia asioita draaman 
keinoin ja aikuisryhmissä tehdään teatteria pilke silmäkulmassa, kirveen kanssa, tanssien, näytellen, laulaen 
ja itsensä likoon laittaen. 
 
 

5.1. Kansalaistoiminta 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt 
ja -tehtävät 

Tavoite 

Teatterin osaamiskeskus 
Jatketaan toimialan 
työskentelyä vuonna 2017 
tehdyn kyselyn pohjalta. 
Aktivoidaan seuroja 
koulutusten ja tapahtumien 
pariin. 
 
 
Ylläpidetään ja kehitetään 
teatteriagenttiverkoston 
toimintaa. 

Jatkuva 
 
 
 
 
 
 
 
jatkuva 

Toimialajohtaja 
 
 
 
 
 
 
 
toimialajohtaja 

Osaamiskeskuksen toiminta 
tavoittaa ja hyödyttää aiempaa 
paremmin paikallisseuroja. 
 
 
 
 
 
Teatteriagenttiverkostontoiminta 
tavoittaa ja hyödyttää aiempaa 
paremmin paikallisseuroja.  

Nuori Kulttuuri 
Koordinoidaan 20-25 
aluetapahtumaa ja tuotetaan 
yksi valtakunnallinen 
päätapahtuma Mikkelissä 25.-
27.5. Kehitetään toimintaa 
hankesuunnitelman mukaisesti. 
Kehitetään kulttuurisen 
nuorisotyön 
verkostoyhteistyötä. 
Valmistellaan vuoden 2019 
avustushaku. 

jatkuva Toimialajohtaja, 
suunnittelija, 
tuottaja 

Toimitaan hankesuunnitelman 
mukaisesti: vakiinnutetaan 
toiminta, lisätään osallisuutta ja 
saavutettavuutta. 
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5.2. Koulutus 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Jatketaan koulutusyhteistyötä 
Suomen Harrastajateatteriliiton ja 
Sivistysliitto Kansalaisfoorumin 
kanssa. 

jatkuva Toimialajohtaja, 
teatterin 
osaamiskeskuksen 
työntekijät 

Koulutuksia 
tarjotaan jokaisella 
alueella. Seurat 
osallistuvat 
aktiivisemmin 
koulutuksiin. 

 
 Koulutetaan teatteriagentit 
Teatterin tyylilajit-kurssilla 
Jyväskylässä. Agentit vetävät 
koulutuksen jälkeen tiivistetyn 
kurssin oman alueen 
nuorisoseuroille. 

17.-18.2. Toimialajohtaja Palkitaan 
vapaaehtoisia 
koulutuksella ja 
saadaan hyvän 
koulutuksen opit 
kentälle. 

    

 
 

5.3. Tapahtumat 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja 

-tehtävät 
Tavoite 

Ramppikuume 
 
 
 
 
 
 
 
Nasta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jyväskylän Harrastajateatterikesä 
 
 
 
 
 

20.-22.4.2018 
 
 
 
 
 
 
 
26.-27.5.2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elokuu 2018 
 
 
 
 
 

Toiminnanohjaaja 
Satakunta ja 
toimialajohtaja 
 
 
 
 
 
Toiminnanjohtaja 
Lappi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toimialajohtaja 
 
 
 
 
 

Tapahtuma kerää 
osallistujia ympäri 
Suomen. 180 alle 29-
vuotiasta osallistujaa, 
50 talkoolaista ja 
työntekijää, 9-10 
koulutuspajaa, 6-7 
katselmusesitystä, 15 
hakevaa ryhmää 
 
100 esiintyvää lasta ja 
nuorta, 300-500 
katsojaa, 
Nuorisoseurojen 
teatteritoiminnan 
tunnettuuden sekä 
lasten ja nuorten 
yhteisöllisyyden 
lisääminen 
 
 
 
Osallistutaan 
tapahtuman 
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Teatterilaiva 
 
 
 
Luodaan Teatterilaivalle uusi ilme ja 
logo, panostetaan 
sisällöntuotantoon ja 
sisältövetoiseen markkinointiin. 
 
 
Kallava 

 
 
 
 
 
Syyskuu 2018 
 
 
Kevät 2018 
 
 
 
 
Marraskuu 
2018 

 
 
 
 
 
Toimialajohtaja 
 
 
Tiedottaja & 
agenttien mediatiimi 
 
 
Toiminnanjohtaja 
Pohjois-Savo 

toteutumiseen 
Harrastajateatterikesän 
johtoryhmätyöskentelyn 
kautta. Tuotetaan 
tapahtumaan ohjaajien 
olohuone. 
 
 
 
 
 
Tavoitellaan 250 
osallistujaa. 
 
 
 
 
Tavoitellaan 300 
osallistujaa. 

 
 

5.4. Kehittäminen 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -tehtävät Tavoite 
Improliigat jatkuva Toimialajohtaja ja alueiden 

toiminnanjohtajat/toiminnanohjaajat 
Jatketaan 
nykyisiä liigoja ja 
käynnistetään 
uusia. 
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6. Viestintä, markkinointi ja vaikuttaminen 
 
Suomen Nuorisoseurat ry:n viestinnän ja vaikuttamistoiminnan tavoitteena on, että Nuorisoseurat 
tunnetaan Suomen merkittävimpänä kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön toimijana vuonna 2020.  
Ajantasaisella viestinnällä ja ennakoivalla edunvalvonnalla luodaan  lasten ja nuorten kulttuurisen kerho- ja 
harrastustoiminnan tekemiselle hyvät toimintaedellytykset liitto-, alue- ja paikallistasolla.   
 
Ulkoisessa viestinnässä korostetaan nuorisoseurojen monipuolista toimintaa, kulttuurisen lapsi- ja 
nuorisotyön yhteiskunnallista merkitystä, järjestön valtakunnallisuutta ja toiminnan vaikuttavuutta. 
Viestinnässä nostetaan valokeilaan nykypäivän moni-ilmeinen nuorisoseuralaisuus kiinnostavien tarinoiden 
ja toiminnassa mukana olevien ihmisten kautta. Ulkoisen viestinnän tavoitteena on yleisen tietoisuuden 
lisääminen ja kiinnostuksen herättäminen nuorisoseuratoimintaa kohtaan. 
 
Vuoden 2018 viestinnässä näkyvät erityisesti Pispalan Sottiisi -kulttuuritapahtuma sekä valtakunnallinen 
Nuorisoseurakokous. Lisäksi järjestö edistää jäsenseurojensa viestintää tarjoamalla sopivia työkaluja, kuten 
edullisia verkkosivumahdollisuuksia, valmiita julistepohjia ja valtakunnallista harrastushakua. 
 
 

6.1. Viestintä ja markkinointi 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja 
-tehtävät 

Tavoite 
 

Viestintästrategia: 
Viestintää tehdään valtakunnallisella ja 
maakunnallisella tasolla 
Viestintästrategian 2015-2018 linjojen 
mukaisesti. Jalkauttamistukea, - 
esimerkkejä ja –koulutusta strategian 
toteuttamiseen annetaan 
jatkuvasti. 
 
Viestintästrategian päivitys aloitetaan 
syksyllä 2018 Nuorisoseurakokouksen 
jälkeen. Arvioidaan edellisen 
viestintästrategian 2015-2018 
onnistumista. 
 
Laadukas sisältö on kaiken viestinnän ja 
markkinoinnin perusta. 
Viesintästrategian alle luodaan sisältö- 
ja markkinointistrategiat 

Jatkuva 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loka-
joulukuu 

Kaikki 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pääsihteeri, 
tiedottaja, 
viestintätyöryhmä 

Nuorisoseurat viestii 
yhtenäisesti, positiivisesti ja 
aktiivisesti. 

Verkkosivut: 
Verkkosivut ovat viestinnän tärkein 
kanava. Vuoden 2018 aikana jatketaan 
verkkosivujen kehittämistä. Ne alueet 
ja tapahtumat, joiden verkkosivuja ei 
ole vielä uudistettu, tuodaan yhteisen 
ilmeen alle. 

Koko vuosi  Viestintätyöryhm
ä: pääsihteeri, 
tiedottaja, 
kehittämispäällikk
ö, IT-velho 

Verkkosivut ovat jäsenten 
tärkeä ja toimiva 
tiedonsaantikanava. 
Järjestön ulkopuolinen 
löytää nopeasti tiensä 
paikallisseuran jäseneksi. 

Yhteys lehdistöön: 
Järjestö- ja tapahtumatiedotusta 
hoidetaan valtakunnalliseen ja 
maakunnalliseen mediaan aktiivisesti 

Jatkuva Tiedottaja Nuorisoseurat näkyy myös 
perinteisessä mediassa ja 
lisää järjestön tunnettuutta. 
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henkilökohtaisen kontaktoinnin kautta. 

Nuorisoseuralehti ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa. Se toimitetaan maksutta 
jokaiseen jäsentalouteen sekä kuntien 
nuoriso- ja kulttuuritoimiin. Lehti 
välittää tietoa nuorisoseurojen ja 
nuoriso- ja kulttuurialan kuulumisista. 

 

Lehti julkaistaan digitaalisena Issuu-
palvelussa ja yksittäisiä sisältöjä 
verkkosivuilla.  

Ilmestymispä
ivät: 22.2., 
17.5., 6.9. ja 
13.12. 

 

Lehden 
päätoimittaja: 
pääsihteeri 
 
Lehden 
koordinointi: 
tiedottaja 

Nuorisoseuralehti lisää 
jäsenten 
yhteenkuuluvuuden 
tunnetta ja lisää tietoutta 
järjestössä tapahtuvista 
asioista.  

Nuorisoseuralehti toimitetaan 
keskeisille valtakunnallisille 
yhteistyökumppaneille. 

Ilmestymispä
ivät: 22.2., 
17.5., 6.9. ja 
13.12. 

Pääsihteeri Lisätään järjestön 
tunnettuutta. 

Sosiaalinen media: 
Nuorisoseurat on aktiivinen sosiaalisen 
median käyttäjä. Käytössä ovat 
Facebook, Instagram ja Youtube, mutta 
Nuorisoseurat seuraa trendejä ja ottaa 
käyttöön uusia kanavia tarvittaessa. 

Jatkuva Suomen 
Nuorisoseurojen 
some-kanavista 
vastaa tiedottaja. 
 
Jokainen alue on 
itse vastuussa 
alueellisista 
some-kanavista 

Sosiaalisen median avulla 
seurataan Nuorisoseuroille 
tärkeitä keskustelunaiheita 
ja kerrotaan kevyesti 
järjestön asioista. 

Uutiskirjeet: 
Sähköisiä uutiskirjeitä on kolme: tanssi, 
teatteri ja PJ-posti. Tanssin uutiskirje 
ilmestyy joka toimintakuukausi, 
teatterin uutiskirje noin joka toinen 
kuukausi ja PJ-posti neljä kertaa 
vuodessa. Lisäksi maakunnallisten 
uutiskirjeiden uudistamista jatketaan. 

Jatkuva PJ-postista vastaa 
tiedottaja. 
 
Tanssin kirjeestä 
vastaa tanssin 
osaamiskeskus. 
 
Teatterin 
kirjeestä vastaa 
teatterin 
osaamiskeskus 
 
Alueellisista 
kirjeistä vastaa 
kukin alue itse, 
uudistuksessa on 
apuna tiedottaja. 

Informaation tiedottaminen 
spesifille kohderyhmälle. 

Viestinnän työkalupakki: 
Uusitaan graafinen ohjeistus seurojen 
ja aluetoimistojen käyttöön 
 

Kevät 2018 Tiedottaja Brändin näkyvyys, 
yhtenäinen ilme 
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Laaditaan ohje visuaalisen ilmeen 
käyttämiseksi ja yhtenäistetään 
painotuotteiden ja materiaalien ilme.  
 
Tehdään nuorisoseuralogo valmiiksi 
kaikkien seurojen käytettäväksi ja 
markkinoidaan sitä aktiivisesti seuroille 
Intranet Nuora: 
Sisäisessä viestinnässä käytetään 
järjestön yhteistä intranettiä Nuoraa, 
joka otettiin käyttöön vuonna 2015. 
Vuoden aikana järjestetään tarvittaessa 
käyttökoulutuksia tai 
pikapäivityskoulutuksia. 

Jatkuva Intranetistä 
vastaa 
kehittämispäällikk
ö, apunaan 
tiedottaja ja IT-
velho 

Sisäinen tiedonkulku on 
toimivaa ja vaivatonta.  

Viesintäsuunnitelma: 
Viestinnän tueksi laaditaan vuosittain 
toimintasuunnitelman rinnalle 
viestintäsuunnitelma  

Suunnitelmat 
laaditaan 
syksyllä. 
Toteutus 
jatkuva. 

Tiedottaja + 
toiminnanjohtajat 

Tiedotuksen tehostaminen. 
Hyvällä suunnittelulla jää 
vähemmän asioita viime 
tippaan tai tekemättä. 

Tiedottajan antama tuki: 
Tiedottaja tapaa jokaisen alueiden 
edustajia tarvittaessa, kasvotusten tai 
etänä. 

 Tiedottaja + 
toiminnanjohtajat 

Viestintätuen antaminen 
alueille.  

Viestintäkoulutukset: 
Kartoitetaan jäsenseurojen 
viestintäkoulutustarpeet. Vastataan 
tarpeisiin resurssit huomioon ottaen. 
Erityisesti nuoria houkutellaan 
tekemään viestintää. 

Jatkuva Tiedottaja Viestinnän jalkauttaminen. 
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6.2. Vaikuttaminen 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja 

-tehtävät 
Tavoite 
 

Nuorisoseuroilla on aktiivinen rooli 
kulttuurisen nuorisotyön toimijoiden 
verkostossa ja toimimme tilaisuuksien 
ja verkostotapaamisten 
kokoonkutsujana. 

Jatkuva Johtoryhmä, 
Kulttuurisen 
nuorisotyön 
koordinaattori 

Aktiivinen toiminta 
verkostoissa lisää 
tunnettuutta ja 
vaikuttamismahdollisuuksia 

Liitto seuraa lapsiin, nuoriin sekä 
kasvatus- ja kulttuuritoimintaan 
liittyvää yhteiskunnallista kehitystä. 
 

 Jatkuva Lastenkulttuurin 
verkosto  

Syvennämme kulttuurisen 
lapsi- ja nuorisotyön 
asiantuntijuutta, yhteistyötä 
ja edunvalvontaa. 

Pidämme yhteyttä poliittisiin 
päätöksentekijöihin ja viranhaltijoihin. 

Jatkuva Pääsihteeri, 
toimialajohtaja, 
kulttuurisen 
nuorisotyön 
koordinaattori 

 

Liitto toimii yhteistyössä eri järjestöjen 
kanssa tekemällä esityksiä ja aloitteita 
sekä käynnistämällä yhteishankkeita. 
Yhteistyötahoina ovat erityisesti muut 
lapsi- ja nuorisojärjestöt, tanssi-, ja 
kulttuurijärjestöt sekä oppilaitokset. 

Jatkuva Lastenkulttuurin, 
tanssin ja 
teatterin 
osaamiskeskukset 

 

Yhteistyö piirijärjestöjen, paikallisten 
nuorisoseurojen ja Sivistysliitto 
Kansalaisfoorumi SKAF:in kanssa. 

Jatkuva Koko henkilöstö Tavoitteena 
Kansalaisfoorumin kanssa 
tehtävän yhteistyön 
kehittäminen ja 
lähentäminen. 

Maakuntavaaliehdokkaille tehdään 
viesti nuorisoseuratoiminnasta 
maakunnissa. 
 
Yksi uusien maakuntien tehtävistä on 
”maakunnallisen identiteetin sekä 
kulttuurin, osaamisen ja liikunnan 
edistäminen.” 
 
 

 Pääsihteeri, 
hallitus 

Tehdä nuorisoseurojen 
toimintaa tutuksi 
maakuntien päättäjille ja 
kerrotaan kuinka 
nuorisoseurat voivat tukea 
maakunnallisen identiteetin 
sekä kulttuurin, osaamisen 
ja liikunnan edistämistä. 
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7. Hallinto, henkilöstö ja talous 
 
Vapaaehtoiset luottamushenkilöt ovat järjestön keskeinen voimavara. Luottamushenkilöiksi valitaan 
innostuneita ja osaavia ihmisiä eri ikäluokista eri puolilta maata. Osaaminen kattaa järjestön keskeiset 
toiminnalliset alueet.  Nuorten päätöksentekijöiden määrää lisätään kaikilla hallinnon tasoilla. Lasten ja 
varhaisnuorten kuuleminen varmistetaan kaikilla tasoilla. 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja 
-tehtävät 

Tavoite 
 

Nuorisoseurojen ylin päättävä elin 
kokoontuu joka 3. vuosi 
päättämään järjestön tulevaisuuden 
suuntaviivoista. 
 

28.-30.9. 
Joensuussa 

Hallitus,  
pääsihteeri, 
valmistelu-
toimikunta 

Kokoukseen osallistuu 200 
henkilöä 100 
jäsenyhdistyksestä. 
Kokousosallistujilta 
kerättävän palautteen 
keskiarvo on 3,8/5.  
Kokouksessa valittavista 
valtuuston jäsenistä 
vähintään 1/3 on alle 29-
vuotiaita. 
 

Valtuusto kokoontuu hallituksen 
kutsusta kaksi kertaa vuodessa, 
kevätkokoukseen huhti-toukokuussa ja 
syyskokoukseen syys-joulukuussa. 

Kevätkokous  
19.5.2018 
Syyskokous 
24.-25.11. 

Hallitus,  
pääsihteeri 

Osallistumisaktiivisuus on 
90%  
Kokousosallistujilta 
kerättävän palautteen 
keskiarvo on 3,5/5.  
Syyskokouksessa valittavista 
hallituksen jäsenistä 
vähintään 1/3 on alle 29-
vuotiaita. 
 

Hallitus johtaa liiton toimintaa ja 
taloutta nuorisoseurakokouksen ja 
valtuuston päätösten mukaisesti sekä 
ohjaa jäsenyhdistysten toimintaa ja 
valvoo sääntöjen ja kokousten 
päätösten noudattamista.   

Hallitus 
kokoontuu 
vuoden 
aikana 6-10 
kertaa.  

  

Hallitus asettaa toimintansa tueksi 
työvaliokunnan, hallinnoimilleen 
projekteille ohjausryhmät sekä eri 
toiminnanaloille ja tapahtumille 
tarvittavat toimikunnat ja 
osaamisverkostot.  
 

 Tarpeen 
mukaan. 
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7.1. Talous ja varainhankinta 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja 
-tehtävät 

Tavoite 
 

Jäsenmaksuksi liiton jäsenenä oleville 
nuorisoseuroille on budjetoitu 9 euroa 
per henkilöjäsen ja liiton jäsenenä 
oleville keskusseuroille 4,5 euroa per 
jäsenyhdistysten henkilöjäsen. 
 

11/2018  Talous on tasapainossa.  
 

Liiton sekä aluetoimistojen ja 
piirijärjestöjen toimintaan liitto hakee 
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 1 200 
000 € avustuksen. 
 

9/2018 Hallitus,  
pääsihteeri 

Yleisavustus nousee 10%.  

Valtionavun välittäminen 
piirijärjestöille ja paikallisseuroille: 
 
Liiton hallitus jakaa osan Opetus- ja 
kulttuuriministeriön myöntämästä 
yleisavustuksesta keskusseurojen 
toteuttamaan nuorisotyöhön ja -
toimintaan.  

