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Sisältö: 
 
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 alueella on 38 aktiivista Nuorisoseuraa.  
 
Luova lava lapsille -taideleirit saivat alkunsa nuorten ohjaajien toimesta Keski-Suomessa, jossa 
ensimmäiset leirit järjestettiin kesällä 2013. Leiriläisten yhteisesitys ”Hetki taiteilijana” Jyväskylän 
Kesä –kaupunkifestivaalissa on  tärkeä osa toimintaa. Myös Luova lava lapsille –kerhoja 
järjestettiin muun muassa Jyväskylän seudun Nuorisoseuran toimesta.  
 
Aluetoimisto järjesti iltapäivätoimintaa Jyväskylän Normaalikoululla. Osana Lasten kulttuurin 
osaamisverkostoa Keski-Suomessa mallinnettiin Iltapäivätoiminnan ja kerhojen hyviä käytänteitä. 
 
Keski-Suomen alueella on toiminut vuodesta 2008 työllistämishanke Leipää ja kulttuuria Keski-
Suomessa. Hanke jatkui vuoden 2016 alussa nimellä Leipää ja kulttuuria Keski-Suomessa III. 
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1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta  
 

 
 
 
Toimenpiteet: Toteutuma 
Tuetaan jäsenseurojen 
kerhotoimintaa AVI:n Lasten ja 
nuorten paikallisen kerhotoiminnan 
avustuksesta. Vuonna 2015  avustusta 
myönnettiin 2700€, joka on 
käytettävissä 31.5.2016 saakka. Uusi 
avustus haetaan joulukuussa 2015. 

Kerhoavustusta saatiin 4000 euroa kaudelle 
1.6.2016-31.5.2017, mikä kertoo siitä, että 
rahoittaja on huomannut kerhotoiminnan 
kasvun ja laadukkaan tekemisen. 
Kerhorahalla aloitettiin Luova lava -teatterikerhot 
Hietamalla, Lannevedellä ja Uuraisilla syksyllä 2016 
ja toimintaa pyritään vakiinnuttamaan. 

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

Toteutettiin  Jyväskylän kaupungin tehdyn 
palvelusopimuksen mukaisesti.  Lapsia 
iltapäivätoiminnassa oli keväällä 2016 75 lasta 
ja syksyllä 85. 

Jälkkäriohjaajat kehittävät ja pitävät 
yllä osaamistaan osallistumalla 
täydennyskoulutukseen 

• uusien ohjaajien 
perehdytyskoulutus syksyisin 
(kaupunki) 

• kaikkien ohjaajien 
Jälkkärikoulutuspäivät 
(kaupunki) 

• hygieniakoulutus 
• ensiapukoulutus 
• Aluetoimiston omat 

koulutukset ohjaajille 

Vastuuohjaajat perehdyttivät uudet jälkkäriohjaajat 
ennen syksyn toimintakauden alkua elokuun alussa.  
Koko vuoden aikana oli tarjolla oman 
työllistämishankkeemme kautta koulutusta 
ohjaajuuteen. Ohjaajat osallistuivat myös 
kaupungin järjestämiin koulutuksiin. 

Kesäkuussa järjestetään Kesäjälkkäri 
1-2. luokkalaisille Norssin Jälkkärin 
tiloissa. 

6.-23.6 Välisenä aikana pidettiin kesäjälkkäriä . 
Kesäjälkkäriin osallistui 30 lasta. Kesäjälkkärin  
yhteydessä oli myös Luova laval -teatterileiri. 

2016 käynnistyy  kaksi nuorten 
omaehtoista teatteriryhmää 
Jyväskylässä ja sen lähialueilla. 

Omaehtoisten teatteriryhmien sijasta 
käynnistimme 3 uutta Luovalava – teatterikerhoa 
Hietamalla, Lannevedellä ja Uuraisilla 

Aluetoimiston alaisuudessa 
työskentelee vakituisena osa-aikainen 
tanssinopettaja, jonka opetusta 
myydään ostopalveluna 
jäsenseuroille, pääasiassa ISOn 
Tanhuujille. Hänen työnkuvaansa 
kuuluu myös toiminnan kehittäminen 
yhdessä kansantanssiverkoston 

Tanssinopettajana toimi tanssinopettaja(AMK) 
Paula  Kettu.  
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kanssa sekä avustaminen 
tanssitoimintaan liittyvien 
tapahtumien järjestämisessä. 

• opetus 
Lasten maakunnallinen yöleiri 

• maakunnallinen 
kansantanssikatselmus 
helmikuu 

• työpajat 

Lasten Maakunnallinen yöleiri pidettiin 20.-21.2 
Jyväskylässä Voionmaan koululla. Leirin nimi oli 
Lavalla! Leirille osallistui 60 lasta ohjaajineen. 
Ohjelmassa oli työpajoja ja Riemuvuoden 
kansantanssi-konsertti. 

Harrastusalakohtaisten verkostojen 
tapaamiset 

• Tanssitoimijoiden 
tapaaminen yhteistyössä 
Tanssin osaamiskeskuksen 
kanssa. 

• Teatteritoimijoiden 
tapaaminen teatteriagentin 
kanssa 

Harrastuskohtaiset verkostotapaamiset pidettiin su 
20.3 Rutalahdessa nuorisoseuragaalan yhteydessä.  

Lasten päiväleiri Lasten päiväleirin sijasta järjestimme Aikamatka-
tanssikonsertin 8.10 Jyväskylässä Siltasalissa. Aika 
Matkassa esiintyi 150 tanssijaa, 12 eri-ikäisten 
kansantanssiryhmää Jyväskylästä ja Jämsästä. 
Tapahtumaan osallistui tanssijoiden lisäksi 
talkooväkeä. Maksavia katsojia oli 230. 

Aikuisten Pikkujoulutanssit Aikuisten pikkujoulutanssit muuttuivat 
nuorisoseurojen pikkujoulutansseiksi. 
Pikkujoulutanssit pidettiin 26.11. Lannevedellä. 
Esiintyviä ryhmiä oli 4. Yleisöä oli paikalla 60  

Kansantanssiverkosto tukee 
alueellista kansantanssityötä ja toimii 
apuna tapahtumien järjestämisessä. 

• Kääntöpiiri 

Kansantanssiverkosto toimi aktiivisesti.  
Verkosto oli järjestämässä kaikkia alueella olevia 
tapahtumia joissa tanssilla oli sijansa 

Kansantanssin Riemuvuosi 
• näkyvyyden lisääminen 
• konsertteja/ Tanssin Riemua - 

hankkeen kanssa 
• FlashMob 5.2. Koiviston 

polska 
• Yläkaupungin yö/Kevät 

tapahtuma lapsille 
• Pispalan Sottiisi 
• Dääns-leiri 

 

FlashMobissa  oli 70 esiintyjää. Yläkaupungin yö 
keräsi lapsiryhmämme yhteen. www.sivujen 
tunnuskuva on kyseestä olevasta tapahtumasta. 
Pispalan Sottiisi osallistui ryhmiä Keski-Suomesta, 
samoin Dääns-leirille. 

Ohjaajien olohuone 
• koulutus ja huolto 
• ensiapu-kurssi 

Keväällä oli 4 ohjaajien olohuonetta ja syksyllä 3. 

http://www.sivujen/
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Koulutukset (omat ohjaajat sekä 
ulkopuolisille myytävät) 

• Täpinää tassuihin/ muu 
 

Järjestetyille kursseille osallistuu vähintään 15 
/kurssi 

Järjestetään Knoppi –ohjaajan 
peruskoulutus Keski-Suomen alueella 
keväällä 2016. 

Knoppi-koulutukseen osallistui 16 nuorta, jotka 
saivat Knoppitodistuksensa Nuorisoseuragaalassa. 

Järjestetään Improliiga Keski-Suomen 
harrastajateattereille. 

Syksyllä 2016 alkoi Keski-Suomen ensimmäinen 
Improliiga, jossa mukana oli 6 teatteria, joista yksi 
oli Nuorisoseura. Improliiga jatkui kevääseen 2017. 

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

Kv-verkosto kokoontui 4 kertaa vuodessa ja toteutti 
kansainvälisen nuorisoleirin yhteistyössä 
aluetoimiston kanssa 

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

Moving people -leiri pidettiin Joutsassa 23.7.-2.8. 
Leirin kaksi viimeistä päivää  oltiin Helsingissä. 
Leirille osallistui 30 nuorta ohjaajineen. Nuoria oli 
Suomesta, Saksasta, sekä 6 nuorta 
turvapaikanhakijaa. Leiriä varten saatiin Erasmus+-
avustus CIMO:lta.  

Luova lava lapsille: Lapsille 
kesätoimintaa, nuorille kesätöitä ja 
lasten yhteisesitys Jyväskylän Kesään. 
Järjestetään 15 päiväleiriä 
alkukesään, ja yhteisesitys heinäkuun 
puolessa välissä. 
 

Järjestettiin 10 päiväleiriä.  Leirejä järjesti 
Jyväskylän seudun Nuorisoseura ja Vastingin 
Nuorisoseura. Leireille osallistui 120 lasta. 

 
2. Järjestötoiminta 

 
 
 
Toimenpiteet: Toteutuma 
Järjestetään 5 alueellista 
seuratapaamista vuodessa. 
2 maakunnallista 
seurajohtajatapaamista: 
maaliskuussa Nuorisoseuragaala ja 
alkusyksystä puheenjohtajien 
tapaaminen 

20.3 Rutalahdessa pidettiin Nuorisoseuragaala johon 
osallistui 10 nuorisoseurasta 80 nuorisoseuralaista. 
Nuoriseurailta pidettiin Kintaudella 23.8. 
Nuorisoseurailtaan osallistui 12 nuorisoseurasta 45 
henkilöä. 
Molemmista tapaamisesta kerätyn palautteen 
pohjalta, joka oli reilusti positiivinen, on hyvä 
jatkaaa. 

Vapaaehtoisten palkitseminen  
Valitaan ja palkitaan 
Nuorisoseuragaalassa vuoden  

Vuoden Nuorisoseuraksi valittiin Jyväskylän seudun 
Nuorisoseura. 
Vuoden Nuorisoseuran lisäksi palkittiin 12 eri 
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nuorisoseura, vuoden  
nuorisoseuralainen ja vuoden 
ohjaaja.  
Valittuja esitetään valtakunnallisten  
palkintojen saajiksi.  
Lisäksi palkitaan muita alueellisia 
toimijoita. 
 

ansiosta nuorisoseuroja tai nuorisoseura-aktiiveja. 
 
Jaettiin 16 Knoppiohjaaja todistusta. 

Tehdään seurakäyntejä vähintään 2 
/ kuukausi. 
Seurakäynneillä kootaan järjestö-  
talkoo- ja vapaaehtoistyön hyviä  
käytänteitä. Kerätty materiaali tulee  
osaksi valtakunnallista  
vapaaehtoistoiminnan  
kehittämisaineistoa.  

Seurakäyntien tavoite 2/kuukausi saavutettiin, 
mutta käytänteiden keruu ei aina onnistunut. 
 

Annetaan jäsenseuroille neuvontaa, 
liittyen yhdistystoimintaan, 
nuorisoseuratoimintaan, 
kokouskäytäntöihin, sääntöihin, 
juhlatoimintaan sekä toiminnan- ja 
taloudensuunnitteluun. 

Tavoitteena oli, että kaikkiin seurojen esittämiin 
kysymyksiin löydetään ratkaisu. Viesteihin vastataan 
viikon sisällä.  Tässä tavoitteessa onnistuimme. 
Avustimme hankehakemusten tekemisessä kuin 
myös tilittämisessä. 

Harrastuskohtaisessa neuvonnassa 
pyritään ohjaamaan 
osaamiskeskusten puoleen. 

Näin toimimme.  

Varmistamme, että alueen 
jäsenseurat toimittavat 
toimintatietonsa 
Nuorisoseurarekisterin kautta helmi-
maaliskuun aikana. 

Palautusprosentti 40% loput tiedot kerättiin 
seurakäynneillä tai puhelimitse.  

Huolehditaan nuorisoseurarekisterin 
alueellisesta ylläpidosta, 
koulutuksesta ja opastuksesta. 

2 uutta seuraa otti rekisterin käyttöön.  

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

Tiedot löytyvät rekisteristä. Jota päivitimme läpi 
vuoden. 
 

Pidetään huolta, että alueen 
ohjaajat ovat valtakunnallisten 
tiedotteiden postituslistoilla ja että 
valtakunnallisissa tiedotteissa 
näkyvät Keski-Suomen alueen 
toiminnot. 

Päivitimme ohjaajarekisteriä vuoden aikana. 

Seurantalojen korjauskohteiden 
koordinointi ja avustuksen haussa 
tukeminen 

Avustusta haki 5 seuraa, joille kolmelle myönnettiin 
avustus  
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Haetaan hankerahoitusta tukemaan 
eri toimintoja 
 

Kansainvälistä leiriä varten haettiin Erasmus+-
avustusta. CIMO myönsi 18000€ suuruisen 
avustuksen.  

Leipää ja kulttuuria 3 -hanke.  Hanke sai rahoituksen ja toteutuu suunnitelman 
mukaisesti.   

Rempparyhmän toiminta:  
- työkohteiden etsiminen ja 
valmistelu 
- sopiminen paikallisen toimijan 
kanssa yhteistyöstä 
- työryhmän ohjaaminen 
- korjausasiantuntijoiden 
hankkiminen 
- työryhmän toiminnan arviointi 
henkilökohtaisesti ja tulosten 
mukaan 
- seuranta ja arviointi 
jatkosuunnitelmia varten 

Jyväskylän seudun Nuorisoseura käynnisti 
toiminnan. 
Aluetoimiston tehtävänä oli olla apuna etsimässä 
työkohteita, joita löytyi muun muassa Kintauden, 
Muuramen ja Lanneveden nuorisoseurantaloilta. 

Nuorten kesätyötehtävien 
määrittely yhdessä paikallisseurojen 
kanssa ja työpaikkojen avaaminen  

Haettiin nuorten työllisyysseteliä Jyväskylän 
kaupungilta. Kaupunki myönsi 30 seteliä, 
500€/kuukausi, joilla työllistettiin 19 nuorta. Tästä 
oli suuri ilo Jäsenseuroille. 

Syyskauden toiminnan koordinointi 
ja ohjaajien rekry syyskauden 
toimintaan 

Hankesuunnitelman mukaisesti 

Työnantajana toimivien seurojen 
alueellinen tapaaminen, koulutus 

Hankesuunnitelman mukaisesti 

 
 

 
3. Viestintä ja vaikuttaminen 
 
 
Toimenpiteet: Toteutuma 
Viestintää tehdään 
viestintästrategian mukaisesti.  
 

Viestintästrategia on käytössä.  
 

Viestinnän tueksi laaditaan 
alueellinen viestintäsuunnitelma. 
 

Suunnitelma on laadittu vuodelle 2016 ja se 
päivitetään vuoden 2017 toiminnan suunnittelun 
yhteydessä.  

Järjestön graafista ohjeistusta  
noudatetaan kaikessa aluetoimiston 
viestinnässä. Paikallisia  
seuroja kannustetaan ja tuetaan  
graafisen ohjeen käyttöönotossa.  
 

Esitteiden teossa hyödynsimme graafista ohjeistusta. 
Graafikkoharjoittelijan ensimmäinen tehtävä oli 
tutustua ohjeistukseen. 
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Alueelliset kotisivut: maakunnalliset 
yhteystiedot, tapahtumakalenteri, 
jäsentiedot. Suunnitelmallinen ja 
laadukas tekninen toteutus. 

Kotisivujen uudistusprojekti aloitettiin syksyllä 2016. 

Facebook 
 

Facebook sivustomme tykkäysten määrä kasvoi  
10 %.  

Instagram 
 
 

Aluetoimistolla ei ole vielä omaa Instagramia. 

Välitetään Keski-Suomen 
Nuorisoseurojen tapahtumia Keski-
Suomen nuorisoseuralaisille 1-2 
kertaa kuukaudessa sähköpostilla 
lähetettävässä 
tapahtumatiedotteessa. 

Osoitteisto on ajan tasalla. Tiedote lähti jokaiseen 
seuraan. Lähetetään 12 tiedotetta vuoden aikana.  

