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Nuorisoseurat Etelä-Häme 
 

Toimintakertomus 2017 
 
 
 
Johdanto 
Sääntömääräisessä syyskokouksessa 17.11.2016 Lahdessa Hannunsalissa jäsenyhdistykset 
johtokunnan esityksestä päättivät, että Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. siirtyy Suomen 
Nuorisoseurat ry:n aluetoimistoksi. Siirtyminen tapahtui 1.1.2017 alkaen ja ensimmäisenä 
keskusseuran toimihenkilöt siirtyivät liiton palvelukseen. Muuten siirtyminen tapahtui vaiheittain 
syyskokouksessa käsitellyn toimenpidesuunnitelman mukaisesti. Lisäksi syyskokous hyväksyi 
omaisuuden lahjoittamista koskevan lahjakirjan sekä hyväksyi Etelähämäläisen Nuorisoseuratyön 
Tukirahaston säännöt. Tehtyjen päätösten mukaisesti siirtyminen aloitettiin 1.1.2017 
 
Johtokunta    
Syyskokouksessa 17.11.2016 valittiin johtokunta: 
Simo Räihä  puheenjohtaja   
Osmo Hervola varapuheenjohtaja 
Jarmo Juurinen        
Kaisa Koppanen 
Mikko Semeri  

Varajäsenet  varajäsenet   
Tiina Liimatainen    
Jaana Tärk    
    
Johtokunta piti kolme kokousta (1.3., 30.3. ja 30.8.) ja kokouksista on kirjattu 41 päätöspykälää. 
Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry:n purkamiskokous pidetiin Hannunsalissa 7.11. Lahdessa. Paikalla 
oli läsnä 12 seurasta 22 virallista edustajaa. Kokous päätti yksimielisesti purkaa yhdistyksen. 
Historiallisessa kokouksessa muistettiin seuraavia henkilöitä: 
Puheenjohtajat: 
Jouko Pylväs (1995-2005). Ollut myös liiton hallituksen jäsen. 
Simo Räihä (2006-2017) 
Johtokunnan jäsenet (nyt ja aikaisemmin): 
Pirjo-Liisa Virtanen 
Mikko Semeri 
Osmo Hervola 



 
 

Harri Piho 
Rauno Grönroos 
Tilintarkastajat: 
Heikki Vilppala 
Hellevi Tupala 
Seuravaikuttaja: 
Aimo Hentinen 
Työntekijät: 
Hannu Nipuli 
Merja Ilmoniemi 
Päivi Semeri 
 
Kokous hyväksyi yksimielisesti, että Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry:n viimeiseksi jäänyt 
johtokunta valittiin selvitysmiehiksi tekemään lopulliset toimenpiteet yhdistyksen 
lakkauttamiseksi. Selvitysmiehet: Simo Räihä (puheenjohtaja), Osmo Hervola (varapuheenjohtaja), 
Jarmo Juurinen, Kaisa Koppanen, Mikko Semeri ja varajäsenet Tiina Liimatainen sekä Jaana Tärk. 
Selvitysmiehet pitivät yhden kokouksen 29.11.  
 
Järjestön yhteisesti sovittu Kasvufoorumi järjestettiin 18.3. Lahdessa. Foorumiin osallistui 
yhteensä20 henkeä. 
 
Toimihenkilöt 
Suomen Nuorisoseurat ry:n palvelukseen 1.1.2017 siirtyivät vanhoina työntekijöinä seuraavat 
toimihenkilöt: 
Hannu Nipuli  toiminnanjohtaja 
Merja Ilmoniemi talous- ja hallintosihteeri 
Anne-Mari Kuronen  toiminnanohjaaja (sanoutui irti ja työsuhde päättyi 31.5.2017) 
Joonas Pokkinen toiminnanohjaaja (aloitti työt 15.8.) 
Päivi Semeri  puvustonhoitaja 
Virpi Nurminen siistijä 
 
Leipää ja Kulttuuria –hankeen työntekijät: 
Sami Tuori  projektipäällikkö 
Marjo Aalto  hanketyöntekijä 
Sinikka Irri  hanketyöntekijä 
Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut vuoden aikana 4 kertaa. Ohjausryhmään ovat kuuluneet 
seuraavat henkilöt: Pj. Simo Räihä, Timo Toivettula (Hämeen TE-toimisto), Niina Juva (Lahden 
kaupunki), Pirjo-Liisa Virtanen, Rauno Grönroos, Merja Ilmoniemi, Hannu Ala-Sankola, Hannu 
Nipuli, Sinikka Irri (hanke), Marjo Aalto (hanke) ja Sami Tuori (hankkeen projektipäällikkö, sihteeri). 
 
Henkilöstö on osallistunut erilaisiin koulutuksiin ja järjestön työntekijäpäiville 7.-9.2. Helsinki ja 5.-
7.9. Mikkeli. Lisäksi henkilökunta on aktiivisesti osallistunut tapahtumien ja tanssin 
osaamiskeskusten verkostotapaamisiin sekä taloustyöryhmään. 
Tiivistä yhteistyötä tehtiin etenkin Uudenmaan ja opintokeskus Kansalaisfoorumin kanssa. 
Henkilökunta on pitänyt säännöllisesti joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina työpalaverin, pois 
lukien kesäkuukaudet kesä-heinä-elokuu. 
Henkilökunnan TyHy –päiviä on pidetty 16.10., 3.11. 
 
Toiminnanjohtaja on kuulunut As Oy Painotalon hallitukseen ja osallistunut yhtiökokouksiin. 
 



 
 

Koulujen iltapäivätoiminta 
Etelä-Hämeen aluetoimisto aloitti elokuussa vastuullisena IP-toiminnan järjestäjänä yhteistyössä 
Lahden kaupungin kanssa. Alkuvalmisteluihin aktiivisesti osallistui Leipää ja Kulttuuria –hankkeen 
työntekijät sekä Uudenmaan aluetoimiston toiminnanjohtaja Iija Filen. Toimintaa järjestetään 
kahdella koululla Nastolassa, Villähteen ja kirkonkylän ala-asteilla. 
 
IP-ohjaajat: 
Janina Johnson 
Maarit Kauppinen 
Sara-Tuuli Kunnari 
Minttu Mikkola 
Sanni Sihvo 
Jaana Tervonen 
 
Valtuuston etelähämäläiset edustajat 
Osmo Hervola 
Helena Niutanen 
Mari Vallius 
Aino Nipuli (2. vara) 
Mikko Semeri (4. vara) 
Paula Markkanen (6. vara) 
Anu Toropainen (7. vara) 
Henri Vallius (8. vara) 
Henri Vallius on liiton hallituksen varsinainen jäsen. 

Valtuuston jäsenet kuuluvat jäseninä Etelähämäläisen Nuorisoseuratyön Tukirahaston 
hoitokuntaan yhdessä Suomen Nuorisoseurat ry:n hallituksen kanssa. Hoitokunta pitää vähintään 
yhden kokouksen vuodessa ja se ajoitetaan mahdollisuuksien mukaan valtuuston kokouspäivien 
yhteyteen.  

Tilintarkastus   
Tilintarkastajana on Marja Vink HTM, KLT ja toiminnantarkastajana Hellevi Seroff. 
Varatoiminnantarkastajina ovat Marja Savioja ja Anneli Peltola. 
 
Edustaminen ja muistamiset 
Kissakulman Ns.  100v 26.2. 
Möysän Ns.   90v 26.3. 
Tikkalan Ns. 100v. 19.11. 
Matit ja Maijat    40v. 16.12.  
    
Im memoriam   
Hannun Markkanen Urajärven Ns. 20.3. 
Timo Semeri  Vesikansan Ns. 12.7.  
 
Tapahtumat 
Seuraaviin tapahtumiin on osallistuttu tai järjestetty: 
 
TAMMIKUU   
11.-15. Hollo ja Martta talvifestivaali Hollola/Lahti 
13.-14. FolkForum –seminaari ja Folklandia -risteily Helsinki, M/S Silja Europa 



 
 

HELMIKUU     
7.-9. Järjestön työntekijäpäivät Helsinki 
MAALISKUU  
18. Kevätkokous ja Nuorisoseurafoorumi Etelä-Häme Lahti 
25. Kevätkokous ja Nuorisoseurafoorumi Uusimaa Helsinki 
HUHTIKUU     
31.3.-2.4. Tanssimylly, aikuisten tanssikatselmus Tampere 
8. Etelä-Suomen Tanssiralli; lasten tanssikatselmus Orimattila 
8.- 9. Valt. lentopallokisat Oulu 
TOUKOKUU   
19.-21. Nuorisoseurafoorumi ja järjestön kevät valtuusto Mikkeli 
KESÄKUU     
4. Leiriohjaajakoulutus Uusimaa 
8.-11. Kalenat L:ranta 
12. -16. Luova lava leiri Lahti 
19. – 22. Luova lava leiri Lahti 
27.-30. Lasten kesäleiri  Naumi, Sysmä 
HEINÄKUU     
10.-16. Kaustinen Folk Music festivaali Kaustinen 
23.-29. Takinkääntöviikko Mallusjoki 
26.-30. Europeade Turku 
ELOKUU   
12. Mölkyn SM –Neluri  Lahti 
19. Tanssi vieköön –tapahtuma messkukeskuksessa Helsinki 
21. Talouspalaveri toiminnanjohtajat Jyväskylä 
SYYSKUU     
1.-2. Tanssin Kääntöpiirin (tanssitoimijoiden tapaaminen)  Tampere 
5.-7. Järjestön työntekijäpäivät Mikkeli 
28.9. – 1.10. Tanssimania ja DÄÄNS leiri Tampere 
LOKAKUU     
13.-15. Syysmatka ohjaajille ja luottamushenkilöille Berliini, Saksa 
21. Naamiaiset Lahden Musiikkiopsto Lahti 
24.-25. Folklandia taustajärjestäjäristeily Helsinki, M/S Silja Europa 
29.10.-5.11. Hollo ja Martta festivaali  Hollola/Lahti 
MARRASKUU   
7. Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry:n purkamiskokous Lahti Hannunsali 
17. NS-lehden aineisto ja Uutismaa 4/2017 ilmestyy  
18.-19. Järjestön syysvaltuusto Helsinki 
JOULUKUU   
12.-13. Toiminnanjohtajapäivät Pori 
14. NS-lehti 4/2017 ilmestyy  
   

 
Koulutukset 
Seuraavat koulutukset on järjestetty Etelä-Hämeessä ja Etelä-Hämeestä on osallistuttu: 
 



 
 

TAMMIKUU   
21.-22. Kansantanssin ohjaajakoulutuksen perusopinnot 2. jakso Lahti 
26. Tee koreografia ryhmäsi kanssa, Verkkokurssi   
27.–29. Knoppi II Lahti 
HELMIKUU     
4.-5.  Kansantanssin ohjaajakoulutuksen perusopinnot 3. jakso Lahti 
6.-7. Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus 1. ja 2.osat (8h) Lahti 
18. Hygieniapassi -koulutus Lahti 
17.-19. Knoppi kouluttajakoulutus Paukkula, Mikkeli 
25. Vauvasirkuksen jatkokurssi ohjaajille Helsinki 
MAALISKUU  
3.-4. Liikkeestä sanaksi – fyysinen kirjoittaminen Hannunsali, Lahti 
11. Sirkusvirikekurssi 6-8v. kanssa toimiville ohjaajille Helsinki 
HUHTIKUU     
8. – 9. EA1-kurssi Lahti 
SYYSKUU     
28.9. – 1.10. Tanssimania ja DÄÄNS leiri Tampere 
LOKAKUU     
20. Järjestyksenvalvojan peruskurssi 1.osa (4h) Lahti 
21.-22. Järjestyksenvalvojan peruskurssi 2.osa (16h) Lahti 
21.-22. Elämänkertakirjoittamisen valmennuskurssi Lahden toimisto 
27. Järjestyksenvalvojan peruskurssi 3.osa (4h) Lahti 
28. Luovat menetelmät kurssi Helsinki 
28.-29. Järjestyksenvalvojan peruskurssi 4.osa (16h) Lahti 
31. Hätäensiapu koulutus omille IP ohjaajille  Lahti 

MARRASKUU   
24.-26. Knoppi I Helsinki 

 
 Etelä-Hämeestä peruskorjausrahoja haki seitsemän (7) seuraa ja kuusi sai (6): 
 Myrskylän suomalainen Ns. / Majakka   7.000€ 
 Ridasjärven Ns. / Päivölä  10.000€   
 Nuorisoseura Silmu      7.000€ 
 Onkiniemen Ns. / Rientola   3.000€ 
 Hollolan Ns. / Kukko    5.000€  
 Vesikansan Ns.    2.000€ 

 yht. 34.000€ 
 
Kansainvälinen toiminta 
Hollolan Nuorisoseuran ryhmät vierailivat kansainvälisillä kansantanssi- ja -musiikki- festivaaleilla 
seuraavasti; XII Noorte Laulu- ja Tantsupidu Virossa 30.6. – 2.7.2017,  Aikuiskansantanssijat / 
Purpuri ryhmä Portugalissa 27. – 31.7.2017 Internacional Folklore festival Granja do Ulmeiro, sekä 
Romanian Transylvaniassa 12. – 17.9.2017 ”Boróka 20 Evfordulo” ja Iidastiinat sekä Riinat ja Rikut 
ryhmät Puolassa 27.7. – 7.8.2017 The 54nd Beskidy Highlanders’ Week of Culture – The 28th 
International Folk Meetings. 
  



 
 

Hollolan Nuorisoseuran ryhmät isännöivät: venäläistä Petersburg Souvenir, espanjalaista  Grupo 
de Danzas Queixumes dos, romanian-unkarilaista Boróka ja Itävaltalaista Volksmusikgruppe 
Klagenfurt kansantanssi- ja -musiikkiryhmiä tammikuussa.  
  
Heinäkuussa isännöitiin kiinalaista Shanghai Art School tanssi-, laulu- ja musiikkiryhmää yhteis-
työssä IK-Konsultointi Ky / IK-Consulting Ltd. / Santa Claus Promotions Finland kanssa, vierailuun 
osallistui 152 kiinalaista lasta ja nuorta sekä syyskuussa kiinalaista Shanghai Wellnes Press 
Consultings -ryhmää, vierailuun osallistui 21 toimittajaa ja Shanghain kaupungin edustajaa. 
  
Hollo ja Martta -festivaalilla 28.10. – 5.11.2017 kansainvälisiä vieraita olivat virolainen 
Rahvakultuuriselts ”Koidupuna”, slovakialainen ”Trencan”, Folklórny Sübor Gymnázia L. Stüra, 
burjatialainen Burjatian Folk music band ”Uliger” (Venäjä), saksalainen Tanz- und Trachtengruppe 
”De Beekscheepers”, unkarilainen NYME-SEK ”Szökős” Néptáncegyüttes ja udmurtialaiset 
”Kiltyrnaos” ja ”Vyl dzardon” Babuska -lauluryhmät (Venäjä). 
  
Seuran ”Seniori” kansantanssiryhmät Sannat ja Sepot, Paavot ja Pirkot sekä Ellit ja Eemelit ryhmä 
osallistuivat kansainväliseen Europeade -kansantanssi- ja -musiikkitapahtumaan Turussa 26. – 
30.7.2017. Juhla järjestettiin 54. kerran. 
  
Hollolan Ns oli mukana edelleen kansainvälisessä ”Four Weddings in Europa” hankkeessa neljän 
eurooppalaisen kansantanssifestivaalin kanssa. Hankkeen kokoukseen ja toiseen hääohjelma 
toteutukseen Portugalissa osallistui Béla Gazdag, Hannu Lehtinen sekä aikuisten 
kansantanssiryhmä Purpuri esiintyjinä 27.-31.7.2017. Ryhmät kokoontui Hollolassa Hollo ja Martta 
festivaalin yhteydessä 29.10. – 5.11.2017, jolloin toteutettiin kolmas hääohjelmakokonaisuus Hollo 
ja Martta festivaalilla. 
 
Lahden Tanhuujat Riijarit ryhmä vieraili Romaniassa 13.8.-20.8.2017 
 
Yhteistyössä Uudenmaan kanssa järjestettiin Ns.-matka Berliiniin 13.-15.10.2017 Matkassa oli 30 
henkeä. 
 
Palkinnot/Nimeämiset 
Etelä-Hämeen Vuoden Hermanniksi nimettiin Esko Kivistö Hollolasta, Hollolan Nuorisoseurasta ja 
vuoden nuorisoseuraksi nimettiin Niemenkylän-Tönnön Nuorisoseura Orimattilasta.  