Osa avustuksesta voidaan erityisin 
perustein jakaa paikallisseuralle, joka 
vastaa jostakin alueellisesti tai 
valtakunnallisesti merkittävästä 
palvelutehtävästä, joka edistää 
nuorisoseuratoimintaa ja nuorisolain 2 
§:ssä säädettyjä tavoitteita ja 
lähtökohtia.   

 
 

Kevät 2018 Hallitus, 
pääsihteeri 

Keskusseurojen 
valtionavustuksen määrää 
harkittaessa otetaan 
huomioon, kuinka 
keskusseura toteuttaa 
nuorisoseurastrategian ja 
kolmivuotisohjelman 
tavoitteita sekä hallituksen 
määrittämiä toiminnan 
painopisteitä. Lisäksi 
arvioidaan toiminnan laatua, 
laajuutta ja yhteiskunnallista 
vaikuttavuutta.  

Valtionavustuksen määrää 
harkittaessa otetaan lisäksi 
huomioon, miten 
keskusseura toiminnassaan 
edistää yhdenvertaisuutta, 
tasa-arvoa ja osallisuutta 
sekä toteuttaa muita 
nuorisolain 2 §:ssä 
säädettyjä tavoitteita ja 
lähtökohtia. 

Arviointi tehdään 
suunnitellun ja toteutuneen 
toiminnan perusteella 
samoilla perusteilla, joilla 
ministeriö arvioi 
keskusjärjestöä.   

Lisäksi avustuksen saamisen 
edellytyksenä on, että 
keskusseura huolehtii 
jäsenyhdistystensä 
toimintatiedot 
nuorisoseurarekisteriin.  
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Talousarvion toteutumista seurataan 
säännöllisesti ja hallitus tekee 
tarvittavat sopeuttamistoimet kesken 
vuoden.  
 

Jatkuva Johtavat 
toimihenkilöt 

Toiminta on 
kustannustehokasta. 
Tilikauden tulos on 
positiivinen.  
 

Kevään valtuuston hyväksyttäväksi 
tuodaan tarkistettu 
toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

5/2018 Hallitus,  
pääsihteeri 

Talous on tasapainossa 

Etelä-Hämäläisen Nuorisoseuratyön 
rahasto: 
 
Rahaston tarkoituksena on ylläpitää ja 
tukea Nuorisoseurojen aluetoimistoa 
Etelä-Hämeessä. Aluetoimisto sijaitsee 
Lahdessa ja se palvelee Etelä-Hämeessä 
tehtävää nuorisoseuratyötä̈. 
 
Rahaston peruspääoman muodostaa 
18.1.2017 lahjoitettu omaisuus, joka on 
tarkemmin määritelty erillisessä 
lahjakirjassa. 
 
 

Jatkuva 
 
Hoitokunnan 
kokous 
19.5.2018 
 

Pääsihteeri, 
hallitus,  
Rahaston 
hoitokunta 

Rahastoa hoidetaan 
sääntöjen mukaan.  

Liitto tukee paikallista ja alueellista 
varainhankintaa tuottamalla 
tukimateriaalia ja toimintamalleja 
varainhankinaan. Kaikki toimenpiteet 
toteutetaan niin, että paikallisilla 
seuroilla sekä keskusseuroilla ja 
aluetoimistoilla on mahdollisuus 
käyttää kehitettyjä varainhankinnan 
välineitä omassa varainhankinnassaan. 

Jatkuvaa Pääsihteeri Uuden varainhankinnan 
konseptin käyttöönotto 
vuoden aikana. 
 

Luodaan edellytyksiä yritysyhteistyölle. 
Mahdollinen tuki kohdistuu 
valtakunnallisiin lasten ja nuorten 
tapahtumiin sekä ohjaajakoulutukseen. 

Jatkuvaa Pääsihteeri Kaksi uutta 
yrityskumppania. 

 

Myyntituotteita ja verkkokauppaa 
kehitetään osana varainhankintaa. 

Jatkuva  Pääsihteeri,  
tiedottaja,  
toimistosihteeri 
 

Verkkokaupan 
tuotevalikoimaa 
laajennetaan. 

Nuorisoseura-lehden mainosmyyntiä 
kasvatetaan.  

Kevät ja 
alkusyksy 

Pääsihteeri Lehden kustannuksista 20% 
katetaan ilmoitusmyynnillä. 
 

 
 

 
  



Suomen Nuorisoseurat toimintasuunnitelma 2018 – Hallituksen esitys valtuustolle 18-19.11.2017 
 

7.2. Toimisto ja henkilöstö 
 
 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja 
-tehtävät 

Tavoite 
 

Liiton henkilöstöön kuuluu vuonna 
2018 yhteensä 39 henkilöä, joista 
projekteissa työskentelee 6 henkilöä ja 
liiton ylläpitämissä aluetoimistoissa 25 
henkilöä. Lisäksi liiton toimistossa 
työskentelee eri tehtävissä työhallinnon 
tukia hyödyntäen palkattuja 
työntekijöitä ja työharjoittelijoita. 
 
 

Jatkuva Pääsihteeri, 
esimiehet 
 

Riittävä määrä osaavaa 
henkilöstöä.  Selkeä 
työnjako.   
 

Ostopalveluja käytetään 
nuorisoseurarekisterin, talous- ja 
tietohallinnon tukipalveluihin sekä 
Nuorisoseuralehden taiton tekemiseen. 
 

Jatkuva Pääsihteeri, 
esimiehet 
 

Järjestelmät toimivat 
tehokkaasti. 
 

Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan 
järjestämällä yhteistä 
virkistystoimintaa, koulutusta sekä 
aktivoimalla kuntoliikuntaan. 
 

Jatkuva,  
Henkilöstö- 
tapaaminen 
tammikuussa 
Liikunta-
kampanja 
syksyllä 
 

Pääsihteeri,  
tyhy-tiimi, 
henkilöstö-
ryhmien 
edustajat 
 

Henkilöstö viihtyy työssä ja 
voi hyvin. 
Sairauspoissaolojen määrä 
pysyy nykytasolla tai 
vähenee.   
 

Henkilöstön osaamista kehitetään 
järjestämällä yhteistä koulutusta sekä 
mahdollistamalla henkilökohtaisiin 
koulutuksiin osallistuminen. 
 

Jatkuva Pääsihteeri, 
esimiehet 
 

Henkilöstön ammattitaito 
pysyy ajan tasalla ja 
kehittyy. 
 

Henkilöstön kanssa käydään 
säännöllisesti kehityskeskustelut 

Jatkuva Pääsihteeri, 
esimiehet 
 

Kaikki työntekijät käyvät 
kehityskeskustelun 
toimintavuoden aikana.  
 

Toteutetaan hyvinvointikysely koko 
henkilöstölle. 

Syksy Pääsihteeri,  
tyhy-tiimi 

Vastausprosentti 90%  
Kyselyn keskiarvo yli 3,5.   

Toteutetaan liiton sekä piirijärjestöjen 
henkilöstöä koskeva osaamiskartoitus 
ja laaditaan osaamiskartta, johon 
kuvata kaikki ne osaamiset, joita 
järjestön henkilöstöllä jo on olemassa ja 
sekä se osaaminen, jota tarvitaan 
tulevaisuudessa. 

Kevät  Pääsihteeri, 
esimiehet 
 

Kartoituksen tavoitteena on 
tehdä järjestön osaaminen 
näkyväksi.  Osaamiskarttaa 
käytetään apuna kun 
työnjakoa suunnitellaan ja 
henkilöstön osaamista 
kehitetään.  
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8. Liitteet  
• Valtakunnallinen tapahtumakalenteri 
• Aluetoimistojen toimintasuunnitelmat 
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Nuorisoseurat Pohjois-Savo 
 

Toimintasuunnitelma 2018 
 
Johdanto 
Aluetoimistojen tehtävänä on toimia paikallisten nuorisoseurojen tukena Nuorisoseurastrategian 
mukaisesti sekä kehittää ja mahdollistaa alueella tehtävää kulttuurista lapsi- ja nuorisotyötä.  
 
Aluetoimiston toimintaa ohjaa nuorisoseurastrategia ja kolmivuotisohjelma. 
Pohjois-Savon aluetoimisto palvelee jäsenseuroja omalla toimialueellaan. 
Pohjois-Savon aluetoimiston tavoitteena vuonna 2018 on: 

o Teemme yhteistyötä oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa.  
o Kehitämme vapaaehtoistoimijoiden rekrytointimenetelmiä  
o Näymme upeasti ulospäin organisaation eri tasolla  

 
1. Harrastustoiminnan tuki 
 
 

1.1 Toiminta 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -

tehtävät 
Tavoite 

Luova lava –konseptin 
markkinoiminen paikallisille seuroille 
 

2018 Toiminnanjohtaja, 
projektipäällikkö. 

Tavoitteena lisätä 
seurojen järjestämiä 
leirejä (2017)  

Ohjaajien olohuoneiden järjestäminen 
alueen tarpeiden mukaan 
 

2018 Toiminnanjohtaja 2 olohuonetta 

Julkulan nuorisotalon toiminta 2018 Toiminnanjohtaja, 
projektipäällikkö ja 
nuorisotilan 
vastaava.  

15000 käyntikertaa ja 
oman kerho-
toiminnan 
kasvattaminen.  

1.2 Koulutus 
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Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Knoppi-koulutuksen toteuttaminen. 
PK, PS ja YS (yhteinen koulutus) 

2018 Toiminnanjohtajat  Koulutetaan 
maakuntaan 4 uutta 
ohjaajaa.  

 
LLL-ohjaajakoulutus (PK/PS) ja 
markkinoidaan valtakunnallisia.  

2018 Toiminnanjohtaja 5 ohjaajaa  

1.3 Tapahtumat 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -

tehtävät 
Tavoite 

Kallava Teatterifestivaali (marraskuu) 
ja KevätKallava (huhtikuu) 
 

 
2018 

Toiminnanjohtaja/ 
tuottaja -festivaalin 
suunnittelu ja 
toteutus 

Tavoittaa 300 alueen 
teatterin harrastajaa. 
nuorisoteatterir. 
käynnistäminen. 

Markkinoidaan aktiivisesti 
Nuorisoseurajärjestön valtakunnallisia 
tapahtumia  
 

2018 Aluetoimisto Alueen 
osallistujamäärän 
kasvattaminen 

1.4 Kehittäminen 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Aktiivinen yhteistyö oman alueen 
NUVA –oppilaitosten kanssa 
 

2018 Projektipäällikkö ja 
toiminnanjohtaja 

4 työharjoittelijaa 

Tuulta uralla 2 – hanke 1.4-31.12.2018  Projektipäällikkö: 
hankkeen 
projektisuunnitelm
an toteutus 

Nuorten ohjaus 
työkokeilusta 
työmarkkinoille ja 
nuorisoseurajärjestö
ön (jatkohanke) 

Työllistämistoiminnan 
ohjauspalvelu, osallistuminen 
palvelutuotannon kilpailutuksiin.  

2018 Projektipäällikkö ja 
toiminnanjohtaja 

Ohjauspalvelusopi-
mus joka kattaa 
yhden työntekijän 
palkka- ja muut kulut 

Nuori Kulttuuri Moves, Sounds ja 
Teatris. Osallistutaan toiminnan 
kehittämiseen yhdessä maakunnan 
toimijoiden kanssa.  

2018 Toiminnanjohtaja Alueen 
osanottajamäärän 
kasvattaminen.  
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2. Seuratoiminnan tuki 
 
 
2.1. Kansalaistoiminta 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Järjestetään alueellinen 
Nuorisoseurafoorumi yhdessä 
naapurimaakunnan kanssa 
 

2018 Toiminnanjohtajat: 
tapahtuman 
järjestelytyöt 

Tavoitteena lisätä 
osallistujamäärää 
(Kasvu 2017) 
 

Markkinoidaan Nuorisoseurakokousta 
paikallisille seuroille 
 

2018 Toiminnanjohtaja, 
alueneuvottelukun
ta ja aluetoimisto. 

Tavoitteena tuplata 
osallistujamäärä 
edelliseen kokoukseen 
verrattuna 
 

Seurojen kuuleminen seurakäynneillä 
ja alueellisissa 
Nuorisoseurafoorumeissa 
 

2018 Toiminnanjohtaja, 
alueneuvotteluk.   

15 seurakäyntiä + 25 
jäsenyhd. kuuleminen.  

 
2.2. Koulutus 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Koulutusta Nuorisoseurafoorumin 
yhteydessä. 
 

2018 Toiminnanjohtajat: 
koulutuksen 
järjestelytyöt 

Tavoitteena lisätä 
osallistujamäärää 
(Kasvu 2017) 

Järjestökoulutusta seura- ja 
neuvottelukäyntien yhteydessä.  

2018 Toiminnanjohtaja: 
kouluttaminen 

200 nuoriso- 
seuralaista osallistuu.  

 
2.3. Tapahtumat 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Vuoden valintojen 
julkistaminen/Nuorisoseuragaala 

2018 Toiminnanjohtaja: 
järjestelytyöt 

Palkitaan 
ansioituneita 
nuorisoseuroja ja 
nuorisoseuralaisia. 

Maakunnalliset nuorisotyöpäivät 
alueen nuorisotyötä tekeville 

2018 Toiminnanjohtaja 
ja projektipäällikkö 

Osallistutaan ja 
verkostoidutaan 

 
2.4. Kehittäminen 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 
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Osallistutaan Seuratoiminnan tuki-
työryhmän työskentelyyn 

2018 Toiminnanjohtaja: 
kehittäminen,  
suunnittelu. 

Jäsenseurojen 
parempi palvelu ja 
jäsenmäärän 
kasvattaminen.  

Seurakäyntiraportoinnin ja 
palautteen keräämisen 
kehittäminen.  

2018 Toiminnanjohtaja:  Selkeyttää ja 
yhdenmukaistaa 
kerättävää tietoa.  

 
3. Viestintä, markkinointi ja vaikuttaminen 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 
 
 

Markkinoidaan uutta ns-logoa seuroille 
 

2018 Koko henkilöstö Kaikki seurat 
tavoitetaan 

Markkinoidaan ja esitellään 
nuorisoseurojen tarjoamaa 
harrastustoimintaa alueellisissa ja 
paikallisissa tapahtumissa  
 

2018 Projektipäällikkö, 
nuorisotilavastaava 
ja toiminnanjohtaja 

Osallistutaan neljään 
messutapahtumaan ja 
vieraillaan neljällä 
koululla.  

Organisoidaan Nuori Kulttuuri –
aluetapahtumaan nuorisoseurojen 
harrastustoiminnan esittelypiste 
 

2018 Nuorisotila-
vastaava ja projek-
tipäällikkö 

Tavoitetaan kaikki 
osallistujat.  

 
 
 
4. Henkilöstö ja talous 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 
 

Avin kerhoavustusten hakeminen 
Seurantalojen korjausavustukset 
 
Kuopion kaupungin yleisavustus 
Eu-hanke/Työllistämishanke 
Työllistämisen ohjauspalvelu-
sopimus/Kuopion kaupunki 
 
Henkilöstä 

2018 
2018 
 
2018 
2018 
2018 
 
 
2018 

Toiminnanjohtaja 
 
 
 
Projektipäällikkö+tj 
Projektipäällikkö+tj 
 
 
Toiminnanjohtaja 

5000 euroa avustusta 
5 seurantaloa hakee 
avustusta 
6000 euroa avustusta 
60000 hankeavustus 
50000 palvelu-
sopimus 
 
Toiminnanjohtaja, 
projektipäällikkö, 
työnohjaaja,  1 
oppisopimuskoulu-
tettava, työllistettyjä 
(työkokeilu, 
palkkatuki yms.) 

 
5. Liitteet  
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• Alueen tapahtumakalenteri 
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Nuorisoseurat Etelä-Häme 
 

Toimintasuunnitelma 2018 
 
 
 
Johdanto 
Aluetoimistojen tehtävänä on toimia paikallisten nuorisoseurojen tukena Nuorisoseurastrategian 
mukaisesti sekä kehittää ja mahdollistaa alueella tehtävää kulttuurista lapsi- ja nuorisotyötä.  
 
Etelä-Hämeen keskeisenä toiminta-ajatuksena on luoda edellytyksiä paikallisten yhdistysten 
monipuoliselle kulttuuri- ja harrastustoiminnalle ja tukea tätä. Keskusseura toteuttaa tehtävää 
järjestämällä eri harrastusalojen ohjaajakoulutusta, järjestämällä maakunnallisia tapahtumia ja 
kilpailuita. 
Keskusseura tuottaa laadukasta ja ajanmukaista ohjaajakoulutusta, tapahtumia ja kilpailuita. 
 
Toimintasuunnitelman pohjana on Nuorisoseurat 2020 –strategia sekä Yhdessä 2016-2018 –
kolmivuotisohjelma.  
 
Etelä-Hämeen aluetoimisto palvelee jäsenseuroja omalla toimialueellaan. Aluetoimisto tarjoaa 
kaiken sen tuen, mitä järjestön toiminnot ja niistä vastaavat tarvitsevat tavoitteisiin ja tuloksiin 
pääsemiseksi. Aluetoimisto hoitaa tarvittavat toimisto- ja taloushallintotehtävät. Aluetoimisto 
tarjoaa työhön tai opiskeluun liittyviä harjoittelupaikkoja. Aluetoimisto työllistää tuki-muotoja 
hyväksikäyttäen tarvittaessa henkilöitä. Aluetoimiston yhteydessä toimii pukuvuokraamo Kostyymi 
ja Pilailukauppa. Toimistosta on vuokrattu seuraaville yhdistyksille työtiloja: SKAF/opintokeskus ja 
Lahden Tanhuujat ry. 
 
Etelä-Hämeessä toimii 66 nuorisoseuraa ja niissä 3350 jäsentä. Seurantaloja alueella on 45 ja 
muutamalla seuralla on oma toimitila.  
 
Etelä-Hämeen aluetoimiston toiminnan ydinpainopistettä vuonna 2018 on: 

• Koulutamme, rekrytoimme ja pidämme huolta ohjaajista 
• Kehitämme uusia toimintamalleja ja ylläpidämme vanhoja 
• Luomme malleja seuratoiminnan kehittämiseen erilaisiin toimintaympäristöihin. 

 
Alkuvuodesta käynnistettään toimenpiteet muodostaa Uudenmaan kanssa Etelä-Suomeen yksi 
yhtenäinen nuorisoseura-alue. 
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1. Harrastustoiminnan tuki 
1.1 Toiminta 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt 
ja -tehtävät 

Tavoite 

Tanssitoiminta 
Toiminnassa luodaan edellytykset 
tanssitoiminnan aktivoimiselle  
sekä harrastajille että 
esitystoimintaan keskittyville ryhmille. 

koko vuosi Toimihenkilöt 
Verkosto 

Toimintaa kehitetään 
tasokkaalla koulutuksella. 
E-Hämeessä toimii 
tanssinosaamiskeskus. 

Teatteritoiminta 
Seurojen kesäteattereita 
markkinoidaan www-sivuilla. 
Valtakunnallista teatteriristeilyä 
markkinoidaan seurojen harrastajille 

Koko vuosi Toimihenkilöt 
Verkosto 

Vuoden painopiste on 
lasten- ja nuorten 
teatteritoiminnan 
lisääminen ja 
kehittäminen. 