Levitetään tapahtumatiedotetta 
myös muille kuin jäsenille. 

Yhteistyökumppaneille ja muille asiasta 
kiinnostuneille saimme luvan laittaa tiedotetta. 

Alueelliset toiminnat ja tapahtumat 
valtakunnallisiin tiedotteisiin (tanssi, 
teatteri, pj.posti.) 

alueen näkyvyys tiedotteissa. 

Seurakirjeet 1-2 kertaa vuodessa. Lähetettiin kirje jäsenmaksupostituksen yhteydessä 
sekä maakunnallisen tapaamisen kutsun yhteydessä. 

Nuorisoseurojen jäsenyyden 
tiedostaminen 
 

Nuorisoseurojen jäsenmaksut. Nuorisoseurojen 
logon ja nimen käyttäminen. Aluetoimiston 
palveluiden hyödyntäminen 

Valtuuston edustajat osallistuvat 
kokouksiin ajankohtaisilla alueen 
tiedoilla varustettuna. Alueellisissa 
seuratapaamisissa ovat valtuutetut 
läsnä ja tutuksi jäsenistölle.  

Valtuutettujen osallistuminen seuratapaamisiin ja 
valtuuston kokouksiin oli hieno tavoite. Osaksi tässä 
onnistuttiin, mutta parantamisen varaa vielä jäi. 

Sisäinen viestintä:  
• Intranetin (SharePoint) 

hyödyntäminen alueellisesti 
• valmistellut 

toimistokokoukset, 
suunnitelma intranettiin, 
että jokainen voi itse lisätä 
käsiteltäviä asioita 

• ajankohtaisten asioiden 
tiedottaminen ensimmäisenä 
alueen työntekijöille. 

• ajantasainen ja 
yhdenvertainen viestintä 

• viestitään omista seura- ja 
sidosryhmätapaamisista 

 
Palaverikäytäntöjä hiottiin vuoden aikana. 
Viikkopalaveri valmistelee toimistokokousta. 
Tiimipalaveri aikataulutettiin koko vuodelle. 
Toiminnansuunnittelu ja seuran jaettiin kolmeen 
osaan. 
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muille alueen työntekijöille, 
jotta kaikkien asiat 
tavoittavat jäsenistön 
mahdollisimman nopeasti. 

• Työvälineet ajanmukaisiksi 
(Skype for Business ja 
SharePoint) 

 
Viestintä suurelle yleisölle. Kaikki 
nuorisoseuralaiset järjestön 
"lähettiläinä". 
 

Päätapahtumamme Nuorisoseuragaala, 
Nuorisoseurailta, Aika Matka konsertti, Improliiga 
ylitti uutiskynnyksen ja tapahtumista oli useammissa 
medioissa.  

Alueen nuorisoseurojen yhteistyön 
lisääminen: 
- yhteiset seuratapaamiset 
- harrastusalakohtaamiset 
- benchmarkkaukset säännöllisiksi ja 
laadukkaiksi 

Seutukunnittain saimme seurat tapaamaan toisiaan 
ja tekemään yhteistyötä. Useasti se koski 
teatteriesityksiä tai retkiä. 
 

Yhteistyö alueen muiden toimijoiden 
kanssa jatkuu (KYT, NuKSu, 
Järjestöfoorumi, Keski-Suomen 
Kylät, KesLi, jne.), sekä 
verkostoidutaan lisää. 
Jatketaan yhteistyötä alueen 
oppilaitosten kanssa. 
 

kuinka hyvin toiminta on aikataulutettua muiden 
vastaavaa toimintaa järjestävien tahojen kanssa. 
päällekkäisyyksien minimointi ja yhteistyön 
lisääminen. 

Viestintä suoraan kohderyhmille, 
kuten kouluihin. 
 

Luovaleirien /kerhojenja Kv-leirien suhteen teimme 
viestintää suoraan kouluille. Esim. näytetuntien 
kautta. 

 
4. Hallinto ja talous 
 
 
Toimenpiteet: Toteutuma 
Aluetoimiston toimintaa johtaa 
liiton hallitus yhteistyössä liiton 
pääsihteerin kanssa. Aluetoimiston 
esimiehenä toimii liiton 
toiminnanjohtaja. Pääsihteeri toimii 
toiminnanjohtajan esimiehenä. 

Liiton hallitus ja valtuusto käsittelee ja hyväksyi 
aluetoimiston toimintasuunnitelman, talousarvion, 
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.   

Aluetoimiston henkilöstöön kuuluu 
vuonna 2016 yhteensä 18 henkilöä, 
joista projekteissa työskentelee 3 
henkilöä. Lisäksi toimistossa 
työskentelee eri tehtävissä 
työhallinnon tukia hyödyntäen 
palkattuja työntekijöitä ja 
työharjoittelijoita. 
 

Toiminnanjohtaja (100%),  toimistonhoitaja (72 %), 
Tanssiopettaja 60%  
 
RAY:n rahoittamassa Mun duuni! –hankkeessa yksi 
nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi oppisopimuksella 
kouluttautuva työntekijä 
  
Iltapäivätoiminnassa toimii vakituisena 3 
vastuuohjaajaa. Lukukausiksi palkattiin 4-5 
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määräaikaista ohjaajaa. Yhteensä 11. 
  
Hankehenkilöstö työskentelee aluetoimistolla. 
 
Lisäksi tarvittaessa tuntityöntekijöitä 
Jälkkärisijaisina, kerho-ohjaajina ja muissa 
tehtävissä. 
 

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

Vuoden aikana oli 4 työelämään tutustujaa 
aluetomistolla. Kesällä palkasimme graafikon 
nuorten kesäsetelillä.. 

Aluetoimiston apuna toimii 
toimikuntia/ työryhmiä: 
Kansainvälinen toimikunta, 
Kansantanssitoimikunta, H-Kilta-
toimikunta, Jälkkäritiimi. 

Kokousten muistiot ja asialistat löytyvät intranetistä. 

kuukaudessa aluetoimiston ja 
hankkeiden työntekijöiden kesken. 
Muistiot ja asialistat löytyvät 
intranetistä.Järjestetään 
toimistokokous kerran  

Muistiot SharePointissa 

Järjestetään Työhyvinvointi-
koulutuksia/koulutuspäiviä 4-6kpl 
vuoden aikana. Tavoitteena 
työhyvinvoinnin lisääntyminen. 

 

Toimisto sijaitsee osoitteessa 
Vapaudenkatu 43A. 

 

Tapahtumista ja toiminnoista 
pyritään tekemään taloudellisesti 
kestäviä. 

Taloutta seurattiin kuukausittain. Tavoitteena oli 
nolla tulos, johon melkein pääsimme. 

Aluetoimiston toiminta rahoitetaan 
valtionavulla, jäsenmaksuilla, 
toiminnasta saatavilla tuotoilla sekä 
varainhankinnalla. 

Yksi seura jätti jäsenmaksunsa maksamatta. mutta 
oletamme, että maksaa sen vielä. Valtionapu nousi 
5%.  

Aluetoimisto vastaa Haavikadun 
kiinteistön hallinnasta, joka on 
toistaiseksi Keski-Suomen 
Nuorisoseurain Liiton nimissä. 

Asunto pidettiin kunnossa. Vuokrattuna se oli 7 
kuukautta. 

Aluetoimiston osaamista myydään 
ostopalveluna eteenpäin. 

16.500 euron palvelumyynti vuodessa.  

Alueellisena varainhankintana Keski-
Suomen Isännänviirien myynti. 

Myytiin 30 viiriä toimintavuoden aikana.  

Aluetoimisto on valtakunnallisissa 
varainhankintakampanjoissa 
mukana jäsenseurojensa kautta. 
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Välitämme tietoa ja aktivoimme 
seuroja mukaan. 
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Nuorisoseurat Pohjois-Karjala 
 

Toimintakertomus 2016 
 
Sisältö: 

Johdanto 
1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 
2. Järjestötoiminta 
3. Viestintä ja vaikuttaminen 
4. Hallinto ja talous 

 
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-Karjalassa toimii 31.12.2016 alkaen 23 nuorisoseuraa, jotka ovat maksaneet 
jäsenmaksunsa ja hoitaneet lakisääteiset velvoitteensa ja näissä henkilöjäseniä oli 986. Vuoden 
aikana yksi seura erosi ja toinen lakkautti toimintansa ja puolestaan kaksi muuta nuorisoseuraa 
aktivoitui.  
 
Vuoden 2016 tavoitteet toteutuivat hyvin. Lasten ja nuorten toiminnan kehittämiseen ja 
laajentamiseen panostettiin ja uutta harrastustoimintaa aloitettiin mm. Lehmossa ja 
Hammaslahdella sekä Joensuun alakoulujen iltapäivätoimintana. Kansantanssin riemuvuosi näkyi 
Tanssiralli-tapahtumassa Kiteellä ja eteläkarjalaisten tanssijoiden kanssa Pispalan Sottiisiin 
toteutettuna yhteistyöproduktiona. Nuorisoseurat osallistui aktiivisesti maakunnallisiin 
verkostoihin ja tapahtumiin. Myös maakunnan nuorisoseurojen välistä yhteistyötä vahvistettiin. 
 
Aluetoimiston tilinpäätös oli positiivinen, vaikka avustuspäätösten osalta vuosi oli harmillisen 
negatiivinen ja jäsenmaksukertymä oli poikkeuksellisen alhainen. 
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1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta  

 
Toimenpiteet: Toteuma 
Tanssitoimijoiden tapaaminen 
Itä-Suomen yhteinen tanssitoiminnan 
kehittämispalaveri Kiteellä. 
 
Teatteritoimijoiden tapaaminen 
Itä-Suomen yhteinen tanssitoiminnan 
kehittämispäivä Kuopiossa. 
 
AVI-avustus lasten ja nuorten kerho- ja 
leiritoimintaan nuorisoseuroissa 
Koordinoidaan ja kootaan 
yhteishakemus paikallisten seurojen 
kerho- ja leiritoiminnan tukemiseksi. 
 
Tempoa Tenaviin -toiminnan 
käynnistäminen 
Tuetaan seuroja toiminnan 
käynnistämisessä maakuntaan. 
 
KNoppi Itä-Suomi 
Järjestetään yhteistyössä Pohjois-Savon 
aluetoimiston kanssa Itä-Suomen 
yhteinen perusohjaajakoulutus. 
 
Knoppia Nuppiin –projekti 
Ollaan mukana Nuorten Kasvu ry:n 
hallinnoimassa projektissa yhdessä 
PKKY:n Niittylahden opiston nuoriso- ja 
vapaa-ajanohjaaja koulutusohjelman 
kanssa. Tuotetaan projektiin 
ostopalveluna KNoppi-
kouluttajakoulutus ja toimitaan 
työnantajana KNoppi-kouluttajille sekä 
vastataan uuden kerhotoiminnan 
käynnistämisestä ja ohjaajien 
sijoittumisesta nuorisoseuroihin. 
 
MYÖ ITE! -tapahtumatuottajakoulutus 
Järjestetään 13–18-vuotiaille nuorille 
suunnattua koulutusta tapahtuma-
tuottamisesta, joilla innostetaan 
omaehtoiseen toimintaan. 
 
Virikekurssi ohjaajille 
Järjestetään virikekurssi ohjaajille 
uudesta kansantanssin 
virikemateriaalista Joensuussa.  
TANSSIRALLI – Itä-Suomen 

Ei toteutunut. 
 
 
 
Ei osallistujia Pohjois-Karjalasta. 
 
 
 
Vuoden 2016 avustus käytettiin kesäleiritoimintaan. 
Joulukuussa seuraavalle vuodelle kerhorahoitusta haki kaksi 
nuorisoseuraa neljälle toimintaryhmälle. 
 
 
 
2 osallistujaa osallistui koulutukseen maakunnasta. Toiminnan 
käynnistäminen siirtyi vuodelle 2017. 
 
 
 
Itä-Suomen yhteinen KNoppi-koulutus ei toteutunut. 
 
 
 
 
Toteutettiin KNoppi-kouluttajakoulutus PKKY:n ammattiopisto 
Niittylahdessa nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopiskelijoille. 
Osallistujia 8 hlö, kouluttajana Henna Liiri. 
Kansalaisfoorumin kurssituki 14 oh. 
 
Järjestettiin yksi KNoppi-koulutus Joensuussa keväällä 2016. 
Osallistujia: 8 hlö. Lieksaan, Kiteelle ja Rääkkylään tarjotut 
koulutukset eivät toteutuneet. 
Kansalaisfoorumin kurssituki 36 oh. 
 
 
 
 
Ei toteutunut. 
 
 
 
 
 
Ei toteutunut. 
 
 
 
Vastattiin yhden Tanssiralli-katselmuksen toteuttamisesta 
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aluetapahtuma 
Järjestetään lasten 
kansantanssiryhmien alueellinen 
katselmus Kiteen kulttuurikeskuksella.  
 
Pispalan Sottiisin aluenumeron 
tuottaminen ja harjoittelu 
Tuotetaan yhdessä Saimaan 
Nuorisoseurojen kanssa Etelä- ja 
Pohjois-Karjalan yhteinen 
yhteisesitysnumero Pispalan Sottiisiin 
Tampereelle. Harjoituspäivä 
Lappeenrannassa. 
 
RIEMU Lastenkulttuurikiertue 
Järjestetään kulttuurisisältöinen 
toimintapäivä alakouluilla 
kansantanssin ja -musiikin keinoin.  
 
Kannustetaan osallistumista 
valtakunnallisiin tapahtumiin ja 
koulutuksiin 
 
Nuorisoseuratoiminnan 
tapahtumakalenteri 
Kootaan paikallisten seurojen toiminta 
yhteiseen tapahtumakalenteriin. 
 
Luova lava lapsille -leirit 
Järjestetään leirit yhteistyössä Kihaus-
Folkin kanssa Rääkkylässä. Leirien 
teemoina kansanmusiikki ja -tanssi. 
 
Hetki taiteilijana -esitys 
Leiriläisten yhteisesitys toteutetaan 
osana Kihaus-festivaalin ohjelmaa. 
 
 
 
Erasmus + nuorisovaihto 
Osallistutaan nuorisovaihdon koulutus- 
ja kontaktiseminaariin ja osallistutaan 
kumppanina nuorisovaihdon 
toteutukseen. 
 
 

suunnitellusti Kiteellä. Osallistujat: 6 ryhmää, 97 tanssijaa, 
muut 32 hlö. Kaikilla ryhmillä oli musiikkiryhmät. Talkoolaiset 
ja työntekijät: 23 hlö. Myydyt pääsyliput 87 kpl. 
 
 
Toteutettiin suunnitellusti. Koreografian sommittelusta Viola 
Malmin tallentaman tanssiperinteen pohjalta sekä 
ohjauksesta vastasivat Henna Liiri ja Tuija-Liisa Leino. 
Ohjelmistoa harjoiteltiin omissa ryhmissä ja harjoituspäivänä 
Lappeenrannassa. Pohjois-Karjalasta produktioon osallistuivat 
Nuorisoseura Motoran Pelmakat, Livakat, Kipakat ja Kirpsakat 
ja säestyksestä vastasi Rälläkkä-yhtye, yhteensä 41 hlö. 
 
 
Rahoituksen vuoksi ei toteutunut kiertueena. Luova lava 
lapsille -leiriä markkinoitiin toteuttamalla promopäivä 
Rääkkylän alakoululla kansanmusiikin- ja tanssin teemalla. 
 
 
Pohjois-Karjalasta osallistuttiin seuraaviin valtakunnallisiin 
tapahtumiin: Folklandia, Pispalan Sottiisi, Teatterilaiva sekä 
kansantanssiohjaajakoulutus ja TeTe-ohjaajakoulutus. 
 
Tiedotettiin seurojen tapahtumista, mutta erillistä kalenteria 
ei tehty. 
 