 

Etelä-Hämeen ja Uudenmaan vuoden kansantanssiohjaajaksi valittiin Petra Komonen Hollolan 
Nuorisoseurasta. Kiertopalkinto ja koulutusstipendi annettiin nimityksen yhteydessä järjestön 
kansantanssikatselmuksessa, Tanssirallissa, Orimattilassa 8.4.2017 

Toiminnanjohtaja nimettiin Folklandia risteilyn gaalassa 13.1. Vuoden Wäinöksi. Nimityksestä 
päättää KEK:n hallitus. 

Seurakäynnit ja viestintä 
Kevään aikana on tehty seurakäyntejä ja oltu jäsenseuroihin yhteydessä eri tavoin. 
 
Uutismaa-lehti ilmestyi neljä (4) kertaa vuoden aikana aikakauslehtimuotoisena.  
Uutismaa-lehdestä kerrottiin seurakäynneillä, kokouksissa ja tiedotteissa.                                
Toimihenkilöt, johtokunnan jäsenet ja paikallisseurat laativat juttuja alueeltaan lehteen. Lehti 
jaettiin mm. kirjastoihin ja toiminta-alueen kuntien nuoriso-, kulttuuri- ja sivistystoimiin. Lehden 
taitosta vastasi Uusimaa.   



 
 

Nuorisoseuralehti toimi järjestön sisäisen tiedon kulun välineenä. Se antoi ajanmukaista tietoa 
järjestöstä myös ulkopuolisille 
Lehti ilmestyi neljä kertaa vuodessa. Lehti julkaistiin myös sähköisessä muodossa liiton kotisivuilla. 
Lehti ilmestyi jokaiseen nuorisoseuraperheeseen nuorisoseurarekisterin osoitetietojen pohjalta. 
Toimihenkilöt hoitivat tiedot maakunnallisista tapahtumista lehteen.   
 
Sähköpostitiedote Herkkumeili lähetettiin vähintään kerran kuussa yli 300 eri 
sähköpostiosoitteeseen. Herkkumeilissä tiedotettiin järjestön ja maakunnan eri tapahtumista ja 
koulutuksista. Lisäksi kuukausittain järjestön uutiskirjeet. 
 
Aluetoimisto 
Aluetoimisto on toiminut paikallisten nuorisoseurojen tukena. Nuorisoseurastrategian mukaisesti 
se kehittää ja mahdollistaa alueella tehtävää kulttuurista lapsi- ja nuorisotyötä.  
 
Etelä-Hämeen keskeisenä toiminta-ajatuksena on luoda edellytyksiä paikallisten yhdistysten 
monipuoliselle kulttuuri- ja harrastustoiminnalle ja tukea tätä. Aluetoimisto on toteuttanut 
tehtävää järjestämällä eri harrastusalojen ohjaajakoulutusta, järjestämällä maakunnallisia 
tapahtumia ja kilpailuita. 
Aluetoimisto on tuottanut laadukasta ja ajanmukaista ohjaajakoulutusta, tapahtumia ja kilpailuita. 
 
Toiminnan pohjana on ollut Nuorisoseurat 2020 –strategia sekä Yhdessä 2016-2018 –
kolmivuotisohjelma.  
 
Aluetoimisto on tarjonnut työhön tai opiskeluun liittyviä harjoittelupaikkoja. Aluetoimisto on 
työllistänyt tuki-muotoja hyväksikäyttäen tarvittaessa henkilöitä. Aluetoimiston yhteydessä toimii 
pukuvuokraamo Kostyymi ja Pilailukauppa. Toimistosta on vuokrattu seuraaville yhdistyksille 
työtiloja: SKAF/opintokeskus ja Lahden Tanhuujat ry. 
 
Etelä-Hämeessä toimii 67 nuorisoseuraa ja niissä 3350 jäsentä. Seurantaloja alueella on 45 ja 
muutamalla seuralla on oma toimitila.  
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een alueella kahdessa tapahtum

assa: Tanssim
aniassa sekä 

Lapsen oikeuksien päivän tapahtum
assa. 

  Tiedotettiin paikallisseuroja aluetapaam
issa ja uutiskirjeessä avustusaikataulusta koko 

syksyn 2017 ajan. 
     Tapahtum

aan ei osallistunut Häm
een alueen nuorisoseurojen ryhm

iä. 
   Jokioisten N

uorisoseura Tahdittom
ista oli 17 osallistujaa. 

   Häm
een alueelta osallistui Folklandialle 5 esiintyjäkokoonpanoa. 

  Järjestettiin lastenkonsertti M
eidän ääni! Tanssim

anian yhteydessä, jossa esiintyi 
N

äppärit –orkesterileiriset ja D
ääns –tanssileiriläiset sekä lastenm

usiikkiyhtye O
rffit. 

Konsertissa oli 600 kävijää. 
   Seuroja tiedotettiin kuukausikirjeen ja kuukausitiedotteen välityksellä tulevista 
tapahtum

ista ja koulutuksista. Toim
innanohjaaja osallistui talkoolaisena Etelä-Häm

een 
ja U

udenm
aan N

aum
in-leirille. 

 



H
äm

een teatteritoim
ijoiden tukem

inen 
Kehitetään ja suunnitellaan alueen 
teatteritoim

intaa yhdessä alueen 
teatteriagentin kanssa 
  Kansantanssin kääntöpiiri 
 Kansainvälinen toim

inta 
Tiedotetaan ja kannustetaan seuroja 
osallistum

aan kansainvälisiin 
tapahtum

iin ja koulutuksiin 
 Edistetään ohjaajien verkostoitum

ista 
sosiaalisen m

edian avulla ja kehitetään 
viestintää ohjaajille. 

 Pidettiin tiivistä yhteyttä alueen teatteriagentin kanssa ja edistettiin agentin ja 
paikallisseurojen yhteistyötä m

m
. välittäm

ällä yhteystietoja ja kutsum
alla agentti 

m
ukaan seurakäynneille ja aluetapaam

isiin. M
arkkinoidaan Teatterilaivaa Häm

een 
alueen verkkosivuilla ja uutiskirjeissä. 
 O

sallistuttiin kääntöpiiriin ja luotiin ohjaajakontakteja. 
  Kansainvälisestä toim

innasta on tiedotettu seuroille aluetoim
iston tiedotuskanavissa. 

   Aloitettiin ohjaajien yhteystietojen kokoam
inen. Lähetettiin liiton koostam

a 
ohjaajakirje alueen seuroihin ja tiedossa oleville ohjaajille. 

 2. Järjestötoim
inta 

 Toim
enpiteet: 

Tavoite 
 

 

N
uorisoseurarekisterin ylläpito 

H
uolehditaan, että rekisteristä löytyvät 

seurojen ajankohtaiset yhteystiedot, 
toim

intatiedot, harrastusryhm
ät sekä 

aluetoim
iston tapahtum

at 
 Seurakäynnit 
Tehdään tarvittaessa  
  Alueelliset seuratapaam

iset 
5 alueellista tapaam

ista  
  

rekisteri ajan tasalla 
      tavataan m

ahdollisim
m

an 
m

oni seura 
  5 tapaam

ista, osallistujia 
60 hlö 
 

Seuroja on kehotettu pitäm
ään rekisteri ajan tasalla. Toim

innanohjaaja on päivittänyt 
rekisteriä tarpeen m

ukaan. O
sallistuttiin kehittäm

issem
inaariin verkossa. 

     25 seuraa tavattu seuratapaam
isissa henkilökohtaisesti 

   3 aluetapaam
ista, 60 osallistujaa. Laadittiin palautekysely aluetapaam

isista, joka 
lähetettiin osallistujille tapaam

isesta seuraavana päivänä. Laadittiin m
yös talouskysely, 



   N
uorisoseurafoorum

i 
Järjestetään teem

alla ”kasvu” yhdessä 
H

äm
een ja Varsinais-Suom

en kanssa.  
 M

obiilijäsenkortti 
  Järjestötoim

inta 
O

sallistutaan järjestön yhteisiin 
tapaam

isiin ja koulutuksiin 
 N

uorisoseurat.fi-verkkosivu  
    N

uorisoseuralehti 
  Kansalaisfoorum

in opintokeskuspalvelut 
 Leipää ja kulttuuria –projekti 
   Kum

ppanuussopim
us 

    osallistujia 100 hlö 

jolla kartoitettiin seurojen taloudellisen tuen tarpeita. M
olem

pien kyselyjen tuloksia ja 
vastauksia käytetään aluetoim

iston toim
innan kehittäm

iseen. 
  Kasvufoorum

i yhdessä H
äm

een ja Varsinais-Suom
en kanssa järjestettiin Suttilan 

N
uorisoseurantalolla 11.3. O

sallistujia 17. 
 M

arkkinoitiin m
obiilijäsenkorttia seurakäynneillä ja kerrottiin sen hyödyistä 

uutiskirjeessä. 
  Aluetoim

iston työntekijä on osallistunut työntekijäpäiville ja m
uihin järjestön yhteisiin 

tapaam
isiin ja koulutuksiin, kuten N

uorisoseurafoorum
i M

ikkelissä. 
 Esiteltiin nuorisoseurat.fi-sivuston työkalupakkeja ja m

uuta hyödyllistä m
ateriaalia 

aluetapaam
isissa. 

O
tettiin H

äm
een alueella prom

okuvat lapsi-aikuinen toim
innasta seuran uuteen 

N
uorisoseurakauppaan. 

 M
arkkinoitiin jäsenlehteä seurakäynneillä ja aluetapaam

isissa ja päivitettiin 
lehdensaajien tietoja tapaam

isissa. 
 M

arkkinoitiin opintokeskuksen palveluita kaikilla seurakäynneillä ja aluetapaam
isissa. 

 Kartoitettiin tarvetta Leipää ja kulttuuria –projektiin H
äm

eessä syksy 2017 ja 
käynnistettiin Tam

pereen kaupungin Taide- ja kulttuuriyksikön kanssa yhteistyöstä 
työllistäm

ishankkeessa. 
 Kartoitettiin Tam

pereen ja Pirkanm
aan alueen kulttuurisen nuorisotyön verkostoja ja 

verkostoiduttiin toim
ijoiden kanssa. Kartoitettiin Tam

pereen kaupungin tarvetta uudelle 
kum

ppanille iltapäiväkerhotoim
innan järjestäjänä. (Kum

ppanuussopim
uksen yksi 

toim
enpide) 

 3. Viestintä ja vaikuttam
inen 

 



Toim
enpiteet: 

Tavoite 
 

 

Viestintästrategia ja graafinen ilm
e 

N
oudatetaan liiton viestintästrategiaa ja 

graafista ilm
että kaikissa julkaisuissa 

 Aluesanom
at -jäsenlehti 

Toim
itetaan jäsenlehteä ja 

koordinoidaan lehden taitto sekä 
m

ateriaalit yhdessä H
äm

een kanssa 
 N

U
O

RA-Intranet 
Arkistoidaan asiakirjoja ja käytetään 
sisäisen viestinnän välineenä 
 Sähköinen kuukausitiedote 
Lähetetään kuukausittain yhdessä 
Satakunnan ja Varsinais-Suom

en kanssa, 
kootaan alueelliset ja valtakunnalliset 
ajankohtaiset asiat 
 N

ettisivut 
Ylläpidetään ja päivitetään aktiivisesti 
aluetoim

iston nettisivua: 
ham

e.nuorisoseurat.fi 
 Sosiaalinen m

edia  
Ylläpidetään ja päivitetään aktiivisesti 
Facebook-sivua (N

uorisoseurat H
äm

e) 
 Paikallisseurojen viestintä 
Tuetaan paikallisseuroja viestinnässä ja 
autetaan tarvittaessa 
viestintäm

ateriaalien tuottam
isessa 

 

 käytössä 
   4 lehteä, 430 
vastaanottajaa 
   aktiivisessa käytössä 
   11 tiedotetta, 160 
vastaanottajaa 
    ajankohtaiset sivut, joilla 
inform

atiivista ja 
m

ielenkiintoista sisältöä 
          

 Viestettiin H
äm

een toim
innasta liiton ilm

een ja brändin m
ukaisesti. Viestittiin aktiivisesti 

viestintäsuunnitelm
aa toteuttaen. M

arkkinoitiin logoja seurakäynneillä ja 
aluetapaam

isissa. 
 Päivitettiin osoitetietoja, jotta lehti tulee niille, joille kuuluukin. 
    Ladattiin tärkeät tiedostot N

uoraan, jossa ne ovat kaikkien saatavilla. 
   Lähetettiin jäsenille Varsinais-Suom

en ja Satakunnan N
uorisoseurojen kanssa tehtyä 

uutiskirjettä sekä sähköpostitse kaikille jäsenille lähetettyä kuukausikirjettä, joka oli 
aluetoim

iston henkilökohtainen tapa tavoittaa seurat sähköpostilla kuukausittain. 
   Päivitettiin alueen om

ia verkkosivuja aktiivisesti ja kannustettiin seuroja vierailem
aan 

sekä alueen että liiton verkkosivuilla ja etsim
ään sieltä tukea ja tietoja. 

   Käytettiin Facebookia ja H
äm

een aluetoim
iston om

aa sivua osana viestintää. 
  H

yödynnettiin liiton antam
aa viestinnällistä tukea osallistum

alla esim
. 

kotisivukoulutukseen. 
   



M
uut tapahtum

at ja m
essut 

O
sallistutaan alueen tapahtum

iin ja 
m

essuihin m
ahdollisuuksien m

ukaan 
 

   

Lisättiin järjestön tunnettuutta tekem
ällä yhteistyötä viestinnässä Tapahtum

ien 
osaam

iskeskuksen kanssa erityisesti M
eidän ääni! -konsertissa. 

Järjestettiin m
uiden lapsi- ja perhejärjestöjen kanssa Lapsen oikeuksien päivän 

tapahtum
a 18.11. 

 4. H
enkilöstö ja talous 

 Toim
enpiteet: 

Tavoite 
 

 

Toim
isto 

Toim
isto sijaitsee osoitteessa 

H
allituskatu 6, 28100 Pori 

 H
enkilöstö  

Aluetoim
istossa työskentelee 

toim
innanjohtaja 

 H
arrastustoim

innan osaam
iskeskus 

Toim
innanjohtaja osallistuu Suom

en 
N

uorisoseurojen harrastustoim
innan 

osaam
iskeskuksen työskentelyyn 

 Rahoitus 
H

aetaan aktiivisesti rahoitusta eri 
lähteistä, kehitetään varainhankintaa ja 
seurataan taloutta.  
 H

yvinvointikysely 
 Työhyvinvointi 

               vakaa talous, aktiivinen 
varainhankinta 
  

Toim
isto sijaitsee osoitteessa M

onitoim
italo 13, Satakunnankatu 13, 33100 Tam

pere 
    1.5.2017 alkaen kokoaikainen toim

innanohjaaja 
  Aluetoim

isto osallistui harrastustoim
innan tuen osaam

iskeskuksen ja verkoston 
työskentelyyn ja kehittäm

iseen. 
     Aluetoim

isto haki apurahaa Aluehallintovirastolta Luova lava-toim
intaa varten 

   Vastattiin liiton valm
istelem

aan hyvinvointikyselyyn.  
 O

sallistuttiin tapahtum
ien osaam

iskeskuksen ja Satakunnan N
uorisoseurojen 

virkistystoim
intaan 2krt/vuosi. 

  



Aluetoimiston toimintakertomus 2017 
 

 
 
 

 
 

Nuorisoseurat Keski-Suomi 
 

Toimintakertomus 2017 
 
Johdanto 
Aluetoimistojen tehtävänä on toimia paikallisten nuorisoseurojen tukena Nuorisoseurastrategian 
mukaisesti sekä kehittää ja mahdollistaa alueella tehtävää kulttuurista lapsi- ja nuorisotyötä.  
 
Aluetoimiston toimintaa ohjasi nuorisoseurastrategia ja kolmivuotisohjelma. 
 
Keski-Suomen aluetoimisto palveli jäsenseurojaan Keski-Suomen maakunnan alueella. 
 
Keski-Suomen aluetoimiston tavoitteena vuonna 2017 oli: 
 

• Luova lava toiminnan kehittäminen leiristä kerhoksi 
• Toiminnan markkinointi myös uusille kohderyhmille 
• Panostamme kasvuun, jäsenten kuulemiseen ja osallisuuden lisäämiseen 

 
 

1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta  
 

Toimenpiteet: Tavoite Toteuma 
Tuetaan jäsenseurojen 
kerhotoimintaa AVI:n Lasten ja 
nuorten paikallisen 
kerhotoiminnan avustuksesta. 
Vuonna 2016 avustusta 
myönnettiin 4000€, joka on 
käytettävissä 31.5.2017 saakka. 
Uusi avustus haetaan joulukuussa 
2017. 

Perustetaan 5 uutta 
Luova lava lapsille 
kerhoa 

Avustusta saatiin 5000 euroa. 
Perustettiin 3 uutta kerhoa,  
Hietamalle, Uuraisille, 
Lannevedelle 
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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 lasta.. 