Kansanmusiikki 
Kansanmusiikkitoiminnan 
toteutuksesta vastaa maakunnallinen 
kansanmusiikkiyhdistys Etelä-Hämeen 
Kansanmusiikin Ystävät. 

Koko vuosi Toimihenkilöt 
Verkosto 

Lisätään yhteistyötä 

Liikunta 
Liikuntaharrastuksen pääpaino on 
perheliikunnalla. 

Koko vuosi Toimihenkilöt 
Verkosto 

Tavoitteena on aktivoida 
seuroja aktiiviseen 
kuntoliikuntaan eri 
liikuntamuotojen parissa 
sekä järjestämään erilaisia 
liikuntatapahtumia ja 
tempauksia. 

Nuorisotoiminta 
Voimistaa nuorten osallisuutta 
päätöksenteossa. 

Koko vuosi Toimihenkilöt 
Verkosto 

Tavoitteena on luoda 
toimintamalleja nuorten 
osallistumiseksi 
maakunnallisiin 
tapahtumiin ja aktivoi 
nuoria osallistumaan 
myös normaaliin 
seuratoimintaan.   

Nuorten Akatemia 
Nuorten Akatemia on nuorten 
koulutusfoorumi 

Koko vuosi Toimihenkilöt 
Verkosto 

Akatemian kautta nuoret 
voivat osallistua 
korkeatasoiseen 
koulutukseen 
nuorisoseuraharrastuksen
sa ohessa 

Ohjaajien olohuone yhdessä 
Uudenmaan kanssa 

17.3. 
8.9. 

toiminnanohjaaja Osallistujia yhteensä E-H 
16 

Luova lava –konseptin 
markkinoiminen paikallisille seuroille 
 

koko vuosi toiminnanohjaaja 
hanketyöntekijät 

Tavoitteena lisätä 
seurojen järjestämien 
leirien määrää vuoteen 
2017 verrattuna 

Aluetoimisto järjestää lakisääteistä 
iltapäivätoimintaa Nastolan 
Kirkonkylän ja Villähteen kouluilla 
Lahdessa  

koko vuosi toiminnanohjaaja Laadukas 
iltapäivätoiminta  
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1.2 Koulutus 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -

tehtävät 
Tavoite 

Knoppi II -koulutus  
Knoppi I –koulutus 
Yhteistyössä Uudenmaan kanssa 

26.-28.1. 
16.-16.11. 

Toiminnanohjaaja 
SKAF/opintokeskus 

Osallistujia yhteensä 
E-H 12 

Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus 10.2. Toiminnanjohtaja 
SKAF/opintokeskus 

Osallistujia 8 

Hygieniapassi-koulutus 17.2. Toiminnanohjaaja 
Eviran kouluttaja 
SKAF/opintokeskus 

Osallistujia 15 

EA1 10.-11.3. 
10.-11.11. 

Toiminnanjohtaja 
SKAF/opintokeskus 

Osallistujia yhteensä 
20 

Leiriohjaajakoulutus 
 

kesäkuu Toimihenkilöt Kesäleirin suunnittelua 
ym. Osallistuu 10 

Järjestyksenvalvojan peruskurssi 1.osa 
(20h) 
Järjestyksenvalvojan peruskurssi 1.osa 
(20h) 

5.-7.10. 
 
13.-15.10. 
 

Toiminnanjohtaja 
SKAF/opintokeskus 
Toiminnanjohtaja 
SKAF/opintokeskus 

Osallistujia 12 
 
Osallistujia 12 

Järjestetään alueen tarpeen mukaan 
toimintaa tukevia koulutuksia 
 

koko vuosi Toimihenkilöt Tarpeen mukaan 
järjestetään 
koulutuksia  

 
1.3 Tapahtumat 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Järjestetään alueen tarpeen mukaan 
toimintaa tukevia tapahtumia 
Omat Luova lava –leirit  
 
Syysleiri 
Tanssiralli  
 
 
 
Kesäleiri Mysteeri 
Yhteistyössä Uudenmaan kanssa 
 
Joulumatka 

 
 
4.-8.6. 
18.-21.6. 
22.-26.10. 
28.4. 
 
 
 
26.-29.6. Sysmä 
 
 
1.-2.12. 

Toimihenkilöt 
 
 
 
 
Tanssinosaamiskeskus 
Toimihenkilöt 
Verkosto 
 
Toimihenkilöt 
 
 
Uudenmaan 
toiminnanjohtaja 

 
 
Leirit toteutuvat ja 
niihin osallistuu 
yhteensä 60 lasta. 
 
Osallistuu 20 
ryhmää 
 
Leirille osallistuu 
yhteensä 50 nuorta. 
 
Tiedotetaan 
matkasta 

 
1.4 Kehittäminen 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Aktiivinen yhteistyö oman alueen 
NUVA –oppilaitosten kanssa 
 

koko vuosi Toiminnanohjaaja Vähintään yhden 
oppilaitoksen kanssa 
aloitetaan yhteistyö 
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Yhteistyöpalaverit Uudenmaan 
kanssa 

16.1., 6.3., 16.8. Toimihenkilöt Yhteistyön 
kehittäminen ja 
yhteisen nuorisoseura-
alueen suunnittelu  

 
2. Seuratoiminnan tuki 

2.1. Kansalaistoiminta 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -

tehtävät 
Tavoite 

Järjestetään alueellinen 
Nuorisoseurafoorumi keväällä ja 
syksyllä yhdessä Uudenmaan kanssa. 
Kuullaan seuroja. 

17.3. 
8.9. 

Toimihenkilöt Tavoitteena lisätä 
osallistujamäärää 
vuoden 2017 
Kasvufoorumiin 
verrattuna 
 

Järjestön 
Nuorisoseurafoorumi/kevätvaltuusto 
Nuorisoseurafoorumi/syysvaltuusto 

 
19.5. 
24.-25.11. 

Toimihenkilöt E-Hämeen valitut 
edustajat osallistuvat 
sekä toimihenkilöitä 

Markkinoidaan Nuorisoseurakokousta 
paikallisille seuroille. 
 

28.-30.9. 
Joensuu 

Toimihenkilöt Tavoitteena tuplata 
osallistujamäärä 
edelliseen kokoukseen 
verrattuna 
 

Vapaaehtoistyön palkitseminen 
Nimetään vuoden ohjaaja, 
nuorisoseura ja Hermanni/Hermanska.  

17.3. Toimihenkilöt Julkistetaan kevään 
Nuorisoseurafoorumissa 

Seurojen neuvonta- ja 
opastuskäynnit  
Tapaamisia tehdään alueellisesti. 
Kuullaan seuroja 

koko vuosi Toimihenkilöt Kaikilla alueilla 
pidetään tapaamiset 
vähintään kerran 
vuodessa. 

Jäsenhallintajärjestelmä 
Päivitetään muutokset ja tarvittaessa 
seurojen toimintatiedot.   
 

koko vuosi Toimihenkilöt Järjestelmä on kaikilla 
seuroilla aktiivisessa 
käytössä. 

Etelä-Hämeen valtuustonjäsenet 
kutsutaan 1-2 kokoukseen vuodessa. 

kevät 
syksy 

Toiminnanjohtaja Ennen järjestön 
valtuuston kokouksia 
pidetään tapaaminen. 

Toimintatilastot vuodelta 2016 
Kerätään seuroilta vuoden 2017 
toimintatilastot jäsenrekisterin kautta 

2018 Toiminnanohjaaja Tilastot tulee olla 
jäsenrekisterissä 19.3. 
mennessä.  
 

Jäsenkortti 
Järjestössä on käytössä 
mobiilijäsenkortti. 

koko vuosi Toimihenkilöt Kortin aktiivinen käyttö 
ja lisää jäsenetuja. 

Seurantalot 
Tiedotetaan opetusministeriön 
seurantalojen peruskorjaukseen 
osoitettujen määrärahojen 

koko vuosi Toimihenkilöt Ensisijaisesti 
kohdistetaan 
tiedotusta niihin 
seuroihin, jotka eivät 
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hakemisesta ja autetaan seuroja 
tarvittaessa anomusten tekemisessä. 

ole koskaan hakeneet 
avustusta. 

 
2.2. Koulutus 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Markkinoidaan aktiivisesti 
valtakunnallisia koulutuksia 
Kansantanssin ohjaajakoulutus 
perusopinnot 2.jakso 
Kansantanssin ohjaajakoulutus 
perusopinnot 3.jakso 
Aikuisten kansantanssileiri 
Tanssitalo –viikonloppu 
Tanssinkääntöpiiri 
DÄÄNS -leiri 
Ohjaajakoulutuksen lisäkurssit 
Kansantanssin ohjaajakoulutuksen 
perusopinnot 1. jakso 

2018 
 
 
20.-21.1. 
 
3.-4.2. 
 
10.-11.3. Mikkeli 
18.-20.5. Mikkeli 
31.8.-1.9. 
Tampere 
28.-30.9. Joensuu 
syksyllä 
joulukuu 

Tanssinosaamiskeskus 
Palvelutuottaja 
 
Tanssinosaamiskeskus 
 
Tanssinosaamiskeskus 
 
Tanssinosaamiskeskus 
Tanssinosaamiskeskus 
Tanssinosaamiskeskus 
Tanssinosaamiskeskus 
Tanssinosaamiskeskus 
Tanssinosaamiskeskus 
 

E-Hämeestä 
osallistutaan 
aktiivisesti 
koulutuksiin. 

Skaf/Opintokeskus 
Kansalaisfoorumi jakaa tukea 
projektimaisesti toimiville 
yhteisöllisille opintoryhmille ja 
kurssitoimintaan. 
Opintokeskuksen koulutukset: 
https://kansalaisfoorumi.fi/koulutuk
set/ 
Tilauskoulutukset: 
https://kansalaisfoorumi.fi/koulutuk
set/tilauskurssit/ Aiheina ovat mm. 
Luova muistelutyö ja esityksen 
tuottaminen. 

koko vuosi 
 
 
 
 
Koko vuosi 
 

SKAF 
Koulutussuunnittelija 
 
 
 
Koulutussuunnittelija 

Mahdollisimman 
moni seura hakee 
tukea toimintaansa 
 
 
Markkinoidaan 
koulutuksia 
 
Nuorisoseurat voivat 
toteuttaa koulutuksia 
yksin tai kimpassa. 
Kansalaisfoorumi 
hankkii kouluttajan. 

Koulutuskalenteri 
Koko maan kattava yhteinen 
koulutuskalenteri löytyy 
opintokeskuksen sivuilta: 
www.kansalaisfoorumi.fi. 

koko vuosi Skaf, opintokeskus Tiedotetaan sivuston 
käytöstä seuroja. 
 
 

Neuvonta 
Opastetaan paikallisia yhdistyksiä 
käyttämään Opintokeskus 
Kansalaisfoorumin tarjoamia 
mahdollisuuksia ja palveluja kurssien 
ja opintokerhojen järjestämisessä. 

koko vuosi SKAF 
Koulutussuunnittelija 
Toimihenkilöt 

Neuvontaa annetaan 
puhelimitse, 
sähköpostilla ja 
seurakäynneillä.  
 

 
2.3. Tapahtumat 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Markkinoidaan aktiivisesti 
seurojen tapahtumia mm: 
Hollo ja Martta talvifestivaali 
Takinkääntöviikko 

 
 
6.-11.1. Hollola/Lahti 
22.-28.7. Orimattila 

 
 
Hollolan Ns. 
Mallusjoen Ns. 

Tiedotetaan 
aktiivisesti 
tapahtumista ja 
tuetaan 

https://kansalaisfoorumi.fi/koulutukset/
https://kansalaisfoorumi.fi/koulutukset/
https://kansalaisfoorumi.fi/koulutukset/tilauskurssit/
https://kansalaisfoorumi.fi/koulutukset/tilauskurssit/
http://www.kansalaisfoorumi.fi/
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MM Mölkky 
Hollo ja Martta festivaali 
 
Markkinoidaan aktiivisesti 
valtakunnallisia tapahtumia: 
FolkForum ja Folklandia-risteily 
Tanssirallit 
 
Valt. lentopallokisat 
Ramppikuume 
Pispalan Sottiisi 
Jutajaiset 
Kaustinen Folk Music Festivaali 
Nordlek 
Europeade 

17.-19.8. Pori 
28.10.-4.11. Hollola/ 
Lahti 
 
 
12.-13.1. Silja Europa 
7.4. Kuopio 
21.4. Oulu 
22.-24.4. Kankaanpää 
13.-17.6. Tampere 
kesäkuu Rovaniemi 
9.-15.7. Kaustinen 
10.-15.7. Ruotsi 
25.-29.7. Portugali 

Lahden Tanhuujat 
Hollolan Ns. 
 
 
 
Tapahtumakeskus 
Tanssinosaamiskeskus 
Toiminnanjohtaja 
Satakunnan aluetsto. 
Tapahtumakeskus 
Lapin aluetsto. 
Pro Kaustinen 
Nordlek toimikunta 
Toimikunta 

järjestelyissä 
tarvittaessa. 
 
Tiedotetaan ja 
osallistutaan 
Osallistuu 100 henk. 
Tiedotetaan ja 
osallistutaan 
järjestelyihin. 
Tiedotetaan 
Osallistuu 100 henk. 

Nuori Kulttuuri SOUNDS 25.-27.5. Mikkeli Toimialajohtaja 
Toimihenkilöt 

Tiedotetaan 
tapahtumasta 

 
2.4. Kehittäminen 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Leipää ja Kultuuria –hanke 
Työllistämishankkeen 
toimintamuodot on määritetty 
hankesuunnitelmassa. Hanke 
ohjaa asiakkaitaan 
työllistämistoimenpiteisiin ja 
tarjoaa työhönvalmennusta. 
Hankkeen rahoitus on 
myönnetty ehdollisena ja 
vuosittain erikseen haettavana. 
 

Toiminta päättyy 
vuoden 2018 lopulla, 
eikä 
työllisyyspoliittisia 
avustuksia 
todennäköisesti 
myönnetä jatkossa. 
 

Hanketyöntekijät 
vastaavat 
varsinaisesta 
toiminnasta. 
Hankehaun osalta 
valmisteluvastuu 
hankkeen 
projektipäälliköllä ja 
päätöksenteon 
osalta aluetoimiston 
toiminnanjohtajalla. 
 
 

Hankkeen tavoitteena 
on parantaa nuorten ja 
pitkäaikaistyöttömien 
asemaa 
työmarkkinoilla. Hanke 
tukee 
nuorisoseuratoimintaa 
työllistämisen 
kysymyksissä. 
Toimintavuoden aikana 
tavoitteena on selvittää 
hanketoiminnan 
jatkamisen 
mahdollisuuksia ja 
rahoitusvaihtoehtoja. 

Kansainvälinen toiminta ja 
verkostot 
Tehdään ja kehitetään 
yhteistyötä Kansanmusiikin ja –
tanssin edistämiskeskuksen 
kanssa.  
Tiedotetaan henkilövaihdon 
keskus Cimon tarjoamasta kv-
koulutuksesta sekä 
ryhmävaihdoista. 
Tiedotetaan mahdollisista 
leireistä ja tapahtumista. 
 

koko vuosi Toimihenkilöt Tarjotaan 
mahdollisimman 
monille erilaisille 
ryhmille mahdollisuus 
kansainvälisiin 
kontakteihin. 
Välitetään ulkomaisia 
ohjaajia seurojen 
harrastusryhmille.  
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3. Viestintä, markkinointi ja vaikuttaminen 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Edunvalvonta ja verkostoituminen 
Pidetään aktiivisesti yhteyttä päättäjiin 
ja muihin alueen toimijoihin. 
Osallistutaan yhteistyöhankkeisiin ja 
tapahtumiin. 

Jatkuvasti Toimihenkilöt Järjestetään tapaaminen, 
johon osallistuu omia 
edustajia 

Markkinoidaan uutta Ns-logoa seuroille 
 

2018 Toimihenkilöt Seurakäynnit ja 
tiedotteet 

Organisoidaan Nuori Kulttuuri –
aluetapahtumaan nuorisoseurojen 
harrastustoiminnan esittelypiste 
 

2018 kevät Toimihenkilöt Esittelypiste omalle 
alueelle. 

Viestintäsuunnitelma 
(tapahtumakohtainen) 
 
  

jatkuvasti Toimihenkilöt Viestintäsuunnitelma 
laaditaan aina yhdessä 
muun toiminnan 
suunnittelun kanssa.  

Ns –lehti 
Hyödynnetään lehteä tiedotuskanavana 

jatkuvasti Toimihenkilöt Aktiivisesti osallistutaan 
lehden tekoon ja 
kehittämiseen. 

Sähköinen jäsentiedote Herkkumeili 
 

jatkuvasti Toimihenkilöt Vähintään kerran kuussa 
lähetetään tiedote 

Järjestön uutiskirjeet: 
Järjestön uutiskirje 
Tanssin uutiskirje 
Teatterin uutiskirje 
Ohjaajakirje 

jatkuvasti Toimihenkilöt Tuotetaan sisältöä ja 
markkinoidaan 
uutiskirjeitä sekä 
välitetään niitä seuroille. 

Kansalaisfoorumi-lehti  
Lehti ilmestyy alkuvuodesta 2018 ja se 
on luettavissa myös verkossa. 
Palveluesite 
Kansalaisfoorumin palveluesite 
jäsenille, Koulutusta, kulttuuria ja 
kansalaistoimintaa. 
 

2018 
 
 
2018 

SKAF 
Koulutussuunnittelija 
 
SKAF 
Koulutussuunnittelija 

Kansalaisfoorumi-
lehdestä löytyy tietoa 
toiminnasta ja palveluista 
 
Painettuna ja sähköisenä 
https://kansalaisfoorumi.
fi/keita-
olemme/jasenjarjestot/ 

Nuora – intranet 
Sisäinen viestintä/tallennus 
 

jatkuvasti Toimihenkilöt Viedään tiedostot, 
muistiot ym. asiakirjat 
Nuoraan. 

Skype for business 
Neuvottelut/kokoukset 
 

jatkuvasti Toimihenkilöt Osallistutaan ja 
hyödynnetään. 

 Some 
FB, Instagram, Twitter,  
 

jatkuvasti Toimihenkilöt Osallistutaan ja 
hyödynnetään. 

Aluetoimiston kotisivut 
http://etelahame.nuorisoseurat.fi/ 

jatkuvasti Toiminnanohjaaja Kehitetään ja päivitetään 
sivuja aktiivisesti. 

 
 

https://kansalaisfoorumi.fi/keita-olemme/jasenjarjestot/
https://kansalaisfoorumi.fi/keita-olemme/jasenjarjestot/
https://kansalaisfoorumi.fi/keita-olemme/jasenjarjestot/
http://etelahame.nuorisoseurat.fi/
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4. Henkilöstö ja talous 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 
 

Avin avustushakemus lasten ja nuorten 
toimintaan. Avustetaan 
jäsenyhdistyksiä hakemisessa. 
 