 
 
Toteutettiin leiri suunnitellusti Rääkkylässä AVI:n avustuksella. 
Ohjaajina toimivat Niko Pentikäinen (musiikki) ja Henna Liiri 
(tanssi). OP:n tuella palkattiin apuohjaajiksi Netta Puhakka ja 
Reetta Kettunen. Leirillä valmistettu Hetki taiteilijana -esitys 
nähtiin Kihaus Folk-festivaalilla, yleisöä 150 hlö. Rääkkylän 
4H:n ohjaajat vastasivat vapaa-ajanohjelman ohjauksesta. 
Ohjaajille pidettiin KNoppiPro leiriohjaajakoulutus. Leirin 
osalta tehtiin yhteistyötä myös SPR:n ylläpitämän Kiteen 
vastaanottokeskuksen kanssa. Osallistujia: 21 hlö. 
Kansalaisfoorumin kurssituki 8 oh. 
 
Ei toteutunut. 
 
 
 
 
 
Nuori Kulttuuri MOVES aluetapahtuma 
Käynnistettiin neuvottelut ja valmistelut kevään 2017 Pohjois-
Karjalan aluetapahtuman järjestämiseksi yhteistyössä Itä-
Suomen aluehallintoviraston ja Nurmeksen kaupungin kanssa. 
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2. Järjestötoiminta 
 
Toimenpiteet: Toteuma 

 
Päivitetään toimintatiedot ja 
yhteystiedot 
Aluetoimisto huolehtii, 
että nuorisoseurarekisterissä on 
kaikkien jäsenseurojen 
luottamushenkilöiden ja ohjaajien 
ajantasaiset yhteystiedot. 
 
Toimintatiedot 
Aluetoimisto huolehtii, että seurojen 
toimintatiedot on palautettu 
nuorisoseurarekisteriin. 
 
Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen 
Seurakäynneillä kootaan järjestö-, 
talkoo- ja vapaaehtoistyön hyviä 
käytänteitä. Kerätty materiaali tulee 
osaksi valtakunnallista 
vapaaehtoistoiminnan 
kehittämisaineistoa.  
 
Nuorten päätöksentekijöiden määrän 
selvittäminen ja kasvu 
Varmistetaan luottamushenkilöiden 
tietojen saatavuus nuorisoseura-
rekisterissä. Tuetaan alle 29-vuotiaiden 
luottamushenkilöiden määrän 
kasvattamista paikallisissa 
nuorisoseuroissa ja alueen hallinnossa. 
 
Ohjaajien olohuone 
Järjestetään ohjaajille verkostoitumis- 
ja virkistäytymistilaisuus. 
 
Vapaaehtoistyön palkitseminen 
* Valitaan vuoden nuorisoseura, 
vuoden nuorisoseuralainen ja vuoden 
ohjaaja. Valittuja esitetään 
valtakunnallisten palkintojen saajiksi. 
* Kannustetaan paikallisia toimijoita 
hakemaan ansio- ja tunnustusmerkkejä 
 
 
 
Pohjois-Karjalan Nuorisoseuragaala 
Järjestetään tilaisuus, jossa palkitaan 
maakunnan nuorisoseuralaisia, 
verkostoidutaan ja virkistäydytään. 

Toteutui suunnitellusti. 
189 luottamustoimea ja 31 ohjaajaa rekisterissä 31.12.2016. 
 
 
 
 
 
 
Toteutui suunnitellusti. Maakunnan toimintatietojen 
palautusprosentti oli täydet 100 %. 
Toiminnanjohtaja analysoi toimintatiedot ja laati 
seurantataulukot viimeisen 10 vuoden ajalta. 
 
Jaettiin hyviä käyntänteitä. 
 
 
 
 
 
 
 
Nuorisoseurarekisterissä alle 29-vuotiaita luottamushenkilöitä 
oli 29 henkilöä. Nuorten päätöksentekijöiden määrän kasvun 
tukemista aloitettiin ja jatketaan edelleen. 
 
 
 
 
 
 
Ei toteutunut. 
 
 
 
Valittiin tehtyjen esitysten perusteella vuoden tunnustukset ja 
esitettiin alueellisten tunnustusten saajia valtakunnallisten 
tunnustusten saajiksi. 

• Vuoden Nuorisoseura: Nuorisoseura Motora  
• Vuoden ohjaaja: Tuula Heikura, Höljäkän Nuorisoseura 
• Vuoden nuorisoseuralainen: Virve Inberg, Nuoriso- ja 

urheiluseura Sisu 
Ansiomerkkejä maakuntaan myönnettiin 8 hopeista ja 1 
hopeinen lehvillä. 
 
Pohjois-Karjalan nuorisoseuragaala järjestettiin Joensuun 
Teatteriravintolassa 10.12. Tilaisuudessa palkittiin vuoden 
tunnustusten saajat. Osallistujia: 4 nuorisoseurasta, 15 hlö. 
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Tilaa aluetoimiston työpanos päiväksi! 
Tarjotaan jäsenseuroille aluetoimiston 
työpanos yhden päivän ajaksi vuoden 
aikana. 
 
Seuratoiminnan kehittämiskoulutukset 
Toteutetaan kolme koulutusta 
maakunnassa teemalla 
vapaaehtoistyön johtaminen. 
 
Aluetapaamiset 
Järjestetään kaksi maakunnallista 
seuratapaamista, joissa 
verkostoidutaan ja kehitetään alueen 
toimintaa. 
 
Toiminnan suunnittelu 
Turvataan jäsenkentän mahdollisuus 
vaikuttaa aluetoimiston toimintaan 
hyödyntämällä sosiaalisen median 
mahdollisuuksia sekä seuratapaamisia 
alueellisen kuulemisen foorumeina ja 
kanavina. 
 
 

Ei toteutunut. 
Toteutettiin yhteensä 13 seurakäyntiä tai osallistumista 
seuran tilaisuuksiin, kohdatut henkilöt yht. 90 hlö. 
 
 
Järjestettiin kaksi seuratoiminnan kehittämiskoulutusta 
teemalla Kasvua maakuntaan. Osallistujia yhteensä 18 hlö. 
Kansalaisfoorumin kurssituki 10 oh. 
 
 
Järjestettiin kaksi aluetapaamista kehittämiskoulutusten 
yhteydessä. Tavoitettiin seitsemän nuorisoseuraa, osallistujia 
yhteensä 18 hlö. 
 
 
 
Toimintasuunnitelmaa ideoitiin yhteisissä tapaamisissa. 
 
 
 
 
 
 
 
Työntekijäpäivät Liperissä 9-2016 
Osallistuttiin työntekijäpäivien valmisteluun. 
 
Nuorisoseura 2.0 – Monikulttuurisen nuorisoseuratoiminnan 
kehittämishanke 
Valmisteltiin ja saatiin rahoitus vuonna 2017 toteutettavalle 
hankkeelle, jolla avataan nuorisoseuratoimintaa erilaisin 
keinoin uusille kohderyhmille. 
 
Leipää ja Kulttuuria Pohjois-Karjala -hanke 
Valmisteltiin ja haettiin maakuntaan työllisyyspoliittista 
hanketta. Rahoitusta hankkeelle ei myönnetty. 

 
 
3. Viestintä ja vaikuttaminen 
 
Toimenpiteet: Toteuma 

 
Viestintästrategia 
Viestintää tehdään viestintästrategian 
mukaisesti. 
 
Viestintäsuunnitelma 
Viestinnän tueksi laaditaan alueellinen 
viestintäsuunnitelma. 
 
 
Graafinen ohjeistus 

Toteutui suunnitellusti. 
 
 
 
Ei toteutunut. 
 
 
 
 
Toteutui suunnitellusti. 
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Järjestön graafista ohjeistusta 
noudatetaan kaikessa aluetoimiston  
viestinnässä. Paikallisia seuroja 
kannustetaan ja tuetaan graafisen 
ohjeen käyttöönotossa. 
 
Intranet 
Sisäisessä viestinnässä ja hyödynnetään 
järjestön uutta intranettiä. 
 
Alueen uutiskirje 
Lähetetään kuukausittain sähköinen 
uutiskirje avaintoimijoille ja 
yhteistyökumppaneille. 
 
Ohjaajakirje 
Maakunnan ohjaajille, toinen 
kirjepostina materiaalien kera. 
 
Seuralainen -jäsenlehti 
Kootaan juttuja maakunnan vuoden 
tapahtumista ja onnistumisista lehteen, 
joka toimitetaan avaintoimijoille ja 
yhteistyökumppaneille. 
 
Kesäteatterilehti 
Kannustetaan nuorisoseurojen 
näyttämöitä mukaan maakunnan 
julkaisuun. 
 
Kotisivut 
Ylläpidetään aluetoimiston kotisivuja ja 
tiedotetaan alueen tapahtumat myös 
valtakunnallisessa tapahtuma-
kalenterissa. 
 
Sosiaalinen media 
Hyödynnetään aktiivisesti sosiaalisen 
median mahdollisuuksia toiminnassa ja 
viestinnässä. 
 
Medianäkyvyys 
Tiedotetaan aktiivisesti alueen 
toiminnasta ja näytään positiivisesti 
mediassa. 
 
Edunvalvonta 
Osallistutaan aktiivisesti tilaisuuksiin, 
jossa mahdollisuus esitellä omaa 
toimintaa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Toteutui suunnitellusti. 
 
 
 
Julkaistiin 10 sähköistä uutiskirjettä, jotka toimitettiin 
seurojen puheenjohtajille, sihteereille ja ohjaajille sekä 
yhteistyökumppaneille ja maakunnan medioille. 
Vastaanottajat: 155 hlö 
 
Lähetettiin kaksi ohjaajakirjettä suunnitelman mukaisesti. 
Vastaanottajat: 31 hlö 
 
 
Julkaistiin suunnitellusti joulukuussa nuorisoseuravuoden 
summaava Seuralainen-jäsenlehti. Kirjoittajina 11 hlö. Taitto 
Pinja Ketola. Jakelu 140 kpl.  
 
 
 
Oltiin yhteistyökumppaneina mukana toteuttamassa Pohjois-
Karjalan Teatterikesä-lehteä, jonka julkaisemista vastasi Entra 
Oy ja markkinointiin nuorisoseuratoimintaa lehdessä. 
 
 
Toteutui suunnitellusti. 
Uudistettiin aluetoimiston kotisivut liiton uudistamalle 
pohjalle. 
 
 
 
Toteutui suunnitellusti. 
Perustettiin aluetoimistolle Instagram-tili. 
 
 
 
Tiedotettiin aktiivisesti nuorisoseuratoiminnasta. 
 
 
 
 
Toteutui suunnitellusti. Osallistuttiin Joen Yö ja Kiteen 
harrastusmessut sekä Maahanmuuttajan mahdollisuudet 
tapahtumiin. 
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Yhteistyöverkostot 
Ollaan mukana maakunnan 
järjestöfoorumeissa ja -verkostoissa. 

Osallistuttiin joensuulaisten nuorisojärjestöjen tapaamisiin, 
toimittiin Joensuun KAKE-ohjelman järjestöryhmässä ja 
osallistuttiin Pohjois-Karjalan Järjestöpäiville ja Itä-Suomen 
nuorisotyöpäiville. 

 
 
4. Hallinto ja talous 
 
Toimenpiteet: Toteuma 

 
Hyvä Duuni -hanke 
Aluetoimisto toimii yhtenä hankkeen 
toteuttajana. 
 
Alueneuvottelukunta 
Toimii alueen ohjausryhmänä. 
 
 
 
Keskusseuran hallinto 
Lakisääteisten toimien hoitaminen. 
 
Säätiön hallinto 
Pohjois-Karjalan Nuorisotyön Tuki -
säätiön asiamiehen tehtävät. 
 
Toimisto 
Yhteinen toimitila Nuorisoseura 
Motoran kanssa osoitteessa  
Papinkatu 5, Joensuu 
 
Henkilöstö 
Turvataan myönteinen työilmapiiri ja 
osaava henkilökunta sekä motivoiva työ 
hyvällä johtamisella ja järjestön 
yhteiseen henkilöstö- ja tyhy-
toimintaan osallistumalla. 
 
Rahoitus 
Haetaan aktiivisesti rahoitusta, 
seurataan taloutta ja kehitetään omaa 
varainhankintaa. 
 
   

Toteutettiin hanketta, vaikka työntekijän pitkä sairausloma 
aiheutti muutoksia toimenpiteisiin. 
 
 
Pidettiin yksi aluetapaaminen tällä nimellä, mutta koettiin liian 
hallinnolliseksi nimeksi innostavalle kehittämistoiminnalle. 
Aluetapaamisissa ja säätiön hallituksen kokouksissa käsiteltiin 
myös aluetoimiston toimintaa. 
 
Toteutui suunnitellusti.  
 
 
Toteutui suunnitellusti. Avustus oli säätiön taloudellisen 
tilanteen vuoksi pienempi kuin normaalisti. 
 
 
Toteutui suunnitellusti. 
 
 
 
 
Aluetoimisto työllisti yhteensä 10 hlö vuoden aikana (yht. 2,5 
htv): toiminnanjohtaja (1 htv), nuoriso-ohjaaja (1 htv), 
assistentti (0,25 htv), 3 ohjaajaa (0,2 htv) 4 kouluttajaa (0,05). 
Lisäksi aluetoimistolla toimi kaksi nuva-opiskelijaa 
työssäoppimisjaksoilla.  
Toiminnanjohtaja aloitti JET-opinnot oppisopimuksella. 
  
Aluetoimiston tulos oli positiivinen. 
Osallistumismaksut  3 % 
 Avustukset  7 % 
 Omatoim.var.hank.  25 % 
 Jäsenmaksut  6 % 
 Valtionapu  59 %______ 
Henkilöstökulut  75 % 
Toimintakulut  16 % 
Toimitilakulut  4 % 
Toimistokulut  5 % 
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Nuorisoseurat Pohjois-Savo 
 

Toimintakertomus 2016 
 
 
 
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. 
 
Vuosi 2016  oli Suomen Nuorisoseurat ry:n Pohjois-Savon aluetoimiston neljäs toimintavuosi. Aluetoimisto 
työllisti Leipää ja Kulttuuria-hankkeen avulla kaikenikäisiä työttömiä hallinnoimalleen Julkulan nuoriso- ja 
kaupunginosatilalle sekä Pohjois-Savon alueen nuorisoseuroissa (mukaan lukien Ylä-Savo). Julkula-talon 
omaa kerho- ja leiritoimintaa kehitettiin yhteistyössä työllistämishankkeen ja muiden aluetoimistojen 
kanssa. Kuopion Seudun Nuorisoseura perustettiin syksyllä 2016. Yhdistyksen tavoitteena on järjestää 
toimintaa mm. Kuopion kaupunkialueella ja Julkulan nuorisotilalla.  
 
Pohjois-Savossa toimii 38 nuorisoseuraa ja niissä 1933 jäsentä. Näistä jäsenistä 31% on nuorisoikäisiä (alle 
29 -vuotiaita). Toimintaa järjestetään kahdentoista kunnan alueella (maakunnassa 15 kuntaa). Kuopion 
seutu on maakunnallisesti selkeästi vahvin (alueella toimii kuusitoista nuorisoseuraa). 
 
 
 

Toimenpiteet: Toteuma 
Itä-Suomen knoppi-ohjaajakoulutus 
(yhdessä PK:n aluetoimiston kanssa, 
elokuu Joensuu, syyskuu Kuopio) 
 
Julkulan nuorisotalon lasten kerhot 
(1-3 kertaa viikossa, 1-2 kerhoa, 
taidepainotteisia) 
 
 
 

Ei toteutettu. Knoppi-kouluttajia koulutettiin 
maakuntaan. 
 
 
2016 järjestettiin 10 erilaista kerhoa (mm. roolipeli-, 
arkartelu-, kuvataide-, liikunta- ja laulukerho)  
82 kerhokertaa ja 410 osanottajaa, kaikki alle 29. 
Tavoitteet tuplattiin . 
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Julkulan nuorisoparkki ja muu toiminta 
(viitenä päivänä viikossa, ei koulujen 
loma-aikoina) 
 
 
Julkula-talon teemaviikot 10 ja 42 
 
 
 
 
 
Julkula-talon yölanit 
 
 
Luova lava lapsille leirit Julkula-talolla 
 
 
 
Siilifolk – Itä Suomen suurin 
kansanmusiikkitapahtuma. 
Osallistutaan tapahtuman 
suunnitteluun. 
 
Kallava Teatterifestivaali 2016. Valta- ja 
maakunnallisia teatteriesityksiä, 
koulutusta ja performanseja. 
 