Toteutetaan 
Jyväskylän kaupungin 
tehdyn 
palvelusopimuksen 
mukaisesti. 
Tavoitteena 77-82 
lasta. 
 

Toteutettiin suunnitelman 
mukaisesti. Lapsia toiminnassa oli 
85-90. 

Jälkkäriohjaajat kehittävät ja 
pitävät yllä osaamistaan 
osallistumalla 
täydennyskoulutukseen 

• uusien ohjaajien 
perehdytyskoulutus 
syksyisin (kaupunki) 

kaikkien ohjaajien 
• Jälkkärikoulutuspäivät 

(kaupunki) 
• hygieniakoulutus 
• ensiapukoulutus 

Aluetoimiston omat koulutukset 
ohjaajille 
 
 
 

Osaavat ja 
innostuneet ohjaajat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vuoden aikana meillä oli 3 
vakituista vastuuohjaajaa ja yksi 
oppisopimuskoulutettava. Lisäksi 
työllistämistuella palkattiin 13 
henkilöä ja lisäksi meillä oli 
opiskelijoita eri oppilaitoksista. 

Valtakunnallinnen 
Iltäpäiväkerhotoimijoiden verkosto 

Olemme osana 
valtakunnallista 
verkostoa 
 

Olimme osana valtakunnallista 
verkostoa. Verkoston suunniteltu 
tapaaminen Jyväskylässä 
peruuntui osanottaja määrän 
vähäisyyden takia. 

Lasten ja Nuorten osaamiskeskus 
Laku ja Laku verkosto 

Osallistumme Lakun 
osaamiskeskuksen ja 
verkoston 
palavereihin. 
Olemme niissä 
aktiivinen toimija. 

Keski-Suomi oli mukana 
verkostossa, joka muuttui vuoden 
2017 aikana Harrastustoiminnan 
tueksi (Hattu). 

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

30 leiriläistä Leiri järjestettiin kesäkuun alussa, 
päättyen juhannukseen. Leireillä 
oli kaikkiaan 32 lasta. 

2017 käynnistyy kaksi nuorten 
omaehtoista toimintaryhmää 
Jyväskylässä ja sen lähialueilla 

4-12 nuorta Tämä tavoite ei toteutunut. 

Aluetoimiston alaisuudessa 
työskentelee vakituisena osa-
aikainen tanssinopettaja, jonka 
opetusta myydään ostopalveluna 
jäsenseuroille, pääasiassa ISOn 

Tanssitoiminnan 
lisääntyminen 
2 uudella ryhmällä 

Suunnitelmien mukaisesti. 
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Tanhuujille. Hänen työnkuvaansa 
kuuluu myös toiminnan 
kehittäminen yhdessä 
kansantanssiverkoston kanssa sekä 
avustaminen tanssitoimintaan 
liittyvien tapahtumien 
järjestämisessä. 
opetus 
Lasten maakunnallinen Kalenaleiri 

• maakunnallinen 
kansantanssikatselmus 
helmikuu 

Valtakunnallinen Kalenaleiri 
 
 

80 osallistujaa 
 
 
 
50 osallistujaa 

Osallistuimme suunnitelmien 
mukaisesti. 

Suomi 100 tapahtumaa 1000 
tarinaa 

6-8 tapahtumaa  
 

Vuoden aikana aluetoimisto oli 
järjestämässä 9 Suomi 100 -
tapahtumaa, joiden yhteydessä 
kerättiin myös tarinoita. 

Harrastusalakohtaisten 
verkostojen tapaamiset 

• Tanssitoimijoiden 
tapaaminen yhteistyössä 
Tanssin osaamiskeskuksen 
kanssa. 

 

4 kertaa vuodessa 
alueellinen. Kerran 
vuodessa tanssin 
osaamiskeskuksen 
kanssa 

 
 

Verkosto kokoontui suunnitelmien 
mukaisesti. 

Yläkaupungin yö Osallistuvat ryhmät 
Jyvässeudulta. 
Näkyvyyden 
lisäämien 

Ryhmiä oli 4 nuorisoseurasta. 

Lasten päiväleiri 80 osallistujaa, 5 eri 
nuorisoseurasta. 

11.10 pidimme päiväleirin 
Tikkalassa.  

Nuorisoseurojen Pikkujoulutanssit 50 osallistujaa 
 
 
 
 
 
 

Pikkujoulutanssit pidettiin pe 
24.11 Haapamäen suojalla. 
Tansseihin osallistui 180 henkeä. 
Luku pitää sisällään niin esiintyjät, 
osallistujat ja järjestäjät. 
 

Valtakunnalliset tapahtumat: 
Folklandia, Kääntöpiiri, 
Tanssimania, Ramppikuume, 
Teatterilaiva 

Markkinoimme 
tapahtumia ja 
osallistumme 
mahdollisuuksien 
mukaan niihin. 

Toteutui suunnitelmien 
mukaisesti. 
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Kansantanssiverkosto tukee 
alueellista kansantanssityötä ja 
toimii apuna tapahtumien 
järjestämisessä. 
 

Pidetään verkosto 
aktiivisena. 

Verkosto oli aktiivisena. 

Ohjaajien olohuone 
 

olohuoneet 
toteutuu 

Ohjaajien olohuone  
järjestettiin vuoden aikana 4 
kertaa. Ohjaajia oli paikalla 6-12 
kerrasta riippuen. 

Koulutukset (omat ohjaajat sekä 
ulkopuolisille myytävät) 

• Täpinää tassuihin/ muu 
 

Järjestetyille 
kursseille osallistuu 
vähintään 15 /kurssi 

Osallistuimme kaupungin 
ohjaajille järjestämiin koulutuksiin 
keväällä ja syksyllä. 

Järjestetään Knoppi –ohjaajan 
peruskoulutus Keski-Suomen 
alueella keväällä 2017 

Knoppi koulutukseen 
osallistuu 8-12  

Keväällä oli Knoppi-pro Luova lava 
-tiimille johon osallistui 8 
tiimiläistä. 
Syksyllä aloitimme uuden Knoppi 
koulutuksen. Koulutuksen aloitti 4 
uutta kokelasta. 

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

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

Kv-toimikunta kokoontui 
suunnitelmien mukaisesti 
valmistellen keväällä 
nuorisovaihtoa Berliiniin ja 
syksyllä kansainvälistä leiriä Keski-
Suomeen kesälle 2019. 

Kansainvälinen Nuorisovaihto  
Saksaan kesällä 2017. Lähetetään 
ryhmä Saksaan 
 

Vaihtoon 
osallistuu13+ 2 
Suomalaista 

Saksaan Berliinin nuorisovaihtoon 
22.7–2.8 osallistui 14 nuorta ja 2 
ohjaaja 

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

Järjestetään 15 
päiväleiriä eripuolilla 
Keski-Suomea. 
Tavoitteena, että 
seurat järjestävät 
leirit itse. 

Luova lava -leirejä järjesti Keski-
Suomessa Jyväskylän seudun 
Nuorisoseura.  

 
2. Järjestötoiminta 
 
Toimenpiteet: Tavoite  

 
Toteuma 

Alueellinen kasvufoorumi 30 osallistujaa 12 
seurasta. 

Alueellinen kasvufoorumi 
järjestettiin 22. 8 Hietamalla 
Nuorisoseuraillan yhteydessä. 
Osallistujia oli 40, 12 eri 
seurasta. 
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Järjestetään 5 alueellista 
seuratapaamista vuodessa. 
2 maakunnallista 
seurajohtajatapaamista: 
Helmikuussa Nuorisoseuragaala ja 
alkusyksystä puheenjohtajien 
tapaaminen 

Osallistuvien seurojen 
lukumäärä. Tavoite, että 
jokainen toimiva seura 
osallistuu vähintään 
yhteen tilaisuuteen.  

Alueellisia seuratapaamisia 
järjestettiin 3. Kaksi kertaa 
Jyvässeudulla, kerran 
Saarijärvellä. 
Nuorisoseuragaala järjestettiin 
suunnitelmien mukaisesti. 
Puheenjohtajien tapaaminen 
toteutui Kasvufoorumissa. 

Vapaaehtoisten palkitseminen  
Valitaan ja palkitaan 
Nuorisoseuragaalassa vuoden  
nuorisoseura, vuoden  
nuorisoseuralainen ja vuoden 
ohjaaja.  
Valittuja esitetään 
valtakunnallisten  
palkintojen saajiksi.  
Lisäksi palkitaan muita alueellisia 
toimijoita. 
Tapahtumassa on myös Keski-
Suomen 1. Improliigan finaali 

Palkintogaalan osallistuu 
70 nuorisoseuralaista. 
Palkitaan 10 
seuraa/toimijaa 
 
 
 
 
 
 
Improliiga joukkueet 
paikalla 

Palkintogaala toteutui yhdessä 
Improliigan finaalin 
yhteydessä. 
Tapahtuma keräsi paikalle 200 
osallistujaa.  Palkintogaalassa 
jaettiin 10 kunniakirjaa 
ja 2 kunniamainintaa. 
 
Improliigan loppuottelussa 
kohtasivat Keski-Suomen kaksi 
parasta. Thö Säälittävät ja 
Mieletön Sitruuna. Voiton vei 
Thö Säälittävät. 

Tehdään seurakäyntejä vähintään 
2 / kuukausi. 
Seurakäynneillä kootaan järjestö-  
talkoo- ja vapaaehtoistyön hyviä  
käytänteitä. Kerätty materiaali 
tulee  
osaksi valtakunnallista  
vapaaehtoistoiminnan  
kehittämisaineistoa.   
 
Soitetaan vähintään jokaiselle  
seuran puheenjohtajalle 
 
Ollaan mukana jäsenseurojen 
tapahtumissa  

Seurakäynti 12 eri 
seuraan vuoden aikana. 
Seurakäynnit tehdään 
liiton laatiman 
toimintamallin 
mukaisesti. Käynneistä 
kootaan muistiot ja 
toimenpiteet.  
 
 
Muistiinpanot soitoista 
 
  
5 jäsenseurojen 
tapahtumaa 

Seurakäyntejä tehtiin hyväksi 
havaittuun tapaan. 
Seurakäyntien pohjalta 
laadimme myös 
seurakäyntisuunnitelman ja 
ohjeistuksen jota 
noudatamme. 
 
 
Vuoden aikana tavoitimme 
seuramme puhelimella 
kahdesti. 
Tuplasimme jäsenseurojen 
tapahtumiin osallistumisen. 
Olimme mukana 10 
tapahtumassa. 

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

Tavoitteena on, että 
kaikkiin seurojen 
esittämiin kysymyksiin 
löydetään ratkaisu. 
Viesteihin vastataan 
viikon sisällä.  

Suunnitelmien mukaisesti 
avustimme jäsenseuroja. 
Moksin kylällä autoimme 
kolmen seuran yhdistymistä 
niin, että edelleenkin uusi 
seura on järjestömme jäsen. 

Harrastuskohtaisessa neuvonnassa 
pyritään ohjaamaan 
osaamiskeskusten puoleen. 

Seurataan, ovatko 
seurat saaneet 
osaamiskeskukselta 
haluamaansa tukea.  

Aivan täydellisesti 
seurantamme ei onnistunut.  

Varmistamme, että alueen Palautusprosentti 80% 100 % 
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jäsenseurat toimittavat 
toimintatietonsa 
Nuorisoseurarekisterin kautta 
helmi-maaliskuun aikana. 

loput tiedot kerätään 
seurakäynneillä tai 
puhelimitse.  

Huolehditaan 
nuorisoseurarekisterin alueellisesta 
ylläpidosta, koulutuksesta ja 
opastuksesta. 

5 uutta seuraa ottaa 
rekisterin käyttöön. 

Tavoitteeseen ei päästy. 2 
uutta seuraa otti rekisterin 
käyttöön. 
 

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

Tiedot löytyvät 
rekisteristä.  
 

Suunnitelmien mukaisesti. 

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

Osoitteisto on ajan 
tasalla.  

Haastava tehtävä, jossa 
onnistuimme tyydyttävästi. 
sähköpostiosoitteisto on 
aikalailla ajan tasalla. 

Seurantalojen korjauskohteiden 
koordinointi ja avustuksen haussa 
tukeminen 

3-5 seuraa saa 
korjausavustusta.  
Kannustetaan Leader-
hankkeisiin.  

5 seuraa sai avustusta. 
4 seuralla oli käynnissä Leader-
avustus: Mahlu, Kintaus, 
Kiminki, Rutalahti. 

Haetaan hankerahoitusta 
tukemaan eri toimintoja 
 

2-3 hakemusta Jyväskylän kaupungilta haettiin 
avustuksia nuorten 
työllistämiseen ja 
jälkkäritoimintaan. Saimme 
myös avustusta. 

Leipää ja kulttuuria 3 -hanke.  Hanke saa rahoituksen 
ja toteutuu 
hankesuunnitelman 
mukaisesti.   

Toteutui hankesuunnitelman 
mukaisesti. 2½ työntekijää. 
Hankkeen toimenpiteisiin 
osallistui 47 henkilöä vuoden 
aikana 

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 

Yhteistyössä Jyväskylän 
seudun Nuorisoseuran 
kanssa. 
 
 

Rempparyhmän toimintaa 
pyöritti Jyväskylän seudun 
Nuorisoseura. Aluetoimiston 
vetämänä toimi ohjausryhmä, 
joka kokoontui kuukausittain. 
Pääasiallisena tehtävänä oli 
etsiä kohteita 
Rempparyhmälle. Vuoden 
aikana ryhmä korjasi 7 eri 
kohdetta. 

Nuorten kesätyötehtävien Hankesuunnitelman  Tähän saimme avustuksen 
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määrittely yhdessä 
paikallisseurojen kanssa ja 
työpaikkojen avaaminen  

mukaisesti Jyväskylän kaupungilta  
suunnitelmien mukaisesti 

syyskauden toiminnan koordinointi 
ja ohjaajien rekry syyskauden 
toimintaan 

Hankesuunnitelman 
mukaisesti 

Suunnitelmien mukaisesti 

Työnantajana toimivien seurojen 
alueellinen tapaaminen, koulutus 

Hankesuunnitelman 
mukaisesti 

Suunnitelmien mukaisesti 

 
3. Viestintä ja vaikuttaminen 
 
Toimenpiteet: Tavoite 

 
Toteuma 

Näkyvyys tapahtumissa 
Ylä-Kaupungin yö 
Jyväskylän kesä 
Järjestöjen Myyjäiset 

Näissä tapahtumissa 
on esillä jaettavaa 
nuorisoseura aineistoa: 
Ilmapalloja, NS lehtiä,  
lasten ja nuorten 
ryhmiä esiintymässä. 

Suunnitelmien  
mukaisesti 

Viestintää tehdään 
viestintästrategian mukaisesti.  
 

Viestintästrategia on 
käytössä.  
 

Suunnitelmien  
mukaisesti 

Viestinnän tueksi laaditaan 
alueellinen viestintäsuunnitelma. 
 

Viestintäsuunnitelman  
laatiminen. 

Alueellista 
viestintäsuunnitelmaa emme 
saaneet aikaiseksi. 

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

Varmistetaan, että 
graafiset ohjeet on 
jäsenseurojen 
saatavissa. 

Suunnitelmien  
mukaisesti 

Alueelliset kotisivut: maakunnalliset 
yhteystiedot, tapahtumakalenteri, 
jäsentiedot. suunnitelmallinen ja 
laadukas tekninen toteutus. 

sivujen kävijämäärän 
mittaaminen 

Suunnitelmien  
mukaisesti 

Facebook 
 

tykkäysten 
mittaaminen 

Suunnitelmien  
mukaisesti 

Instagram 
 
 

seuraajien 
mittaaminen 

Suunnitelmien  
mukaisesti 

Välitetään Keski-Suomen 
Nuorisoseurojen tapahtumia Keski-
Suomen nuorisoseuralaisille 1-2 

Osoitteisto on ajan 
tasalla. Tiedote lähtee 
jokaiseen seuraan. 

Suunnitelmien  
mukaisesti 
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kertaa kuukaudessa sähköpostilla 
lähetettävässä 
tapahtumatiedotteessa. 

Lähetetään 12 
tiedotetta vuoden 
aikana.  

Levitetään tapahtumatiedotetta 
myös muille kuin jäsenille. 

tilaajamäärien 
lisääminen ja avausten 
mittaaminen. 
suoritetaan kysely 
porkkanalla. 

Suunnitelmien  
mukaisesti 

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

alueen näkyvyys 
tiedotteissa. 

Suunnitelmien  
mukaisesti 

Seurakirjeet 1-2 kertaa vuodessa. Lähetetään kirje 
jäsenmaksupostituksen 
yhteydessä sekä 
maakunnallisen 
seurajohtajatapaamise
n yhteydessä. 