 

2018 Toiminnanohjaaja Haetaan ja saadaan 
5.000 euroa. 
Aktivoidaan seuroja 
hakemaan. 

Yleisavustus 
Muut avustukset 

2018 Talous- ja hallintosihteeri 
Toiminnanjohtaja 
 

75.000 euroa 
10.000 euroa 

Jäsenmaksut 
Hermanni ja Hermanska –arvot 
Matti Sippola -seura 

2018 Toimihenkilöt 9,00€/jäsen 
uusia arvoja 5 
uusia jäseniä 2 

Etelähämäläisen Nuorisoseuratyön 
Tukirahasto   

 

jatkuvasti Pääsihteeri 
Toiminnanjohtaja 

Rahaston hoitokunta 
kokoontuu vuoden 
aikana kaksi kertaa 

Henkilöstö 2018 Toiminnanjohtaja Toiminnanjohtaja 
Toiminnanohjaaja 
Talous- ja hallintosiht. 
Puvustonhoitaja 
Työllistämishanke 3 
henkeä 
IP –ohjaajat 6 henkeä 
Lisäksi harjoittelijoita 
ym. 

TyHy-toiminta 
Aluetoimiston 
Järjestön 

2018 Toiminnanjohtaja Vuoden aikana yhdessä 
toimihenkilöiden 
kanssa suunnitellaan ja 
toteutetaan toimintaa. 
Osallistutaan järjestön 
yhteiseen toimintaan.  

Työntekijäpäivät 8.-11.5. 
4.-6.9. 

Toimihenkilöt Osallistutaan päiville 

 
5. Liitteet  

• Alueen tapahtumakalenteri 
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Nuorisoseurat Häme 
 

Toimintasuunnitelma 2018 
 
 
Johdanto 
 
Aluetoimistojen tehtävänä on toimia paikallisten nuorisoseurojen tukena Nuorisoseurastrategian 
mukaisesti sekä kehittää ja mahdollistaa alueella tehtävää kulttuurista lapsi- ja nuorisotyötä.  
 
Aluetoimiston vuoden 2018 toimintaa ohjaa nuorisoseurastrategia ja kolmivuotisohjelma. 
Nuorisoseurat Häme palvelee jäsenseuroja omalla toimialueellaan. 
 
Hämeen aluetoimiston tavoitteina ja tärkeimpinä toimenpiteinä vuonna 2018 on: 

o Kehitämme uusia toimintamalleja ja ylläpidämme vanhoja  
- Nuorisoseuratoiminnan volyymin kasvattaminen Hämeessä: Harrastava iltapäivä -
toiminta, iltapäivä- ja aamupäiväkerhot, Luova lava -leirit ja harrasteryhmät 
pikkulapsiperheille tuodaan pysyvästi Tampereen kasvukeskukseen ja sen lähialueille 
- Tapahtumien ja tapaamisten järjestäminen ja vakiinnuttaminen alueella sekä 
paikallisseurojen innostaminen ja sitouttaminen mukaan kohtaamisiin 
- Yhteistyön monet muodot Satakunnan ja Varsinais-Suomen Nuorisoseurojen kanssa, 
Tampereen kaupungin kanssa ja paikallisseurojen kanssa 

o Kehitämme vapaaehtoistoimijoiden rekrytointimenetelmiä  
 
- Kehitetään vuorovaikutusta ja yhteistyömuotoja paikallisseurojen kanssa: tavoitteena 
kasvattaa toiminnan volyymia, ylpeyttä omasta nuorisoseuralaisuudesta ja vakiinnuttaa 
yhteistyö aluetoimiston kanssa 
-  Järjestetään seuroille erilaisia kohtaamisen paikkoja aluetapaamisten, seurakäyntien, 
ohjaajien olohuoneen ja koulutusten muodossa. Tapaamisten pääpaino on uusien 
vapaaehtoisten rekrytoinnissa ja uuden toiminnan käynnistämisessä 
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o Näymme upeasti ulospäin organisaation eri tasolla  
- Panostetaan Aluesanomien ulkoasuun ja sisältöön yhteistyössä Satakunnan kanssa. 
- Panostetaan kuukausikirjeiden ulkoasuun ja sisältöön yhteistyössä Satakunnan kanssa.  
- Kasvatetaan ylpeyttä nuorisoseuralaisuudesta sosiaalisen median ja muiden 
viestintäkeinojen avulla 
- Osallistutaan paikallisiin ja alueellisiin verkostoihin ja kasvatetaan siten tietoisuutta 
nuorisoseuratoiminnasta potentiaalisille yhteistyökumppaneille 
 

1. Harrastustoiminnan tuki 
 
 

1.1 Toiminta 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -

tehtävät 
Tavoite 

Luova lava lapsille 
- leirikonseptin juurruttaminen osaksi 
Tampereen kaupungin 
päiväleiritarjontaa  
 
- Luova lava –konseptin 
markkinoiminen paikallisille seuroille 
seurakäynneillä ja aluetapaamisissa 
syksyllä 2018 
 
- Kannustetaan paikallisseuroja 
osallistumaan Nuorisoseurojen LLL- 
toiminnan järjestäjän ja leiriohjaajan 
kyselyyn ja kehitetään toimintaa 
Hämeessä vastausten mukaan 
 
- LLL-toiminnan bench markkaus 
Satakunnan Nuorisoseuroilta ja 
toimintakonseptin kehittäminen 
yhteistyössä 

 
Kesä 2018 
 
 
 
Syksy 2018 
 
 
 
Kevät ja syksy 
2018 
 
 
 
 
Kevät 2018 

 
Toiminnanohjaaja + 
Tampereen kaupunki 
 
 
Toiminnanohjaaja 
 
 
 
Toiminnanohjaaja + 
Harrastustoiminnan 
tuki -verkosto 
 
 
 
Toiminnanohjaajat 
Hämeessä ja 
Satakunnassa 

 
2–4 Luova lava 
lapsille -leiriä  
 
 
1–5 seuraa järjestää 
LLL-leirin kesällä 2019 
 
 
10-20 jäsenseuraa 
vastaa kyselyyn 
 
 
 
 
1–5 uutta seuraa 
järjestää LLL-leirin 
kesällä 2019 

Ohjaajien olohuone 
- Hämeessä toteutetaan monialainen 
ohjaajien verkostoitumistapaaminen 
liiton valmiin Ohjaajien olohuone –
konseptin mukaan 
 
- Tiedotetaan paikallisseurojen 
ohjaajia uudistuneiden Ohjaajien 
olohuone -tiedotusmateriaaleja 
hyödyntäen 
 
- Markkinoidaan liiton 
kerhotoiminnan oppaita, koulutuksia 
ja valmiita toimintamalleja (Tempoa 
tenaviin, Täpinää tassuihin, Luova lava 
lapsille -konseptit) ohjaajien työn 
tueksi  
 

Kevät 2018 Toiminnanohjaaja + 
Teatteriagentti- ja 
Kansantanssin 
kääntöpiiri -verkostot 

 
 
 
Ohjaajien 
olohuoneessa 
luodaan Hämeen 
ohjaajaverkosto ja 
sen toimintatavat; 
koulutukseen 
osallistuu 10–15 
ohjaajaa Hämeen 
alueelta 
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Tempoa tenaviin 
- Tempoa tenaviin -toiminnan 
volyymia nostetaan uusilla ryhmillä 
Tampereen kaupungin alueella  
 
- Toiminnan markkinointia, tiedotusta 
ja ilmoittautumista kehitetään uusien 
tiedotus- ja markkinointimateriaalien, 
liiton päivitettyjen palvelujen 
(jäsenrekisteri, verkkokauppa) ja 
uusien ryhmien myötä 
 
 
- TT-konseptin markkinoiminen 
paikallisille seuroille seurakäynneillä 
ja aluetapaamisissa syksyllä 2018 
 

 
Kevät ja syksy 
2018 
 
 
Syksy 2018 
 
 
 
 
 
 
 
Syksy 2018 

 
Toiminnanohjaaja 
 
 
 
Toiminnanohjaaja + 
Harrastustoiminnan 
tuki -verkosto, 
Seuratoiminnan tuki –
verkosto 
 
 
 
Toiminnanohjaaja 

 
5–15 Tempoa 
tenaviin -ryhmää 
Tampereen 
kaupungin alueella 
Ryhmät löytävät 
harrastajat, tiedotus 
on koordinoitua, 
palvelut ovat 
käyttäjäystävällisiä  
 
 
 
1–3 uutta Tempoa 
tenaviin ryhmää 
Hämeessä 

Iltapäivä- ja 
aamupäiväkerhotoiminta 
- ip- ja ap-kerhotoiminnan 
käynnistäminen Tampereen 
kaupungin kanssa osana 
kumppanuussuunnitelmaa   

 
 
Syksy 2018 

 
 
Toiminnanohjaaja ja 
Tampereen kaupunki 

 
 
2–3 iltapäivä- ja/tai –
aamupäiväkerhoa 1.–
2. luokkalaisille 
lapsille 

Harrastava iltapäivä –toiminta 
- Nuorisoseurat Häme tuottaa 
Tampereen kaupungille Harrastava 
iltapäivä -toimintaa. Harrastavan 
iltapäivätoiminnan sisältöjä ovat 
esimerkiksi tanssi ja sirkus 

 
Syksy 2018 

 
Toiminnanohjaaja + 
Tampereen kaupunki 

 
Toimintaa 
järjestetään kolmeen 
kaupunginosaan 
(esimerkiksi Annalan 
koulutalo, Sammon 
koulutalo ja 
Kissanmaan koulu) 

Perhesirkus, sirkuskerhot, 
vauvasirkus 
- Tuetaan sirkustoiminnan kasvua 
Nuorisoseurat Hämeen alueella 

 
 
Kevät ja syksy 
2018 

 
 
Toiminnanohjaaja 
paikallisseurojen 
kanssa 

 
 
Käynnistetään 
sirkustoimintaa 1–3 
jäsenseurassa, esim. 
Kangasala, Tammela 

1.2 Koulutus 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -

tehtävät 
Tavoite 

KNoppi-koulutus 
- koulutuksen kehittäminen tarpeita 
vastaavaksi ja kohderyhmän 
tavoittavaksi ja sitouttavaksi 
Satakunnan Nuorisoseurojen kanssa 
- KNoppi-koulutuksen tiedottamisen 
ja markkinoinnin kehittäminen 
Satakunnan Nuorisoseurojen kanssa 
 
- koulutuksen järjestäminen alueella 
kysynnän mukaan 

 
Kevät 2018 
 
 
 
 
 
 
 
Syksy 2018 

 
Toiminnanohjaajat 
Hämeessä ja 
Satakunnassa 
 
 
 
 
 
Toiminnanohjaajat 
Hämeessä ja 
Satakunnassa 

 
KNoppi-koulutus on 
toivottu ja odotettu 
koulutus 
Nuorisoseurojen 
nuorten keskuudessa  
 
 
 
KNoppi-koulutus 
toteutuu seuraavalla 
kerralla 15 osallistujalla  
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Suunnitellaan ja järjestetään 
Ohjaajien olohuone yhteistyössä 
SKAFin kanssa. Koulutetaan ohjaajia 
järjestötoimintaan. 
 

Kevät 2018 Toiminnanohjaaja + 
SKAF 

Koulutukseen osallistuu 
10–15 alueen ohjaajaa 

Markkinoidaan aktiivisesti 
valtakunnallisia koulutuksia 
aluekirjeessä, Aluesanomissa ja 
kuukausitiedotteessa 
 

Koko vuosi 2018 Toiminnanohjaajat 
Hämeessä ja 
Satakunnassa 

Valtakunnalliset 
koulutukset ovat 
paikallisseuran silmin 
kiinnostavia ja 2–5 
paikallisseuraa 
osallistuu 
valtakunnallisiin 
koulutuksiin 

 
1.3. Tapahtumat 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Järjestetään lasten taidekatselmus 
Kalkkareitten Kulttuurikeikka 
Jokioisilla 7.-8.4.2018  
 

Kevät 2018 Toiminnanohjaaja + 
järjestävä 
paikallisseura 

200 osallistujaa 
Kalkkareitten 
Kulttuurikeikkaan: 
Hämeestä 120 
osallistujaa  

Järjestetään paikallisten 
Nuorisoseurojen Open stage -lava 
Pispalan Sottiisissa 13.-17.6.2018 
 

Kesä 2018 Toiminnanohjaaja + 
Nuorisoseurojen 
tapahtumien 
osaamiskeskus  

5–10 Nuorisoseuraa 
esittelee toimintaansa 
Pispalan Sottiisissa 
Tampereen keskustassa  

Ramppikuume 2018: osallistuminen 
ja alueellinen tiedotus 

Kevät 2018 Toiminnanohjaaja Hämeestä osallistuu 1–
3 teatteriryhmää 
Ramppikuumeeseen 

Lasten Pirkkaset -festivaali ja 
perhepäivän toteutus 

Helmikuu 2018 Toiminnanohjaaja Osallistutaan avoimella 
Tempoa tenaviin –
tunnilla ja 
perhepäivällä 
Tampereen kaupungin 
festivaaliin 

Lasten oikeuksien päivän tapahtuma 
yhteistyössä Tampereen kaupungin ja 
järjestöverkoston kanssa 

Marraskuu 2018 Toiminnanohjaaja Osallistutaan työpajalla 
Lapsen oikeuksien 
päivän tapahtumaan 

Kannustetaan paikallisseurojen 
nuorten ryhmiä osallistumaan Nuori 
Kulttuuri SOUNDS -aluetapahtumaan 
ja järjestetään tapahtuma 
yhteistyössä Tampereen kaupungin 
kanssa 

Kevät 2018 Toiminnanohjaaja Tampereen 
aluetapahtuma on 
suosittu ja onnistunut 
kokonaisuus 

Markkinoidaan aktiivisesti  
valtakunnallisia tapahtumia 

Koko vuosi 2018 Toiminnanohjaaja Markkinoidaan 
koulutuksia eri 
medioissa ja 
henkilökohtaisissa 
seurojen tapaamisissa 
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1.4. Kehittäminen 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Aktiivinen yhteistyö oman alueen 
NUVA –oppilaitosten kanssa  

Syksy 2018 Toiminnanohjaaja Esitellä Nuorisoseuroja 1–
2 Nuoriso- ja vapaa-ajan 
ohjaajan koulutusta 
tuottavassa 
oppilaitoksessa 
Tampereen seudulla  

Kumppanuussuunnitelman edelleen 
kehittäminen Tampereen kaupungin 
kanssa 

Koko vuosi 2018 Toiminnanohjaaja, 
Toimialajohtaja 
Tapahtumien 
osaamiskeskus, 
Tampereen 
kaupungin työryhmä 

Toteuttaa onnistuneesti 
koko vuosi 2018 
kumppanuussuunnitelma
a ja kehittää 
kumppanuussuunnitelma 
2019 

 
 
2. Seuratoiminnan tuki 

 
 

2.3. Kansalaistoiminta 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -

tehtävät 
Tavoite 

Jäsenseurakäynnit paikallisseuroihin, 
joissa kerrotaan erilaisista 
harrastustoiminnan mahdollisuuksista 
ja liiton ajankohtaisista asioista ja 
tapahtumista 

Loppukevät  ja 
syksy 2018 

Toiminnanohjaaja 45/49 paikallisseuraa 
tavataan 
henkilökohtaisesti 
loppukevään ja syksyn 
aikana 

Neljä aluetapaamista, joissa 
järjestetään järjestökoulutus 
johtokunnille  

syksy 2018 Toiminnanohjaaja Järjestetään 4 
tapaamista, joissa 
kussakin edustus 50% 
alueen seurasta 

Järjestetään alueellinen 
Nuorisoseurafoorumi yhdessä 
Satakunnan Nuorisoseurojen ja 
Varsinais-Suomen Nuorisoseurojen 
kanssa 
 

Maaliskuu 2018 Toiminnanohjaajat 
Hämeessä ja 
Satakunnassa 

15–20 seuraa osallistuu 
tapaamiseen: 
osallistuneista seuroista 
70% osallistuneista 
seuroista tekee oman 
kasvu- ja 
kehittämissuunnitelman 

Kannustetaan jäsenseuroja 
osallistumaan 
Nuorisoseurakokoukseen Joensuussa 
28.–30.9.2018 
 

Kevät 2018 Toiminnanohjaaja 8–12 jäsentä osallistujaa 
Hämeestä 
Nuorisoseurakokokseen 
 

Ansioituneiden 
nuorisoseuratoimijoiden 
huomioiminen: Pyydetään ehdotuksia 
Hämeen paikallisseuroista Vuoden 
ohjaajaksi, Vuoden nuorisoseuraksi, 
Vuoden nuorisoseuralaiseksi, Vuoden 

Koko vuosi 2018 Toiminnanohjaaja Vapaaehtoistoimijoiden 
ja -toiminnan arvostus 
lisääntyy: Paikallisseurat 
kokevat olevansa osa 
suurempaa yhteisöä 
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Hermanniksi tai Hermanskaksi, 
Vuoden teatteri- ja tanssiteoksi ja 
Vuoden kansantanssikiltaan. 