 
Maakunnallinen teatteritapaaminen 
(Itä-Suomen harrastajateatteri-laisille) 
Teatteriagentti 
 
Ohjaajien olohuone (kaikille itä-Suomen 
ohjaajille) 
 
Itä-Suomen tanssitoimijoiden 
tapaaminen  

 
17 637 käyntikertaa, (n. 1470 kävijää/kk). 4191 
käyttötuntia, joista itse järjestettyä 2793 tuntia  
(n. 8 tuntia vuoden jokaisena päivänä). Tavoitteet 
saavutettiin ja osin ylitettiin. 
 
Viikolla 10 ja 42 nuorisotilalla oli huomioitu talvi- ja 
syyslomalaiset. Jokaiselle arkipäivälle oli oma teemansa 
liikunnan, tanssin, teatterin, kuvataiteen tai musiikin 
parista. Toiminnan suunnittelivat ja sitä ohjasivat 
työllistämishankkeen avulla palkatut ohjaajat. 
 
Tietokonepeli-iltoja eli laneja järjestettiin kahdesti vuoden 
aikana. Osanottajia 16. 
 
Toteutui kolme leiriä 6.6 - 10.6. 36 osallistujaa, kaikki alle 
15 vuotiaita. Kuvataidepainotteisia leirejä. Leirit päätettiin 
yhteisen LLL-näyttelyn avajaisiin Julkula-talolla 30.6.  
 
Toteutui 4.-9.7. Kävijöitä 16800. Osallistuttiin tapahtuman 
suunnitteluun (hallitus, ohjelmatoimikunta) ja jälkitöihin.  
 
 
 
Toteutui 11.-12.11. 1550 katsojaa, 63 esiintyjää, 8 
esitystä/yleisötilaisuutta. Lastenteatteria, nukketeatteria, 
musiikkia, työpaja lapsille, performanseja, teatterimessut 
ja perinteisiäkin teatteriesityksiä.  
 
KevätKallava -nimen saanut teatteritapaaminen toteutui 
16.4. 22 osanottajaa (10 alle 29v). Ohjelmassa oli  mm. 
marraskuun tapahtuman suunnittelua.  
Pohjois-Savon teatteriagenttina toimi Matti Kivinen. 
Toteutettiin KevätKallavan yhteydessä. 22 osanottajaa.  
 
 
Toteutettiin 14.5 Kuopiossa. Paikalla oli 5 henkilöä (2 ylä-
Savo ja 2 pohjois-savo). Valtakunnallista verkostoa edusti 
Hannu Nipuli.  

 
 
2. Järjestötoiminta 

 
 
 

Toimenpiteet: Toteuma 
 

 
Nuorisoseurojen ja alueneuvottelukunnan 
kevättapaaminen (entinen kevätkokous) 
 
Seurojen neuvonta- ja opastuskäynnit (4).  

 
Järjestettiin 14.3.2016 Säyneisen Nuorisoseurantalossa. Paikalla 
oli 18 osanottajaa ja 11 jäsenyhdistystä.  
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Nuorisoseurojen ja alueneuvottelukunnan 
syystapaaminen (entinen syyskokous) 
 
Kaatuneiden muistopäivän kunniavartion 
70-vuotisjuhlallisuudet, Pielavesi. 
Osallistutaan. 
 
 
Vuoden valinnat Pohjois-Savossa 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toimintatiedot nuorisoseurarekisteriin 
 
 
Luottamushenkilöt ja ohjaajat rekisteriin. 
 
Jäsenet rekisteriin 
 
 
 
Työllistämishanke 

Vuoden aikana tehtiin 8 seurakäyntiä (alueneuvottelukunta tai 
toiminnanjohtaja). 60 osanottajaa ja 8 jäsenyhdistystä.  
 
Järjestettiin 23.11 Ala-Luostan Nuorisoseurantalossa. Paikalla 
oli 15 osanottajaa ja 7 jäsenyhdistystä.  
 
Toteutui 15.5 Pielaveden ja Laukkalan kirkkomailla, sekä 
Laukkalan Nuorisoseurantalolla. Kaikki Pielaveden 9 
nuorisoseuraa olivat kunniavartiossa. Puhujana pääsihteeri 
Antti Kalliomaa. Osanottajia n. 300. 
 
Julkistettiin 15.5 Laukkalan Nuorisoseurantalolla. Vuoden 
Nuorisoseura: Palonurmen ns, vuoden nuorisoseuralainen: 
Mervi Rönkä (Tuovilahden ns), vuoden ohjaaja: Pirkko 
Korhonen (Säyneisen ns), vuoden teatteri: Vehmasmäen ns 
lastenteatteri, vuoden kasvattaja: Ilkka Kivelä (Julkula-talo, 
aluetoimisto), vuoden seurantalo: Halunan nuorisoseurantalo, 
vuoden talkoolainen: Matti Huttunen (Säviän ns) ja elämäntyö 
nuorisoseuroissa palkitut: Leena Ruupansalo (Saarelan ns)ja 
Raija Laukkanen (Laukkalan ns).  
 
 
Toimintatietojen palautusprosentti oli 100. Seuroista 50% 
vastasi kyselyyn itse ja loput tiedot kerättiin puhelimitse ja 
sähköpostilla.  
Jäsenyhdistysten ajantasaiset tiedot löytyivät rekisteristä.   
 
31.12.2016 Pohjois-Savon alueen nuorisoseuralaisia löytyi 
jäsenrekisteristä 2015. Toimintailmoitusten mukaan jäseniä oli 
1933. Jäsenyhdistyksiä 38.  
 
Leipää ja kulttuuria työllistämishankkeen avulla 
nuorisoseuroihin työllistettiin 15 henkeä.  

 
 

 
 
 
3. Viestintä ja vaikuttaminen 
 
 

Toimenpiteet: Toteuma 
 

Viestintäsuunnitelma (jokaiseen 
aluetoimiston toimintaan/tapahtumaan 
2016) 
 
Aluetoimiston kotisivujen  
uudistaminen osana liiton kotisivu-
uudistusta.  
 
Sosiaalinen media  
 
 

Viestintäsuunnitelmat laadittiin yhdessä muun toiminnan 
suunnittelun kanssa.  
 
 
Aluetoimiston kotisivuja uudistettiin ja aloitettiin niiden 
siirtäminen valtakunnallisen sivuston alle.  
 
 
”Somettamiseen” käytettiin Instagramia, Twitteriä ja 
Facebookia. Nuorisoseuratoimintaa tuotiin positiivisella 
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Jäsenyhdistysten neuvonta ja opastus 
 
 
 
Esitteet, mainokset ja muut graafiset 
työt 
 
 
 
 
 
Sisäinen viestintä 

tavalla esiin niin yksityis-, kuin yhdistystileillä esim. 
Instagramissa @nuorisoseurajussi.  
 
Tietoja, taitoja ja ohjeita annettiin nuorisoseuroille face to 
face, puhelimitse, sähköpostitse ja somekanavien kautta.  
 
 
Jäsentiedotteita postitettiin sähköisesti 8 kertaa ja 
paperipostina 2 kertaa.  
 
Aluetoimiston ja osin koko järjestön painomateriaalien 
suunnittelutöistä vastasi 2 graafikkoa, jotka molemmat oli 
palkattu töihin työllistämishankkeen avulla.  
 
Aluetoimiston ja nuorisotilan viestintää hoidettiin Slack-
sovelluksella (puhelin ja tietokone) ja säännöllisillä 
viikkopalavereilla, joista pidettiin pöytäkirjaa.   

 
4. Hallinto ja talous 
 

Toimenpiteet: Toteuma 
 

Leipää ja kulttuuria työllistämishanke 
2016 
 
 
Työllistämishankkeen jatkohakemus 
2017 -2019 
 
 
Ely-keskuksen avustushakemus lasten 
ja nuorten toimintaan. Avustetaan 
jäsenyhdistyksiä hakemisessa tai 
tehdään yhteishakemus. 
 
Seurantalojen korjausavustushakemus. 
Tiedotetaan ja opastetaan seuroja. 
 
Oppilaistosyhteistyö 
 
 
 
 
Vakituinen henkilöstö 

Hanke työllisti 55 henkeä (tavoite 30), joista 
aluetoimistolla 35 (tavoite 10). Hankerahoitus 
myönnettiin yhdelle työntekijälle.  
 
Te-toimisto ei avannut hakua työllistämishankkeille. 
Valmisteltiin eu-rahoitushakemusta työllistämishankkeen 
jatkoksi yhdessä Kuopion 
 
Avustusta saatiin 5000 euroa (tavoite 3000, kasvua 2500). 
Avustettiin jäsenyhdistyksiä hakemisessa. 3 nuorisoseuraa 
sai avustusta.   
 
 
2 nuorisoseuraa haki ja sai korjausavustusta. Myönnetty 
avustus yhteensä 9000 euroa.   
 
2 Humak Pohjois-Savon yhteisöpedagogiopiskelijaa 
suoritti harjoittelunsa aluetoimiston ja nuorisotilan 
tapahtumissa.  
 
 
Toiminnanjohtaja, 1 hanketyöntekijä 
työllistämishankkeella (leipää ja kulttuuria ps) ja 1 
oppisopimuskoulutettava (Ray-mun duuni), joka vastasi 
nuorisotilan toiminnasta.  
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Suomen Nuorisoseurojen Satakunnan aluetoimisto aloitti toimintansa vuoden 2016 alusta. Iso osa 
aluetoimiston vuodesta on mennyt uusien käytänteiden opetteluun ja uuden toimintakulttuurin 
luomiseen. Kontaktia paikallisseuroihin on luotu uudelleen. 
 
Satakunnan aluetoimiston alueelle kuului vuonna 2016 37 paikallisseuraa, joissa oli jäseniä 
yhteensä 3096 jäsentä. 
 
 
1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta  
 
Satakunnan aluetoimiston tehtävänä on tukea eri tavoin sen jäsenyhdistyksiä lapsiin ja nuoriin 
suuntautuvan toiminnan järjestämisessä.  
 
1.1 Harrastustoiminta  

 
Toimenpiteet Toteuma 
- Luova lava lapsille: Lapsille kesätoimintaa, 
nuorille kesätöitä ja lasten yhteisesitys Suomi 
Areenaan. Järjestetään 1-5 päiväleiriä 
alkukesään, ja yhteisesitys heinäkuun puolessa 
välissä. 
 
- Tuetaan jäsenseurojen kerhotoimintaa AVI:n 
Lasten ja nuorten paikallisen kerhotoiminnan 
avustuksesta. Vuonna 2014 avustusta 
myönnettiin 2200€, joka on käytettävissä 
31.5.2016 saakka. Uusi avustus haetaan 
joulukuussa 2015. 
 
- Neljä Young Art -teatteriryhmää jatkaa 
toimintaansa Suttilassa, Eurassa ja Eurajoella.  
Huhtamossa jatkaa lasten kansantanssiryhmä. 
 
 
- Kansantanssiverkosto tukee alueellista 
kansantanssityötä ja toimii apuna 
tapahtumien järjestämisessä. 
 
 
 
- Teatteriverkosto tukee alueellista 
teatterityötä. 
 
 
 
 

Luova lava lapsille -leirejä ei toteutunut kesällä 
2016. 
 

 
 
 
AVI:n kerhotuella tuettiin kansantanssiryhmän 
toimintaa Huhtamon Nuorisoseurassa keväällä 
2016. Vuodelle 2016-2017 saatiin avustusta 
4400 euroa, mutta suunnitellut ryhmät eivät 
käynnistyneet ohjaajapulan vuoksi. 
 
Young Art -ryhmät jatkoivat itsenäisinä 
Suttilassa ja Eurassa kevään 2016. Huhtamossa 
lasten kansantanssiryhmä toimi AVI:n tuella 
kevään 2016. 

 
Kansantanssiverkosto kokoontui 6.3.2016 Ulvilan 
Nuorisoseurantalolla. Paikalla oli myös Riia 
Niemelä tanssin osaamiskeskuksesta. Verkosto 
suunnitteli ja toteutti flashmobin 5.2. 
Kauppakeskus Puuvillassa. Kansantanssijoiden 
esitys Porin torin Satakieli-lavalla 21.5. 
 
Teatteriverkoston tapaaminen pidettiin 22.5. 
Contak’ti-teatterin tiloissa Porissa. Paikalla oli 15 
osallistujaa.  
 
Satakunnan teatteriagenttina on toiminut Kati 
Pipinen. 
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- Järjestetään alueellinen tanssitapahtuma, 
jonka ohjelmaan kuuluu muun muassa 
Piilometsän tanssit –koulutuksia ja Tempoa 
Tenaviin –esittelyä.  

Tapahtumalle haettiin avustusta Taiteen 
edistämiskeskukselta, mutta sitä ei saatu. 
Tapahtuma ei toteutunut.  

 
Tavoite:  Missä nuoret siellä nuorisoseurat.  Jokainen lapsi, nuori ja aikuinen on tervetullut 
nuorisoseuratoimintaan. Toimintaa järjestetään maantieteellisesti monipuolisesti.  

Toimenpiteet Toteuma  
 
- Järjestetään toimintoja, jotka ovat avoimia 
kaikille (Luova lava lapsille –leirit, Young Art) ja 
pyritään ohjaamaan osallistujat jäsenseurojen 
kerhoihin ja jäseniksi. 
 
 
- Panostetaan some-näkyvyyteen, näytään 
omien sivujen lisäksi myös muiden 
nuorisotoimijoiden / nuorison suosimilla 
sivuilla. 
 
- Kehitetään kaikille avoimia kilpailuja, joilla 
tehdään toimintaa tutuksi (Bongaa seurantalo) 

 
Paikallisseurojen toiminnasta on kerrottu 
eteenpäin laajalle alueelle. Toiminnanjohtaja 
osallistui yhdessä Ulvilan Nuorisoseuran 
kanssa NuoriPori harrastaa -
harrastustapahtumaan 13.8. 
 
Aluetoimisto on ollut sosiaalisessa mediassa 
aktiivinen. 
 
 
 
Ei toteutunut.  

 
 
 
1.2 Koulutus ja ohjaajahuolto 
Tavoite: Toiminta on luotettavaa ja turvallista osaavien ohjaajien ansiosta. Toiminta tavoittaa 
uusia harrastajia.  

Toimenpiteet Toteuma 
- Järjestetään MiniKnoppi –ohjaajakoulutus 
alueella keväällä 2016. 
 
 
- Järjestetään kaksi ohjaajien olohuonetta; 
toinen keväällä, toinen syksyllä. 
 
 
- Järjestetään starttikursseja tarpeen mukaan.  
 
- Jaetaan alueellisia ohjaajastipendejä  

Syksylle 2016 järjestettiin KNoppi-koulutus, joka 
ei kuitenkaan toteutunut vähäisen 
ilmoittautumismäärän vuoksi. 
 
Ramppikuumeen ja Kalkkareitten 
Kulttuurikeikan yhteydessä järjestettiin 
ohjaajien olohuoneet. 
 
Ei toteutunut 
 
Ohjaajastipendi jaettiin Luvian Nuorisoseuran 
ohjaaja Reetta Apajasalolle keskusseuran 
kevätkokouksessa 29.3. 
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1.3 Kehittäminen ja hanketoiminta 
Tavoite:   Nuorisoseuroissa edistetään lasten ja nuorten toimintaa eettisesti ja kasvua 

tukevasti. Lasten ja nuorten hyvinvointia edistämässä on eri-ikäisiä 
 nuorisoseuralaisia. Uusien toimintamuotojen etsiminen. 

Toimenpiteet Toteuma 
- Toiminnan resurssien varmistaminen ja 
toiminnallisen yhteistyön kehittäminen 

Aluetoimisto on kehittänyt toimintaansa koko 
vuoden 2016. Yhteistyötä on rakennettu 
uudelleen niin paikallisten toimijoiden kuin 
järjestön sisäisten toimijoiden kanssa.  

 
1.4 Tapahtumat  

Tavoite: Tapahtumissa näkyy arvomme: Yhteisöllisyys on yhdessä toimimista ja tekemisen 
riemua.  Siihen kuuluvat tasavertainen vuorovaikutus ja yhteenkuuluvuus sekä 
yhteiset kokemukset. 
Nuorisoseurassa kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia. Toiminta on avointa ja 
arvostavaa, ja siihen on helppo tulla mukaan. 