Suunnitelmien  
mukaisesti 

Nuorisoseurojen jäsenyyden 
tiedostaminen 
 

nuorisoseurojen 
jäsenmaksut. 
nuorisoseurojen logon 
ja nimen käyttäminen. 

Suunnitelmien  
mukaisesti 

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

valtuutettujen 
osallistuminen 
seuratapaamisiin ja 
valtuuston kokouksiin 

Suunnitelmien  
mukaisesti 

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 
muille alueen työntekijöille, 
jotta kaikkien asiat 
tavoittavat jäsenistön 
mahdollisimman nopeasti. 

• Työvälineet ajanmukaisiksi 
(Skype for Business ja 
SharePoint) 

 

SharePointin 
käyttämisen 
lisääminen. Yhteisen 
tekemisen lisääminen. 
Työnjaosta sopiminen 

Suunnitelmien  
mukaisesti, vaikka vielä on 
parantamisen  
varaa. 
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Alueen nuorisoseurojen yhteistyön 
lisääminen: 
- yhteiset seuratapaamiset 
- harrastusalakohtaamiset 
- benchmarkkaukset säännöllisiksi ja 
laadukkaiksi 

Osallistujamäärät 
tapaamisissa.  

Suunnitelmien  
mukaisesti 

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. 

Suunnitelmien  
mukaisesti 

Viestintä suoraan kohderyhmille, 
kuten kouluihin. 
 

tavoitettujen määrä vs. 
mukaan lähtevien 
määrä. 

Suunnitelmien  
mukaisesti 

 
4. Henkilöstö ja talous 
 
Toimenpiteet: Tavoite 

 
Toteuma 

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

Liiton hallitus ja 
valtuusto käsittelee ja 
hyväksyy 
aluetoimiston 
talousarvion, 
toimintakerto-
muksen ja 
tilinpäätöksen.   

Suunnitelmien mukaisesti 

Aluetoimiston henkilöstöön kuuluu 
vuonna 2017 yhteensä 18 henkilöä, 
joista projekteissa työskentelee 3 
henkilöä. Lisäksi toimistossa 
työskentelee eri tehtävissä 
työhallinnon tukia hyödyntäen 
palkattuja työntekijöitä ja 
työharjoittelijoita. 

Toiminnanjohtaja 
(100%),  
toimistonhoitaja (100 
%), Tanssiopettaja 
60%  
 
RAY:n rahoittamassa 
Mun duuni! –
hankkeessa yksi 
nuoriso- ja vapaa-
ajanohjaajaksi 
oppisopimuksella 
kouluttautuva 
työntekijä 
  
Iltapäivätoiminnassa 
toimii vakituisena 3 
vastuuohjaajaa. 
Lukukausiksi 

Suunnitelmien mukaisesti 
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palkataan 4-5 
määräaikaista 
ohjaajaa.  
  
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. 

4 harjoittelijaa 
vuoden aikana. 

Suunnitelmien mukaisesti 

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

Kokousten muistiot ja 
asialistat löytyvät 
intranetistä. 

Suunnitelmien 
mukaisesti 

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

Muistiot 
SharePointissa 

Suunnitelmien 
mukaisesti 

Työhyvinvointi, työssä jaksaminen, 
yhteishenki 

Henkilöstön 
osallistuminen 
Tyhy päivään ja 
muihin yhteisiin 
henkilöstön 
tapahtumiin 

Suunnitelmien 
mukaisesti 

Toimisto sijaitsee osoitteessa 
Vapaudenkatu 43A. 

Parannetaan 
työskentely 
olosuhteita ja 
välineitä 

Suunnitelmien 
mukaisesti 

Tapahtumista ja toiminnoista 
pyritään tekemään taloudellisesti 
kestäviä. 
 

Taloutta seurataan 
kuukausittain. 
Tavoitteena 
nollatulos.  

Suunnitelmien 
mukaisesti 

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

Kaikki seurat 
maksavat 
jäsenmaksun. 
Valtionapu nousee 

Suunnitelmien  
mukaisesti 
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 5%. 
Aluetoimisto vastaa Haavikadun 
kiinteistön hallinnasta, joka on 
toistaiseksi Keski-Suomen 
Nuorisoseurain Liiton nimissä. 

Asunto pidetään 
kunnossa ja 
vuokrattuna.. 

Suunnitelmien  
mukaisesti 

Alueellisena varainhankintana Keski-
Suomen Isännänviirien myynti 
 

Myydään 60 
isännäviiriä vuoden 
aikana 

Vuoden aikana myyntiin 47 
viiriä. 

Aluetoimisto on valtakunnallisissa 
varainhankintakampanjoissa 
mukana jäsenseurojensa kautta. 
Välitämme tietoa ja aktivoimme 
seuroja mukaan. 

Vähintään 2 mainosta  
Ns-lehteen 

Leipää ja kulttuuria III -hanke 
sai hommattua yhden 
mainoksen. 
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Merkittävin	kulttuurisen	lapsi-	ja	nuorisotyön	toimija	Lapissa!	

Lapin	aluetoimiston	toimintakertomus	2017	

	
Johdanto		
Lappi	on	jäsenmäärältään	melko	suuri	maakunta	nuorisoseuroissa:	alueella	toimii	38	nuorisoseuraa	ja	
niissä	jäseniä	on	noin	2	600.	Maakunnassa	on	vahvaa	nuorisoseuratoimintaa,	jossa	tehdään	myös	
yhteistyötä	kyläyhdistysten,	oppilaitosten	ja	urheiluseurojen	kanssa.	Nuorisoseuratoiminnalla	on	Lapissa	
tärkeä	merkitys	harvaanasuttujen	alueiden	elinvoimaisuuden	ja	hyvinvoinnin	kannalta.		
Lapin	aluetoimiston	tehtävä	on	olemassa	olevan	kerhotoiminnan,	teatterikoulun,	koulutusten	ja	
tapahtumien	turvaaminen	ja	kehittäminen,	yhteistyön	lisääminen	alan	muiden	toimijoiden	kanssa	sekä	
toiminnan	maakunnallisen	kattavuuden	parantaminen.	Vuosittain	tärkeänä	painopisteenä	toiminnassa	on	
jäsenjärjestöjen	aktivoiminen	ja	kehittäminen	sekä	uusien	jäsenten	hankinta.	Kulttuurista	lapsi-	ja	
nuorisotyötä	ohjaa	Lapissakin	nuorisoseurastrategia	ja	kolmivuotisohjelma		https://nuorisoseurat.fi/wp-
content/uploads/2016/06/Suomen-Nuorisoseurat-YHDESSÄ-2016-2018-kolmivuotisohjelma.pdf		
	
	

Vuoden	2017	päätavoitteet:	

	
1. Järjestötoiminnan	kehittäminen.	Järjestetään	jäsenjärjestöille	sekä	kulttuuri-	ja	liikunta-alan	

järjestöille	avoin	TEKEMISEN	RIEMUA!	–kasvuseminaari	ja	samalla	nuorisoseuragaala.	
2. Jäsenjärjestöjen	tukeminen	ja	uudet	jäsenet.	Jäsenhankinnassa	tavoitteena	on	saada	mukaan	uusia,	

erityisesti	alle	16-vuotiaita	teatteri-	ja	kerhoharrastusten	parissa	olevia	lapsia	ja	nuoria.	
3. Henkilöstön	hyvinvointi	ja	työsuhteiden	vakiinnuttaminen	ympärivuotiseksi.	
4. Iltapäiväkerhotoiminnan	korkean	laadun	ylläpitäminen.	
5. SUOMI	100	–hankkeen	näkyminen.	Tuhat	tarinaa,	sata	tapahtumaa	alueellinen	markkinointi-	ja	

koordinointityö.	Näkyvyyskampanjat	ja	tapahtumat	yhdessä	tanssin,	teatterin,	sirkuksen	ja	
seurantalotoiminnan	jäsenjärjestöjen	kanssa.	

6. MOVES	–tanssitapahtumassa	yhteistyöapuna	Nuori	kulttuuri-säätiölle	ja	Rovaniemen	kaupungille.	
7. Luova	lava-leiritoiminnan	kehittäminen	ja	laajentaminen.	
8. JUTAJAISET	Folklore	festivaalin	kehittäminen	ja	järjestäminen	uudella	konseptilla.	
9. Teatteritapahtumien	uudelleen	virittäminen,	mm.	Teatteritalkoot	
10. Young	Art	–teatterikoululaisten	esitysvierailut	vanhainkoteihin.	
11. Knoppi-ohjaajakoulutuksen	ja	Ohjaajien	olohuoneen	kehittäminen	ja	järjestäminen.	
12. Osa-aikaisen	suunnittelijan/ohjaajan	palkkaaminen	toiminnanjohtajan	avuksi.	
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1. Kulttuuri-,	harrastus-	ja	kansainvälinen	toiminta		

	
Toimenpiteet:	 Aikataulu		

2017	
Tavoite	 Toteuma	

Kerhotoiminta	

Autetaan	seuroja	kerhotoiminnan	
aloittamisessa	ja	markkinoinnissa.	
	
	

	

	

AVI-avustuksen	koordinointi		

Haetaan	ja	koordinoidaan	avustusta	
alueen	nuorisoseurojen	kerho-	ja	
leiritoimintaan.		
	
	

	

Sata	tapahtumaa,	tuhat	tarinaa	

Viestitään	ja	tuetaan	seuroja	Suomi100	
-juhlavuoden	hankkeessa.	
	
	

	

Young	Art	–teatterikoululaisten	
esitysvierailut	vanhainkoteihin	
	

	

	

MOVES	valtakunnallinen	
tanssitapahtuma	Rovaniemellä,	
Nuori	kulttuuri	-säätiö	
Ollaan	tiedotusapuna	ja	
ohjausryhmätyöskentelyssä	
	

	

	

	

Luova	lava	lapsille	-leirit	ja	esitykset	

Järjestetään	kaksi	kesäleiriä,	jotka	
huipentuvat	esityksiin		
	
	

	

	

	

JUTAJAISET	folklore	festivaali	

Aito,	juureva	folk-tapahtuma	täynnä	
pohjoisen	kulttuurin	osaamista,	ruokaa,	
työpajoja	ja	esityksiä.	Kansantanssi	ja	
kansanmusiikki	
(oma	toiminta-	ja	budjettisuunnitelma)	
	

Tammikuu,	
syyskuu		
	
	
	
	
	
Kesäkuu,	
syyskuu,	
marras-joulu	
	
	
	
	
jatkuva	
	
	
	
	
	
kevät	ja	syksy	
	
	
	
	
26.-28.5.	
	
	
	
	
	
	
	
	
19.-23.6.	ja	
26.-30.6.	
	
	
	
	
	
	
30.6.-2.7.	
	
	
	
	
	
	

2	sirkuskerhoa		
6	
harrastekerhoa	
	
	
	
	
10	
nuorisoseuraa	
	
	
	
	
	
3-4	tapahtumaa	
Lapissa,	
useita	tarinoita	
	
	
	
50	lasta	ja	
nuorta	
sukupolvien	
kohtaaminen	
	
NS-arvot	
näkyville	
Medianäkyvyys	
	
jäsenseurojen	
esiintymiset	
ohjausryhmän	
jäsenyys	
	
40-50	
osallistujaa	
	
	
	
	
	
	
3	päivää	
pohjoista	
folkkia.	
Tavoitteena	
4000	katsojaa.	
	
	

Kemi-Tornion	alueelle	syntyi	
2	uutta	teatterikerhoa	
Arpelan	ja	Keminmaan	
nuorisoseuroihin.	Lisäksi	
Sirkus	Taika-Aika	perusti	1	
uuden	vauvasirkusryhmän.	
	
Apua	hakemusten	
suunnittelussa	ja	teossa	
pyysivät	yhteensä	4	
nuorisoseuraa:	Konttajärvi,	
Jutarinki,	Siepakat	ja	Sirkus	
Taika-Aika.	
	
Lapissa	järjestettiin	Sirkan	
koululla	1	avustettu	
tapahtuma	ja	tarinoita	
saatiin	yhteensä	57	kpl	
Lapista.	
	
Tähän	suunnitelmaan	emme	
saaneet	vanhempia	
innostumaan.	
	
	
Toteuma	suunnitelman	
mukaisesti.	
	
	
	
	
	
	
	
Leireille	osallistui	40	lasta	eri	
puolilta	Lappia.	Esityksissä	
vieraili	yli	50	lasten	
vanhempaa	ja	
isovanhempaa.	Mukana	
yhteistyössä	oli	Sirkus	Taika-
Aika.	
	
Uudella	konseptilla	
toteutettu	Jutajaiset	sai	
yleisöä	noin	2000	eli	saavutti	
puolet	tavoitteesta.	
Tapahtuma	liikutti	hyvin	
lapsiperheitä.		
Medianäkyvyys	oli	erittäin	
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KNoppi	Lappi	

Järjestetään	yhteistyössä	alueen	
perusohjaajakoulutus	
	
	

	

Ohjaajien	olohuone	

Järjestetään	ohjaajille	verkostoitumis-	
ja	virkistäytymistilaisuus	
	
Valtakunnalliset	tapahtumat	ja	

koulutukset	

Tiedotetaan	seuroja	ja	osallistutaan	
mahdollisuuksien	mukaan	talkoolaisina	
	
Lapin	aluetoimiston	ylläpitämät	

iltapäiväkerhot:	Saaren	ip	ja	
Rautiosaaren	ip	
	
	
	
	
Lapin	aluetoimiston	ylläpitämä	Young	

Art	–teatterikoulu	sekä	nuorisoteatteri	

H-Moilaset	

	
	
	
	
syksy	
	
	
	
	
	
marraskuu	
	
	
	
jatkuva	
	
	
	
	
koulujen	
kalenterin	
mukaan	
	
	
	
	
Viikoittain	5	
eri	ryhmää	
harjoittelee	

	
	
	
	
5	koulutettua	
	
	
	
	
	
10	osallistujaa	
	
	
	
maakunnasta	
osallistujia	
	
	
	
Korkeatasoisen	
kerhotoiminnan	
järjestäminen	
Rovaniemen	
kaupungin	
toimijasopimuks
en	puitteissa	
	

onnistunut	pohjoisessa	
Suomessa	erityisesti.	
	
	
Laajasta	markkinoinnista	
huolimatta	koulutukseen	ei	
saat	kuin	2	ilmoittautujaa	ja	
se	jouduttiin	siirtämään	2018	
tosuun.	
	
Osallistujien	toiveesta	
olohuone	siirrettiin	keväälle	
2018.	
	
Seuroja	tiedotettiin	
sähköposteissa,	soitoilla	sekä	
Lapin	nuorisoseurojen	
somessa.	
	
Saaren	koululla	on	ollut	1.	ja	
2.	luokkalaisia	lapsia	
kerhossa	45	ja	
Rautiosaaressa	12.	Ohjaajia	
aluetoimisto	palkkasi	6.	
	
	
Tuntipalkkainen	ohjaaja	on	
pitänyt	viikoittain	5	eri	
ryhmälle	harrastusvuoroja	
kulttuuritalo	Wiljamissa	sekä	
Rimpparemmin	tiloissa.	

	
	
2.	Järjestötoiminta	

Toimenpiteet:	 Aikataulu		
2017	

Tavoite	
	

Toteuma	

	

TEKEMISEN	RIEMUA	-kasvuseminaari	
ja	nuorisoseuragaala.	
Järjestetään	jäsenjärjestöille	sekä	
kulttuuri-	ja	liikunta-alan	järjestöille	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

Vuoden	Nuorisoseurajuhla	Sirkus	

Taika-Ajalla	Rovaniemellä		

	
helmikuu	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
26.3.2017	
	

	
80	osallistujaa,	
nuorten	
näkyvyys	
osallistujina	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Valtakunnallises
ti	osallistujia	

	
Lapin	Kasvuseminaariin	
osallistui	11	eri	
nuorisoseurasta	ympäri	
Lappin	innokkaita	
toiminnan	kehittäjiä.	
Seminaarin	jälkeen	
pidettiin	juhla	
”Iltamat”Korundissa,	jonne	
saapui	120	vierasta;	
kulttuurivaikuttajia,	
nuorisoseurojen	edustajia	
sekä	yleisöä.	
	