Nuorisoseurarekisteri: Perehdytetään 
paikallisseurat uuden rekisterin 
käyttöön 

Kevät 2018 Toiminnanohjaaja Tiedonvälitys seurasta 
liittoon yksinkertaistuu, 
jäsentietojen 
päivittäminen on 
helppoa ja mielekästä 

 
2.4. Koulutus 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Järjestetään johtokunnille 
järjestökoulutus osana aluetapaamisia 

Syksy 2018 Toiminnanohjaaja Nuorisoseuratoiminnan 
tuntemuksen 
kasvattaminen, uusien 
aktiivisten 
toimihenkilöiden 
kannustaminen liiton 
valtakunnallisiin 
työryhmiin, 
valtuustoon ja 
hallitukseen 

 
2.5. Tapahtumat 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Alueellinen Nuorisoseurafoorumi 
(Häme & Satakunta ja Varsinais-
Suomi) 

Maaliskuu 2018 Toiminnanohjaajat 
Hämeessä ja 
Satakunnassa 

15–20 seuraa osallistuu 
Alueelliseen 
Nuorisoseurafoorumiin 

 
2.6. Kehittäminen 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Alueellisten tapaamisten edelleen 
kehittäminen ja järjestökoulutuksen 
suunnittelu yhdessä Satakunnan 
Nuorisoseurojen ja SKAFin kanssa 

Kevät 2018 Toiminnanohjaajat 
Hämeessä ja 
Satakunnassa ja 
SKAF:n työntekijä 

Aluetapaamiset ja 
niiden koulutukset ovat 
laadukkaita ja 
vastaavat 
järjestökentän 
tarpeisiin 

 
3. Viestintä, markkinointi ja vaikuttaminen 
 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja 

-tehtävät 
Tavoite 
 
 

Noudatetaan liiton viestintästrategiaa 
ja graafista ilmettä kaikissa julkaisuissa 
 

Koko vuosi 
2018 

Toiminnanohjaaja Nuorisoseurat Hämeen 
ilme ja ulkoasu 
noudattaa liiton 
viestintälinjaa ja tukee 
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viestintästrategian 
toteutumista 

Markkinoidaan omaa Nuorisoseurat-
logoa kaikille paikallisseuroille 
 

 Koko vuosi 
2018 

Toiminnanohjaaja Vuoden 2018 loppuun 
mennessä 10–15 seuraa 
on ottanut 
Nuorisoseurat-logon 
käyttöön 

Aluesanomat-jäsenlehti 
- Osallistutaan jäsenlehden 
toimitukseen ja koordinointiin yhdessä 
Satakunnan kanssa 
 
 
- Kehitetään Aluesanomien sisältöä 
yhdessä Nuorisoseurat Satakunnan 
kanssa ja innostetaan paikallisseuroja 
uutisoimaan toiminnastaan 

 
maaliskuu, 
kesäkuu, 
syyskuu, 
joulukuu 
 
Kehittäminen: 
kevät 2018, 
innostaminen: 
koko vuosi 
2018 

 
toiminnanohjaajat 
Satakunnassa ja 
Hämeessä 
 
 
Toiminnanohjaajat 
Hämeessä ja 
Satakunnassa 

 
4 lehteä, 440 
vastaanottajaa 
 
 
 
Aluesanomat on tärkeä 
uutisointikanava seuroille 
ja paikallisseurat 
lähettävät juttuvinkkejä 
oma-aloitteisesti 

Sähköinen kuukausitiedote 
- Julkaistaan kuukausittain sähköinen 
tiedote yhdessä Nuorisoseurat 
Satakunnan ja Varsinais-Suomen 
kanssa, kootaan alueellisesti ja 
valtakunnallisesti merkittävät asiat 
tiedotteeseen 
 
- Kehitetään kuukausitiedotteen 
sisältöä yhdessä Satakunnan 
Nuorisoseurojen kanssa ja innostetaan 
paikallisseuroja uutisoimaan 
toiminnastaan 

 
11 krt 
vuodessa (ei 
heinäkuu 
 
 
 
 
Kehittäminen: 
kevät 2018, 
innostaminen: 
koko vuosi 
2018 

 
Toiminnanohjaajat 
Hämeessä ja 
Satakunnassa  
 
 
 
 
Toiminnanohjaajat 
Hämeessä ja 
Satakunnassa 

 
11 kirjettä, 170 
vastaanottajaa 
 
 
 
 
 
Kuukausitiedote on 
tärkeä uutisointikanava 
seuroille ja 
paikallisseurat lähettävät 
juttuvinkkejä oma-
aloitteisesti  

Markkinoidaan ja esitellään 
Nuorisoseurojen tarjoamaa 
harrastustoimintaa alueellisissa ja 
paikallisissa tapahtumissa, esim. 
Hämeen Puistofiesta ja Tampereen 
päivä 
 

Koko vuosi 
2018 

Toiminnanohjaaja 
ja paikallisseurat 

Markkinoida 
aluetoimiston ja 
paikallisseurojen 
toimintaa ja uusia 
harrasteryhmiä 

Organisoidaan Nuori Kulttuuri -
aluetapahtumaan Nuorisoseurojen 
harrastustoiminnan esittelypiste 

Kevät 2018 Toiminnanohjaaja Markkinoida 
aluetoimiston ja 
paikallisseurojen 
toimintaa ja uusia 
harrasteryhmiä 

 
 
4. Henkilöstö ja talous 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 
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Aluetoimistossa työskentelee 
toiminnanohjaaja 

Koko vuosi 
2018 

Toiminnanjohtaja, 
Toiminnanohjaaja  

Toiminnanohjaajan 
työsuhteen jatkuvuus 
taataan syyskuun 2018 
jälkeen 

Ip- ja ap-toiminnan ohjaajien 
palkkaaminen 

Kevät 2018 Toiminnanohjaaja Työllistetään 2–3 
iltapäiväkerho-ohjaajaa 
Nuorisoseurojen 
kerhoihin Tampereelle 

Harrastava iltapäivä -
kerhotoimintaohjaajien palkkaaminen 

Kevät 2018 Toiminnanohjaaja Työllistetään 1–2 
kerhotoiminnan 
ohjaajaa 
Nuorisoseurojen 
kerhoihin Tampereelle 

Tempoa tenaviin -ohjaajan 
palkkaaminen 

Kevät 2018 Toiminnanohjaaja Työllistetään 5–15 
viikoittaiseen Tempoa 
tenaviin –ryhmään osa-
aikainen 
tanssinopettaja 

Luova lava lapsille -päiväleirien 
ohjaajien palkkaaminen 

Kevät 2018 Toiminnanohjaaja Työllistetään 4–10 
päiväleiritoiminnan 
ohjaajaa Luova lava 
lapsille -leireille. 
Työllistetyistä 60% on 
nuoria alle 29-vuotiaita. 

 
5. Liitteet  

• Alueen tapahtumakalenteri 
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Nuorisoseurat Keski-Suomi 
 

Toimintasuunnitelma 2018 
 
 
 
Johdanto 
Aluetoimistojen tehtävänä on toimia paikallisten nuorisoseurojen tukena Nuorisoseurastrategian 
mukaisesti sekä kehittää ja mahdollistaa alueella tehtävää kulttuurista lapsi- ja nuorisotyötä.  
 
Aluetoimiston toimintaa ohjaa nuorisoseurastrategia ja kolmivuotisohjelma. 
 
Keski-Suomen aluetoimisto palvelee jäsenseuroja omalla toimialueellaan. 
 
Keski-Suomen aluetoimiston tavoitteena vuonna 2018 on: 
 
*Nuorisoseurojen harrastustoiminta on laadukasta, tasa-arvoista ja tavoittaa uusia harrastajia  
*Nuorisoseura on haluttu vapaaehtoistoiminnan paikka  
*Tiedostamme oman toimintamme merkityksen ja arvon sekä kerromme sen myös muille. 
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1. Harrastustoiminnan tuki 
 
 
 

1.1 Toiminta 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -

tehtävät 
Tavoite 

Jälkkäri tarjoaa monipuolista 
tekemistä 1-2. luokkalaisille 
iltapäivisin erilaisissa 
harrastekerhoissa sekä välipalan. 
Aluetoimiston alaisuudessa toimii 
suoraan Jyväskylän Normaalikoulun 
kaksi Jälkkäripistettä, joihin osallistuu 
yhteensä 80-90 lasta. 

Koko vuosi Vastuuohjaajat ja 
muut ohjaajat 
 

Toteutetaan Jyväskylän 
kaupungin tehdyn 
palvelusopimuksen 
mukaisesti. Tavoitteena 
80-90 lasta. 
 

Jälkkäriohjaajat kehittävät ja pitävät 
yllä osaamistaan osallistumalla 
täydennyskoulutukseen 

• uusien ohjaajien 
perehdytyskoulutus syksyisin 
(kaupunki) 

kaikkien ohjaajien 
• Jälkkärikoulutuspäivät 

(kaupunki) 
• hygieniakoulutus 
• ensiapukoulutus 

Aluetoimiston omat koulutukset 
ohjaajille 
 
 

Koko vuosi Vastuuohjaajat ja 
muut ohjaajat 
 

Osallistutaan 
koulutuksiin 

Luova lava –konseptin 
markkinoiminen paikallisille seuroille 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja 
yhdessä muun 
henkilöstön kanssa 

Tavoitteena lisätä 
seurojen järjestämien 
leirien määrää vuoteen 
2017 verrattuna 

Ohjaajien olohuoneiden järjestäminen 
alueen tarpeiden mukaan 
 

Neljä kertaa 
vuoden aikana 

Tanssinopettaja:  
suunnittelu 
 

Suunnitellut 
olohuoneet toteutuvat. 

Folklandia 
 

12.-13.1 Tanssinopettaja, 
toiminnanjohtaja 

Tanssivat 
jäsenseuramme 
osallistuvat. 50 
osallistujaa 

Lasten Leiri / Nuorisoseuragaala 
 

17.-18.2 Toiminnanjohtaja: 
tapahtuman 
organisointi 
Tanssinopettaja:  
opetus ja järjestely 
(konsertti ja 
työpajat) 
Toimistonhoitaja:  
mainonta, tilat, 
tiedottaminen 

100 lasta 



Nuorisoseurat Keski-Suomi -  Toimintasuunnitelma 2018 
 

Vapaaehtoisten palkitseminen  
Valitaan ja palkitaan 
Nuorisoseuragaalassa vuoden  
nuorisoseura, vuoden  
nuorisoseuralainen ja vuoden ohjaaja.  
Valittuja esitetään valtakunnallisten  
palkintojen saajiksi.  
Lisäksi palkitaan muita alueellisia 
toimijoita. Tapahtumassa on lasten 
leirin päätösjuhlassa. 

18.2 Toiminnanjohtaja:  
Yhteistyössä 
Jyväskylän Seudun 
Nuorisoseuran 
kanssa 
 

Palkintogaalan 
osallistuu 50 
nuorisoseuralaista. 
100 leiriläistä 
Palkitaan 10 
seuraa/toimijaa 
 

Tanssiralli 
 

Maaliskuu   

Aikuisten kansantanssileiri 
 

Maalis/Huhti-
kuu 

Tanssinohjaaja, 
yhdessä Saimaan 
nuorisoseurojen 
kanssa 

Keskisuomalaiset 
ryhmät osallistuvat. 

Pispalan Sottiisi 
 

13-17.6 Tanssiohjaaja Keskisuomalaisia 
ryhmiä osallistuu 

SOUNDS 
 

19.5 Toiminnanjohtaja Ollaan mukana 
järjestämässä. 

Luova Lava Leirit 
 

4.6 - 6.7 L&K III hanke: 
rekrytointi 
Toimistonhoitaja: 
ilmoittautumiset, 
laskutus, 
palkkatiedot 

Järjestetään 15 
päiväleiriä. 
Tavoitteena, että 
seurat järjestävät leirit 
itse. 

Hetki Taitelijana 
 

5-7.7 Luovalava leirien 
päätös tilaisuus. 
Luovalava tiimi 

2 esitystä 

Isot 55v. Konsertti 
 

6.10 Tanssinopettaja Osallistutaan 

Pikkujoulutanssit Tapiolassa 
 

23.11 Tanssinopettaja: 
ryhmien esitykset, 
järjestelyt yhdessä 
paikallisseurojen 
kanssa 

Kaikki tanssiseurat 
vähintään mukana 
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1.2 Koulutus 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -

tehtävät 
Tavoite 

Knoppi-koulutuksen toteuttaminen tai 
osallistumisen mahdollistaminen  
 

18.1- 18.2 Toiminnanjohtaja Koulutetaan 6-10 uutta 
kerho-ohjaajaa 

 

Järjestetään alueen tarpeen mukaan 
toimintaa tukevia koulutuksia 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja 
ja L&K III hanke 

Järjestää vähintään 4 
alueellista koulutusta 

Markkinoidaan aktiivisesti 
valtakunnallisia koulutuksia 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja, 
toimistonhoitaja 

Markkinoidaan 

 
 
 

   

1.3 Tapahtumat 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -

tehtävät 
Tavoite 

Järjestetään alueen tarpeen mukaan 
toimintaa tukevia tapahtumia 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja Osallistutaan 4 
jäsenseuran 
tapahtumaan. 

Markkinoidaan aktiivisesti 
valtakunnallisia tapahtumia 
 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja, 
toimistonhoitaja 

Tapahtumat ovat osana 
tiedotuksessamme 

1.4 Kehittäminen 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Aktiivinen yhteistyö oman alueen 
NUVA –oppilaitosten kanssa 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja, 
L&K III hankkeen 
henkilöstö 

Toimisto hyödyntää 
mahdollisuuksien 
mukaan eri alojen 
oppilaitosten 
harjoittelijoita muun 
muassa tapahtuma-
suunnittelussa, 
kulttuurituotannossa, 
kerhotoiminnassa sekä 
toimiston töissä. 

Osallistutaan järjestön 
iltapäivätoimintaverkon työskentelyyn 
ja iltapäivätoiminnan kehittämiseen 

19.1 Vastuuohjaajat, 
toiminnanjohtaja 

Vähintään 3 
osallistujaa. 
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2. Seuratoiminnan tuki 
 
 
2.1. Kansalaistoiminta 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Järjestetään alueellinen 
Nuorisoseurafoorumi yhdessä 
naapurimaakunnan kanssa, 
 

Kevät/syksy Toiminnanjohtaja Tavoitteena lisätä 
osallistujamäärää 
vuoden 2017 
Kasvufoorumiin 
verrattuna. 
 

Markkinoidaan Nuorisoseurakokousta 
paikallisille seuroille 
 

Kevät, kesä, 
alkusyksy 

Koko henkilöstö Tavoitteena tuplata 
osallistujamäärä 
edelliseen kokoukseen 
verrattuna 
 

Seurojen kuuleminen seurakäynneillä 
ja alueellisissa 
Nuorisoseurafoorumeissa 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja Vähintään kerran 
tavoitetaan 
nuorisoseurat vuoden 
aikana. 

Nuorisoseurailta 
 

21.8 Toiminnanjohtaja Mahdollisesti jo 
keväällä NS-foorumina 
Etelä-Pohjanmaan 
nuorisoseurojen 
kanssa. 

Kevätvaltuusto 
 

19.5 Toiminnanjohtaja Alueen valtuutetut 
osallistuvat kokoukseen 

Syysvaltuusto 
 

24-25.11 Toiminnanjohtaja Alueen valtuutetut 
osallistuvat kokoukseen 

Nuorisoseurakokous, Joensuu 
 

28.-30.9 Toiminnanjohtaja, 
koko henkilöstö 

Nuorisoseurakokoukse
en osallistuu 10 
seurasta 20 henkilöä 

 
2.2. Koulutus 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Yhdistystoiminnan koulutus 
(talous ja toiminnan suunnittelu) 

18.1 L&K III hanke Koulutukseen osallistuu 
vähintään 10  
jäsenseuralaista 

Yhdistystoiminnan koulutus 
(vapaaehtoisten johtaminen) 
 

8.2 L&K III hanke Koulutukseen osallistuu 
vähintään 10  
jäsenseuralaista 
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Yhdistystoiminnan koulutus 
(viestintä) 
 

15.3 L&K III hanke Koulutukseen osallistuu 
vähintään 10  
jäsenseuralaista 

 
2.3. Tapahtumat 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Improliiga 2.0 Kevät Toiminnanjohtaja 5-6 joukkuetta. 
Loppuottelu 

Kansainvälinen Nuorisoleiri Keski-
Suomessa kesällä 2016. 
Vastaanotetaan ryhmä Saksasta. 
Haetaan Youth In Action / Erasmus+ -
hankeavustusta 
 

Heinäkuu  Toimistonhoitaja:   
hankkeen 
hakeminen ja tilitys, 
mainostus, 
ilmoittautumiset 

Leirille osallistuu 12+3 
Saksalaista sekä  

12+ 3 Suomalaista 

 
2.4. Kehittäminen 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Ylläpidetään Keski-Suomessa omaa 
KV-toimikuntaa toiminnasta 
kiinnostuneista nuorista. Toimikunnan 
tarkoituksena avustaa ja kehittää 
nuorisovaihtojen toteutusta. 

Koko vuosi Toimistonhoitaja, 
toiminnanjohtaja. 
Ryhmän 
kokoaminen. 

Kv-verkosto kokoontuu 
4 kertaa vuodessa ja 
toteuttaa kv-leiri 
yhteistyössä 
aluetoimiston kanssa 

    

 
 

3. Viestintä, markkinointi ja vaikuttaminen 
 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -

tehtävät 
Tavoite 
 
 

Alueelliset kotisivut: maakunnalliset 
yhteystiedot, tapahtumakalenteri, 
jäsentiedot. Suunnitelmallinen ja 
laadukas tekninen toteutus. 
Fb, Instagram, tapahtumakirje 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja, 
koko henkilöstö 

Välitetään ajankohtaista 
tietoa. 

Markkinoidaan uutta Ns-logoa seuroille 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja, 
koko henkilöstö 

Ainakin 20 seuraa ottaa 
sen käyttöön 

Markkinoidaan ja esitellään 
nuorisoseurojen tarjoamaa 
harrastustoimintaa alueellisissa ja 
paikallisissa tapahtumissa  
 

Koko vuosi Tanssiopettaja 
yhdessä 
tanssiverkoston 
kanssa. 
Toiminnanjohtaja 
aluetoimiston muun 
henkilöstön kanssa 

Näkyvyys tapahtumissa: 
Yläkaupungin yö 
Jyväskylän kesä 
Järjestöjen Myyjäiset 
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Organisoidaan Nuori Kulttuuri – 
aluetapahtumaan nuorisoseurojen 
harrastustoiminnan esittelypiste 
 

Kevät Toiminnanjohtaja Organisoimme 
esittelypisteen ja 
olemme muutenkin 
mukana 

 
 
 
4. Henkilöstö ja talous 
 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -

tehtävät 
Tavoite 
 

Aluetoimiston toimintaa johtaa liiton 
hallitus yhteistyössä liiton pääsihteerin 
kanssa. Aluetoimiston esimiehenä 
toimii liiton toiminnanjohtaja. 
Toimialajohtaja toimii 
toiminnanjohtajan esimiehenä 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja 
toimialajohtaja 

Toimitaan yhteisesti 
sovittujen asioiden 
parissa  

Aluetoimiston henkilöstöön kuuluu 
vuonna 2018 yhteensä 18 henkilöä, 
joista projekteissa työskentelee 3 
henkilöä. Lisäksi toimistossa 
työskentelee eri tehtävissä työhallinnon 
tukia hyödyntäen palkattuja 
työntekijöitä ja työharjoittelijoita. 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja, 
koko henkilöstö 

Toiminnanjohtaja 
(100%),  
toimistonhoitaja (100 
%), Tanssiopettaja 60%  
Iltapäivätoiminnassa 
toimii vakituisena 3 
vastuuohjaajaa. 
Lukukausiksi palkataan 
4-5 määräaikaista 
ohjaajaa.  
  
Hankehenkilöstö 
työskentelee 
aluetoimistolla. 
 
Lisäksi tarvittaessa 
tuntityöntekijöitä 
Jälkkärisijaisina, kerho-
ohjaajina ja muissa 
tehtävissä. 
 

Kevään työntekijäpäivät 
 

8.-11.5 Toiminnanjohtaja, 
tarvittava muu 
henkilöstö 

Osallistutaan 

Syksyn työntekijäpäivät 
 

4.-6.9 Toiminnanjohtaja, 
tarvittava muu 
henkilöstö 

Osallistutaan 

Virkistysiltama 
 

26.1   

 
5. Liitteet  
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• Alueen tapahtumakalenteri 
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Nuorisoseurat Lappi 
Merkittävin kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön toimija Lapissa! 

 
Toimintasuunnitelma 2018 

 
Lapin aluetoimisto on toiminut 1.5.2016 lähtien paikallisten nuorisoseurojen tukena 
Nuorisoseurastrategian mukaisesti sekä kehittänyt ja mahdollistanut alueella tehtävää kulttuurista lapsi- ja 
nuorisotyötä aikaisemmin Lapin nuorisoliiton kautta. Lapin alueella toimii 37 nuorisoseuraa ja niissä jäseniä 
on noin 2 200. Maakunnassa jäsenseuroilla on nuorisoseuratoimintaa, jossa tehdään oman perustoiminnan 
lisäksi yhteistyötä kyläyhdistysten, kuntien, oppilaitosten ja urheiluseurojen kanssa. 
Nuorisoseuratoiminnalla on Lapissa tärkeä merkitys harvaanasuttujen alueiden elinvoimaisuuden ja 
perheiden hyvinvoinnin kannalta.  
 
Lapin aluetoimiston tehtävänä on jäsenjärjestöjen tukeminen ja toiminnan kehittäminen sekä uusien 
jäsenten hankinta ja maakunnallisen nuorisoseuratoiminnan näkyvyyden parantaminen. Aluetoimiston 
tehtävänä on myös koulutusten ja tapahtumien turvaaminen ja kehittäminen sekä yhteistyön lisääminen 
alan järjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Lisäksi Lapin aluetoimisto toteuttaa iltapäiväkerhotoimintaa ja 
teatterikoulutoimintaa Rovaniemellä ja järjestää Luova lava –leiritoimintaa yhteistyössä jäsenseurojen 
kanssa.  Aluetoimisto tuottaa myös lappilaisten lasten ja nuorten teatteritapahtuma NASTAn, 
harrastajateatteritapahtumia sekä Folklore festivaali Jutajaiset vuosittain. 
 