Toimenpiteet Toteuma 
- Järjestetään valtakunnallinen 
nuorisoteatteritapahtuma  Ramppikuume 
yhteistyössä Kankaanpään kaupungin, 
Kansalasifoorumin ja Kankaanpään 
Nuorisoseuran kanssa.  
Ramppikuuma-tapahtuma järjestetään 20. 
kerran huhtikuussa 2016 Kankaanpäässä. 
Tapahtuma on suunnattu 13–20 -vuotiaille 
teatterin harrastajille ohjaajineen. 
Osallistumistavoitteena vuoden 2016 
tapahtumaan on 200 osallistujaa. Hakeminen 
Ramppikuumeen katselmuksiin päättyy 
29.2.2016. Kaikki hakijaryhmät saavat kirjallisen 
palautteen esityksestään, vaikka eivät tulisi 
valituksi katselmukseen. Tapahtuman tuottajina 
toimivat Satakunnan aluetoimisto, Kankaanpään 
kaupunki ja Kankaanpään Nuorisoseura. 
Koulutustyöpajojen toteuttamisessa ovat 
mukana SKAF ja Taike. 
 
- Osallistutaan laulujuhlien järjestämiseen 
Eurajoella  
 
 
 
 
- Kannustetaan seuroja osallistumaan liiton 
tapahtumiin. 
 
 
 

Ramppikuume järjestettiin 22.-24.4. 
Tapahtumaan osallistui 183 nuorta osallistujaa 
ja heidän ohjaajaa, 32 henkilökunnan 
edustajaa ja 30 talkoolaista.  
 
Koulutustyöpajoja toteutui yhdeksän. 
Katselmukseen haki 10 ryhmää, joista 7 
valittiiin. Lisäksi tapahtumassa vieraili 
virolainen KutiMutiStuudio. Tapahtuman 
tuottajina toimivat Satakunnan aluetoimisto, 
Satakunnan Nuorisoseurojen Liitto, 
Kankaanpään kaupunki ja Kankaanpään 
Nuorisoseura. Koulutustyöpajojen 
toteuttamisessa oli mukana Kansalaisfoorumi. 
Yhteistyökumppanina oli myös Nuori Kulttuuri.  
 
 
 
Laulujuhlat pidettiin Vuojoen kartanolla 19.8. 
Toiminnanjohtaja osallistui tapahtuman 
järjestötorille. Kansantanssiryhmien 
yhteisesityksessä oli mukana useita 
satakuntalaisia kansantanssiryhmiä. 
 
Järjestön tapahtumista on tiedotettu 
sähköpostitse, kuukausitiedotteissa ja 
Aluesanomissa sekä kannustettu seuroja 
suoraan osallistumaan tapahtumiin. 
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- Opastetaan seuroja omien tapahtumien 
järjestämisessä. 
 
 
- Järjestetään Kalkkareitten kulttuurikeikka 
yhteistyössä Hämeen ja Varsinais-Suomen 
nuorisoseurojen kanssa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan ja 
tiedotetaan Liiton ja muiden keskusseurojen 
tapahtumista. 
 

Aluetoimisto on ollut tukena paikallisseurojen 
tapahtumajärjestämisessä tarvittaessa.  
 
 
Kalkkareitten Kulttuurikeikka järjestettiin 2.-
3.4. Koskella Tl. Järjestävänä seurana oli 
Kosken Tl. Ns. Aluetoimisto osallistui 
järjestämiseen mm. ilmoittautumisten ja 
raatilaisten rekrytoinnin osalta. Tapahtumaan 
osallistui satakuntalaisia seuroja kolme; Ulvilan 
Ns, Porin Ns ja Teatteriyhdistys Ulpu, yhteensä 
81 osallistujalla. 
 
Vuoden 2017 Kalkkareitten Kulttuurikeikan 
suunnittelu aloitettiin syksyllä 2016 
yhteistyössä Eurajoen Ns:n, Kuivalahden Ns:n 
ja Luvian Ns:n kanssa. Työryhmä tapasi syksyllä 
kaksi kertaa. 
 
Aluetoimiston toiminnanjohtaja on ollut 
mukana järjestämässä Pispalan Sottiisia ja 
Teatterilaivaa. Liiton tapahtumista on 
tiedotettu jäsenseuroille.  
 
Aluetoimisto osallistui SuomiAreenan 
kansalaistorille yhdessä liiton kanssa 11.-13.7. 
Porin Nuorisoseura ja Ulvilan Nuorisoseura 
esiintyivät SuomiAreenan torivarteissa. 
 
Toiminnanjohtaja on osallistunut 
mahdollisuuksien mukaan paikallisseurojen 
tapahtumiin ja tilaisuuksiin. 
 
 

 
1.5 Kansainvälinen toiminta  
Tavoite:   Nuorisoseurat verkostoituvat paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja 

kansainvälisesti 
Toimenpiteet Toteuma 
-  Tiedotetaan paikallisseuroille kansainvälisen 
toiminnan mahdollisuuksista ja paikallisseurat 
tiedottavat myös omista kontakteistaan. 

Kansainvälisen toiminnan mahdollisuuksista on 
tiedotettu jäsenseuroille.  
 

 
 
 
2. Järjestötoiminta 
Keskusseuran keskeinen tehtävä on toimia aktiivisesti vuorovaikutuksessa jäsenyhdistysten kanssa 
ja tavoitella niiden toiminnan aktivoitumista siten, että jäsenmäärää saadaan nostettua vuoden 
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2016 aikana 10 %:lla. Keskusseura kannustaa jäseniään kansalaistoimintaan ja 
vapaaehtoistoimintaan. 
 
 
2.1 Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan tuki 
Tavoite:   Aikuiset tukevat lapsia ja nuoria heidän harrastuksissaan.  

Toimenpiteet Toteuma 
- Alueelliset seuratapaamiset 
Tavoite: Kouluttaa jäsenseuroja 
yhdistystoimintaan teemoittain. Teemat: 
Yhdistys työnantajana, Yhdistyksen talous, 
yhdistystoiminnan ABC ja varainhankinta, 2-3 
teemaa tilanteen mukaan. 
 

Alueellisia seuratapaamisia järjestettiin viisi: 
25.8. Kankaanpäässä, 30.8. Kiikoisissa, 1.9. 
Porissa, 6.9. Kuivalahdella, 8.9. Suttilassa. 
Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 18 seurasta 32 
osallistujaa. 

 
 
 
 
 
Tavoite:   Jokainen lapsi, nuori ja aikuinen on tervetullut nuorisoseuratoimintaan. 

Toimenpiteet Toteuma 
- Vuoden 2016 tavoitteena on saada 100 uutta  
alle 29-vuotiasta maksavaa jäsentä. 
Tarjoamalla ohjaajakoulutusta jäsenseuroille 
sekä rekrytoimalla ja kartoittamalla ohjaajia, 
joilla olisi aikaa hyvän harrastuksen 
vetämiseen. 
 
- Ohjaajastipendillä huomioidaan ansioituneita 
ohjaajia ja kannustetaan seurojen ohjaajia 
toiminnassaan. Paikallisyhdistysten jäseniä 
kannustetaan osallistumaan 
vapaaehtoistoimintaan niin oman yhdistyksen 
kuin Aluetoimiston järjestämien tapahtumien 
hyväksi. Yhdistyksille tarjotaan talkootehtäviä 
tapahtumien yhteydessä. Myös jokainen uusi 
aikuinen on tervetullut 
nuorisoseuratoimintaan.   

Jäsenmäärää ei saatu nostettua. Nuorille 
tarjottiin KNoppi-koulutusta, joka ei 
kuitenkaan toteutunut. 
 
 
 
 
Ohjaajastipendi jaettiin Luvian Nuorisoseuran 
ohjaaja Reetta Apajasalolle.  

 
2.2 Jäsenpalvelut 
Tavoite:   Nuorisoseuratoimintaan on jokainen tervetullut. Toiminta on näkyvää ja se 

kiinnostaa ihmisiä. Jokainen seura on ainutlaatuinen yhteisö ja tekemisen kirjo 
niissä on laaja. 

Toimenpiteet Toteuma 
- Pyritään järjestämään 5 paikallista 
seuratapaamista vuodessa sekä 2 alueellista 
seurajohtajatapaamista: maaliskuussa ja 
alkusyksystä puheenjohtajien tapaaminen 
 

Paikallisia seuratapaamisia järjestettiin 3. 
Alueellisia tapaamisia 5.   
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- Seurakäynneillä kerätään hyviä 
seurakäytänteitä 
 
- Annetaan jäsenseuroille neuvontaa liittyen 
yhdistystoimintaan, nuorisoseuratoimintaan, 
kokouskäytäntöihin, sääntöihin, 
juhlatoimintaan sekä toiminnan- ja 
taloudensuunnitteluun. 
 
- Harrastuskohtaisessa neuvonnassa pyritään 
ohjaamaan osaamiskeskusten puoleen. 
 
 
-Toimitetaan yhdessä Hämeen kanssa 
Aluesanomat-lehteä, jossa seuroilla on 
mahdollisuus tiedottaa toiminnastaan. 
 
 
 
- Varmistamme, että alueen jäsenseurat 
toimittavat toimintatietonsa 
Nuorisoseurarekisterin kautta helmi-
maaliskuun aikana. 
 
- Huolehditaan nuorisoseurarekisterin 
alueellisesta ylläpidosta, koulutuksesta ja 
opastuksesta. 
 
- Toimiston palveluiden tarjoaminen 
ostopalveluina jäsenseuroille (kopiointi, 
postitus, laskutus, yms.). 
 
- Välitetään tietoa tapahtumista 1 kertaa 
kuukaudessa sähköpostilla lähetettävässä 
jäsentiedotteessa. 
 
 
 
- Pidetään huolta, että alueen ohjaajat ovat 
valtakunnallisten tiedotteiden postituslistoilla 
 
- Pidetään huolta, että alueen tapahtumat 
näkyvät valtakunnallisissa tiedotteissa. 

Käytänteistä on keskusteltu, mutta laaja 
kerääminen ei ole toteutunut. 
 
Toiminnanjohtaja on ollut seurojen 
käytettävissä. 
 
 
 
 
Toiminnanjohtaja on tarjonnut apuaan ja 
ohjannut tarvittaessa kääntymään muiden 
vastuuhenkilöiden puoleen. 
 
Aluesanomat-lehden ilme uudistettiin 
alkuvuodesta 2016 ja sitä on toimitettu 
yhdessä Hämeen kanssa. Painosmäärä on ollut 
500 kpl. Paikallisseurat ovat voineet lähettää 
ilmoituksia ja juttuja lehteen. 
 
Toimintatiedot päivitti suurin osa seuroista 
omatoimisesti. Loput toimintatiedot kerättiin 
soittamalla. 
 
 
Paikallisseuroja on neuvottu rekisterin 
käytössä tarvittaessa. 
 
 
Kopiointi- ja tulostuspalvelua hyödynsi 
muutama seura.  
 
 
Kuukausitiedote lähettiin vuoden aikana 12 
kertaa. Helmikuusta lähtien tiedote lähetettiin 
MailChimp-ohjelman kautta. Vastaanottajina 
oli pääosin seurojen puheenjohtajat ja 
sihteerit.  
 
Tanssi- ja teatteritiedotteiden saajalistoille 
kehotettiin liittymään. 
 
Alueen tapahtumista on välitetty tietoa 
järjestön tiedottajalle ja muille 
vastuuhenkilöille. 

 
 
2.3 Kehittäminen ja hanketoiminta 
Tavoite:   Nuorisoseuroissa lapset ja nuoret ovat aktiivisia tekijöitä, eivät vain kokijoita. Lasten 

ja nuorten toimintaan panostaminen on tuonut uusia alle 29-vuotiaita mielekkään 
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harrastus- ja kansalaistoiminnan pariin. Lastenkulttuurin sekä harrastusalakohtaisten 
osaamiskeskusten vakiintunut toiminta tukee harrastamista ja edesauttaa 
toimintaedellytyksiä. 

Toimenpiteet Toteuma 
- Selvitetään satakuntalaisilta nuorisoseuroilta 
vuoden 2016 alussa, mitä palveluja ja 
koulutuksia ne haluavat aluetoimistolta ja 
hankkeilta. 

Toiveita on tiedusteltu tapaamisissa. Laaja 
kyselyä ei toteutunut.  

 
 
3. Viestintä ja vaikuttaminen 
3.1 Viestintä 
Tavoite:   Toiminta on näkyvää ja se kiinnostaa ihmisiä. Viestinnän myötä pyrimme kasvuun. 

Toimenpiteet Toteuma 
- Pidetään yllä alueellisia kotisivuja ja 
Facebook-sivua sekä Ramppikuume-sivua. 
 
 
 
 
 
 
 
- Julkaistaan Aluesanomat-lehteä yhdessä 
Hämeen kanssa 
 
- Pyritään levittämään tapahtumatiedotetta 
myös muille kuin jäsenille. 
 
- Näymme ja tiedotamme toiminnasta 
mahdollisimman monipuolisesti eri kanavilla 
viestintästrategian mukaisesti.  
 
- Käytetään liiton graafista ilmettä kaikissa 
aluetoimiston julkaisuissa.   
 
 

Aluetoimisto on ylläpitänyt verkkosivuja 
www.satakunnannuorisoseurat.fi ja 
www.ramppikuume.net, ylläpitänyt 
Facebookissa Satakunnan Nuorisoseurat- ja 
Ramppikuume-sivuja sekä luonut Instagramiin 
satakunnannuorisoseurat- ja ramppikuume-
tilit. 
 
 
Aluesanomat ilmestyi neljä kertaa, 
painosmäärä 500 kpl.  
 
 
Tiedotteita on levitetty laajalle alueelle. 
 
 
Viestintästrategia on ollut käytössä. 
 
 
 
Toteutunut. 

 
3.2 Vaikuttaminen  
Tavoite:   Nuorisoseurat verkostoituvat paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja 

kansainvälisesti 
Toimenpiteet Toteuma 
- Huolehditaan, että valtuustoedustajat 
osallistuvat valtuuston kokouksiin. 
 
- Satakunnan Nuorisoseurojen Liitto ja 
aluetoimisto tekevät yhteistyötä alueella 
toimivien muiden kulttuuri- ja 
nuorisojärjestöjen ja muiden toimijoiden 

Kevätvaltuustossa oli yksi Satakunnan edustaja 
ja syysvaltuustossa kolme alueen edustajaa 
paikalla. 
 
Yhteistyötä on jatkettu ja luotu myös uusia 
kontakteja. Toiminnanjohtaja on osallistunut 
Satakunnan tuottajaverkoston tapaamisiin. 
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kanssa. Tärkeitä sidosryhmiä ovat mm. 
Opintokeskus Kansalaisfoorumi, Hämeen 
Nuorisoseurat, Lounaiskulman Nuorisoseurat, 
satakuntalaisten kulttuurituottajien verkosto, 
Taiteen edistämiskeskus, Satakuntaliitto sekä 
Porin ja Kankaanpään kaupungit. 
Ramppikuume -tapahtuman kautta yhteistyötä 
tehdään useisiin teatterialan toimijoihin 
Suomessa. Satakunnan Nuorisoseurojen liitto 
on jäsenenä seuraavissa yhteisöissä: Suomen 
Nuorisoseurat ry, Suomen Nuoriso-opiston 
kannatusyhdistys, Karhuseutu ry. ja  
Joutsenten reitti ry. 
 

Toiminnanjohtaja on osallistunut teatterin 
osaamisverkoston työskentelyyn. 

 
 
 
 
 
4. Hallinto ja talous 
4.1 Hallinto 
Tavoite:  Tekemisen riemua, hyvä hallinto, tasapainoinen talous. 

Toimenpiteet Toteuma 
- Aluetoimiston toiminnasta vastaa 
toiminnanjohtaja. 
 
- Hallinnon tukena on hallinto-, talous- ja 
henkilöstösääntö, joka määrittää eri tahojen 
vastuut ja velvollisuudet. 

Aluetoimistolla on työskennellyt kokoaikainen 
toiminnanjohtaja. 
 