Mukana	NS-juhlassa	oli	
sirkustoiminnassa	mukana	
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Nuorisoseurarekisterin	ylläpito		

Aluetoimisto	huolehtii,	
että	nuorisoseurarekisterissä	löytyvät:	

- luottamushenkilöiden	ja	
ohjaajien	ajantasaiset	
yhteystiedot	

- seurojen	toimintatiedot	100	%	
- seurojen	harrastusryhmät	
- aluetoimiston	tapahtumat	

	
	

	

	

	

	

	

	

Aluetapaamiset	

Kehitetään	toimintaa	alueen	
nuorisoseurat	kokoavassa	tapaamisessa	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

Seurakäynnit	alueella	

Tehdään	tarpeen	mukaan		
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Järjestökehittäminen	

Osallistutaan	järjestön	yhteisiin	
tapaamisiin	ja	-koulutuksiin	
	

	

	

	

	
	
	
	
	
jatkuva	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
syksy	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
jatkuva	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
jatkuva	
	
	
	
	
	
	

Medianäkyvyys	
	
	
	
	
rekisteri	ajan	
tasalla	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Osallistujia	40-
70	hlöä	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Osallistujia	yli	
10	hlö	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

olevia	lapsiperheitä,	alueen	
nuorisoseuroja	sekä	
palkitsemassa	A.Kalliomaa	
ja	R.	Reichardt.	
	
Toiminnanjohtaja	on	itse	
päivittänyt	seurojen	
yhteystiedot	ajantasalle.	
Seuroja	on	ollut	haastavaa	
saada	päivittämään	
rekisteriä	useista	
pyynnösitä	huolimatta,	
toimintatietoja	onkin	
itsenäisesti	käynyt	
täyttämässä	vain	noin	20%	
seuroista.	
Toiminnanjohtaja	järjestää	
kevätkesälle	2018	aikaa	
päivittää	itse	seurojen	
tietoja	seurakäynneillä	ja	
seurasoittojen	aikana.	
	
Vuoden	2017	aikana	
järjestettiin	yksi	aluellinen	
tapaaminen	Kemi-Tornion	
alueella	toukokuussa.	
Paikalla	oli	4	eri	seurasta	
aktiivisia	noin	20	henkeä	
(Vojakkala,	Arpela,	Raumo,	
Liakka).	Muualle	
maakuntaa	ei	nähty	
tarpeelliseksi	
aluetapaamista.	
	
Seuratapaamisia	pidettiin	
toivotusti	seuraavissa	
seuroissa:	Jutarinki	
Sodankylässä,	Konttajärvi	
Pellossa,	Siepakat,	Lapin	
ylioppilasteatteri,	
Koskenkylän	ns,	Sirkus	
Taika-Aika	sekä	
Saarenkylän	ns	
Rovaniemellä.	
Tapaamisissa	oli	yhteensä	
mukana	34	henkilöä.	
	
Toiminnanjohtaja	on	
osallistunut	kaikkiin	
järjestön	yhteisiin	
koulutuksiin	sekä	
toiminnanjohtajien	ja	
esimiesten	tapaamisiin.	
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3.	Viestintä	ja	vaikuttaminen,	osallistuminen	muiden	tapahtumiin	ja	tilaisuuksiin	

	
Toimenpiteet:	 Aikataulu		

2017	
Tavoite	
	

Toteuma	

	

Viestintästrategia	ja	graafinen	

ilme	

Noudatetaan	viestintästrategiaa	ja	
tuetaan	seuroja	NS-viestinnässä	
	
Viestintäsuunnitelma	

Viestinnän	tueksi	laaditaan	
alueellinen	
viestintäsuunnitelma	
	
	

	

NUORA	-	Intranet	

Hyödynnetään	sisäisessä	
viestinnässä	ja	arkistoinnissa	
	
Sähköinen	uutiskirje	(mailchimp)	
Lähetetään	jäsenseurojen	pj:t	ja	
sihteerit,	avaintoimijoille	ja	

	
jatkuva	
	
	
	
	
kevät	ja	syksy	
	
	
	
	
	
	
jatkuva	
	
	
	
joka	toinen	kk,	
ei	heinäkuussa	
	

	
Käytössä	
	
	
	
	
Käytössä	
	
	
	
	
	
	
Käytössä	
	
	
	
6	kpl	vuodessa	
n.	200	tilaajaa		
	

	
Viestinnässä	on	noudatettu	
strategiaa	ja	graafista	
ilmettä	sekä	autettu	
seuroja	viestinnässä	
yleisesti.	
Viestinnän	ja	
markkinoinnin	pohjana	on	
liiton	yhtenäinen	ilme	ja	
logot.	Lisäksi	eri	
tapahtumista	on	tehty	
erilliset	ilmeet	ja	niiden	
mukainen	materiaali.	
Nuorasta	saadut	
materiaalit	ovat	
säännöllisesti	käytössä.	
	
Seuroille	lähetettiin	vuonna	
2017	5	tiedotetta	ja	
uutiskirjettä.	

Lapin	järjestöneuvottelukunta	

Toimitaan	ohjausryhmän	jäsenenä	
	
	

	

	

	

Rovaniemen	alueen	

iltapäiväkerhotoimijoiden	työryhmä	

	

	

	

	

Suomen	Nuorisoseuran	teatterin	

osaamiskeskus	ja	viestintätyöryhmä	

4-5	krt	/	v	
	
	
	
	
	
	
6	krt	/v	
	
	
	
	
	
	

Lapin	sote-	ja	
kulttuurialan	
järjestöt,	Lapin	
liitto	koordinoi.	
Lapin	
järjestöstrategia
työ.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Toiminnanjohtaja	on	
osallistunut	kutsuttuna	
järjestöneuvottelukunnan	
kokouksiin	
maakuntauudistuksen	ja	
järjestötoimijan	roolissa.	
	
Toiminnanjohtaja	ja	
iltapäiväkerhon	vastaava	
ovat	osallistuneet	
työryhmään	suunnitelman	
mukaisesti.	
	
Toiminnanjohtaja	on	
osallistunut	teatterin	
osaamiskeskuksen	
kuukausipalavereihin	ja	
ollut	vahvasti	mukana	
kehittämässä	toimintaa.	
Myös	viestintätyöryhmän	
kokouksiin	
toiminnanjohtaja	on	
osallistunut	aktiivisesti.	
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yhteistyökumppaneille	
	
Kotisivut	

(www.lappi.nuorisoseurat.fi)	
Ylläpidetään	aluetoimiston	
kotisivuja		
	
Sosiaalinen	media	

@lapinnuorisoseurat	
Hyödynnetään	aktiivisesti	some	-
kanavia		
	
	

Medianäkyvyys	

Tiedotetaan	aktiivisesti	ja	näytään	
positiivisesti	mediassa	
	
	

	

	

Edunvalvonta	ja	näkyvyys	

Osallistutaan	aktiivisesti	
tilaisuuksiin	ja	huolehditaan	
edunvalvonnasta	alueella		
	
	

	

	

	

Sidosryhmätyö	ja	tapahtumat	

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

- Rovaniemen	Design	Week	
	
	
	
	
	
	

- RolloWappu	
	

	
	
	
	
	
	

- Rovaniemi	viikko	
Rovaniemen	kaupungin	

	
	
jatkuva	
	
	
	
	
jatkuva	
	
	
	
	
	
jatkuva	
	
	
	
	
	
	
jatkuva	
	
	
	
	
	
	
	
	
jatkuva	
	
	
	
	
	
	
	
20.-26.2.2017	
	
	
	
	
	
	
1.5.2017	
	
	
	
	
	
	
	
4.-9.9.2017	
	

	
	
Käytössä	
	
	
	
	
Käytössä	
	
	
	
	
	
Mediajutut	
n.10	kpl	
	
	
	
	
	
Yhteistyökump
paneiden	
tilaisuudet,	
tapahtumat,	
esittelyt,	omat	
tapahtumat.	
	
	
	
Toiminnan	
esittelyt	5-10	
kpl	
Osallistumiset	
tilaisuuksiin		
5-10	kpl	
	
Yhteistyö	
Kasvufoorumi
n	kanssa.	PE	
24.2.	Folkin	ja	
kulttuurin	
muotoilupaja	
järjestöille	ja	
yhdistyksille	
Perhetapahtu
ma,	jossa	
esitellään	
kerhotoiminta
a	ja	Luova	lava	
-toimintaan	
	
	
Tehdään	
nuorisoseuroja	

	
	
Vuonna	2017	suunniteltiin	
uudet	kotisivut	ja	otettiin	
käyttöön.	Niitä	kehitetään	
koko	ajan	ja	palaute	
seuroilta	on	ollut	hyvä.	
Instagramia	ja	facebookia	
on	käytetty	aktiivisesti	ja	
hyödynnetty	
tiedottamisessa	sekä	
aluetoimiston	asioissa	että	
jäsenseurojen	asioissa.	
Lapin	nuorisoseurat	näkyi	
eri	tapahtumien	ja	lasten	
kerhojen	merkeissä	
paikallislehdissä	ja	
pääsanomalehdessä	
yhteensä	8	kertaa.	
	
Näkyvyys	on	ollut	aktiivista	
Lapin	kuntien	yhteisissä	
nuorten	palveluihin	
liittyvissä	tapaamisissa	
”Kläppi”	sekä	
kulttuuritoimijoiden	
kokouksissa	erityisesti	
Rovaniemellä	ja	Kittilässä.	
	
	
	
	
	
	
	
	
Yhteinen	muotoilupaja	
järjestettiin	
nuorisoseuroille	
tammikuussa	teemalla	
Jutajaisten	sisällöt.	Pajaa	
oli	vetämässä	muotoilija	
Julius	Oförsagd.	
	
Osallistuimme	
tapahtumaan	omalla	
ständillä	ja	saimme	hyvin	
markkinoitua	
nuorisoseurojen	toimintaa	
jakamalla	flaiereita	yli	400	
perheille	ja	juttelemalla	
toiveista	heidän	kanssaan.	
Young	Art	–
teatterikerhotoiminta	oli	
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koordinoima	tapahtuma	
	
	
	

- Taide	–Eskari	yhteistyössä	
TAIKE:n	läänintaiteilijoiden	
kanssa	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

- Lapin	Tanssin	Riemu	–	
hankkeessa	tavoitteena	on	
ammattilaisten	
ohjauksessa	näyttää	
monipuolisen	tanssin	
riemu	ja	onnistumisen	ilo	
lapsilta	lapsille	kouluissa	ja	
tapahtumissa	eri	puolilla	
Lappia	yhteisvoimin	
aktiivisten	lappilaisten	
tanssiorganisaatioiden	ja	
Nuorisoseurojen	Lapin	
aluetoimiston	yhteistyönä		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
loka-marraskuu	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
koko	vuosi	

tunnetuksi	ja	
järjestetään	
oman	
tempaus.	
Tehdään	
näkyväksi	ja	
tutuksi	
kansantanssia	
Rovaniemellä	
ja	kiertueena	
myös	
mahdollisesti	
muualla	
Lapissa	
ns.ensikertalai
sille	
	
	

Tavoittaa	
uusia	
kohderyhmiä	
osallistumaan	
tanssiharrastu
ksiin.	Kiertää	
peruskouluissa	
liikuntatunneil
la	pitämässä	
tanssin	
workshoppeja	
ja	viedä	
lapsilta	lapsille	
tanssin	
riemua.	
Tuodaan	eri	
tapahtumissa	
ja	
markkinoinnis
sa	esille	
lappilaisen	
tanssiosaamis
en	
monipuolisia	
mahdollisuuksi
a	vaikuttaa	
hyvinvointiin,	
onnistumisen	
kokemuksiin,	
yhteistyöhön	
sekä	seurojen,	

esillä	Rovaniemi-viikon	
ohjelmistossa.	
	
	
TAIKE	ei	toteuttanut	Taide-
Eskari	suunnitelmaa.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Hanke	ei	toteutunut,	koska	
rahoittajat	olivat	sopineet	
Lapin	Tanssiopiston	kanssa	
vastaavasta	hankkeesta.	
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Nuori	Kulttuuri	2017	tapahtuma	
Tampereella	

	

koulujen	ja	
perheiden	
yhteiseen	
kasvatustyöhö
n.	Jutajaisiin	
suunnitellaan	
vaikuttaja-
/päättäjäparill
e	”10	tunnin	
tanssihaaste”		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Toiminnanjohtaja	osallistui	
27-29.3.	Tampereella	
olleeseen	Nuori	2017	
tapahtumaan.	
Toiminnanjohtaja	
työskenteli	Suomen	
Nuorisoseuran	ständillä.	

	
	
4.	Henkilöstö	ja	talous	

	
Toimenpiteet:	 Aikataulu		

2017	
Tavoite	
	

Toteuma	

	

Toimisto	

Rovakatu	26	A	11,	työhuone	+	neukkari	
	
Henkilöstö	

Turvataan	myönteinen	työilmapiiri,	
osaava	henkilökunta	ja	toiminnan	
resurssit.		

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

yhteinen	henkilöstö-	ja	tyhy-
toiminta.	

	
	
	
	
	
	
	

	
jatkuva	
	
	
jatkuva	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
1	toiminnanjohtaja	
1	teatteriohjaaja		
6	iltapäiväkerhon	
ohjaajaa	
1	suunnittelija?	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Toimistotilat	
Rovakatu	26:ssa.	
	
Työntekijöitä	
toiminnanjohtajal
la	on	vuonna	
2017	ollut	
alaisuudessaan	7-
9.	Yksi	ip-
ohjaajista	on	
toiminut	osa-
aikaisesti	
suunnittelijan	
tehtävissä	
auttamassa	
toiminnanjohtaja
a	materiaalien	
teossa.	Yhteisiä	
henkilökunnan	
työpalavereita	on	
pidetty	noin	joka	
toinen	viikko,	
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TYHY-päivä	3.11.2017	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

välillä	viikoittain.	
Kehityskeskustelu
t	on	järjestetty	1	
kerran	vuodessa.	
	
	
Lapin	
aluetoimisto	
järjesti	TYHY-
päivän	
kuorolaulun	
merkeissä	
Musiikkikoulu	
Pop	Upissa.	
Mukaan	
kutsuttiin	oman	
henkilökunnan	
lisäksi	Sirkus	
Taika-Ajan	
vakituiset	sekä	
Kansalaisfoorumi
n	Timo	Tervo.	
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Nuorisoseurat Pohjois-Karjala 
 

Toimintakertomus 2017 
 
 
Johdanto 
 
Aluetoimistojen tehtävänä on toimia paikallisten nuorisoseurojen tukena nuorisoseurastrategian 
mukaisesti sekä kehittää ja mahdollistaa alueella tehtävää kulttuurista lapsi- ja nuorisotyötä.  
Aluetoimiston toimintaa ohjaa nuorisoseurastrategia ja kolmivuotisohjelma. 
 
Pohjois-Karjalan nuorisoseuratoiminta lukuina 31.12.2017: 

• Jäsenseurat 22 kpl 
• Jäsenet 817, joista alle 29-vuotiaita 40 % 
• Harrastusryhmät 40 kpl, harrastajat 469 
• Harrastusryhmien toiminta: kansantanssi, teatteri, Luova lava, liikunta, musiikki 
• Järjestetyt tapahtumat 142, ja niissä osallistujia 7055 
• Muiden järjestämiin tapahtumiin osallistumiset 56, ja niissä osallistujia 1701 
• Nuorisoseurantalot 12 oma, 3 yhteisomistus, 3 vuokratilaa  
• Kansainvälinen toiminta: vierailut 2, osallistujia 36, vieraana olleet ryhmät 1 

 
Aluetoimiston tavoitteena oli käynnistää uutta kerhotoimintaa ja kehittää maakunnan 
nuorisoseuratoimintaa. Luova lava –kerhotoimintaa käynnistettiin kahdessa paikallisessa nuorisoseurassa ja 
nuorisoseuratoimintaa kehitettiin uusille kohderyhmille avoimemmaksi Nuorisoseura 2.0 -hankkeen kautta. 
Vuonna 2017 panostettiin myös yhteistyöverkostoihin ja näkyvyyteen. Vuosi oli organisaation 
näkökulmasta historiallinen, sillä Pohjois-Karjalan Nuorisoseurojen Liitto purettiin elokuussa ja 
aluetoimiston rooli vahvistui näin entisestään. 
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1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta  

 
Toimenpiteet: Tavoite Toteuma 
Kerhotoiminnan käynnistäminen 
Autetaan seuroja kerhotoiminnan 
aloittamisessa ja markkinoinnissa. 
 
 
AVI-avustuksen koordinointi  
Haetaan ja koordinoidaan avustusta 
alueen kerho- ja leiritoimintaan.  
 
 
Sata tapahtumaa, tuhat tarinaa 
Viestitään, tuetaan ja koulutetaan 
seuroja Suomi100 -juhlavuoden 
hankkeessa. 
 
KNoppi Itä-Suomi 
Järjestetään yhteistyössä alueen 
perusohjaajakoulutus 
 
KNoppi kouluttajakoulutus 
Lähetetään alueen kouluttajat. 
Koulutetaan PKKY:n nuva-opiskelijoita. 
 