Kulttuurista lapsi- ja nuorisotyötä ohjaa Lapissakin valtakunnallinen nuorisoseurastrategia ja 
kolmivuotisohjelma.  
 
Lapin aluetoimiston toiminnan 3 painopistettä vuonna 2018: 
 

- Jäsenjärjestöjen toiminnan kehittäminen (toimintatiedot ajantasalle rekisteriin, jäsenet 
tiiviimmin mukaan maakunnallisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin, molemminpuolinen 
tiedottaminen) 

- Kerhotoiminnan toimintamallien ja tunnettuuden kehittäminen sekä jäsenjärjestöissä että 
aluetoimistossa 

- Oppilaitosten, järjestöjen ja kuntien sivistystoimijoiden yhteistyö. Lapin 
ammattikorkeakoulun nuorten yhteinen brändityö ja tapahtumaosaaminen, Rovalan Nuoret 
ry:n yhteinen kerho- ja hankeyhteistyö, Lapin ammattiopiston ja kuntien nuva toimijoiden 
kanssa tehtävä yhteistyö. 
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1. Harrastustoiminnan tuki 
 
 

1.1 Toiminta 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -

tehtävät 
Tavoite 

Kehitetään luova lava kerhotoimintaa 
Lappiin sekä järjestetään itse luova 
lava -kerhotoimintaa. 

Koko vuosi Kerhotoiminnan 
vastaava 

Järjestetään itse 1 
luova lava -kerho. 2 
seurassa on luova lava -
kerhoja. 
 

AVI-avustuksista tiedottaminen ja 
koordinointi  
Haetaan ja koordinoidaan avustusta 
alueen nuorisoseurojen kerho- ja 
leiritoimintaan.  
 

Loka-joulu Toiminnanjohtaja 3 seuraa 

Järjestetään Luova lava –päiväleirejä 
Rovaniemellä.  
Autetaan seuroja järjestämään luova 
lava lapsille päiväleirejä. 
 

Koko vuosi Kerhotoiminnan 
vastaava ja 
Toiminnanohjaaja 

Järjestetään 2-3 Luova 
lava –päiväleiriä 
Rovaniemellä. 2 
paikallisseurassa 
järjestetään luova lava 
–päiväleirejä.  
 

Young Art –teatterikoulun 
järjestäminen 7-19 -vuotiaille 
 

Koko vuosi Kerhotoiminnan 
vastaava ja 
Toiminnanohjaaja 

60 lasta ja nuorta, 
yhteistyön 
tiivistäminen ja 
kehittäminen 
ammattiteatterin ja 
nuorisopalveluiden 
kanssa 
 

Lapin aluetoimisto toimii lakisääteisen 
iltapäiväkerhon ylläpitäjänä 
Rovaniemellä. 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja Iltapäiväkerhon 
ylläpitäminen ja 
kehittäminen. 

1.2 Koulutus 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -

tehtävät 
Tavoite 

Järjestetään Knoppi- koulutus  Alkuvuosi ja 
loppuvuosi 

Kerhotoiminnan 
vastaava ja 
toiminnanohjaaja 

10 osallistujaa eri 
puolilta Lappia 

 

Järjestetään Ohjaajien olohuone, 
missä kartoitetaan koulutustarpeita 

Kevät Toiminnanjohtaja ja 
kerhotoiminnan 
vastaava 

Teatteritoimijat, 
ohjaajat 

Markkinoidaan aktiivisesti 
valtakunnallisia koulutuksia. 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja Markkinoitu 



LAPIN TOIMINTASUUNNITELMA 2018  PAULA KÄHKÖNEN 
Nuorisoseurat Lappi -  Toimintasuunnitelma 2018 
 

Järjestetään harrastustoimintaa 
tukevaa koulutusta. Yhteistyössä 
myös Kansalaisfoorumi. 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja ja 
kerhotoiminnan 
vastaava 

Järjestetään vähintään 
2 koulutusta. 

1.3 Tapahtumat 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -

tehtävät 
Tavoite 

Jäsenseurojen ja 
yhteistyökumppaneiden 
harrastustoiminnan sekä lasten ja 
nuorten tapahtumat 

Koko vuosi Kerhotoiminnan 
vastaava ja 
toiminnanjohtaja 

Nuorisoseuratoiminnan 
edistäminen ja 
näkyminen 
tapahtumissa: 
-RolloWappu 1.5 

NASTA –teatteritapahtuma lapsille ja 
nuorille Rovaniemellä  

 

26.-27.5. Kerhotoiminnan 
vastaava, 
Toiminnanohjaajat 

-  100 nuorta ja lasta 
estradilla 
-  300 – 500 katsojaa 
-näkyvyyttä 
nuorisoseuroille  
-  lasten ja nuorten 
yhteisöllisyyden 
lisääminen 

JUTAJAISET folklore festivaali 
Aito, juureva folk-tapahtuma täynnä 
pohjoisen kulttuurin osaamista, 
ruokaa, työpajoja ja esityksiä. 
Musiikki, poikkitaiteellisuus, 
kansaperinne 
(oma toiminta- ja 
budjettisuunnitelma) 
 
 

29.6.-1.7. toiminnanjohtaja, 
tapahtumasihteeri, 
tuotantokoordinaatt
ori, Jukka Heinämäki 
ja työryhmä sekä 
aluetyöryhmä, 
Rovaniemen 
kaupunki, 
oppilaitokset 

3 päivää 
Lipunmyyntitavoite 
Katsojatavoite 
Medianäkyvyys 
 

Markkinoidaan aktiivisesti 
valtakunnallisia tapahtumia. 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja Tapahtumissa 
osallistujia. 

1.4 Kehittäminen 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Tehdään yhteistyötä alueen NUVA –
oppilaitosten ja sivistystoimijoiden 
kanssa. 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja Yhteiset tempaukset 
nuorten hyvinvoinnin 
edistämiseksi, vierailut 
oppilaitoksissa, 
harjoittelupaikkoja 
nuorisoseuroilta 

Osallistutaan järjestön 
iltapäivätoimintaverkon työskentelyyn 
ja iltapäivätoiminnan kehittämiseen. 
 

Tapaaminen 
19.1. 

Toiminnanjohtaja ja 
kerhotoiminnan 
vastaava 

Osallistuttu 
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Haetaan ja selvitetään 
mahdollisuuksia lasten ja nuorten 
kulttuurisen harrastustoiminnan ja 
hyvinvoinnin tukemiseksi eri 
hankkeiden avulla. 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja Haetaan vähintään 1 
hanketta. 

 
 
2. Seuratoiminnan tuki 

 
 
2.1. Kansalaistoiminta 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Markkinoidaan Nuorisoseurakokousta 
paikallisille nuorisoseuroille. 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja Tavoitteena tuplata 
osallistujamäärä 
edelliseen kokoukseen 
verrattuna 
 

Huolehditaan, että 
nuorisoseurarekisterissä on kaikkien 
jäsenseurojen luottamushenkilöiden 
ja ohjaajien ajantasaiset yhteystiedot. 
 

31.3. mennessä Toiminnanjohtaja Tiedot ovat ajantasalla 

Huolehditaan, että seurojen 
toimintatiedot on palautettu 
nuorisoseurarekisteriin. 
 

31.3. mennessä Toiminnanjohtaja Toimintatiedot kerätty 
100 % 

Osallistutaan nuorisoseurarekisterin 
kehittämiseen. 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja ja 
kerhotoiminnan 
vastaava 

Osallistuttu 

Paikallisilta toimijoilta kerättyjen 
esitysten perusteella valitaan vuoden 
nuorisoseura, vuoden 
nuorisoseuralainen, vuoden ohjaaja 
sekä vuoden hermanni/hermanska. 
 

Kevät Toiminnanjohtaja Tunnustukset jaettu 

Tehdään esityksiä valtakunnallisten 
tunnustusten saajista alueelta. 

Kevät Toiminnanjohtaja Esitykset tehty 

Kannustetaan paikallisia toimijoita 
hakemaan ansiomerkkejä puoltamalla 
näitä.  

Koko vuosi Toiminnanjohtaja Kannustettu 

Toteutetaan vuoden aikana alueelliset 
seurakäynnit ja tehdään tarvittaessa 
seurakäyntejä myös yksittäisiin 
seuroihin. Lisäksi soittokierros 

Syksy-kevät Toiminnanjohtaja Alueelliset ja yksittäiset 
seurakäynnit tehty ja 
seurat soitettu läpi. 
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seuroihin, jotka eivät osallistu 
tapaamisiin. 

Joka seuraan ollaan ainakin kerran 
vuodessa yhteydessä jollakin tavalla 
esimerkiksi soittamalla tai 
sähköpostilla. 
 
Kuullaan ja kuunnellaan seurojen 
tarpeita ja haasteita. 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja  Kontaktoitu. 

Puolletaan 
seurantaloavustushakemuksia 
järjestön strategian mukaisesti. 
 

Joulukuu Toiminnanjohtaja Hakemukset puollettu. 

 
2.2. Koulutus 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Järjestetään Tervetuloa 
nuorisoseuraan –koulutus seuroille 
 

Kevät Toiminnanjohtaja Koulutus järjestetty. 

Työntekijät osallistuvat 
työntekijäpäiville ja liiton valtuuston 
kokouksiin sekä 
nuorisoseurakokoukseen. 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja (ja 
kerhotoiminnan 
vastaava) 

Osallistuttu. 

Tarjotaan tarpeen mukaan 
järjestötyötä tukevaa koulutusta. 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja Kartoitettu tarpeita ja 
tarvittaessa järjestetty 
koulutuksia. 

 
2.3. Tapahtumat 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Järjestetään alueellinen 
Nuorisoseurafoorumi  

Lokakuu Toiminnanjohtajia Osallistujia 30 

 
2.4. Kehittäminen 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Lapin järjestöneuvottelukunta 
Toimitaan ohjausryhmän jäsenenä 
 

Koko vuosi 
4-5 krt/v 

Toiminnanjohtaja Lapin sote- ja 
kulttuurialan järjestöt, 
Lapin liitto koordinoi.  
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Selvitetään mahdollisuuksia ja 
toteutetaan seuratoimintaa tukevia 
hankkeita. 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja Selvitetty 

 
 

3. Viestintä, markkinointi ja vaikuttaminen 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 
 
 

Markkinoidaan uutta ns-logoa seuroille 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja Logo käytössä kaikilla 
aktiivisilla seuroilla. 

Markkinoidaan ja esitellään 
nuorisoseurojen tarjoamaa 
harrastustoimintaa alueellisissa ja 
paikallisissa tapahtumissa  
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja Esitelty toimintaa 
vähintään kahdessa 
tapahtumassa. 

Organisoidaan Nuori Kulttuuri –
aluetapahtumaan nuorisoseurojen 
harrastustoiminnan esittelypiste 
 

Kevät Toiminnanjohtaja ja 
kerhotoiminnan 
vastaava 

Esittelypiste Loiste 
festareilla 

Viestintästrategia ja graafinen ilme 
Noudatetaan viestintästrategiaa ja 
tuetaan seuroja NS-viestinnässä 
 
Seuroja kannustetaan, tuetaan ja 
autetaan graafisen ilmeen kanssa sekä 
toimitetaan tietoa liiton tarjoamista 
materiaaleista. 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja Käytössä 

NUORA - Intranet 
Hyödynnetään sisäisessä viestinnässä ja 
arkistoinnissa 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja ja 
kerhotoiminnan 
vastaava 

Käytössä 

Sähköinen uutiskirje (mailchimp) 
Lähetetään jäsenseurojen pj:t ja 
sihteerit, avaintoimijoille ja 
yhteistyökumppaneille 
 

6 krt/v Toiminnanjohtaja N 200 kirjeen saajaa. 
Avaus% 70 

Lähetetään kaksi kertaa vuodessa 
ohjaajatiedote postitse. 
 

Kevät ja 
syksy 

Toiminnanohjaaja Ohjaajakirje lähetetty 

Kotisivut (www.lappi.nuorisoseurat.fi) 
Ylläpidetään aluetoimiston kotisivuja  
Ja huolehditaan ajankohtaiset tiedot 
toiminnasta. 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja ja 
kerhotoiminnan 
vastaava 

Tiedot ajantasalla 

Sosiaalinen media 
@lapinnuorisoseurat 
Hyödynnetään aktiivisesti some -
kanavia  

Koko vuosi Toiminnanjohtaja ja 
kerhotoiminnan 
vastaava 

Vähintään kerran viikossa 
julkaistu 
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Tuetaan seuroja omien www-sivujen ja 
Facebookin kanssa.  
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja  

Medianäkyvyys 
Tiedotetaan aktiivisesti ja näytään 
positiivisesti mediassa 
 

Koko vuosi Toiminnanohjaaja 10 juttua 

Näkyvyys ja ns-toiminnan edistäminen. 
Osallistutaan aktiivisesti tilaisuuksiin ja 
huolehditaan edunvalvonnasta alueella  
Osallistutaan tarpeen mukaan 
seminaareihin ja 
yhteistyökumppaneiden tapaamisiin. 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja Osallistuttu vähintään 
kahteen seminaariin ja 
useaan tapaamiseen 

Markkinoidaan tapahtumia ja kursseja 
myös muille järjestöille. 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja  

Sidosryhmätyö ja tapahtumat 
Ollaan mukana yhteistyöverkostoissa ja 
heidän tapahtumissaan. Mm. Lapsi-, 
nuoriso- ja kulttuurialan toimijoiden 
kanssa. 

- RolloWappu 1.5.2018 
- KLÄPPI – Lapin nuorisoalan 

toimijoiden 
kehittämispäivät lokakuu 

- Rovaniemen nuva-alan 
nuorisorinki tapaamiset 

 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja Nuorisoseurat tunnetaan 
positiivisena ja vahvana 
toimijana Lapissa 

Rovaniemen alueen 
iltapäiväkerhotoimijoiden 
kehittämistyöryhmä 
 

6 krt /v 
 

Toiminnanjohtaja ja 
kerhovastaava 

 

 
 
4. Henkilöstö ja talous 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 
 

Henkilöstö 
Turvataan myönteinen työilmapiiri, 
osaava henkilökunta ja toiminnan 
resurssit.  

- Kehityskeskustelut 1-2 krt / v 
- Työterveyshuolto  
- Työvälineet ja järjestelmät 
- Viestintä ja palaverit 
- Esimiestyö 
- Ammatilliset koulutukset 
- Lapin aluetoimiston ja järjestön 

yhteinen henkilöstö- ja tyhy-
toiminta. 

jatkuva toiminnanjohtaja 
 

1 toiminnanjohtaja 
1 teatteriohjaaja 
(tuntit.) 
4,5 iltapäiväkerhon 
ohjaajaa 
1 kerhovastaava 
1 tuotantoassistentti 
 



LAPIN TOIMINTASUUNNITELMA 2018  PAULA KÄHKÖNEN 
Nuorisoseurat Lappi -  Toimintasuunnitelma 2018 
 

Aluetoimiston osoite: 
Rovakatu 26 A 11, työhuone + neukkari 
 
Iltapäiväkerhojen osoitteet: 
Saarenkylän ja Rautiosaaren koulut 
 

jatkuva   

Talous 
Valtionapu, Rovaniemen kaupunki IP-
toiminta, osallistumismaksut kerhoihin 
ja leireille, AVI:n avustukset, 
jäsenmaksut, pääsylipputulot, 
hankkeet, taloudenseuranta ja oma 
varainhankinta. (rahoitussuunnitelma ja 
budjetointityökalu) 

jatkuva toiminnanjohtaja  

 
5. Liitteet  
 

• 2018 toiminnan vuosikello 
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     luonnos 14.9.2017 HL 
 
 

 
 

Nuorisoseurat Pohjois-Karjala 
 

Toimintasuunnitelma 2018 
 
 
 
Johdanto 
Aluetoimistojen tehtävänä on toimia paikallisten nuorisoseurojen tukena Nuorisoseurastrategian 
mukaisesti sekä kehittää ja mahdollistaa alueella tehtävää kulttuurista lapsi- ja nuorisotyötä.  Aluetoimiston 
toimintaa ohjaa nuorisoseurastrategia ja kolmivuotisohjelma. Pohjois-Karjalan aluetoimisto palvelee 
jäsenseuroja omalla toimialueellaan. Pohjois-Karjala on jäsenmäärältään pienimpiä maakuntia 
nuorisoseuroissa: alueella toimii 22 nuorisoseuraa, ja niissä jäseniä on noin tuhat. 
 
Pohjois-Karjalan aluetoimiston tavoitteena on yhteistyössä paikallisten seurojen kanssa vuonna 2018: 

- laajentaa ja vakiinnuttaa nuorisoseurojen toimintamallien kerho- ja leiritoimintaa maakuntaan 
- kehittää vapaaehtoisten tukitoimintoja ja vapaaehtoistoiminnan johtamista 
- osallistua nuorisoseurakokousviikonlopun järjestämiseen, ja hyödyntää tapahtuman tuoma 

näkyvyys ja noste maakunnassa 
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1. Harrastustoiminnan tuki 
 
1.1 Toiminta 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -

tehtävät 
Tavoite 

Ohjaajien olohuone 
Tuetaan verkostoitumista ja 
yhteisöllisyyttä ohjaajahuollon kautta 

10.11. toiminnanjohtaja Osallistujia: 8 hlö 
Skaf: 4 oh 

Avustusten haun tuki 
Tiedotetaan ja tuetaan seuroja AVI:n, 
Kansalaisfoorumin, kuntien ja 
säätiöiden ym. rahoitushauissa 

jatkuva toiminnanjohtaja Monipuolinen rahoitus 
ja kestävä talous 

Koululaisten iltapäivätoiminta 
Haetaan mukaan palveluntarjoajaksi 
Joensuuhun 

syksy 2018- toiminnanjohtaja, 
ip-ohjaajat 

1 kerho 
15 lasta 

 
 

1.2 Koulutus 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -

tehtävät 
Tavoite 

Knoppi -perusohjaajakoulutus 
Toteutetaan koulutus Itä-Suomen 
alueen yhteistyönä 

15.–16.9. 
27.–28.10. 

toiminnanjohtaja, 
kouluttajat 

Osallistujia: 4 hlö 
Skaf: 17 oh 

 
Ohjaajien virikekoulutus 
Aihe ohjaajien tarpeen tai uuden 
materiaalin mukaisesti 

10.11. toiminnanjohtaja, 
kouluttajat 

Osallistujia: 8 hlö 
Skaf: 4 oh 

KNoppi-kouluttajakoulutus (nuva) 
Tarjotaan kouluttajakoulutus PKKY:n 
nuva-opiskelijoille 

helmikuu toiminnanjohtaja, 
kouluttajat 

Osallistujia: 12 hlö 
Skaf:16 oh 

 
1.3 Tapahtumat 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -

tehtävät 
Tavoite 

Nuori Kulttuuri Sounds (alue) 
Haetaan Pohjois-Karjalan tapahtumaa 

helmi-maaliskuu toiminnanjohtaja, 
harjoittelija 

10 esitystä 
 

Dääns -tanssileiri Joensuussa 
Osallistutaan toteutukseen 

28.–30.9. toiminnanjohtaja 150 nuorta tanssijaa 

 
1.4 Kehittäminen 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -

tehtävät 
Tavoite 

Uuden ns-toiminan käynnistäminen 
Panostetaan sinne, missä toiminnalla 
on kasvumahdollisuuksia. 

jatkuva toiminnanjohtaja Uutta toimintaa syntyy 

Nuorten Kasvu ry 
Kehitetään ja organisoidaan järjestön 
ja PKKY:n Niittylahden opiston 
yhteistyöalustana toimivan 
jäsenyhdistyksen toimintaa  

jatkuva toiminnanjohtaja Aktiivinen ja kehittyvä 
yhteistyö 

Syrjäseudun nuorten 
tapahtumatuotantohanke 
Yhteistyössä Nuoriso- ja 
matkailukeskus Hyvärilän, Kiteen ja 

1.1.–31.12. koordinaattori Hankesuunnitelman 
mukaisesti, 
erillisrahoitus 
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Kontiolahden kuntien kanssa. 