Hallinnosta ovat vastanneet myös muut 
Suomen nuorisoseurojen työntekijät.  

 
4.2 Talous ja varainhankinta 
Tavoite: Järjestörakenne ja resurssit turvaavat toimintamme elinvoimaisuuden. Tasapainoinen 
talous ja laaja rahoituspohja. 

Toimenpiteet Toteuma 
 
-  Tapahtumista ja toiminnoista pyritään 
tekemään taloudellisesti kestäviä. 
 
- Alutoimiston osaamista myydään 
ostopalveluna eteenpäin. 
 
- Aluetoimisto on mukana valtakunnallisissa 
varainhankintakampanjoissa jäsenseurojensa 
kautta. Välitämme tietoa ja aktivoimme 
seuroja mukaan. 

 
Tapahtumat ovat olleet taloudellisesti 
kestäviä. Isoin kuluerä on ollut toimistotila.  
 
Kopiointi- ja tulostuspalveluita on ostettu.  

 
Tavoite:   Tasapainoinen talous ja resurssien turvaaminen. 

Toimenpiteet Toteuma 
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- Tehdään alueellinen talousarvio vuodelle 
2017 ja seurataan sen toteutumista. 
 
- Aluetoimiston toiminta rahoitetaan 
valtionavulla, jäsenmaksuilla, toiminnasta 
saatavilla tuotoilla sekä varainhankinnalla. 

Talousarvio vuodelle 2017 tehtiin syksyllä 
2017.  
 
Aluetoimiston toimintaa rahoitettiin 
valtionavulla, jäsenmaksuilla, 
varainhankinnalla ja osallistumismaksuilla. 
Toimintaan haettiin useita apurahoja, mutta 
niitä ei saatu. 
 

 
 
4.3 Toimisto ja henkilöstö 
Tavoite:   Toimiva organisaatio 

Toimenpiteet Toteuma 
- Toiminnanjohtaja 
 
- Tuntityöntekijöinä toimii tanssinohjaaja sekä 
kaksi Young Art – teatteriohjaajaa. 
 
- Toimisto sijaitsee osoitteessa Hallituskatu 6, 
Pori 
 
- Aluetoimiston apuna toimii hallitus ja 
toimikuntia/ työryhmiä: työvaliokunta, H-Kilta 
 
 
 
- Toimisto hyödyntää mahdollisuuksien 
mukaan eri alojen oppilaitosten harjoittelijoita 
muun muassa tapahtumasuunnittelussa, 
kulttuurituotannossa, kerhotoiminnassa sekä 
toimiston töissä. 
 

Kokoaikaisessa työsuhteessa.  
 
Tanssinohjaaja Huhtamossa kevään 2016 ajan.  
 
 
Toimisto on sijainnut osoitteessa Hallituskatu 
6, Pori. 
 
Apuna on ollut keskusseuran johtokunta, H-
kilta, Ramppikuume-toimikunta, 
osaamiskeskukset ja -verkostot, liiton muut 
työntekijät 
 
Harjoittelijoita ei ole ollut. 
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Nuorisoseurat Uusimaa 
 

Toimintakertomus 2016 
 
Vuoden 2016 Uudenmaan aluetoimiston toiminta noudatti liiton strategiaa ja kolmivuotisohjelmaa 
sekä vuosittain päätettäviä toiminnan painopisteitä. Alueella toimintaa järjesti aluetoimiston 
lisäksi Stadin Nuorisoseurat ry, joka vastasi toiminnasta Helsingin alueella. 
Syksyllä aluetoimiston toimisto siirtyi liiton toimiston yhteyteen Tikkurilaan Munkkivuoren 
nuorisotalon tilojen vähentyessä. Muutoksen myötä yhteistyö myös liiton suuntaan muuttui 
joustavammaksi ja myös tiedonkulku helpottui. 
Luova lava -päiväleiritoiminta on kahden vuoden kuluessa vakiinnuttanut paikkansa Helsingissä. 
Myös paikalliset seurat ovat järjestäneet toimintaa omilla paikkakunnillaan. Ohjaajakoulutukset 
ovat olleet suosittuja. Uutena koulutuksena syksyllä järjestettiin luova menetelmät -koulutus luova 
lava -toimintaa tukemaan. Kesällä avatut uudet Internet -sivut mahdollistivat uudenlaisen ilmeen 
myös sähköisessä viestinnässä. 
 
 

Toimenpiteet: Toteuma 
Kerhotoiminnan käynnistäminen ja 
tukeminen 
Osallistutaan eri harrastusalojen 
kerhojen organisointiin Helsingissä.  
 
 
Luodaan malli ja autetaan seuroja 
matan kynnyksen kerhojen 
perustamiseen joko luova lava 
toimintana tai knoppi-kerhona 
 
Kannustetaan seuroja perustamaan 
Tempoa Tenaviin 
musiikkiliikuntaryhmiä. 
 
 

 
 
Vuoden aikana järjestettiin seurojen kanssa yhteensä 12 eri 
harrastusryhmää, joissa yhteensä 150 alle 29-vuotiasta 
nuorisoseuralaista. 
 
Syksyllä käynnistyi 5 uutta kerhoa, joissa 35 uutta alle 29-
vuotiasta jäsentä. 
 
 
 
Autettiin Siltamäen Nuorisoseuraa käynnistämään Tempoa  
tenaviin -toimintaryhmä. 
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Autetaan seuroja järjestämään luova 
lava lapsille päiväleirejä, joista 
tavoitteena on saada uusia lapsia 
mukaan luova lava kerhotoimintaan. 
 
 
Ohjaajakoulutus 
Knoppi-perusohjaajakoulutus 
yhteistyössä Etelä-Hämeen kanssa.  
 
 
 
 
Knoppi Pro- ohjaajakoulutus Luova Lava 
ohjaajille  
 
 
Valtakunnallinen Tempoa Tenaviin –
täydennyskoulutus osana lasten 
kulttuurin osaamiskeskusta 
 
Leiriohjaajakoulutus Sysmässä 
 
 
Vauvasirkusvirikekurssi ohjaajille 
  
 
Jatkokoulutus vauvasirkusohjaajille   
 
 
Täpinää tassuihin -kurssi 
 
 
Luovat Menetelmät kurssi 
 
 
Startti- ja virikekurssit 
Järjestetään seurojen tarpeen mukaan 
tanssin ja teatterin starttikursseja. 
 
 
Harrastusalakohtaiset 
ohjaajakoulutukset 
Tiedotetaan osaamiskeskusten 
järjestämistä harrastusalakohtaisista 
ohjaajakoulutuksista. 
 
Ohjaajahuolto 
Järjestetään ohjaajien olohuone 
retkeilyn merkeissä 
 
 

Stadin Ns:n omien leirien lisäksi leirit järjestettiin Klaukkalan 
Ns:ssä, Pornaisten Pohjoisessa NS:ssa sekä Kerkkoon Ns:ssa. 
Lisäksi Siltamäen Ns osallistui Stadin leirien järjestämiseen. 
 
 
 
 
Kevään jaksolle 22-24.1. osallistui 7 nuorta. Maaliskuussa 
käynnistyi Knoppi Palojoki, jossa lähi alueen nuoret 
osallistuivat päiväkoulutukseen. Koulutuksen aloitti 12 nuorta, 
joista kaikki jaksot kävi 4. Syksyksi aiottu koulutus peruuntui 
vähäisen osanottajamäärän takia.  
 
Kaikki 24 Luova Lava ohjaajaa kävi koulutuksen. Kouluttajina 
toimivat Pirita Laiho ja Hanna Seppänen. Koulutuspäivät olivat 
28.4., 14.5. ja 20.6 
 
29-30.1. suunniteltu Täydennyskoulutus peruttiin vähäisen 
osanottajamäärän takia. 
 
 
Leiriohjaajakoulutus pidettiin Kerkkoossa 28.5 ja koulutukseen 
osallistui 6 kurssilaista. Kouluttajana toimi Pirita Laiho 
 
Koulutus pidettiin 22-23.10 ja siihen osallistui 13 kurssilaista. 
Kouluttajana toimi Katja Timlin. 
 
Koulutus pidettiin 19.3. ja siihen osallistui 12 kurssilaista. 
Kouluttajana toimi Katja Timlin. 
 
29.10 pidettyyn koulutukseen osallistui 6 kurssilaista. 
Kouluttajana toimi Anu Kokkonen. 
 
Luovien menetelmien koulutukseen 29.10. osallistui 10 
kurssilaista. Kouluttajina toimivat Pirita Laiho ja Iija Filen. 
 
MediaKlubit. Syksyllä järjestettiin kaksi mediaklubia 25.9 
Palojoella ja 4.10 Kerkkoossa yhteistyössä Ernod-hankkeen 
kanssa. Koulutuksiin osallistui 12 henkilöä yhteensä. 
Kouluttajana toimi Joonas Pokkinen. 
 
 
 
10 ohjaajaa Uudeltamaalta osallistui vuoden aikana 
harrastusalakohtaisiin koulutuksiin. 
 
 
 
6 ohjaajaa osallistui melonta ja osallisuus teemaiseen 
ohjaajien olohuoneeseen 23.4. Helsingissä. Kouluttajana toimi 
Pirita Laiho ja melontakeskuksen henkilökunta. 
 
Matkaa ei järjestetty sen korkean hinnan vuoksi. 
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Järjestetään ohjaajien ja 
luottamishenkilöiden koulutus- ja 
virkistysmatka 9-11.12. Vilnaan 
 
Tanssi- ja teatteritoimijoiden 
tapaamiset 
Järjestetään Etelä-Hämeen ja 
osaamiskeskusten kanssa yhteistyössä 
harrastusalakohtaiset 
ohjaajatapaamiset. 
Ohjaajatapaamisissa kehitetään 
toimintaa ja virkistäydytään. 
 
Tanssitoimijoiden  tapaaminen 
 
 
Teatteritoimijoiden  tapaaminen 
 
 
Tapahtumat 
Tanssin riemuvuosi 
Osallistutaan tanssin riemuvuoden 
Uudenmaan alueen tapahtumien 
organisointiin ja tiedottamiseen. 
Päätapahtuma Pispalan Sottiisin lisäksi 
alueelliset tapahtumat ja 5.2 
tapahtumapäivä 
 
 
 
 
 
 
Tanssiralli  
Järjestetään lasten ja nuorten 
valtakunnallinen 
tanssikatselmustapahtuma  16.4. 
Orimattilassa yhdessä Etelä-Hämeen 
kanssa. 
 
Luova lava lapsille -leirit 6-17.6. 
Tavoitteena on järjestään 20 kpl luova 
lava lapsille päiväleirejä Helsingissä. 
 
 
 
Lasten kesäleiri Naumissa  
Järjestetään perinteinen telttaleiri 
yhteistyössä Etelä-Hämeen kanssa 
28.6.-1.7. 
 
Nuorten kulttuuritapaaminen 
Järjestetään nuorten tapaaminen 
Helsingissä 1-2.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanssitoimijoiden tapaaminen järjestettiin 12.3. ja siihen 
osallistui 8 henkilöä.  
 
Teatteritoimijoiden tapaamista 15.10 ei järjestetty. 
 
 
 
 
Osallistuttiin 5.2. Kampissa pääkaupunkiseudun tanssijoiden 
Flash Mob tapahtumaan. Kampissa tanssi noin 200 henkilöä 
Koiviston Polskaa. 
 
Keväällä vietiin kansantanssia 3 eri vastaanottokeskukseen 2 
kertaa. Tavoitteena oli, että suomalaiset tanssijat tanssittavat 
Vokien asukkaita.  Opettajana toimi Jari Haavisto ja 
yhteyshenkilönä ja tapahtumapromoottorina Sini Hirvonen. 
Halukkaat osallistuivat Maailma kylässä festivaaliin yhteiseen 
tanssitupaan 29.5, jossa soittamisesta vastasi Perinnearkku 
pelimannit. 
 
 
Valtakunnalliseen Lasten ja nuorten Tanssirallikatselmukseen 
osallistui 9 ryhmää Uudeltamaalta. 
 
 
 
 
Leirejä järjestettiin 13 kpl ympäri Helsinkiä. Leireille osallistui 
209 lasta. 17.6. pidettyyn Hetki taitelijana -konsertti 
järjestettiin Gloriassa. 
 
 
 
 
Naumin mysteeri-leirille osallistuu 36 lasta 
ja 10 ohjaajaa. 
 
 
 
Tapaamista ei järjestetty. 
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Lasten ja nuorten kulttuurisen 
nuorisotyön toimintapäivät  
Järjestetään poikkitaiteelliset 
toimintapäivät Munkkivuoressa kaikille 
alueen lapsille ja nuorille 11-12.11 
 
 
Valtakunnalliset tapahtumat 

• Folklandia Hki-Tallinna 8-9.1 
Osallistujia alueelta: 50 hlö 
 

• Pispalan Sottiisi Tampere 8-
12.6 
 

• Kansantanssin kääntöpiiri  
2-3.9 
 

• Teatterilaiva 
 
 

Kannustetaan seuroja osallistumaan 
liiton tapahtumiin. 
 
Osallistumme järjestön 
iltapäivätoimintaverkon työskentelyyn 
ja iltapäivätoiminnan kehittämiseen 
15.1 
 
Allianssiristeily Toiminnanjohtaja 
osallistuu allianssiristeilylle 13-14.4 
 
Tiedotuksen keinoin tuodaan seurojen 
tietoon kansainvälisen toiminnan 
mahdollisuuksia. 
 
Tuetaan seuroja osallistumaan CIMO:n 
Youth in action ohjelman 
mahdollisuuksiin. 

 
 
Tapahtumaan osallistui yhteensä 200 alueen lasta, nuorta ja 
vanhempaa sekä monia alueen järjestöjä. Lauantaina 
tapahtumassa järjestettiin Elävä kirjasto. 
 
 
 
 
80 henkilöä osallistui Uudeltamaalta. Toiminnanjohtaja 
osallistui tapahtumaan. 
 
150 henkilöä osallistui Uudeltamaalta. Toiminnanjohtaja 
osallistui tapahtumaan. 
 
Uudenmaan edustajana tapahtumaan osallistui Sini Hirvonen 
tanssi puolelta ja Eija Kainulainen lasten kulttuurin puolelta. 
 
Teatterilaivalle osallistui ryhmiä Klaukkalasta ja Pornaisten 
Pohjoisesta nuorisoseurasta. 
 
Suunnitelman mukaan. 
 
 
Toiminnanjohtaja ja IP-vastaava osallistuivat Oulussa 
järjestettyyn tapahtumaan. 
 
 
 
Toiminnanjohtaja ja -ohjaaja osallistuivat tapahtumaan. 
 
 
Suunnitelman mukaan. 
 
 
 
Suunnitelman mukaan. 

 
2. Järjestötoiminta 
 
 

Toimenpiteet: Tavoite 
 

Päivitetään toimintatiedot ja 
yhteystiedot: 
Aluetoimisto huolehtii, että 
nuorisoseurarekisterissä on kaikkien 
jäsenseurojen luottamushenkilöiden ja 
ohjaajien ajantasaiset yhteystiedot. 
 

 
 
Kaikkien tiedot ovat ajantasaiset 31.3 
Puheenjohtajat ja sihteerit 100% 
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Aluetoimisto huolehtii, että seurojen 
toimintatiedot on palautettu 
nuorisoseurarekisteriin 31.3 menessä 
 
Tuetaan seuroja jäsenrekisterin 
käytössä. 
 
 
Vapaaehtoistyön palkitseminen 

• Valtakunnallisten 
tunnustusten esitykset 
Aluetoimisto tekee esityksiä 
valtakunnallisten tunnustusten 
saajista alueelta. 

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

• Ansio- ja tunnustusmerkkien 
jako 
Aluetoimisto kannustaa 
paikallisia toimijoita hakemaan 
merkkejä puoltamalla näitä. 

 
Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen:  
Seurakäynneillä kootaan järjestö- 
talkoo- ja vapaaehtoistyön hyviä 
käytänteitä. Kerätty materiaali tulee 
osaksi valtakunnallista 
kehittämisaineistoa. 
 