 
 
 
 
Virikekurssi ohjaajille 
Tuetaan ohjaajien työtä 
virikemateriaalilla ja koulutuksella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ohjaajien olohuone 
Järjestetään ohjaajille verkostoitumis- 
ja virkistäytymistilaisuus 
 

5 Luova lava -
kerhoa 
2 muuta kerhoa 
63 osallistujaa 
 
7 kerhoa 
5 nuorisoseuraa 
 
 
 
4 tapahtumaa 
40 tarinaa 
 
 
 
5 koulutettua 
skaf (17 oh) 
 
 
3 osallistujaa 
8 koulutettua 
skaf (16 oh) 
 
12 osallistujaa 
skaf (8 oh) 
 
 
8 osallistujaa 
skaf (4 oh) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Käynnistettiin kerhotoimintaa 
yhteistyössä Nuorten Kasvun ja 
Honkalammen Nuorisoseuran kanssa: 3 
Luova lava –kerhoa, 14 osallistujaa 
 
Avustettiin Honkalammen 
Nuorisoseuran, Nuorten Kasvun ja 
Nuorisoseura Motoran kerhotoimintaa. 
Ohjattiin AVI-avustusten haussa syksyllä. 
 
Esiteltiin hanketta aktiivisesti erilaisissa 
tilaisuuksissa ja kerättiin tarinoita 
maakunnan lapsilta. Pohjois-Karjala: 2 
tapahtumaa, 73 tarinaa. 
 
Kurssia yritettiin järjestää, mutta se ei 
toteutunut vähäisen osanottajamäärän 
vuoksi. 
 
Ei osallistujia valtakunnalliseen KNoppi-
kouluttajakoulutukseen. 
 
 
Knoppi kouluttajakoulutus 4.-5.8.2017 
Joensuu, 18 osallistujaa, skaf 14 oh. 
Kouluttajina Henna Liiri ja Katri Mäkisalo 
 
Knoppi Plus: Monikulttuurisuus 
harrastus- ja vapaa-ajantoiminnassa 
7.10.2017 Joensuu, 13 osallistujaa, skaf 4 
oh. Kouluttajina Kirsi Vento ja Manar 
Ameli. 
 
Kansantanssin virikekurssi 4.11.2017 
Kontiolahti, 16 osallistujaa, skaf 6 oh. 
Kouluttajana Tiina Lindblad. 
 
Tempoa Tenaviin Pro –koulutus 
11.11.2017 Tampere, lähetettiin yksi 
ohjaaja 
 
Ohjaajien olohuonetta yritettiin 
järjestää, mutta se ei toteutunut 
vähäisen osanottajamäärän vuoksi. 
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Nuori Kulttuuri MOVES -katselmus 
Tuotetaan tanssikatselmustapahtuma 
maakuntaan ostopalveluna 
 
 
 
 
Luova lava lapsille -leiri ja esitys 
Järjestetään vähintään yksi kesäleiri, 
joka huipentuu esitykseen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riemu! -lastenkulttuuripäivät 
Tuotetaan yhteistyössä paikallisten 
nuorisoseurojen kanssa. 
 
Valtakunnalliset tapahtumat ja 
koulutukset 
Tiedotetaan seuroja ja osallistutaan 
mahdollisuuksien mukaan talkoolaisina 
 
 
Nuorisoseura 2.0 -hanke 
Kehitetään monimuotoisempaa 
nuorisoseuratoimintaa. Rahoittaja: Itä-
Suomen aluehallintovirasto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Takamaiden tapahtuma-agentit –
hanke 2017-18 
 

 
 
 
 
 
20 ryhmää 
200 osallistujaa 
100 katsojaa 
 
 
 
 
1 leiri 
20 osallistujaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 tapahtumapäivää 
250 osallistujaa 
 
 
maakunnasta 
osallistujia 
Kalenat 60 hlö 
(tanssi) 
 
 
1.1.-31.12. 
Käännösmateriaalit 
Näytetunnit 
Koulutukset 
Tapahtuma 
 
 

Perustettiin ja koordinoitiin maakunnan 
eri Luova lava -ohjaajien verkostoa ja 
tuettiin uusia ohjaajia vertaisoppimisen 
ja -tuen kautta. 
 
MOVES Pohjois-Karjalan aluetapahtuma 
4.2.2017 Nurmes, osallistujat 20 ryhmää 
ja 200 tanssijaa, talkoolaisia 23 hlö. 
Toteutettiin yhteistyössä Itä-Suomen 
aluehallintoviraston ja Nurmeksen 
kaupungin kanssa. 
 
Luova lava lapsille –leiri TanssiMix-
teemalla 26.-30.06.2017 Joensuu, 12 
osallistujaa. Ohjaajina Mitja ja Eveliina 
Pilke, Mahdi Qasemi ja Iida Kukkonen. 
Hetki Taiteilijana –esitys Vekararokissa 
9.7.2017 Joensuu, Ilosaari. 
 
Luova lava lapsille -ohjaajakoulutus 
5.5.2017 Helsinki, lähetettiin yksi 
ohjaaja. 
 
Tapahtumalle ei saatu rahoitusta. 
 
 
 
Tiedotettiin suunnitellusti. 
Aluetoimisto osallistui työpanoksella: 
Folklandia (HL), Voltti 2017 (HL, KM), 
Tanssimania (KM).  
Voltti osallistujat: 54 hlö. 
 
Tuotettiin käännösmateriaaleja venäjäksi 
ja arabiaksi. Näytetunteja yht. 3 kpl, 
osallistujia 21 hlö. Koulutukset 2 kpl, 
osallistujia 22 hlö. Tapahtumia, joissa 
hanke esitteli nuorisoseuratoimintaa 13 
kpl, kohdattuja ihmisiä noin 1000 hlö, 
muita verkostoja ja koulutustapahtumia 
21 kpl. Yhteistyökumppanina Nuorten 
Kasvu ry. Ohjausryhmä: 5 hlö, kokoontui 
8 kertaa, skaf: yhteisöllinen 
opintoryhmä. Projektikoordinaattori 
Katri Mäkisalo. 
 
OKM ei myöntänyt hankkeelle 
rahoitusta. Hanketta haettiin 
yhteistyössä Nuoriso- ja matkailukeskus 
Hyvärilän, Kiteen kaupungin ja 
Kontiolahden kunnan kanssa. 
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2. Järjestötoiminta 
 

Toimenpiteet: Tavoite 
 

Toteuma 

Nuorisoseurarekisterin ylläpito  
Aluetoimisto huolehtii, 
että nuorisoseurarekisterissä löytyvät: 

- luottamushenkilöiden ja 
ohjaajien ajantasaiset 
yhteystiedot 

- seurojen toimintatiedot 100 % 
- seurojen harrastusryhmät 
- aluetoimiston tapahtumat 

 
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 
Tilaisuudessa palkitaan maakunnan 
nuorisoseuralaisia ja verkostoidutaan  
 
 
 
 
Aluetapaamiset 
Kehitetään toimintaa alueen 
nuorisoseurat kokoavassa tapaamisessa 
 
Seurakäynnit alueella 
Tehdään tarpeen mukaan  
 
Järjestökehittäminen 
Osallistutaan järjestön yhteisiin 
tapaamisiin ja -koulutuksiin 
 
 
 
 
 
 
 
Hyvä Duuni -hanke 
Toimitaan yhtenä toteuttajana 
 
Keskusseuran hallinto 
Yhdistyksen lakisääteiset tehtävät 
 

rekisteri ajan tasalla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tehtyjä esityksiä 10 
kpl 
 
 
 
myönnettyjä 10 kpl 
 
 
osallistujia 12 hlö 
 
 
 
 
 
 
2 aluetapaamista 
osallistujia 20 hlö 
skaf (2 x 4 oh) 
 
8 seurakäyntiä 
osallistujia 50 hlö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 työntekijä 
 
 
 

Toteutui suunnitellusti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehtyjä esityksiä 9 kpl. 
Vuoden nuorisoseura: Nuorten Kasvu 
Vuoden nuorisoseuralainen: 
Mari Lehikoinen, Ns Motora 
Vuoden ohjaaja: 
Jaana Tarkkonen, Honkalammen Ns 
 
 
Osallistuttiin kansainvälisen 
vapaaehtoisten päivän Pop-up kahvilan 
toteutukseen Joensuussa 4.12.2017. 
Tilaisuudessa jaettiin vuoden 
nuorisoseuratunnustukset. Osallistujia: 
18 hlö. 
 
2 aluetapaamista 3.4.2017 ja 17.8.2017, 
osallistujia 13 hlö. 
 
 
13 seurakäyntiä, osallistujia yhteensä 68 
hlö. 
 
Osallistuttiin valtakunnalliseen 
Nuorisoseurafoorumiin 19.-21.5.2017 
Mikkelissä. Työpajat: Monikulttuurista 
toimintaa, Vapaaehtoistyön parhaat 
käytännöt, Innovaatiopaja. Nuorten 
työskentelyyn osallistui 2 hlö. 
 
Osallistuttiin järjestön työntekijäpäiville 
keväällä ja syksyllä. 
 
Toteutui suunnitellusti. Hanke päättyi 
30.8.2017. 
 
Toteutui suunnitellusti. Keskusseura 
purettiin yhdistyksen ylimääräisessä 
kokouksessa 17.8.2017.  
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P-K:n Nuorisotyön Tuki -säätiö 
Säätiön asiamiehen tehtävät 
 
Muut järjestötoiminnan tilaisuudet 

 
Toteutui suunnitellusti.  
Säätiön avustus: 5 000 e. 
 
Järjestömatka 25.-26.4. Helsinki 
Nuorisoalan Ideapiknik 1.6. Hyvärilä 
Joen Yö 25.8. Joensuu 
Yhdessä - P-K Järjestöjuhla 23.9. Joensuu 
Itä-Suomen alueelliset nuorisotyön 
päivät 27.-28.9. Pieksamäki 

 
3. Viestintä ja vaikuttaminen 
 

Toimenpiteet: Tavoite 
 

Toteuma 

Viestintästrategia ja graafinen ilme 
Noudatetaan viestintästrategiaa ja 
tuetaan seuroja viestinnässä 
 
Viestintäsuunnitelma 
Viestinnän tueksi laaditaan alueellinen 
viestintäsuunnitelma 
 
NUORA - Intranet 
Hyödynnetään sisäisessä viestinnässä ja 
arkistoinnissa 
 
Alueen sähköinen uutiskirje 
Lähetetään avaintoimijoille ja 
yhteistyökumppaneille 
 
Maakunnallinen ohjaajakirje 
Kirjeistä toinen kirjepostina 
materiaalien kera, toinen sähköisesti 
 
 
 
Seuralainen maakunnan jäsenlehti 
Toimitetaan lehti ja lähetetään se 
avaintoimijoille ja yhteistyötahoille 
 
Pohjois-Karjalan Teatterikesä -lehti 
Toimitaan yhteistyökumppanina  
 
Kotisivut 
Ylläpidetään aluetoimiston kotisivuja  
 
Sosiaalinen media 
Hyödynnetään aktiivisesti some-
kanavia (Facebook, Instagram) 
 
 

Käytössä 
 
 
 
Käytössä 
 
 
 
Käytössä 
 
 
 
11 kpl, ei heinäkuu 
200 tilaajaa 
 
 
2 kpl 
30 vastaanottajaa 
 
 
 
 
painos 135 kpl 
 
 
 
ns näyttämöitä 
mukana 2 kpl 
 
aktiivisessa 
käytössä 
 
aktiivisessa 
käytössä 
 
 
 

Toteutui suunnitellusti. 
 
 
 
Aluetoimiston, viestintäpalaveri 11 krt. 
Toteutui suunnitellusti. 
 
 
Toteutui suunnitellusti. 
172 tilaajaa. 
 
 
Toteutui suunnitellusti. 
2 kpl, 28 vastaanottajaa 
 
 
Painos 150 kpl. Toimitus: Ragni 
Reichardt, Henna Liiri, Mirka Piipponen, 
Juho Iso-Aho, Katri Mäkisalo, Motoran 
Liipukat. Taitto: Heini Saari Paino: 
PunaMusta 
 
Painos: 41 000 kpl. Aluetoimistolla 1 
sivu. 
 
 
Ns-teatterit: 2 kpl 
 
 
Toteutui suunnitellusti 
Uutiset kotisivuilla: 86 kpl 
 
@pk.nuorisoseurat 
Facebook, sivutykkäys 248, julk. 179 kpl 
Instagram, seuraajia 205, julk. 92 kpl 
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Medianäkyvyys 
Tiedotetaan aktiivisesti ja näytään 
positiivisesti mediassa 
 
Edunvalvonta ja näkyvyys 
Osallistutaan aktiivisesti tilaisuuksiin ja 
huolehditaan edunvalvonnasta alueella  
 
Sidosryhmätyö 
Ollaan mukana yhteistyöverkostoissa ja 
huolehditaan yhteistyötahoista. 

jutut mediassa 10 
kpl 
 
 
 
 
 
 
osallistumiset 
tilaisuuksiin  
5 kpl 

Tiedotettiin aktiivisesti. 
 
 
 
Toteutui suunnitellusti. 
 
 
 
Pohjois-Karjalan Järjestöasiain 
neuvottelukunta JANE (3 kpl) 
JANE:n koulutustyöryhmä (2 kpl) 
MOVE-monikulttuurisuusverkosto (3 
kpl), Vapaaehtoistoiminnan verkosto (5 
kpl), Joensuun nuorisojärjestöt (2 kpl) 

 
4. Henkilöstö ja talous 
 

Toimenpiteet: Tavoite 
 

Toteuma 

Toimisto 
Yhteinen toimitila Nuorisoseura 
Motoran kanssa (Papinkatu 5, Joensuu) 
 
Henkilöstö 
Turvataan myönteinen työilmapiiri ja 
osaava henkilökunta. Osallistutaan 
järjestön yhteiseen henkilöstö- ja tyhy-
toimintaan. 
 
 
 
 
 
 
Rahoitus 
Haetaan aktiivisesti rahoitusta, 
seurataan taloutta ja kehitetään omaa 
varainhankintaa. 

 
 
 
 
1 toiminnanjohtaja 
1 nuoriso-ohjaaja 
(30.8. asti) 
6 kouluttajaa 
6 ohjaajaa 
 
 
 
 
 
 
Toiminnan tuotot: 
* avustukset 33 % 
* muut tuotot 12 % 
* varainhank. 6 % 
* valtionapu 49 % 

Aluetoimisto muutti omaan toimistoonsa 
22.11. osoitteeseen Siltakatu 14 B 18, 
Joensuu. 
 
 
1 toiminnanjohtaja 
1 nuoriso-ohjaaja (30.8. asti) 
1 projektikoordinaattori (1.3. alkaen) 
3 harjoittelijaa (nuoriso- ja vapaa-
ajanohjaajaopiskelijoita)  
4 kesätyöntekijää 
6 kouluttajaa 
Yht. 2,7 htv 
Tyhy-päivät: 24.5. ja 3.11. 
 
Toiminnan tuotot: 
* avustukset 42 % 
* muut tuotot 21 % 
* varainhankinta 4 % 
* valtionapu 34 % 

 



Aluetoimiston toimintasuunnitelma 2017 POHJOIS-SAVO 
Hallituksen hyväksymä 29.9.2016 

1 
 

 
 
 

 
 

Nuorisoseurat Pohjois-Savo 
 

Toimintakertomus 2017 
 
Sisältö: 
 
Johdanto 
 Vuosi 2017 oli Suomen Nuorisoseurat ry:n Pohjois-Savon aluetoimiston 5. ja maakunnallisen 
nuorisoseuratyön 110. toimintavuosi.  
 
Aluetoimiston tärkeimpänä tehtävä oli alueen nuorisoseurojen sekä Julkulan nuorisotalon kerho- 
ja leiritoimintojen kehittäminen. Jäsenhankinnassa panostettiin erityisesti varhaisnuoriin (alle 12 
vuotiaat). Aluetoimisto innosti, kannusti, tuki ja mahdollisti seurojen toimintaa.  
 
Tuulta uralle- työkokeilu välityömarkkinoilla - hanke työllisti yli 40 alle 29 vuotiasta työnhakijaa 
Julkulan nuoriso- ja kaupunginosatilalle. 
 
Pohjois-Savossa toimii 36 nuorisoseuraa ja niissä xxxx jäsentä. Toimintaa järjestetään kahdentoista 
kunnan alueella (maakunnassa 15 kuntaa). Kuopion seutu on maakunnallisesti selkeästi vahvin 
(alueella toimii kuusitoista nuorisoseuraa).  
 
1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta  

 
 

Toimenpiteet: Tavoite Toteuma 
Kerhotoiminnan mahdollistaminen 
nuorisoseuroissa (LLL-kerhot) 
 
 
Sata tapahtumaa, tuhat tarinaa  
Avustetaan nuoria toimijoita Suomi100 
-juhlavuoden hankkeessa.  
 