Luova lava lapsille -toiminnan 
kehittäminen  
* Markkinoidaan konseptia 
paikallisille seuroille 
* Laajennetaan ja vakiinnutetaan 
kerhotoimintaa 
* Toteutetaan yhteistyössä 
päiväleiritoimintaa ja esitykset 
* Järjestetään maakunnan leirien 
ohjaajien perehdytyskoulutus 
* Järjestetään kaksi ohjaajaryhmää 

 
 
jatkuva 
 
syksy 2018 
 
kesä 2018 
 
12.5. 
 
kevät / syksy 

toiminnanjohtaja, 
ohjaajat 

Hankesuunnitelman 
mukaisesti. 
 
Toiminnan järj.: 3 kpl 
Kerhoja: 5 kpl 
=> Osallistujia 50 hlö 
Päiväleirejä: 2 kpl 
=> Osallistujia 30 hlö 
Osallistujia: 8 hlö 
Skaf: 8 oh 
Skaf (yor): 2 kpl 

 
 
 
 
2. Seuratoiminnan tuki 
 
2.1. Kansalaistoiminta 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -

tehtävät 
Tavoite 

Seurakäynnit 
Seurojen tarpeiden mukaisesti 

jatkuva toiminnanjohtaja 10 kpl 

Vapaaehtoistyön palkitseminen 
Palkitaan vuoden nuorisoseura, 
nuorisoseuralainen ja ohjaaja. 

30.10. toiminnanjohtaja Esitetään 
valtakunnallisten 
tunnustusten saajiksi 

Ansio- ja tunnustusmerkit 
Kannustetaan seuroja hakemaan 

jatkuva toiminnanjohtaja 5 kpl 

 
2.2. Koulutus 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -

tehtävät 
Tavoite 

Seuratoiminnan koulutus 
Järjestetään tarpeen mukaan 

jatkuva toiminnanjohtaja, 
kouluttajat 

Skaf: 20 oh 

Muiden järjestämän koulutuksen 
markkinointi ja osallistuminen 
Osallistutaan järjestön ja muiden 
yhteistyötahojen tuottamaan 
koulutukseen ja tiedotetaan niistä 

jatkuva toiminnanjohtaja, 
koordinaattorit 

Työntekijäpäivät 
Allianssi-risteily 
Itä-Suomen alueelliset 
nuorisotyön päivät 
P-K järjestöpäivät 

 
2.3. Tapahtumat 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -

tehtävät 
Tavoite 

Itä-Suomen Nuorisoseurafoorumi 
Järjestetään alueen yhteistyönä 

14.4. toiminnanjohtaja Osallistujia: 12 hlö 
Skaf: 8 oh 

Nuorisoseurakokous 
Markkinoidaan Nuorisoseurakokousta 
ja osallistutaan järjestelyihin 

28.–30.9. toiminnanjohtaja Osallistujia: 20 hlö 
Skaf (yor): 1 kpl 
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2.4. Kehittäminen 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -

tehtävät 
Tavoite 

Nuorisoseura 2.0 -hanke  
Jatketaan erillisrahoituksella (AVI) 
yhdenvertaisemman ja avoimemman 
nuorisoseuratoiminnan kehittämistä 

1.1.–31.12. koordinaattori, 
ohjausryhmä 

Skaf: yor 1 kpl 
Skaf: 37 oh 
Hankesuunnitelman 
mukaisesti 

 
3. Viestintä, markkinointi ja vaikuttaminen 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -

tehtävät 
Tavoite 
 

Aktiivinen viestintä ja viestintätuki 
Kanavat: kotisivut, sosiaalisen median 
kanavat, mediatiedotteet. Tuetaan 
seurojen markkinointia. 

jatkuva toiminnanjohtaja aktiivinen positiivinen 
näkyvyys 

Nuorisoseuralogot 
Markkinoidaan uutta ns-logoa seuroille 

jatkuva toiminnanjohtaja Logo käytössä: 10 seuraa 

Toiminnan esittely ja markkinointi 
Markkinoidaan ja esitellään 
nuorisoseurojen toimintaa 

jatkuva toiminnanjohtaja Nuori Kulttuuri Sounds 
Lasten Pop 
Joen Yö 

Uutiskirjeet 
- Alueen sähköinen uutiskirje (11 kpl) 
- Maakunnallinen ohjaajakirje (2 kpl) 

jatkuva toiminnanjohtaja toimitettu 

Seuralainen -jäsenlehti 
Toimitetaan alueen jäsenlehti 

joulukuu toiminnanjohtaja Painos 300 kpl 

Pohjois-Karjalan Teatterikesä -lehti 
Toimitaan yhteistyökumppanina 

kesäkuu toiminnanjohtaja Mainos 

Järjestöasiain neuvottelukunta 
Osallistutaan Pohjois-Karjalan JANE:n 
yhteistyötoimintaan 

jatkuva toiminnanjohtaja Aktiivinen yhteistyö ja 
yhdessä kehittäminen 

Sidosryhmäyhteistyö 
Osallistutaan paikallisiin verkostoihin 

jatkuva toiminnanjohtaja Nuorisoseurat 
edustettuina 

Valtakunnallisten koulutusten ja 
tapahtumien markkinointi 
Välitetään aktiivisesti tietoa alueelle  

jatkuva toiminnanjohtaja Osallistujia maakunnasta 

 
4. Henkilöstö ja talous 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -

tehtävät 
Tavoite 
 

Toimisto 
Vuokratila: Siltakatu 14 B 18 

jatkuva toiminnanjohtaja  

Työhyvinvointi 
Turvataan myönteinen työilmapiiri ja 
osaava henkilöstö 

jatkuva toiminnanjohtaja Tyhy-toiminta 
Koulutus 

Toiminnan rahoitus 
Haetaan rahoitusta, seurataan taloutta 
ja kehitetään omaa varainhankintaa 

jatkuva toiminnanjohtaja Tasapainoinen talous 

Harjoittelu- ja kesätyöpaikka 
Tarjotaan paikkoja nuorille ja alueen 
nuoriso- ja kulttuuripuolen opiskelijoille 

jatkuva toiminnanjohtaja OP-työllistämisavustus 

Pohjois-Karjalan Nuorisotyön Tuki  
Vastataan säätiön asiamiehen 
tehtävistä ja tiedotetaan toiminnasta 

jatkuva toiminnanjohtaja Toiminta-avustus 
6 000 e 
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5. Liitteet  

• Alueen tapahtumakalenteri 
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Nuorisoseurat Satakunta 
 

Toimintasuunnitelma 2018 
 
 
 
Johdanto 
Aluetoimistojen tehtävänä on toimia paikallisten nuorisoseurojen tukena Nuorisoseurastrategian 
mukaisesti sekä kehittää ja mahdollistaa alueella tehtävää kulttuurista lapsi- ja nuorisotyötä.  
 
Aluetoimiston toimintaa ohjaa nuorisoseurastrategia ja kolmivuotisohjelma. 
 
Satakunnan aluetoimisto palvelee jäsenseuroja omalla toimialueellaan. Aluetoimisto tekee tiivistä 
yhteistyötä Hämeen aluetoimiston ja Varsinais-Suomen Nuorisoseurojen kanssa.  
 
Satakunnan aluetoimiston tavoitteena vuonna 2018 on: 

o Näkyä ulospäin monipuolisesti ja tehdä alueellista nuorisoseuratoimintaa 
tunnetuksi  

o Kehittää uusia toimintamalleja ja ylläpitää vanhoja 
o Lisätä yhteistyötä oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa 
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1. Harrastustoiminnan tuki 
 
 

1.1 Toiminta 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -

tehtävät 
Tavoite 

Luova lava lapsille -toiminta 
 
Järjestetään Luova lava lapsille -
päiväleiri Porissa 
 
Markkinoidaan Luova lava –konseptia 
paikallisseuroille  
Alueella käynnistyy Luova lava lapsille 
-kerho 
 
 
 
Kehitetään LLL-toimintakonseptia 
yhteistyössä Nuorisoseurat Hämeen 
kanssa 
 
 

 
 
kesäkuu 2018 
 
 
kevät 2018 
 
syksy 2018 
 
 
 
 
kevät 2018 

 
 
toiminnanohjaaja 
 
 
toiminnanohjaaja 
 
toiminnanohjaaja 
yhdessä 
paikallisseurojen 
kanssa 
 
toiminnanohjaajat 
Satakunnassa ja 
Hämeessä 

 
1-2 leiriä, 15 
osallistujaa/leiri 
 
2-4 seuraa järjestää 
oman Luova lava -leirin 
kesällä 2018 
1-3 LLL-kerhoa 
maakunnan alueella 
 
 
 
Yhä useampi 
paikallisseura järjestää 
LLL-leirin 2018 ja 2019 
 
 

Järjestetään ohjaajien olohuone 
alueen ohjaajille 
 

marraskuu 2018 toiminnanohjaaja 10 ohjaajaa osallistuu 

Tuetaan paikallisia seuroja uuden 
kerhotoiminnan käynnistämisessä ja 
markkinoinnissa 

tammikuu/ 
syyskuu 

toiminnanohjaaja 
yhdessä 
paikallisseurojen 
kanssa 

 

Kannustetaan seuroja uusien 
toimintamallien käyttöönottoon, 
esim. Tempoa Tenaviin, sirkus 

jatkuva toiminnanohjaaja  

Haetaan AVI:n paikallisen 
harrastustoiminnan tukea 
kerhotoiminnan ja päiväleirien 
järjestämiseen ja koordinoidaan 
avustusta seuroille. Tuetaan ja 
neuvotaan paikallisseuroja tuen 
hakemisessa.  
 

 
kevät/syksy/ 
joulukuu 2018 

 
toiminnanohjaaja 
yhdessä 
paikallisseurojen 
kanssa 

 

Tiedotetaan ja kannustetaan seuroja 
osallistumaan kansainvälisiin 
tapahtumiin ja koulutuksiin 

jatkuva toiminnanohjaaja  
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1.2 Koulutus 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -

tehtävät 
Tavoite 

KNoppi-koulutus 
 
Koulutuksen kehittäminen tarpeita 
vastaavaksi ja kohderyhmän 
tavoittavaksi ja sitouttavaksi 
Nuorisoseurat Hämeen kanssa 
 
Kehitetään KNoppi-koulutuksen 
tiedottamista ja markkinointia 
Nuorisoseurat Hämeen kanssa 
 
Järjestetään KNoppi-koulutus alueella 
kysynnän mukaan 

 
 
kevät 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
syksy 2018 

 
 
toiminnanohjaajat 
Satakunnassa ja 
Hämeessä 
 
 
 
 
 
 
toiminnanohjaajat 
Satakunnassa ja 
Hämeessä 
 
 

 
 
KNoppi-koulutus on 
toivottu ja odotettu 
koulutus 
Nuorisoseurojen 
nuorten keskuudessa  
 
 
 
 
KNoppi-koulutus 
toteutuu seuraavalla 
kerralla 15 osallistujalla 

 

Järjestetään alueen tarpeen mukaan 
toimintaa tukevia koulutuksia 

 toiminnanohjaaja 1-2 koulutusta 

Markkinoidaan aktiivisesti 
valtakunnallisia koulutuksia 
alueellisessa viestinnässä, 
Aluesanomissa ja 
kuukausitiedotteessa 
 

koko vuosi 2018 toiminnanohjaajat 
Satakunnassa ja 
Hämeessä 

2–5 paikallisseuraa 
osallistuu 
valtakunnallisiin 
koulutuksiin 

1.3 Tapahtumat 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -

tehtävät 
Tavoite 

Ramppikuume – Valtakunnalliset 
Nuorisoteatteripäivät 
Toteutetaan valtakunnallinen 
nuorisoteatteritapahtuma 
Kankaanpäähän, markkinoidaan 
tapahtumaa valtakunnallisesti 
 
 
 
 
 
Aloitetaan vuoden 2019 
Ramppikuume-tapahtuman 
suunnittelu 
 
 

 
 
20.-22.4.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
syksy 2018 

 
 
toiminnanohjaaja 
yhdessä 
Ramppikuume-
toimikunnan kanssa 
 
 
 
 
 
toiminnanohjaaja 
yhdessä 
Ramppikuume-
toimikunnan kanssa 
 

 
 
Tapahtuma kerää 
osallistujia ympäri 
Suomen. 180 alle 29-
vuotiasta osallistujaa, 
50 talkoolaista ja 
työntekijää, 9-10 
koulutuspajaa, 6-7 
katselmusesitystä, 15 
hakevaa ryhmää 

Nuori Kulttuuri SOUNDS 
Osallistutaan Satakunnan 
aluetapahtuman järjestämiseen 
 

 
kevät 2018 
 
 

 
toiminnanohjaaja 
yhdessä 

 
Satakunnassa 
järjestetään 
aluetapahtuma 
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Markkinoidaan aluetapahtumaa ja 
valtakunnallista tapahtumaa  

 
 
kevät 2018 

yhteistyökumppanei-
den kanssa 
 
toiminnanohjaaja 

Kalkkareitten Kulttuurikeikka 2018 
Tuetaan Nuorisoseurat Hämettä 
tapahtuman järjestämisessä ja 
osallistutaan tiedotukseen. 
Kannustetaan satakuntalaisia ryhmiä 
osallistumaan tapahtumaan. 

 
7.-8.4.2018 

 
toiminnanohjaaja 
yhdessä 
Nuorisoseurat 
Hämeen kanssa 

 
120 osallistujaa 
Satakunnasta 

 
Markkinoidaan aktiivisesti 
valtakunnallisia koulutuksia 
aluekirjeessä, Aluesanomissa ja 
kuukausitiedotteessa 
 

 
koko vuosi 2018 

 
toiminnanohjaajat 
Hämeessä ja 
Satakunnassa 

 
2–5 paikallisseuraa 
osallistuu 
valtakunnallisiin 
koulutuksiin 

Järjestetään Satakunnan Improliiga syksy 2018 toiminnanohjaaja 
yhdessä Satakunnan 
teatteriagentin 
kanssa 

6 osallistuvaa ryhmää 

1.4 Kehittäminen 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Kartoitetaan yhteistyömahdollisuudet 
NUVA-oppilaitosten kanssa 
 

 
kevät 2018 

 
toiminnanohjaaja 

 
kontaktin luominen ja 
yhteistyön aloittaminen 

Kehitetään ja suunnitellaan alueen 
teatteritoimintaa Satakunnan 
teatteritoimijoiden tapaamisissa 
 

kevät ja syksy 
2018 

toiminnanohjaaja 
yhdessä Satakunnan 
teatteriagentin 
kanssa 

kaksi tapaamista, 15 
osallistujaa/tapaamine
n 

Kehitetään ja suunnitellaan alueen 
tanssitoimintaa Satakunnan 
tanssitoimijoiden tapaamisissa 
 

kevät ja syksy 
2018 

toiminnanohjaaja kaksi tapaamista, 12 
osallistujaa/tapaamine
n 

 
 
2. Seuratoiminnan tuki 

 
 
2.1. Kansalaistoiminta 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Seurakäynnit 
 
Järjestetään viisi alueellista 
seuratapaamista 
 

 
 
syksy 2018 
 
 
jatkuva 

 
 
toiminnanohjaaja 
 
 
toiminnanohjaaja 

 
 
5 tapaamista, 
osallistujia 25 seurasta 
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Tehdään tarvittaessa yksittäisiä 
seurakäyntejä 

5 yksittäistä 
seurakäyntiä 

Henkilökohtainen kontakti jokaiseen 
paikallisseuraan vähintään kerran 
vuodessa  

jatkuva toiminnanohjaaja aktiivinen yhteydenpito 
paikallisseuroihin 

Markkinoidaan Nuorisoseurakokousta 
paikallisille seuroille 
 

kevät ja syksy 
2018 

toiminnanohjaaja Satakunnasta 7 
osallistujaa, joista 2 alle 
29-vuotiasta 
 

Huolehditaan, että jäsenrekisteri on 
ajan tasalla 

jatkuva toiminnanohjaaja rekisteri ajan tasalla 

Valitaan vuoden  
nuorisoseura, vuoden  
nuorisoseuralainen ja vuoden ohjaaja 
paikallisseurojen ehdotusten pohjalta  
 

kevät toiminnanohjaaja  

 
2.2. Koulutus 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Järjestetään alueellisten 
seuratapaamisten ja 
Nuorisoseurafoorumin yhteyteen 
koulutuksellinen osuus 

kevät ja syksy 
2018 

toiminnanohjaaja koulutuksellinen osuus 
mukana tapaamisissa 

Järjestetään järjestöllistä koulutusta 
tarpeen mukaan 

 toiminnanohjaaja  

 
2.3. Tapahtumat 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Järjestetään alueellinen 
Nuorisoseurafoorumi yhdessä 
Hämeen ja Varsinais-Suomen kanssa 
 

17.3.2018 toiminnanohjaajat 
Satakunnassa ja 
Hämeessä 

Tavoitteena lisätä 
osallistujamäärää 
vuoden 2017 
Kasvufoorumiin 
verrattuna 
 

 
2.4. Kehittäminen 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 
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Alueellisten tapaamisten edelleen 
kehittäminen ja koulutusten 
suunnittelu yhdessä Nuorisoseurat 
Hämeen ja SKAFin kanssa 

jatkuva toiminnanohjaajat 
Satakunnassa ja 
Hämeessä 

 

 
 

3. Viestintä, markkinointi ja vaikuttaminen 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 
 
 

Noudatetaan liiton viestintästrategiaa 
ja graafista ilmettä kaikissa julkaisuissa 
 

jatkuva toiminnanohjaaja käytössä 

Aluesanomat-jäsenlehti 
Toimitetaan jäsenlehteä ja 
koordinoidaan lehden taitto sekä 
materiaalit yhdessä Hämeen kanssa 
 
 
Kehitetään Aluesanomien sisältöä 
yhdessä Hämeen kanssa ja innostetaan 
paikallisseuroja uutisoimaan siinä 
toiminnastaan 

 
maaliskuu, 
kesäkuu, 
syyskuu, 
joulukuu 
 

 
toiminnanohjaajat 
Satakunnassa ja 
Hämeessä 
 
 
toiminnanohjaajat 
Satakunnassa ja 
Hämeessä 
 

 
4 lehteä, 440 
vastaanottajaa 
 
 
 
laadukas sisältö, joka 
koostuu pääosin 
paikallisseurojen 
toimittamista jutuista 