Tarjotaan tarpeen mukaan järjestötyötä 
tukevaa koulutusta mm. 
järjestyksenvalvojakurssi, ensiapukurssi 
 
 
Seurakäynnit 
Toteutetaan vuoden aikana alueelliset 
seurakäynnit 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joka seuraan ollaan ainakin kerran 
vuodessa yhteydessä jollakin tavalla 

Palautusprosentti 100% 
 
 
 
Seuroille tehtiin tunnuksia rekisteriin sekä autettiin käytännön 
asioissa. Pyynnöstä myös syötettiin tietoja rekisteriin. 
 
 
 
 
Suunnitelman mukaan. 
 
 
 
 
19.3 Vuoden nuorisoseuraksi valittiin Kerkkoon Nuorisoseura. 
Vuoden nuorisoseuralaiseksi valittiin Sinikka Putkonen 
Siltamäen NS:sta. Vuoden ohjaajaksi valittiin Satu Inkiläinen 
Klaukkalan NS:sta. Vuoden hermanniksi valittiin Matti Virtanen 
Kerkkoosta sekä hermanskaksi Marja Nurme Kerkkoosta. 
 
 
 
 
Suunnitelman mukaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kursseja tarjottiin yhteistyössä Etelä-Hämeen kanssa. 
 
 
 
 
 
Alueellisia seurakäyntejä tehtiin 3. 26.9. Klaukkalan Ns jossa 3 
seurasta 7 henkilöä, 11.10 Laukkosken NS jossa 4 seurasta 
yhteensä 7 henkilöä ja 26.10 Juornaankylän Ns jossa 5 seurasta 
yhteensä 14 henkilöä.  
 
Seurakäyntejä tehtiin seuraavasti: Siltamäen Ns 14.1, 27.1 ja 
16.9., Karjalan Nuoret 11.2 ja 17.8,  Palojoen Ns 17.1, 
Pornaisten Ns 7.6, Ns Katrilli 25.8, sekä Klaukkalan ohjikset 6.1 
ja 22.8  
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esimerkiksi soittamalla tai 
sähköpostilla. 
 
 
Puolletaan 
seurantaloavustushakemuksia järjestön 
strategian mukaisesti. 
 
Puheenjohtajien ja sihteerien 
tapaaminen 
 
Osallistuminen paikallisseurojen 
tapahtumiin 
 
Palojoen NS:n n laskiaistapahtuma 
 
 
 
Siltamäen toiminnanjohtajan läksiäiset 
 
 
Valtakunnalliset koulutustapahtumat 
Työntekijät osallistuvat 
työntekijäpäiville ja liiton valtuuston 
kokouksiin tai muihin 
koulutustilaisuuksiin. 
 

Suunnitelman mukaan. Sähköinen uutismaa lähetettiin kaikille 
puheenjohtajille ja sihteereille. Lisäksi jokaiseen seuraan 
soitettiin syksyllä. 
 
Puollettiin tulleita hakemuksia 
 
 
 
Puheenjohtajien ja sihteerien tapaaminen järjestettiin 19.3. 
Munkkivuoressa. Tapaamiseen osallistui 6 seurasta 9 henkilöä. 
 
 
 
 
Toiminnanjohtaja osallistui Palojoen NS:n laskiaistapahtuman 
suunnitteluun ja tapahtumaan kertoen 
nuorisoseuratoiminnasta 
 
Osallistuttiin Siltamäen NS:n toiminnanjohtaja Sinikka Putkosen 
eläkejuhliin. 
 
 
Toiminnanjohtaja ja ohjaaja osallistuivat työntekijäpäiville 7-9.4 
Jyväskylässä ja  20-22.9. Joensuussa. 
Valtuuston kokouksiin osallistui toiminnanjohtaja 21.5. ja 19-
20.11 

 
 
3. Viestintä ja vaikuttaminen 
 
 

Toimenpiteet: Tulos 
 

Viestintää tehdään viestintästrategian 
mukaisesti.  
 
Aletoimistolla ja seuroilla on käytössä 
liiton yhtenäinen graafinen ilme. 
Seuroja kannustetaan, tuetaan ja 
autetaan graafisen ilmeen kanssa. 
 
Viestinnän tueksi laaditaan alueellinen 
viestintäsuunnitelma 
 
Julkaistaan 4 Uutismaa –lehteä yhdessä 
Etelä-Hämeen nuorisoseurojen kanssa. 
 
Julkaistaan sähköinen Uutismaa –
tiedotetta 11 kertaa vuoden 2016 
aikana. 
 

Suunnitelman mukaan 
 
 
Suunnitelman mukaan 
 
 
 
 
Viestintäsuunnitelma laaditaan vuoden 2017 aikana. 
 
 
Suunnitelman mukaan. Lehti ilmestyi 10.2, 18.5, 7.9 Ja 7.12 
 
 
Uutismaatiedote menee kaikille uudenmaan 
luottamushenkilöille, joiden osoite löytyy rekisteristä. Tiedote 
lähti 10 kertaa vuoden aikana. 
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Lähetetään kaksi kertaa vuodessa 
ohjaajatiedote postitse 
 
Huolehditaan Internet –sivuille 
ajankohtaiset tiedot toiminnasta. 
 
Huolehditaan Facebook –sivuille 
ajankohtaiset tiedot toiminnasta. 
 
Tuetaan seuroja viestinnän 
toteuttamisessa. 
 
Tuetaan seuroja omien www-sivujen 
kanssa.  
 
Tarjotaan seuroille tukea Facebookin 
käyttöönottamisessa. 
 
Tuotetaan kesäteatteriesite keväällä 
 
 
Sisäisessä viestinnässä hyödynnetään 
järjestön uutta intranettiä.  
 
Osallistutaan tarpeen mukaan 
seminaareihin ja 
yhteistyökumppaneiden tapaamisiin. 
 
 
Toimitaan tiiviissä yhteistyössä Stadin 
Nuorisoseurat ry:n kanssa, joka hoitaa 
suhteita mm Helsingin kaupungin eri 
toimijoihin. 
 
Lastenkulttuurin osaamiskeskus on osa 
Uudenmaan aluetoimiston toimintaa. 

Ohjaajaposti lähti helmikuussa ja syyskuussa 180 osoitteeseen. 
 
 
Kesän aikana uudistettiin internet-sivut. 
 
 
Julkaistaan vähintään joka viikko jotain. 
 
 
Suunnitelman mukaan 
 
 
Suunnitelman mukaan 
 
 
Suunnitelman mukaan 
 
 
Esitettä ei tehty, koska seuroilta ei saatu tietoja 
kesäteattereista. 
 
Suunnitelman mukaan. 
 
 
23.3. Työntekijöiden ja opiskelijoiden verkostoitumispäivä 
Humak 
24.11 Lasten kulttuurikeskuspäivät Heureka 
 
 
Toiminnanjohtaja ja ohjaaja osallistuivat Helsinki-teamin 
järjestämiin seminaareihin, kokouksiin, aamukahveihin ja 24.10 
järjestettyyn koulutuspäivään. vs. toiminnajohtaja/ohjaaja 
kuului Helsinki-teamin hallitukseen.  
 
Osallistuttiin Lastenkulttuurin osaamiskeskuspalavereihin, 
kokouksiin ja webinaareihin. 

 
 
4. Hallinto ja talous 
 
 

Toimenpiteet: Tavoite 
 

Järjestetään seurapäivät keväisin ja 
syksyisin. Seurapäivillä seurat pääsevät 
mukaan vaikuttamaan aluetoimiston 
toimintaan. 
 
 
Yhteistyö  
 
Tehdään tiivistä yhteistyötä Etelä-
Hämeen Nuorisoseurojen kanssa. 

Seurapäivät pidettiin 19.3. Munkkivuoren nuorisotalolla. 
Kokoukseen osallistui 8 seurasta 11 henkilöä. Syksyn 
seurapäivät järjestettiin Kerkkoossa 16.11.  
 
 
 
 
 
5 johtokunnan jäsentä osallistui 17.9. järjestettyyn 
kehittämispäivään 
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Järjestetään toiminnan 
kehittämispäivä. 
 
Keskusseuran hallinto 
Toiminnanjohtaja vastaa keskusseuran 
hallinnosta ja välittömistä toimista. 
 
Uudenmaan aluetoimiston 
henkilökunta koostuu 
toiminnanjohtajasta sekä 
toiminnanohjaajasta. Palkkatuella 
palkattu media-assistentti työskentelee 
Uudenmaan aluetoimistolla. Lisäksi eri 
hankkeisiin palkataan tarvittaessa 
hankkeesta vastaavat työntekijät. 
 
Uudenmaan aluetoimisto sijaitsee 
Munkkivuoren Nuorisotalon yhteydessä 
Helsingissä keväällä. Syksyn tilannetta 
selvitetään 
 
Henkilöstö osallistuu omaa 
ammattitaitoa tukevaan koulutukseen 
vähintään kerran vuoden 2016 aikana. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Suunnitelman mukaan 
 
 
Uudenmaan aluetoimiston vs. toiminnanjohtajana työskenteli 
Pirita Laiho 31.7. asti ja Iija Filen 1.8. alkaen. Stadin 
Nuorisoseurojen palkkaamana toiminnanohjaajana työskenteli 
Hanna Seppänen 30.6. asti ja Pirita Laiho 1.8. alkaen. Matleena 
Kaisto työskenteli media-assistenttina 15.11. alkaen. 
 
 
 
 
Toimisto sijaitsi Munkkivuoressa kevään ajan ja syksyllä toimisto 
siirtyi Tikkurilaan. 
 
 
 
Toiminnanjohtaja oli opintovapaalla kevään 2016 ajan. Vs. 
toiminnanjohtaja suoritti JET-opinnot vuoden 2016 aikana. 
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Merkittävin kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön toimija Lapissa! 
 
 
 

TOIMINTAKERTOMUS touko- joulukuu 2016  
 

 
Yhteenveto toiminnasta 2016 
 
Lappiin Rovaniemelle perustettiin aluetoimisto toukokuussa 2016, kun keskusseura Lapin Nuorison liitto 
haettiin kavallustapauksen vuoksi konkurssiin ja keskusseuran toiminta lakkautettiin sen myötä. 
Aluetoimistossa saivat jatkaa työtään kaikki keskusseuran työntekijät: 5 iltapäiväkerho-ohjaajaa, 1 
teatteriohjaaja sekä toiminnanjohtaja. Kevät ja kesä pitkälle alkusyksyyn oli hyvin raskas aikaisemman 
toiminnan alasajon vuoksi, epävarmuuden ja ympäristön paineiden vuoksi sekä uuden aluetoimiston 
perustamistöiden vuoksi. Ikävä kavallustapaus ja ylimääräiset toimet sen takia heijastuivat ja vaikuttivat 
koko vuoden 2016 erityisesti toiminnanjohtajan työhön. Iso ponnistus ja siitä selviäminen toi kuitenkin 
vahvaa onnistumistunnetta työyhteisöön ja uuden rakentaminen antoi tekemisen iloa kaikille. Me teimme 
sen ja selvisimme! 
Reilun puolen vuoden toimintakauden aikana toiminnassa panostettiin erityisesti jatkuvuuteen ja 
positiivisen maineen rakentamiseen alueella. Olemassa olevan iltapäiväkerho ja kerhotoiminnan, 
teatterikoulun, koulutusten ja tapahtumien turvaaminen ja kehittäminen, yhteistyön lisääminen alan 
muiden toimijoiden kanssa sekä yhteydenpito jäsenseuroihin olivat puolivuotisen toiminnan keskiössä.  
Jäsenseuroja tiedotettiin säännöllisesti tapaamisilla, kirjeillä ja puheluilla. Lapin alueelle on rekisteröity 39 
nuorisoseuraa ja niissä jäseniä on noin 2 200. Valitettavasti keskusseuran toiminnan päättymisen vuoksi 
muutama jäsenseura erosi toiminnasta. Selvisi myös, että koska 2015 vuonna ei oltu tehty seurakäyntejä ja 
kontaktointia seuroihin, ei jäsenrekisterissä olevat tiedot olleet ajantasaisia. 
Linkittyminen valtakunnalliseen toiminnanjohtajien toimintaan, osaamiskeskusten sisältöihin ja Suomen 
Nuorisoseurojen erilaiset tapahtumat ja tapaamiset olivat antoisia ja auttoivat osaltaan uuden alussa 
eteenpäin. 
Vuoden toiminnan valopilkut olivat yhteistyötahojen kanssa toteutettu UNICEFin lasten juhla joulukuussa 
Lappia-talolla ja sen myötä nuorisoseuratoiminnan ja jäsenseurojen positiivinen näkyminen esimerkiksi 
päättäjille ja perheille. Toinen hieno valopilkku oli Sirkus Taika-Ajan saama titteli vuoden 2016 
nuorisoseuraksi ja heidän kanssaan tehty tiivis seuratyön kehittäminen koko vuoden ajan. Lisäksi 
loppuvuonna tullut tieto siitä, että Suomen Nuorisoseurat sai Jutajaiset -brändin itselleen toi näkyvyyttä 
nuorisoseurojen toimintaan ja onnistumisen iloa. 
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1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta  

 
Toimenpiteet: Aikataulu  

2016 
Toteuma 

Nuorten kanssa toimivien seminaari 
”MOP” monialaiset palvelut Lapissa 
11.5. Toiminnanjohtaja toimii päivän 
juontajana.  
 
Young Art -teatteritapahtuma 
Rovaniemellä 

 
 
 
 

 
Lapin Teatteritoimijoiden 
kehittämispäivä Rovaniemellä (mukana 
Pasi Saarinen) 

 
 
 
 
 
 

Henkilökunnan kevätjuhla  
 
 
 
 

Toiminnanjohtajien kehittämispäivät 
Mäntsälässä. 

 
Pispalan Sottiisissa toiminnanjohtaja 
talkoolaisena  
 

 
Luova Lava – kesäleiri. Tavoitteena 40 
lasta ja työllistetään omat 
iltapäiväkerho-ohjaajat leirin vetäjiksi.  

 
 
 
 

Pohjoinen Folk tapahtuma 2.7. 
Korundissa ja Lordin aukiolla. Arktista 
tanssiosaamista, pelimanneja, lasten 
riemua! 

 

11.5.  
 
 
 
 
14.-15.5. 
 
 
 
 
 
 
25.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6. 
 
 
 
 
30.-31.5. 
 
 
pe-la 10.-
11.6. 
 
 
27.6.-1.7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toiminnanjohtaja oli 
juontajana ja aluetoimisto 
sai hyvää näkyvyyttä. 
 
 
Tapahtumassa vuoden 
teatteria harrastaneet ya-
lapset ja nuoret pääsivät 
esiintymään ja tapaamaan 
toisiaan. Tapahtumassa oli 
yleisöä yhteensä noin 250. 
 
Toiminnanjohtaja kokosi 
yhteen 
harrastajateattereiden 
ohjaajia ja tapahtumien 
järjestäjiä yhteiseen 
päivään. Mukana 6 eri 
tahoa, kenen kanssa 
yhteistyön suunnittelua. 
 
Yhteinen ruokailu ja 
syksyn toiminnan ideointia 
koko henkilökunnan 
kanssa toteutui. 
 
Toiminnanjohtaja 
osallistui. 
 
Toiminnanjohtaja oli 
tutustumassa 
tapahtumaan. 
 
Markkinointi ontui 
raskaan kevään vuoksi ja 
leirille saatiin 15 
osallistujaa. Kaksi ip-
kerhon ohjaajaa työllistyi 
leirille. 
 
Päätettiin yhdessä 
pääsihteerin kanssa, että 
tapahtumaa ei toteuteta, 
resurssit eivät riittäneet. 
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Iltapäiväkerhotoiminta käynnistyy 8.8. 
Saaren ja Rautiosaaren kouluilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Young Art -teatterikoulun syyslukukausi 
alkaa 22.8. Tavoitteena 40 osallistujaa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiantuntijatyöryhmien (tanssi, teatteri, 
musiikki,lasten tapahtumat, sirkus) 
perustaminen syksyllä. Tavoitteena 
saada uusi kansanmusiikin työryhmä 
Lappiin. 

