Kolmivuotisohjelma

2016-2018

YHDESSÄ – Kasvua, kasvatusta ja kansalaistoimintaa
Yhteisenä visionamme on, että Nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen nuorisotyön toimija vuonna 2020. Olemme yhdessä päättäneet, että
lapset ja nuoret ovat kaiken nuorisoseuratoiminnan keskiössä. Haluamme,
että kulttuurinen harrastustoimintamme on arvostettua ja meidät tunnetaan
laadusta ja turvallisuudesta.
Teemme järjestön eri tasoilla työtä näiden tavoitteiden toteuttamiseksi.
Vuosien 2016-2018 tavoitteet ovat suuntaviittoja visiomme mukaiseen
tulevaisuuteen. Valitut toimenpiteet ohjaavat päivittäistä toimintaa, päätöksentekoa ja resurssien kohdentamista. Vaikka tavoitteet ovat valtakunnallisia,
antavat ne hyvän pohjan myös paikallisen ja alueellisen
toiminnan kehittämiseen.
YHDESSÄ 2016–2018 -kolmivuotisohjelma on valmisteltu laajan taustatyön
perusteella. Pohjana on käytetty Minun nuorisoseurani -tarinoita, valtuutettujen haastatteluita, avointa nettilomaketta ja nuorisoseurakokousta edeltäneen
vuoden aikana seurakäynneillä kerättyä palautetta. Kolmivuotisohjelman
luonnos oli vapaasti kommentoitavissa koko kesän 2015 järjestön kotisivuilla.
Aineiston ja kommenttien pohjalta on luotu toiminnalle kolme kärkeä ja niille
viisi toimenpidettä.

Ohjelma hyväksyttiin nuorisoseurakokouksessa Tampereella
syksyllä 2015 ja sille annettiin nimeksi YHDESSÄ.

KASVATUSTOIMINTA JA OHJAAJAT
Tavoite:
Nuorisoseurojen harrastustoiminta on laadukasta, tasa-arvoista
ja tavoittaa uusia harrastajia
Toimenpiteet:
1.
2.
3.
4.
5.

Koulutamme, rekrytoimme ja pidämme huolta ohjaajista.
Kehitämme uusia toimintamalleja ja ylläpidämme vanhoja.
Toimintamme on monipuolista maantieteellisesti,
iällisesti ja se kattaa useita harrastusaloja.
Teemme yhteistyötä oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa.
Järjestämme seurojen harrastustoimintaa tukevia laadukkaita tapahtumia.

KANSALAISTOIMINTA JA TOIMIJAT
Tavoite:
Nuorisoseura on haluttu vapaaehtoistoiminnan paikka
Toimenpiteet:
1.
2.
3.
4.
5.

Tuemme, koulutamme, palkitsemme ja kannustamme vapaaehtoistoimijoita
Luomme malleja seuratoiminnan kehittämiseen erilaisiin toimintaympäristöihin
Kehitämme vapaaehtoistoimijoiden rekrytointimenetelmiä
Huolehdimme vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytyksistä
Kehitämme seurantaloja yhteisiksi kansalaisareenoiksi

VIESTINNÄN KAUTTA KASVUUN
Tavoite:
Tiedostamme oman toimintamme merkityksen ja arvon
sekä kerromme sen myös muille.
Toimenpiteet:
1.
2.
3.
4.
5.

Kerromme toiminnastamme mahdollisimman monelle uudelle ihmiselle
Viestimme tehokkaasti ja yhteneväisesti eri kanavia käyttäen
Koulutamme toimijoita viestintätaidoissa
Luomme malleja ja pohjia viestinnän käyttöön
Näymme upeasti ulospäin organisaation eri tasolla

NUORISOSEURAT 2020 STRATEGIA
Toiminta-ajatus
Kasvatus- ja harrastustoimintamme edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista
kasvua sekä aktiivista ja vastuullista kansalaisuutta. Eri-ikäisten yhdessä toimiminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä lisää hyvinvointia.

Järjestön strategiset tavoitteet
Kulttuurinen harrastustoimintamme on laadukasta
- Nuorisoseuratyö on tavoitteellista kasvatus- ja harrastustoimintaa.
- Toiminta on monipuolista ja ennakkoluulotonta.
- Nuorisoseurat verkostoituvat paikallisesti, alueellisesti,
kansallisesti ja kansainvälisesti.

Lapset ja nuoret ovat toimintamme keskiössä
- Lapset ja nuoret ovat mukana toiminnan
suunnittelussa ja toteuttamisessa.
- Kerhotoimintaa järjestetään eri puolilla maata.
- Aikuiset tukevat lapsia ja nuoria heidän harrastuksissaan.
- Toiminta on luotettavaa ja turvallista osaavien ohjaajien ansiosta.

Nuorisoseuratyö on tunnettua ja arvostettua
- Toiminta näkyy ja kuuluu myönteisellä tavalla.
- Järjestön julkikuva on nykyaikainen ja yhdenmukainen
kaikilla toiminnan tasoilla.

Järjestörakenne ja resurssit turvaavat toimintamme elinvoimaisuuden
- Järjestörakenne mahdollistaa tavoitteiden
mukaisen toiminnan koko maan alueella.
- Resursseja kohdennetaan erityisesti sinne, missä lasten
ja nuorten toiminnalla on kasvumahdollisuuksia.
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