Sähköinen kuukausitiedote 
Julkaistaan kuukausittain sähköinen 
tiedote yhdessä Nuorisoseurat Hämeen 
ja Varsinais-Suomen Nuorisoseurojen 
kanssa, kootaan alueelliset ja 
valtakunnalliset asiat 
 
Kehitetään kuukausitiedotteen sisältöä 
yhdessä Satakunnan Nuorisoseurojen 
kanssa ja innostetaan paikallisseuroja 
uutisoimaan toiminnastaan 

 
11 krt 
vuodessa (ei 
heinäkuu 

 
toiminnanohjaaja 
yhdessä Hämeen ja 
Varsinais-Suomen 
kanssa 
 

 
11 tiedotetta, 170 
vastaanottajaa 

Tuetaan paikallisseuroja viestinnässä ja 
autetaan tarvittaessa 
viestintämateriaalien tuottamisessa 

jatkuva toiminnanohjaaja aktiivinen tuki 

Markkinoidaan uutta ns-logoa seuroille 
 

jatkuva toiminnanohjaaja uusi logo käytössä 
aktiivisimmilla seuroilla 

Markkinoidaan ja esitellään 
nuorisoseurojen tarjoamaa 
harrastustoimintaa alueellisissa ja 
paikallisissa tapahtumissa  
 
 
Osallistutaan Nuori Pori harrastaa -
harrastustapahtumaan 
 

 
jatkuva 
 
 
 
 
elokuu 2018 

 
toiminnanohjaaja 
 
 
 
 
toiminnanohjaaja ja 
paikallisseurat 

 
näytään aktiivisesti 
alueellisissa ja 
paikallisissa 
tapahtumissa 
 
mukana kolme 
paikallisseuraa 
 

Organisoidaan Nuori Kulttuuri –
aluetapahtumaan nuorisoseurojen 
harrastustoiminnan esittelypiste 

kevät 2018 toiminnanohjaaja esittelypiste 
aluetapahtumassa  
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Osallistutaan Suomi Areena -
tapahtumaan yhdessä liiton kanssa 

heinäkuu 
2018 

toiminnanohjaaja Nuorisoseurat näkyvät 
Suomi Areena-
tapahtumassa 

Osallistutaan alueellisiin kulttuuri- ja 
nuorisoalan verkostoihin 

jatkuva toiminnanohjaaja aktiivinen yhteydenpito 
verkostoihin 

Ylläpidetään Nuorisoseurat Satakunnan 
ja Ramppikuumeen Internet-sivuja, 
Facebook-sivuja ja Instagram-tilejä 

jatkuva toiminnanohjaaja ajantasainen 
informaatio, aktiivinen 
päivitys 

Kootaan ja toteutetaan alueen 
kesäteatteriesite 

kevät 2018 toiminnanohjaaja ilmoitukset 12 
kesäteatterilta, joista 6 
on nuorisoseuroja 

 
 
 
 
4. Henkilöstö ja talous 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 
 

Aluetoimistolla työskentelee 
toiminnanohjaaja 

   

Toiminnanohjaaja osallistuu teatterin 
osaamiskeskuksen ja 
harrastustoiminnan tuki -verkoston 
työskentelyyn 

   

Aluetoimisto tekee aktiivista 
yhteistyötä Hämeen ja Varsinais-
Suomen kanssa ja osallistuu 
alueneuvottelukunnan kokouksiin 

jatkuva toiminnanohjaajat 
Hämeessä ja 
Satakunnassa  

 

Toiminnanohjaaja toimii Satakunnan 
Nuorisoseurojen liiton johtokunnan 
sihteerinä ja osallistuu keskusseuran 
kokouksiin ja toimintaan 

jatkuva toiminnanohjaaja ja 
keskusseuran 
johtokunta 

 

Aluetoimisto sijaitsee osoitteessa 
Hallituskatu 6, 28100 Pori 
 
Edistetään aktiivisesti toimistotilan 
myyntiä ja/tai vuokraamista 
taloudellisen vakauden takaamiseksi 

 
 
 
 
jatkuva 

 
 
 
 
toiminnanohjaaja 
yhdessä 
keskusseuran 
johtokunnan kanssa 

 
 
 
 
toimistotila myydään 
tai vuokrataan edelleen 

Haetaan aktiivisesti rahoitusta eri 
lähteistä, kehitetään varainhankintaa ja 
seurataan taloutta.  

jatkuva toiminnanohjaaja vakaa talous, aktiivinen 
varainhankinta 
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5. Liitteet  
• Alueen tapahtumakalenteri 
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Nuorisoseurat Uusimaa 
 

Toimintasuunnitelma 2018 
 
 
 
Johdanto 
Aluetoimistojen tehtävänä on toimia paikallisten nuorisoseurojen tukena Nuorisoseurastrategian 
mukaisesti sekä kehittää ja mahdollistaa alueella tehtävää kulttuurista lapsi- ja nuorisotyötä.  
 
Aluetoimiston toimintaa ohjaa nuorisoseurastrategia ja kolmivuotisohjelma. 
 
Uudenmaan aluetoimisto palvelee jäsenseuroja omalla toimialueellaan. Aluetoimiston rinnalla 
alueella toimii Stadin Nuorisoseurat ry, joka keskittyy toimintaan Helsingissä. 
 
Stadin Nuorisoseurat ry:n järjestöllinen toiminta on osa Uudenmaan aluetoimiston toimintaa. 
Tämän lisäksi Stadin Nuorisoseurat ry:llä on oma toimintasuunnitelma. 

Alkuvuodesta käynnistetään toimenpiteet yhteisen nuorisoseura-alueen muodostamiseksi Etelä-
Hämeen kanssa. 

 
Uudenmaan aluetoimiston tavoitteena vuonna 2018 on: 

• Tukea entistä paremmin vapaaehtoistoimijoita ja seuratoimintaa 
• Kehittää viestintää ja markkinointia yhdessä seurojen kanssa 
• Lisätä yhteistyötä oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa 
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1. Harrastustoiminnan tuki 
 
 
 

1.1 Toiminta 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -

tehtävät 
Tavoite 

Osallistutaan luova lava -kerhojen 
organisointiin Helsingissä sekä 
järjestetään itse luova lava -
kerhotoimintaa. 

Koko vuosi Toiminnanohjaaja ja 
kerhokoordinaattori 

Järjestetään itse viisi 
luova lava -kerhoa. 
Neljässä seurassa on 
luova lava -kerhoja. 
 
 
 
 

Kannustetaan seuroja perustamaan 
Tempoa Tenaviin 
musiikkiliikuntaryhmiä ja muita alle 
kouluikäisten ryhmiä. 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja Tempoa tenaviin -
toimintaa on neljässä 
seurassa. 

Järjestetään Luova lava –päiväleirejä 
Helsingissä.  
Autetaan seuroja järjestämään luova 
lava lapsille päiväleirejä. 
 

Koko vuosi Toiminnanohjaaja Järjestetään 15 Luova 
lava –päiväleiriä 
Helsingissä. Viidessä 
paikallisseurassa 
järjestetään luova lava 
–päiväleirejä.  
 

Järjestetään vauvasirkusryhmiä ja 
muita alle kouluikäisten ryhmiä. 
 

Koko vuosi Toiminnanohjaaja Vauvasirkusryhmiä 
järjestetään kolmessa 
paikassa. Lisäksi 
kokeillaan yhtä uutta 
aikuinen-lapsi 
toimintaa. 

Stadin Nuorisoseurat ry toimii 
Munkkivuoren nuorisotalon sekä 
lakisääteisen iltapäiväkerhon 
ylläpitäjänä Helsingissä. 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja Stadin Nuorisoseurat 
ylläpitää nuoristaloa ja 
iltapäiväkerhoa. 

1.2 Koulutus 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -

tehtävät 
Tavoite 

Järjestetään Knoppi- koulutus yhdessä 
Etelä-Hämeen nuorisoseurojen 
kanssa. 

Syksy Toiminnanohjaaja Koulutuksessa 10 
ohjaajaa ja palautteen 
keskiarvo 4 asteikolla 1-
5. 

 
Järjestetään Knoppi Pro- 
ohjaajakoulutus Luova Lava ohjaajille.  
 

Kevät Toiminnanohjaaja Kaikki noin 35 ohjaajaa 
käyvä koulutuksen. 
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Järjestetään leiriohjaajakoulutus 
Naumin leirin ohjaajille. 

Kevät Toiminnanohjaaja Kaikki leirille lähtevät 
ohjaajat ovat paikalla. 

Markkinoidaan aktiivisesti 
valtakunnallisia koulutuksia. 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja Markkinoitu 

Järjestetään harrastustoimintaa 
tukevaa koulutusta. 

Koko vuosi Toiminnanohjaaja Järjestetään vähintään 
kolme koulutusta. 

1.3 Tapahtumat 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -

tehtävät 
Tavoite 

Järjestetään lasten ja nuorten 
valtakunnallinen 
tanssikatselmustapahtuma yhdessä 
Etelä-Hämeen kanssa. 

28.4. Etelä-Hämeen 
toiminnanjohtaja 

Uudeltamaalta on viisi 
ryhmää paikalla. 

Järjestetään perinteinen telttaleiri 
yhteistyössä Etelä-Hämeen kanssa. 

26.-29.6. Toiminnanohjaajat Osallistujia 50 ja 
palautteen keskiarvo 4 
asteikolla 1-5. 

Järjestetään poikkitaiteelliset 
toimintapäivät Munkkivuoressa 
kaikille alueen lapsille ja nuorille.  
 

Syksy Nuorisotalon 
työntekijät 

Osallistujia 100. 

Markkinoidaan aktiivisesti 
valtakunnallisia tapahtumia. 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja Tapahtumissa 
osallistujia. 

1.4 Kehittäminen 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Tehdään yhteistyötä alueen NUVA –
oppilaitosten kanssa. 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja Käyty esittäytymässä 
oppilaitoksessa. 

Osallistutaan järjestön 
iltapäivätoimintaverkon työskentelyyn 
ja iltapäivätoiminnan kehittämiseen. 
 

Tapaaminen 
19.1. 

Toiminnanjohtaja Osallistuttu 

Haetaan ja selvitetään 
mahdollisuuksia lasten ja nuorten 
kulttuurisen harrastustoiminnan 
tukemiseksi eri hankkeiden avulla. 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja Haetaan vähintään 
kahta eri hanketta. 
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Tiedotuksen keinoin tuodaan seurojen 
tietoon kansainvälisen toiminnan 
mahdollisuuksia ja tuetaan seuroja 
osallistumaan CIMO:n Youth in action 
ohjelman mahdollisuuksiin. 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja Tiedotetaan 
kansainvälisen 
toiminnan 
mahdollisuuksista. 

 
 
2. Seuratoiminnan tuki 

 
 
2.1. Kansalaistoiminta 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Markkinoidaan Nuorisoseurakokousta 
paikallisille nuorisoseuroille. 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja Tavoitteena tuplata 
osallistujamäärä 
edelliseen kokoukseen 
verrattuna 
 

Huolehditaan, että 
nuorisoseurarekisterissä on kaikkien 
jäsenseurojen luottamushenkilöiden 
ja ohjaajien ajantasaiset yhteystiedot. 
 

31.3. mennessä Toiminnanjohtaja Tiedot ovat ajantasalla 

Huolehditaan, että seurojen 
toimintatiedot on palautettu 
nuorisoseurarekisteriin. 
 

31.3. mennessä Toiminnanjohtaja Toimintatiedot kerätty 
100 % 

Osallistutaan nuorisoseurarekisterin 
kehittämiseen. 

Koko vuosi Toiminnanohjaaja Osallistuttu 

Paikallisilta toimijoilta kerättyjen 
esitysten perusteella valitaan vuoden 
nuorisoseura, vuoden 
nuorisoseuralainen, vuoden ohjaaja 
sekä vuoden hermanni/hermanska. 
 

Kevät Toiminnanjohtaja Tunnustukset jaettu 

Tehdään esityksiä valtakunnallisten 
tunnustusten saajista alueelta. 
 

Kevät Toiminnanjohtaja Esitykset tehty 

Kannustetaan paikallisia toimijoita 
hakemaan ansiomerkkejä puoltamalla 
näitä. 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja Kannustettu 

Toteutetaan vuoden aikana alueelliset 
seurakäynnit ja tehdään tarvittaessa 
seurakäyntejä myös yksittäisiin 
seuroihin. 
 

Syksy Toiminnanjohtaja Alueelliset 
seurakäynnit tehty ja 
yksittäisiä käyntejä 
tehty viisi. 
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Joka seuraan ollaan ainakin kerran 
vuodessa yhteydessä jollakin tavalla 
esimerkiksi soittamalla tai 
sähköpostilla. 
 
Kuullaan ja kuunnellaan seurojen 
tarpeita ja haasteita. 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja ja -
ohjaaja 

Yhteydessä oltu. 

Puolletaan 
seurantaloavustushakemuksia 
järjestön strategian mukaisesti. 
 

Joulukuu Toiminnanjohtaja Hakemukset puollettu. 

 
 

2.2. Koulutus 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -

tehtävät 
Tavoite 

Järjestetään Tervetuloa 
nuorisoseuraan –koulutus uusille 
luottamushenkilöille ja 
johtokuntalaisille. 
 

Kevät Toiminnanjohtaja Koulutus järjestetty. 

Työntekijät osallistuvat 
työntekijäpäiville ja liiton valtuuston 
kokouksiin sekä 
nuorisoseurakokoukseen. 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja Osallistuttu. 

Tarjotaan tarpeen mukaan 
järjestötyötä tukevaa koulutusta mm. 
järjestyksenvalvojakurssi, 
ensiapukurssi. 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja Koulutuksia järjestetty 
kaksi kappaletta. 

 
2.3. Tapahtumat 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Järjestetään ohjaajien ja 
luottamishenkilöiden koulutus- ja 
virkistysmatka yhdessä Etelä-Hämeen 
kanssa. 

1.-2.12. Toiminnanjohtaja Osallistujia 30 

Järjestetään alueellinen 
Nuorisoseurafoorumi yhdessä Etelä-
Hämeen kanssa. 

17.3. Toiminnanjohtajia Osallistujia 30 

 
2.4. Kehittäminen 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 
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Aloitetaan leipää ja kulttuuria –hanke, 
mikäli hankehakemus hyväksytään. 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja Hanke haettu. 

Toteutetaan ja selvitetään 
mahdollisuuksia seuratoiminnan 
tukevien hankkeiden toteutukseen. 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja Haettu vähintään kahta 
hanketta. 

 
 

3. Viestintä, markkinointi ja vaikuttaminen 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 
 
 

Markkinoidaan uutta ns-logoa seuroille 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja Logo käytössä kaikilla 
kktiivisilla seuroilla. 

Markkinoidaan ja esitellään 
nuorisoseurojen tarjoamaa 
harrastustoimintaa alueellisissa ja 
paikallisissa tapahtumissa  
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja Esitelty toimintaa 
vähintään kahdessa 
tapahtumassa. 

Organisoidaan Nuori Kulttuuri –
aluetapahtumaan nuorisoseurojen 
harrastustoiminnan esittelypiste 
 

Kevät Toiminnanjohtaja Esittelypiste loiste 
festareilla 

Viestintää tehdään viestintästrategian 
mukaisesti.  
 
Seuroja kannustetaan, tuetaan ja 
autetaan graafisen ilmeen kanssa sekä 
toimitetaan tietoa liiton tarjoamista 
materiaaleista. 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja Kannustettu 

Julkaistaan 4 Uutismaa –lehteä yhdessä 
Etelä-Hämeen nuorisoseurojen kanssa. 
 

 Toiminnanjohtaja Lehdet julkaistu 

Julkaistaan Sähköinen Uutismaa –
tiedotetta 11 kertaa vuoden 2017 
aikana. 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja Tiedote julkaistu 

Lähetetään kaksi kertaa vuodessa 
ohjaajatiedote postitse. 
 

Kevät ja 
syksy 

Toiminnanohjaaja Ohjaajakirje lähetetty 

Huolehditaan Internet –sivuille 
ajankohtaiset tiedot toiminnasta. 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja Tiedot ajantasalla 

Huolehditaan Facebook –sivuille 
ajankohtaiset tiedot toiminnasta. 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja Vähintään kerran viikossa 
julkaistu 

Tuetaan seuroja omien www-sivujen ja 
Facebookin kanssa.  

Koko vuosi Toiminnanjohtaja Tuettu ja julkaistu 
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Tuotetaan kesäteatteriesite keväällä. 
 
Osallistutaan ja näytään eri 
harrastusalojen esittelytapahtumissa: 
Reaktori –hiihtolomatapahtuma  
Ruuti  Expo  
 

 Toiminnanohjaaja Tapahtumiin osallistuttu 

Osallistutaan tarpeen mukaan 
seminaareihin ja 
yhteistyökumppaneiden tapaamisiin. 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja Osallistuttu vähintään 
kahteen 
seminaariin/tapaamiseen 

Markkinoidaan tapahtumia ja kursseja 
myös muille järjestöille. 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja Markkinoitu 

Toimitaan tiiviissä yhteistyössä Stadin 
Nuorisoseurat ry:n kanssa, joka hoitaa 
suhteita mm Helsingin kaupungin eri 
toimijoihin. 
 

Koko vuosi Toiminnanjohtaja Yhteistyö toimii 

Osallistutaan Allianssi -risteilylle. 11.-12.4. Toiminnanjohtaja Osallistuttu 
 
 
 
4. Henkilöstö ja talous 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 
 

Huolehditaan keskusseuran 
mahdollisen lakkauttamisen 
jälkitehtävistä. 
 
 

   

Uudenmaan aluetoimiston 
henkilökunta koostuu 
toiminnanjohtajasta sekä 
toiminnanohjaajasta. Uudenmaan 
aluetoimiston toiminnanjohtaja toimii 
myös Stadin Nuorisoseurat ry:n 
toiminnanjohtajana. Lisäksi eri 
hankkeisiin palkataan tarvittaessa 
hankkeesta vastaavat työntekijät. 
 

   

Uudenmaan aluetoimisto sijaitsee liiton 
toimiston yhteydessä Tikkurilassa. 
 

   

Henkilöstö osallistuu omaa 
ammattitaitoa tukevaan koulutukseen. 
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5. Liitteet  
• Alueen tapahtumakalenteri 


	1. Johdanto
	2. Harrastustoiminnan tuki
	2.1.  Kansalaistoiminta
	2.2. Koulutus
	2.3. Tapahtumat
	2.4. Kehittäminen

	3. Seuratoiminnan tuki
	3.1. Kansalaistoiminta
	3.2. Koulutus
	3.3. Tapahtumat
	3.4. Kehittäminen

	4. Tanssi
	4.1. Kansalaistoiminta
	4.2. Koulutus
	4.3. Tapahtumat
	4.4. Kehittäminen

	5. Teatteri ja kulttuurinen nuorisotyö
	5.1. Kansalaistoiminta
	5.2. Koulutus
	5.3. Tapahtumat
	5.4. Kehittäminen

	6. Viestintä, markkinointi ja vaikuttaminen
	6.1. Viestintä ja markkinointi
	6.2. Vaikuttaminen

	7. Hallinto, henkilöstö ja talous
	7.1. Talous ja varainhankinta
	7.2. Toimisto ja henkilöstö

	8. Liitteet