Itä-Suomen knoppi-ohjaajakoulutus 
(yhdessä PK:n aluetoimisto) 

5 uutta kerhoa, 30 
osallistujaa 
 
 
5 tapahtumaa, 50 
osallistujaa 
 
 
10 osallistujaa,  
1 osallistuja 

9 uutta kerhoa (Säviä, Saarela, 
Vehmasmäki, Murtolahti, Siilinj.kt, 
Haluna, Siikajärvi, Kuops.ns 2) 54 
säännöllistä osanottajaa. 
3 tapahtumaa, 30 osanottajaa. 
 
 
 
Ei toteutunut 
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Knoppi-kouluttajakoulutus 
 
Julkulan nuorisotalon lasten kerhot 
(LLL-kerhot)(1-3 kertaa viikossa, 1-2 
kerhoa, taide- ja tanssipainotus) 
 
Julkulan nuorisoparkki (viitenä päivänä 
viikossa, ei koulujen loma-aikoina) 
 
Julkula-talon muu toiminta 
(hallinnoidaan, opastetaan ja 
huolehditaan mm. siivouksesta) 
 
Supersyysloma ja hyperhiihtoloma 
Julkula-talon teemoitetut koulun 
lomaviikon tapahtumat 
Nuori Kulttuuri Moves, Pohjois-Savon 
osatapahtuma (tuottaja) 
 
 
Lasten Kalenat - Voltti 2017 8.-11.6 
Osallistutaan suurtapahtuman 
valmisteluun ja Kalenoihin 
 
Luova lava lapsille leirit  
Julkula-talo ja nuorisoseurat 
 
Pohjois-Savon Nuorisoseurojen Liiton 
110 vuotisjuhlat 
 
Siilifolk – Itä-Suomen suurin! 
Osallistutaan tapahtuman 
suunnitteluun. 
 
Kallava Teatterifestivaali 2017. Valta- 
ja maakunnallisia teatteriesityksiä, 
koulutusta, opetusta ja performansseja. 
 
 
KevätKallava ja ohjaajatapaaminen 
Syksyn tapahtuman suunnittelu ja  
kuulemistilaisuus 
 
Valtakunnalliset tapahtumat ja 
koulutukset 
Tiedotetaan ja osallistutaan  
 
 

 
 
40 kerhokertaa ja 200 
osanottajaa, kaikki alle 29. 
 
 
6000 käyntikertaa, (n. 500 
kävijää/kk).  
 
12000 käyntikertaa (n. 
1000 kävijää/kk) Kaikki 
toiminta yht. 4000 
käyttötuntia. 
200 osallistujaa, kaikki alle 
29 v.  
 
100 osallistujaa, 10 
ryhmää. 
 
 
2 ryhmää osallistuu (20 
osanottajaa) 
 
 
5 päiväinen leiri (tanssi ja 
taide) 
 
10 jäsenseuraa ja 100 
osanottajaa.  
 
20 000 kävijää 
 
 
 
400 katsojaa, 5 
teatteriryhmää, 2 kurssia, 
20 osanottajaa. 
 
 
20 osallistujaa 
 
 
 
 

Ei toteutunut 
 
75 kerhokertaa,450 osanottajaa. 
Roolipeli, liikunta, askartelu, laulu, 
pelit, tietokoneet ja ilmaisutaito.  
 
11251 käyntiä (yli 900/kk) 
 
 
4758 käyntiä. Kaikki kävijät yht. 
16009. Käyttötunnit (talossa 
toimintaa) 4029 tuntia.  
 
210 osallistujaa (kaikki alle 29v) 
 
 
Toteutettiin 7.4 Siilinjärvellä. 220 
osallistujaa, 20 ryhmää. Kaikki 
osallistuivat videoituun 
tanssihaasteeseen. 
2 ryhmää osallistui (Vehmasmäki ja 
Siilinjärvi). Yhteiskuljetus. 32 
osanottajaa.  
 
Toteutui 5.-9.6. Teemana 
kauhuelokuvan tekeminen. 15 
osanottajaa, 6 ohjaajaa.  
17.6 Palonurmen ns-talolla. 15 
jäsenseuraa, 110 osanottajaa. 
 
Osallistuttiin valmisteluun. 12 000 
kävijää.  
 
 
9.-11.11 Kulttuuriareena 44. 1100 
katsojaa, 3 esiintyjäryhmää, 8 soolo-
teatterikilpailijaa. Voiton vei Maikki 
Korhonen.  
 
13.5 aluetoimisto. 10 osanottajaa.  
 
 
 
 
Tiedotettiin ja osallistuttiin. 
 

 
 
2. Järjestötoiminta 
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Toimenpiteet: Tavoite 
 

Toteuma 

Vapaaehtoistyön palkitseminen 
Nimetään vuoden ohjaaja, 
nuorisoseura, nuorisotyöntekijä ja 
muita palkittavia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuorisoseurafoorumi – kasvua! 
Jäsenyhdistysten kuulemis- ja 
infotilaisuus keväällä ja syksyllä 
Valtakunnallinen Nuorisoseurafoorumi 
Mikkeli 19. – 21.5 
 
Seurojen neuvonta- ja opastuskäynnit  
Tapaamisia tehdään yksin ja yhdessä 
alueneuvottelukunnan kanssa.  
 
Jäsenhallintajärjestelmä 
Päivitetään muutokset ja tarvittaessa 
seurojen toimintatiedot.   
 
Kaatuneiden muistopäivän 
juhlallisuudet 2017, Pielavesi 
Osallistutaan  

5 nuorisoseuralaista ja 5 
nuorisoseuraa palkitaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 osallistujaa, 10 
jäsenyhdistystä. 
 
 
 
 
8 seurakäyntiä, 60 
osallistujaa ja 12 
jäsenyhdistystä. 
 
Kaikki jäsenet ovat 
rekisterissä. 
 
 
Kaikki Pielaveden 9 
nuorisoseuraa ja 
keskusseura 
kunniavartiossa, yleisöä yht. 
200.  

Murtolahden ns (vuoden ns), Eeva 
Jäntti (nuorisoseuralainen), Ilkka 
Aholainen (talkoolainen), Tuula 
Pärnänen ja Hanna Kauhanen (yh- 
teistyökumppani), Sari Hirvonen (kt-
ohjaaja), Tatu Parviainen (ohjaaja), 
Juuso Lökfors (tulokas), Helka 
Pitkänen ja Maija Kuosmanen 
(elämäntyö), Aila Tikkanen, Arja 
Lipponen, Tiina Jaakkola, Anu Jestoi, 
Mia Tuovinen, Seija Niskanen ja 
Jouni Kekkonen (kunniamaininta), 
Anita Jämsén (vuoden mummo),   
Riekkumat (nuorten ryhmä), 
Kuopion tanhuujat (kt-seura), 
Katajamäki (seurantalo). 
 
22.3 Saarela ja 29.11 Västinniemi. 
32 osanottajaa, 12 jäsenyhdistystä.  
 
8 osanottajaa Pohjois-Savosta.  
 
 
27 seurakäyntiä (joista 6 yhdessä 
johtokunnan kanssa), 311 
osallistujaa, 21 jäsenyhdistystä.  
 
90% ilmoitetuista jäsenistä 
rekisterissä.  
 
 
9 nuorisoseuraa, yleisöä 150, 
aluetoimistoa edustivat Aila 
Tikkanen ja Seija Niskanen.  

 
 
 
 
3. Viestintä ja vaikuttaminen 
 
 
 

Toimenpiteet: Tavoite 
 

Toteuma 

Viestintäsuunnitelma 
(tapahtumakohtainen) 
 
 

Viestintäsuunnitelma 
laaditaan aina yhdessä 
muun toiminnan 
suunnittelun kanssa.  

Toteutettiin Moves, LL-leiri, 
110 vuotisjuhlat ja Kallava.  
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Sähköinen jäsentiedote 
Postitettu jäsentiedote 
 
Nuora – intranet 
Sisäinen viestintä/tallennus 
Skype for business 
Neuvottelut/kokoukset 
Some 
FB, Instagram, Twitter,  
 
 
Aluetoimiston kotisivut 
Siirretään liiton uudelle sivustolle 
 
Esittely ja toimintapiste 
Elonkorjuujuhla ja Kevätilo-
lapsiperheiden puistotapahtuma 

300 
50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selkeämmät ja 
helppokäyttöisemmät 
kotisivut.  
Tavoitetaan 100. 

330 
65 
 
Toteutui. 
 
150 neuvottelua/kokousta 
(3-4 viikossa) 
Toteutettiin. 
Aluetoimistolla, 
nuorisotilalla ja tapahtumilla 
omat tilit.  
Toteutettiin.  
 
 
Toteutettiin. n. 100 ihmistä 
tavoitettiin.  
 

 
 
 
 
 
4. Hallinto ja talous 
 
 
 

Toimenpiteet: Tavoite 
 

Toteuma 

Avin avustushakemus lasten ja nuorten 
toimintaan. Avustetaan 
jäsenyhdistyksiä hakemisessa. 
 
Seurantalojen korjausavustushakemus. 
Tiedotetaan ja opastetaan seuroja. 
 
Kuopion kaupungin yleisavustus 
 
 Henkilöstö (Aluetoimisto, nuorisotila ja 
Tuulta uralla-nuorten työkokeilu 
välityömarkkinoilla Esr-hanke)  

5000 euroa avustusta. 
 
 
 
5 nuorisoseuraa hakee 
korjausavustusta.  
 
6000 euroa avustusta 
 
Toiminnanjohtaja, 
toiminnanohjaaja ja 1 
oppisopimuskoulutettava. 3 
htv työllistetyt (palkkatuki, 
työkokeilu, kuntouttavatt.) 

5500 euroa avustusta. 
 
 
 
5 haki ja neljälle 
myönnettiin avustus.  
 
7000 euroa.  
 
Toiminnanjohtaja, 
toiminnanohjaaja (3 kk) 
projektipäällikkö (9 kk), 3 
oppisopimuskoulutettavaa, 
palkkatukityöllistettyjä 12 (6 
htv), työkokeilijoita 35, 
harjoittelijoita 4 

 
5. Liitteet  
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Nuorisoseurat Satakunta 
 

Toimintakertomus 2017 
 

 
 
 
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. 
 
Satakunnassa toimi vuonna 2017 36 nuorisoseuraa, joissa on jäseniä 2471. Monet seuroista 
toimivat kylissä ja alueilla, joissa on vähän asukkaita ja toiminta hiljaista.  
 
Satakunnan Aluetoimiston keskeisimpiä tavoitteita vuodelle 2017 oli kerhotoiminnan 
kehittäminen ja lisääminen ympäri maakuntaa, ohjaajakoulutukseen panostaminen sekä 
maakunnan toiminnan herättely ja yhteistyön vahvistaminen paikallisseurojen kanssa. Tavoitteena 
on kasvattaa jäsenmäärää, erityisesti lisätä 29-vuotiaiden jäsenmäärää. 
 
 
 
1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta  

 
 

Toimenpiteet: Tavoite Toteuma 
 
Kerhotoiminnan käynnistäminen 
Tuetaan seuroja uuden kerhotoiminnan 
käynnistämisessä ja markkinoinnissa. 
 

 
5 uutta kerhoa  
 
 
 

 
Seuroja on tuettu uuden 
kerhotoiminnan 
järjestämiseen 
seurakäyntien ja 
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KNoppi-perusohjaajakoulutus 
Toteutetaan koulutus yhdessä Hämeen 
ja Varsinais-Suomen kanssa 
 
KNoppi-PRO -ohjaajakoulutus 
Toteutetaan ohjaajakoulutus aikuisille 
 
 
 
 
KNoppi-kouluttajakoulutus 
Tiedotetaan jäsenseuroille ja 
osallistutaan valtakunnalliseen 
kouluttajakoulutukseen 
 
 
 
Ohjaajien olohuone 
Järjestetään ohjaajille virkistäytymis- ja 
verkostoitumistilaisuus 
 
 
 
 
Kalkkareitten Kulttuurikeikka 
Järjestetään lasten ja nuorten 
kulttuurikatselmustapahtuma yhdessä 
paikallisseurojen kanssa 
 
 
 
Ramppikuume – Valtakunnalliset 
Nuorisoteatteripäivät 
Toteutetaan valtakunnallinen 
nuorisoteatteritapahtuma 
Kankaanpäähän, tiedotetaan 
tapahtumasta valtakunnallisesti 
 
 
Aloitetaan vuoden 2018 Ramppikuume-
tapahtuman suunnittelu 
 
 
 
Improliiga 
Käynnistetään ja toteutetaan 
Satakunnan Improliiga  
 
 
 

 
 
 
 
 
10 osallistujaa 
Palautteiden keskiarvo 4 
 
 
8 osallistujaa 
Palautteiden keskiarvo 4  
 
 
 
 
2 osallistujaa maakunnasta 
 
 
 
 
 
 
10 ohjaajaa 
 
 
 
 
 
150 osallistujaa 
 
 
 
 
 
 
190 alle 29-vuotiasta 
osallistujaa, 60 talkoolaista 
ja työntekijää, 10 
koulutuspajaa, 6-7 esitystä, 
100 ulkopuolista katsojaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 osallistuvaa ryhmää 
 
 
 
 
 

yhteydenottojen yhteydessä 
ja markkinoitu seurojen 
kerhoja. 
 
 
Ei toteutunut vähäisen 
osallistujamäärän vuoksi. 
 
 
Järjestettiin 7.10. 
Söörmarkussa. 6 osallistujaa. 
Kouluttajina Karoliina Hursti 
ja Iija Filen. 
 
 
Toiminnanjohtaja osallistui 
koulutukseen 17.-19.2. 
Mikkelissä. 
 
 
 
 
Ohjaajien olohuone 
Kalkkareiten Kulttuurikeikka 
-tapahtuman yhteydessä 1.4.  
 
 
 
Kalkkareitten Kulttuurikeikka 
1.-2.4. Eurajoella. Järjestävät 
seurat Eurajoen Ns, Luvian 
Ns ja Kuivalahden Ns. 
Osallistujia 191 kolmesta 
maakunnasta. 
 
Ramppikuume – 
Valtakunnalliset 
Nuorisoteatteripäivät 21.-
23.4.2017 Kankaanpäässä. 
Osallistujia 179, työntekijöitä 
ja talkoolaisia 60.  
 
 
Vuoden 2018 tapahtuman 
suunnittelu aloitettiin 
syksyllä 2017. 
 
 
Siirrettiin vuodelle 2018. 
Suunnittelu aloitettiin 
joulukuussa 2017.   
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Luova lava lapsille -leirit 
Järjestetään vähintään yksi Luova Lava 
Lapsille -leiri. Kannustetaan 
paikallisseuroja järjestämään leirejä.  
 
Luova lava lapsille -kerho 
Käynnistetään Luova lava lapsille -kerho 
ja kannustetaan paikallisseuroja 
kerhojen järjestämiseen  
 
 
100 tapahtumaa, 1000 tarinaa -hanke 
Tiedotetaan hankkeesta ja tuetaan 
seuroja hankkeessa ja tapahtumien 
toteuttamisessa. 
 
AVI-tuki paikalliseen 
harrastustoimintaan 
Haetaan tukea kerhotoiminnan 
järjestämiseen ja koordinoidaan 
avustusta seuroille. Tuetaan ja 
neuvotaan paikallisseuroja tuen 
hakemisessa.  
 
 
 
Nuori Kulttuuri MOVES -tapahtuma 
Osallistutaan maakunnallisen 
tapahtuman järjestämiseen 
 
 
 
Kalenat 
Tiedotetaan tapahtumasta ja 
kannustetaan seuroja osallistumaan 
tapahtumaan.  
 
 
 
 
Valtakunnalliset tapahtumat ja 
koulutukset 
Tiedotetaan seuroja ja osallistutaan 
mahdollisuuksien mukaan talkoolaisina 
 
 
 
 
 
Satakunnan tanssitoimijoiden verkosto 
Kehitetään ja suunnitellaan alueen 
tanssitoimintaa verkoston tapaamisissa 
 

 
1-2 leiriä. 20-40 osallistujaa. 
 
 
 
 
1-2 kerhoa maakunnassa. 
25 osallistujaa. 
 
 
 
 
6 tapahtumaa ja 40 tarinaa 
alueelta 
 
 
 
5 kerhoa, 4 nuorisoseuraa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 ryhmää, 150 osallistujaa, 
100 katsojaa 
 
 
 
 
 
20 kansantanssijaa ja 20 
teatterinharrastajaa 
alueelta osallistuu 
tapahtumaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 osallistujaa 
 
 

Luova lava -leiri 12.-16.6. 
Porissa. 8 osallistujaa. Ulvilan 
Ns:n leiri 26.-30.6. Ulvilassa. 
24 osallistujaa.  
 