 
 
 
 
 
 
Suomi 100 –hankkeen toimenpiteet 
Lapissa 

 
 
 
 
 
 
Rovaniemi viikko syyskuun alussa, 9.9. 
tapahtumien tulevaisuusworkshop 
yhdessä SKAF:n kanssa 

 
Jutajaiset festivaali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Molemmissa kerhoissa 
jatkui toiminta 
samanlaisena kuin 
aikaisemminkin. Yhteensä 
toiminnassa oli mukana 
noin 55 lasta (45+10). 
Rautiosaaren 
iltapäiväkerhoon 
rekrytoitiin uusi 
työntekijä. (Yhteensä 5,5) 
Toiminnanjohtaja piti 2 
työpalaveria / kk 
työntekijöiden kanssa. 
 
Teatterikoulutoiminta 
käynnistettiin 
suunnitelmien mukaan ja 
syksyllä aloitti 
ennätysmäärä lapsia ja 
nuoria koulussa, 51. 
Markkinointia sekä 
vanhempien ja 
yhteistyötahojen 
tiedotusta hoiti 
toiminnanjohtaja ja 
ohjaajana toimi kaikille 4 
ryhmälle Merja 
Mettiäinen. 
 
Toiminnanjohtaja kokosi 
edustajat SNL:n eri alojen 
verkostoihin; tanssiin, 
teatteriin ja lasten 
kulttuuriin. Lisäksi Lapin 
alueelle perustettiin oman 
teatterityöryhmä ja oltiin 
mukana uuden Lapin 
kansanmusiikkiyhdistykse
n perustamiskokouksessa. 
 
Marras-joulukuussa 
seurakierroksilla ja kirjeillä 
markkinoitiin jäsenille 
rahoitushakua ja 
Suomi100 tarinoiden ja 
tapahtumien 
mahdollisuuksista. 
 
Ei toteutunut 
 
 
 
Suomen Nuorisoseurat 
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Mukularallin valmistelu helmikuulle 
2017 

 
Moves tanssitapahtuma 2017 
yhteistyössä Rovaniemen kaupunki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kannustetaan seuroja perustamaan 
Tempoa Tenaviin 
musiikkiliikuntaryhmiä. 

 
Autetaan seuroja järjestämään luova 
lava lapsille päiväleirejä, joista 
tavoitteena on saada uusia lapsia 
mukaan luova lava kerhotoimintaan. 
 
 
 
Järjestetään seurojen tarpeen mukaan 
tanssin ja teatterin starttikursseja. 

 
 

 
 
 
Tiedotetaan osaamiskeskusten 
järjestämistä harrastusalakohtaisista 
ohjaajakoulutuksista. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

osti konkurssipesältä 
Jutajaiset brändin ja 
domainin. Päätös 
kaupasta tuli lokakuun 
lopussa. Toiminnanjohtaja 
aloitti festivaalin 
valmistelun, rahoituksen 
suunnittelun ja 
nuorisoseurojen ja 
yhteistyötahojen 
mukaankutsumisen 
ideointiin. 26.11. ja 12.12. 
pidettiin visio- ja 
brändipajat eri toimijoille 
 
Tämän valmistelulle ei 
jäänyt aikaa. 
 
Joulukuussa yhteistyön 
suunnittelupalaveri 
projektipäällikkö Ira-Eerika 
Malvalehdon kanssa. 
Aluetoimiston kautta 
nuorisoseuranuoria 
juontamaan tapahtumaa 
ja nuorisoseurojen esite 
mukaan Movesin 
markkinointimateriaaleihi
n.  
 
Ei toteutunut. 
 
 
 
Rovaniemeläisen Siepakat 
ry:n sekä Jutarinki ry:n 
kanssa 
suunnittelupalaverit Luova 
lava toiminnasta kesälle 
tai koulujen alkuun 2017. 
 
Saarenkylän 
nuorisoseuran kanssa 
suunnitelma alle 29-
vuotiaiden 
tanssikursseista keväälle 
2017. 
 
Jäsenseuroille tiedotettu 
sähköpostikirjeellä ja 
Lapin nuorisoseurat 
facebook sivun kautta. 
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Järjestetään ohjaajien olohuone. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Järjestetään osaamiskeskusten kanssa 
yhteistyössä harrastusalakohtaiset 
ohjaajatapaamiset:  
Tanssitoimijoiden  tapaaminen 
Teatteritoimijoiden  tapaaminen 

 
 
 
Kannustetaan seuroja osallistumaan 
liiton tapahtumiin. 

 
 
 
 
 
 
Osallistumme järjestön 
iltapäivätoimintaverkon ja 
iltapäivätoiminnan kehittämiseen 

 
 

29.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.-3.9. 

Toiminnanjohtaja piti 
teatterin ja sirkuksen ja 
soveltavan teatterin 
ohjaajille yhteisen 
kehittämispäivän 
kulttuurisen kasvatuksen 
ja tapahtumien teemalla. 
 
 
Tanssin ja teatterin 
Kääntöpiiri Tampereella. 
Lapista osallistuivat: 
toiminnanjohtaja, Heidi 
Kultanen (tanssi), Satu 
Koivu (lasten kulttuuri) ja 
Tiina Puljujärvi (teatteri) 
 
Alueelta ei päässyt ketään 
syysvaltuustoon 
haastavien 
matkaetäisyyksien vuoksi, 
mutta paikalle 
valtuutettiin Keski-
Suomesta Inka Somerla. 
 
Syksyllä ei järjestetty 
valtakunnallista 
tapaamista, mutta 
yhteinen valtakunnallinen 
esite uusittiin. 
 
 

 
 
2. Järjestötoiminta 
 
Toimenpiteet: Aikataulu  

2016 
Toteuma 

Aluetoimisto huolehtii, että 
nuorisoseurarekisterissä on kaikkien 
jäsenseurojen luottamushenkilöiden ja 
ohjaajien ajantasaiset yhteystiedot. 
Jäsenkierroksista sopiminen ja 
tiedottaminen alkusyksyllä. 
Toteutetaan vuoden aikana alueelliset 
seurakäynnit. Tarvittaessa tehdään 
seurakäyntejä myös yksittäisiin 
seuroihin. 
 
Tilanne keväällä 2016: Lapissa 42 
jäsenseuraa, vajaa 2800 henkilöjäsentä 
Tuetaan seuroja jäsenrekisterin 
käytössä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jäsenseurojen kontaktointi 
ja niihin tutustuminen alkoi 
syyskuussa. 
Toiminnanjohtaja kävi läpi 
seurat soittamalla ja tapasi 
39 seurasta 10. 
 
 
 
 
 
Soittokierroksen myötä 
kävi ilmi, että 
jäsenrekisteriä ei oltu 
”siivottu” ja päivitetty 



Aluetoimiston toimintakertomus 2016 LAPPI 
 

6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähetetään jäsentiedote kesäkuussa 
loppuvuoden tapahtumista. 

 
 
 
Aluetoimisto tekee esityksiä 
valtakunnallisten tunnustusten saajista 
alueelta. 
Aluetoimisto kannustaa paikallisia 
toimijoita hakemaan merkkejä 
puoltamalla näitä. 
 
Velkojien kokous liittyen Lapin 
Nuorison liiton konkurssiin 
 
 
Paikallisilta toimijoilta kerättyjen 
esitysten perusteella valitaan vuoden 
nuorisoseura, vuoden 
nuorisoseuralainen, vuoden ohjaaja 
sekä vuoden hermanni/hermanska. 
 
Seurakäynneillä kootaan järjestö- 
talkoo- ja vapaaehtoistyön hyviä 
käytänteitä. Kerätty materiaali tulee 
osaksi valtakunnallista 
kehittämisaineistoa. 

 
Tarjotaan tarpeen mukaan järjestötyötä 
tukevaa koulutusta mm. 
järjestyksenvalvojakurssi, ensiapukurssi 
 
 
 
 
 
 
 
Puolletaan 
seurantaloavustushakemuksia järjestön 
strategian mukaisesti. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 

muutamaan vuoteen. 
Toiminnanjohtaja päivitti 
usean seuran pyynnöstä 
heidän tietojaan. 
Rekisterissä on edelleenkin 
vanhentunutta tietoa, jota 
2017 pitää käydä läpi. 
Seuroja on 39 ja henkilöitä 
noin 2200. 
 
Jäsenseuroille lähetettiin 
sähköpostilla (mailchimp) 
jäsenkirje kesä-, syys- ja 
joulukuussa. 
 
Syksyllä 2016 kahdelle 
seuralle haettiin 
ansiomerkkejä 
aluetoimiston kautta. 
 
 
 
Toiminnanjohtaja osallistui 
Suomen Nuorisoseurojen 
edustajana 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
Muutamalta seuralta tuli 
toiveita lähinnä nuorten 
saamisesta ohjaajiksi 
alueen lapsille. Syksylle 
2017 suunnitellaan Knoppi-
ohjaajakoulutusta pitkästä 
aikaa Lappiin. Ensin 
koulutetaan Knoppi –
kouluttajat. 
 
Lapista tuli kaksi 
avustushakemusta 
(Tornion Vojakkala ja 
Pellon Syväjärvi), jotka 
toiminnanjohtaja kävi läpi 
ja puolisi molempien 
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Työntekijät osallistuvat 
työntekijäpäiville ja liiton valtuuston 
kokouksiin tai muihin 
koulutustilaisuuksiin. 

hakemusta. 
 
Toiminnanjohtaja osallistui 
aktiivisesti kevään ja syksyn 
työntekijäpäiville sekä 
toiminnanjohtajien 
tapaamisiin ja mm. 
budjetointikoulutukseen. 
 

 
 
3. Viestintä ja vaikuttaminen, osallistuminen muiden tapahtumiin ja tilaisuuksiin 
 
Toimenpiteet: Aikataulu  

2016 
Toteuma 
 

 
Wanhat Markkinat Rovaniemellä 
 
 
 
Pääsihteeri Antti Kalliomaan 40-v. 
syntymäpäiväjuhlat  
 
 
 
 
Maakunnallinen Lapin liiton johtama 
järjestöneuvotttelukunta /foorumi 
 
 
 
 
TAIKE:n järjestämä maakunnallinen 
rahoitustapahtuma ja 
kulttuurihankkeiden kehittäminen 
 
 
AVI:n järjestämä Lapin 
nuorisotyöntekijöille suunnattu 
työseminaari Sallassa 
 
UNICEF juhla Rovaniemellä Lappia-
talolla. Järjestäjinä Rovaniemen 
kaupunki, TAIKE ja UNICEF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19.-
21.8.2016 
 
 
3.9.2016 
 
 
 
 
 
19.9. 
 
 
 
 
 
22.-23.9. 
 
 
 
 
5.-6.10 
 
 
 
1.12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toiminnanjohtaja osallistui 
tapahtumaan ja  markkinoi 
seurojen harrastuksia. 
 
Toiminnanjohtaja osallistui 
pääsihteerin 
syntymäpäiväjuhlille 
Hollolan nuorisoseuran 
talolla 
 
Sote- ja kulttuurijärjestöt 
mukana 
maakuntauudistuksessa. 
Toiminnanjohtaja kuuluu 
työryhmään. 
 
Toiminnanjohtaja osallistui 
ja markkinoi samalla 
nuorisoseuratoimintaa 
tapahtumassa ständillä. 
 
Toiminnanjohtaja osallistui 
ja piti puheen kulttuurisesta 
nuorisotyöstä. 
 
Perheille suunnattu 
tapahtuma, jossa esiintyi 
Siepakat, Sirkus Taika_aika 
sekä aluetoimiston Young 
Art –teatteriryhmät. Ennen 
tapahtumaa 
nuorisoteatterilaiset ja 
toiminnanjohtaja tapasivat 
kaupungin hallituksen 
jäseniä ja kerroimme 
toiminnastamme heille. 
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Nuoren ”toimittajan” Pinja Parkkisen 
saaminen mukaan Nuorisoseuralehden 
jutunkirjoittajaksi  
 
 
 
Rovaniemen kaupungin 
iltapäiväkerhotoiminnan tarjoajat 
 
 
 
 
Aletoimistolla ja seuroilla on käytössä 
liiton yhtenäinen graafinen ilme. 
Seuroja kannustetaan, tuetaan ja 
autetaan graafisen ilmeen kanssa. 

 
Viestinnän tueksi laaditaan alueellinen 
viestintäsuunnitelma 

 
 
Lähetetään kaksi kertaa vuodessa 
ohjaajatiedote postitse 

 
 
Huolehditaan Internet –sivuille 
ajankohtaiset tiedot toiminnasta. 

 
 
 
Huolehditaan Facebook –sivuille 
ajankohtaiset tiedot toiminnasta. 

 
 
Sisäisessa viestinnässä hyödynnetään 
järjestön uutta intranettiä.  

 
 

 
9.12. 

 
Pinja kirjoitti nuorten 
palstalle jutun 
teatteritoiminnasta ja 
toiminnanjohtajan kanssa 
suunniteltiin jatkoa työlle 
 
Toiminnanjohtaja ja 
kerhotoiminnan vastaava 
ovat käyneet kaikkien 
toimijoiden yhteisissä 
kuukausipalavereissa. 
 
Seuroille on markkinoitu 
mahdollisuutta omista 
www-sivuista ja oman ns-
logon toteuttamisesta. 
 
Viestinnän ja markkinoinnin 
suunnitelman tekeminen 
aloitetaan 2017. 
 
Jäsenrekisterissä ei ole tällä 
hetkellä ajantasaiset 
ohjaajatiedot. 
 
Syksyllä alkoi uusien sivujen 
päivittäminen ja sivut 
otetaan käyttöön  
alkuvuonna 2017. 
 
Lapin Nuorisoseurat 
facebook sivut avattiin 
syksyllä. 
 
Intra käytössä 

 
 
4. Henkilöstö ja talous 
 
Toimenpiteet: Aikataulu  

2016 
Toteuma 
 

 
Perustetaan aluetoimisto ja vuokrataan 
sille sopivat tilat Rovaniemen keskustan 
alueelta. Hankitaan materiaalit, laitteet 
ja tarvittavat huonekalut.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aluetoimiston tila löytyi ja 
siihen muutto tehtiin 
kesäkuun alussa. Osoite on 
Rovakatu 26 A 11. Myös 
SKAF:n Timo Tervo muutti 
samoihin tiloihin.  
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Työntekijät: 1 toiminnanjohtaja, 5 
iltapäiväkerhon ohjaajaa, 2 
teatteriohjaajaa (tuntipalkkaista), 1 
henkilö vanhempainvapaalla 
 
Työntekijöiden rekrytointi 
iltapäiväkerhoon (1) ja teatterikouluun 
(1) elokuussa. 
 
Tikkurilassa talouspäivä  
 
 
 
Järjestetään seurapäivät keväisin ja 
syksyisin. Seurapäivillä seurat pääsevät 
mukaan vaikuttamaan aluetoimiston 
toimintaan. 
 
Ely-keskuksen avustushakemus lasten 
ja nuorten toimintaan. Avustetaan 
jäsenyhdistyksiä hakemisessa tai 
tehdään yhteishakemus. 

 
Tiedotetaan ja opastetaan seuroja 
seurantalojen 
korjausavustushakemuksissa. 

 
Työntekijäpäivät Joensuu 13.-15.9. 
Toiminnanjohtaja osallistuu. 
 
Pääsihteeri Kalliomaan kanssa 
kehityskeskustelu 
 
 
Aluetoimistojen toiminnanjohtajien 
yhteiset palaverit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.11 
 
 
 
kuukausittai
n + 15.-
16.12. retki 
Tallinnaan 

Työntekijöitä on : 
toiminnanjohtaja, 5,5 
iltapäiväkerhon ohjaajaa 
sekä tuntityötä tekevä 
teatteriohjaaja 
 
 
 
 
Uuden budjettityökalun 
opettelua Tikkurilassa. 
Toiminnanjohtaja osallistui. 
 
- 
 
 
 
 
Tiedotettiin jäsenseuroille 
hausta ja autettiin 
hakemusten teossa. 
Aluetoimisto haki 
kerhotoimintaan avustusta. 
Tiedotettu ja annettu 
lausunnot 2 hakemukseen. 
 
 
Toiminnanjohtaja osallistui. 
 
 
Antti piti toiminnanjohtajalle 
Rovaniemellä 
kehityskeskustelun 
 
Toiminnanjohtaja osallistui 
kuukausipalavereihin ja 
matkalle. 

 
 
 