 
Kerho Porissa ei toteutunut 
vähäisen osallistujamäärän 
vuoksi. 
 
 
 
Satakunnassa 2 tapahtumaa, 
tarinoita n. 40 
 
 
 
AVI:n tukea haettiin 
aluetoimiston Luova lava -
leiriin ja -kerhoon sekä 
Honkajoen Ns:n lasten 
kansantanssiryhmään. 
Kansantanssiryhmä 
kokoontui muutaman 
kerran. 
 
 
Aluetoimisto osallistui 
aluetapahtuman 
järjestämiseen yhteistyössä 
Eurajoen kunnan kanssa. 
Aluetapahtuma Luvialla 18.3. 
 
 
Satakunnasta osallistujia 
Ulvilan Nuorisoseurasta ja 
Kulttuuriyhdistys Silta ry:stä. 
Tapahtumassa 11 
kansantanssijaa. 
 
 
Valtakunnallisista 
tapahtumista on tiedotettu 
paikallisseuroille. 
Toiminnanohjaaja osallistui 
talkoolaisena Folklandialle, 
Volttiin, Teatterilaivalle ja 
Tanssimaniaan. 
 
 
Verkosto kokoontui 10.12. 
Porissa. 7 osallistujaa.  
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Satakunnan teatteritoimijoiden 
verkosto 
Kehitetään ja suunnitellaan alueen 
teatteritoimintaa verkoston 
tapaamisissa 
 
 
 
Kansainvälinen toiminta 
Tiedotetaan ja kannustetaan seuroja 
osallistumaan kansainvälisiin 
tapahtumiin ja koulutuksiin 

 
25 osallistujaa 

Teatteriverkosto kokoontui 
6.5. Porissa. 9 osallistujaa. 
 
Satakunnan 
teatteriagenttina on 
toiminut Kati Pipinen. 
 
 
Kansainvälisestä toiminnasta 
on tiedotettu seuroille 
aluetoimiston 
tiedotuskanavissa.  

 
 
 
 
2. Järjestötoiminta 
 
 

Toimenpiteet: Tavoite 
 

Toteuma 

 
Nuorisoseurarekisterin ylläpito 
Huolehditaan, että rekisteristä löytyvät 
seurojen ajankohtaiset yhteystiedot, 
toimintatiedot, harrastusryhmät sekä 
aluetoimiston tapahtumat 
 
 
Seurakäynnit 
Tehdään tarvittaessa  
 
 
 
Alueelliset seuratapaamiset 
5 alueellista tapaamista  
 
 
 
Nuorisoseurafoorumi 
Järjestetään teemalla ”kasvu” yhdessä 
Hämeen ja Varsinais-Suomen kanssa.  
 
 
 
Vapaaehtoistoimijoiden muistaminen 
Valitaan vuoden ohjaaja ja palkitaan 
hänet stipendillä, jonka voi käyttää 
koulutukselliseen toimintaan 
 
 
 
 

 
rekisteri ajan tasalla 
 
 
 
 
 
 
6 seuratapaamista, 
osallistujia 50 hlö 
 
 
 
5 tapaamista, osallistujia 
60 hlö 
 
 
 
osallistujia 100 hlö 

 
Seuroja on kehotettu pitämään 
rekisteri ajan tasalla. 
Toiminnanohjaaja on 
päivittänyt rekisteriä tarpeen 
mukaan. 
 
 
Seuratapaamisia järjestettiin 
yksittäisiin seuroihin tarpeen 
mukaan. Vuoden aikana 3 
yksittäistä seuratapaamista.  
 
5 alueellista seuratapaamista, 
joissa 33 osallistujaa 16:sta 
seurasta. 
 
 
Kasvufoorumi yhdessä Hämeen 
ja Varsinais-Suomen kanssa 
järjestettiin Suttilan 
Nuorisoseurantalolla 11.3. 
Osallistujia 17. 
 
 
Vuoden ohjaajaksi valittiin 
kansantanssiohjaaja Terhi Virta, 
Eurajoen Ns.  
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Järjestötoiminta 
Osallistutaan järjestön yhteisiin 
tapaamisiin ja koulutuksiin 

Aluetoimiston työntekijä on 
osallistunut työntekijäpäiville ja 
muihin järjestön yhteisiin 
tapaamisiin ja koulutuksiin. 

 
 
 
3. Viestintä ja vaikuttaminen 
 

Toimenpiteet: Tavoite 
 

Toteuma 

 
Viestintästrategia ja graafinen ilme 
Noudatetaan liiton viestintästrategiaa 
ja graafista ilmettä kaikissa julkaisuissa 
 
 
Aluesanomat -jäsenlehti 
Toimitetaan jäsenlehteä ja 
koordinoidaan lehden taitto sekä 
materiaalit yhdessä Hämeen kanssa 
 
NUORA-Intranet 
Arkistoidaan asiakirjoja ja käytetään 
sisäisen viestinnän välineenä 
 
Sähköinen kuukausitiedote 
Lähetetään kuukausittain, kootaan 
alueelliset ja valtakunnalliset 
ajankohtaiset asiat 
 
 
 
Nettisivut 
Ylläpidetään ja päivitetään aktiivisesti 
kahta nettisivua: 
www.satakunnannuorisoseurat.fi ja 
www.ramppikuume.net 
 
 
Sosiaalinen media  
Ylläpidetään ja päivitetään aktiivisesti 
kahta Facebook-sivua (Satakunnan 
Nuorisoseurat ja Ramppikuume) ja 
kahta Instagram-tiliä 
(satakunnannuorisoseurat ja 
ramppikuume) 
 
 
Paikallisseurojen viestintä 
Tuetaan paikallisseuroja viestinnässä ja 
autetaan tarvittaessa 
viestintämateriaalien tuottamisessa 

 
 
 
 
 
 
 
4 lehteä, 430 
vastaanottajaa 
 
 
 
aktiivisessa käytössä 
 
 
 
11 tiedotetta, 160 
vastaanottajaa 
 
 
 
 
 
ajankohtaiset sivut, joilla 
informatiivista ja 
mielenkiintoista sisältöä 
 
 
 
 
100 uutta tykkääjää sekä 
Satakunnan Nuorisoseurat 
että Ramppikuume-sivuilla 
sekä 50 uutta seuraajaa 
satakunnannuorisoseurat-
Instagramissa ja 70 uutta 
seuraajaa ramppikuume-
Instagramissa 
 
 
 

 
Viestintästrategiaa ja graafista 
ilmettä on noudatettu kaikissa 
aluetoimiston julkaisuissa. 
 
 
Aluesanomat ilmestyi vuoden 
aikana 4 kertaa. Vastaanottajia 
442.  
 
 
NUORA-Intranettiin on 
arkistoitu asiakirjoja ja käytetty 
sisäisen viestinnän välineenä. 
 
 
Sähköinen kuukausitiedote 
ilmestyi 11 kertaa, n. 160 
vastaanottajaa. Tiedote 
lähetettiin yhdessä Hämeen ja 
Varsinais-Suomen kanssa. 
 
 
Aluetoimisto on ylläpitänyt 
kahta nettisivua: 
www.satakunnannuorisoseurat.
fi ja www.ramppikuume.net 
 
 
 
Aluetoimisto on ylläpitänyt 
kahta Facebook-sivua 
(Satakunnan Nuorisoseurat ja 
Ramppikuume) ja kahta 
Instagram-tiliä 
(satakunnannuorisoseurat ja 
ramppikuume) 
 
Paikallisseuroille on annettu 
viestintävinkkejä ja tuettu 
viestinnässä.  
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Kesäteatteriesite 
Kootaan ja toteutetaan alueen 
kesäteatteriesite 
 
SuomiAreena 
Osallistutaan SuomiAreenaan yhdessä 
liiton kanssa 
 
 
 
 
 
 
 
Nuori Pori harrastaa 
Osallistutaan Porin seudun 
harrastusmessuille yhdessä 
paikallisseurojen kanssa. 
 
 
Muut tapahtumat ja messut 
Osallistutaan alueen tapahtumiin ja 
messuihin mahdollisuuksien mukaan 
 

 
 
ilmoitukset 12 teatterilta, 
joista 6 nuorisoseuroja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 paikallisseuraa mukana 

 
 
Ei toteutunut.  
 
 
Kansalaistorin paikka yhdessä 
liiton kanssa 10.-14.7. Mukana 
myös Ulvilan Ns yhtenä 
päivänä. Pisteellä 
markkinointiin alueellista 
toimintaa ja tehtiin 
nuorisoseuratoimintaa 
tunnetuksi. 
 
 
Aluetoimisto osallistui Nuori 
Pori harrastaa -tapahtumaan 
19.8. Mukana Teatteri Ulpu, 
Ulvilan Ns, Porin Ns 
 
 
Muihin tapahtumiin ei 
osallistuttu. 

 
4. Henkilöstö ja talous 
 
 

Toimenpiteet: Tavoite 
 

Toteuma 

 
Toimisto 
Toimisto sijaitsee osoitteessa 
Hallituskatu 6, 28100 Pori 
 
 
 
Henkilöstö  
Aluetoimistossa työskentelee 
toiminnanjohtaja 
 
 
 
Teatterin osaamiskeskus 
Toiminnanjohtaja osallistuu Suomen 
Nuorisoseurojen teatterin 
osaamiskeskuksen työskentelyyn 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toimisto sijaitsee osoitteessa 
Hallituskatu 6, 28100 Pori. 
Toimistotila asetettiin 
myyntiin syksyllä 2017. 
 
 
Aluetoimistossa työskenteli 
toiminnanjohtajana 2.3. asti 
Karoliina Hursti. 3.3. lähtien 
työnimeke oli 
toiminnanohjaaja. 
 
Toiminnanjohtaja/toiminnano
hjaaja osallistui teatterin 
osaamiskeskuksen 
työskentelyyn ja mm. 
Teatterilaiva-tapahtuman 
tekemiseen. 
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Rahoitus 
Haetaan aktiivisesti rahoitusta eri 
lähteistä, kehitetään varainhankintaa ja 
seurataan taloutta.  

 
 
 
 
 
vakaa talous, aktiivinen 
varainhankinta 
 
 
 
 

Toiminnanohjaaja osallistui 
myös Harrastustoiminnan 
tuki-verkoston työskentelyyn. 
 
 
Aluetoimisto haki apurahoja 
Taiteen edistämiskeskukselta 
ja Aluehallintovirastolta. 
Apurahaa saatiin 
Aluehallintovirastolta 2100 
euroa.  
Isoin talousrasite on 
toimistotila, jonka korkea 
vuokra  
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Nuorisoseurat Uusimaa 

Toimintakertomus 2017 
 
 
 
Johdanto 
 
Aluetoimistojen tehtävänä on toimia paikallisten nuorisoseurojen tukena Nuorisoseurastrategian 
mukaisesti sekä kehittää ja mahdollistaa alueella tehtävää kulttuurista lapsi- ja nuorisotyötä.  
 
Aluetoimiston toimintaa ohjaa nuorisoseurastrategia ja kolmivuotisohjelma. 
 
Uudenmaan aluetoimisto palvelee jäsenseurojaan Uudenmaan alueella. Aluetoimiston rinnalla 
alueella toimii Stadin Nuorisoseurat ry, joka keskittyy toimintaan Helsingissä. 
 
Stadin Nuorisoseurat ry:n järjestöllinen toiminta on osa Uudenmaan aluetoimiston toimintaa. 
Tämän lisäksi Stadin Nuorisoseurat ry:llä on oma toimintasuunnitelma. 
 
Uudenmaan aluetoimiston tavoitteena vuonna 2017 on: 
   

1. Luova lava toiminnan kehittäminen leiristä kerhoksi 

2. Toiminnan markkinoinnin terävöittäminen myös uusille kohderyhmille 

3. Panostamme jäsenten kuulemiseen ja osallisuuden lisäämiseen. Uskallamme myös kokeilla 
rohkeasti uutta. 

4. Panostamme kerhotoimintaan 

5. Huolehdimme siitä, että meillä on osaavat ohjaajat 
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1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta  

 
Toimenpiteet: Tavoite Toteuma 
Luova lava -kerhotoiminnan 
kehittäminen ja tukeminen 
Osallistutaan kerhojen organisointiin 
Helsingissä ja käynnistetään 
tarvittaessa itse kerhoja. 
 
 
Luova lava –kerhotoiminnan oppaan 
tekeminen. 
Markkinointimateriaalin tuottaminen. 
Näytetuntien tarjoamisen, 
kaverikerhojen ja avointen ovien viikon 
mallintaminen ja valmiin tekstipohjan 
tekeminen. 
 
Kannustetaan seuroja perustamaan 
Tempoa Tenaviin 
musiikkiliikuntaryhmiä ja muita alle 
kouluikäisten ryhmiä. 
 
Järjestetään Luova lava –päiväleirejä.  
Autetaan seuroja järjestämään luova 
lava lapsille päiväleirejä, joista 
tavoitteena on saada uusia lapsia 
mukaan luova lava kerhotoimintaan. 
 
 
Järjestetään vauvasirkusryhmiä. 
Tuotetaan vauvasirkusopas seurojen 
käyttöön. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ylläpitää nykyiset kerhot 
ja käynnistää 5 uutta 
kerhoa. 
 
 
 
Opas tehty. 
 
 
Materiaali tehty. 
 
Materiaali tehty. 
 
 
Käynnistää 2 uuteen 
seuraan tempoa tenaviin 
toimintaryhmiä 
 
 
Järjestetään 15 Luova lava 
–päiväleiriä. 4 
paikallisseurassa 
järjestetään luova lava –
päiväleirejä.  
 
 
Ryhmiä järjestetään 5 
kappaletta.  
Opas julkaistu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Keväällä jatkettiin kolmen luova lava 
kerhon toimintaa Helsingissä. Syksyllä 
yritettiin käynnistää 9 uutta kerhoa, 
joista käynnistyi 6 uutta Luova Lava 
teatterikerhoa Helsinkiin.  
 
Vuoden ajan on kehitetty Luova Lava 
kerhotoiminnan malleja seurojen 
käyttöön.  
 
 
 
 
 
Karjalan nuorille perustettiin useita 
vanhempi-lapsiryhmiä, jotka sitten 
ohjaajan koulutuksen jälkeen 
muuttuivat tempoa tenaviin ryhmäksi.  
 
Helsingissä leirit on keskitetty Stadin 
Ns:n järjestämäksi ja yhteistyötä 
tehdään Siltamäen Ns:n kanssa. 
Uudenmaan alueella leirejä 
järjestettiin Klaukkalassa, Kerkkoossa 
ja Pornaisten pohjoisessa Ns:ssa.  
 
Keväällä Stadin NS käynnisti 
Munkkivuoren lisäksi Viikissä 
vauvasirkusta. Kevään aikana 
järjestettiin 11 ryhmää, joihin 
osallistui yhteensä 91 perhettä. 
Opettajana toimi Riikka Pentinsaari. 
Syksyllä ryhmiä järjestettiin 5 kpl ja 
niissä oli perheitä 39. Opettajana 
toimi Maria Krestjanoff. Syksyllä 
käynnistettiin järjestelyt myös siihen, 
että keväällä vauvasirkusta pidetään 
myös Maunulassa. Opasta ei tehty.  
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Ohjaajakoulutus 
Tehdään alueen ohjaajille 
koulutustarvekysely. 
 
 
Knoppi-perusohjaajakoulutus 
yhteistyössä Etelä-Hämeen kanssa.  
 
 
 
Knoppi Pro- ohjaajakoulutus Luova Lava 
ohjaajille  
 
 
 
 
 
Knoppi kouluttaja -koulutus 
 
 
 
 
 
 
Leiriohjaajakoulutus Sysmässä 
 
 
 
 
Vauvasirkusvirikekurssi ohjaajille 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kouluikäisten tanssivirikemateriaali-
kurssi 
 
 
 
 
Kuvaa! –kurssi 
Järjestetään kolme lyhytkurssia nuorille 
valo/videokuvauksesta 
 
 
 

 
Kysely tehty. 
 
 
 
Tavoitteena 16 uutta alle 
29-vuotiasta ohjaajaa 
palautteen keskiarvo 3 
asteikolla 1-4. 
 
Kaikki noin 30 Luova Lava 
ohjaajaa käy koulutuksen 
 
 
 
 
 
Alueelta osallistuu 
kurssille 2 henkilöä.  
 
 
 
 
 
Kaikki noin 10 leiriohjaajaa 
joista 4 on alle 29-
vuotiaita osallistuu 
koulutukseen 
 
Koulutukseen osallistuu 
10 kurssilaista 
palautteen keskiarvo 3 
asteikolla 1-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koulutukseen osallistuu 
10 kurssilaista 
palautteen keskiarvo 3 
asteikolla 1-4 
 
 
Kurssit järjestetty 
 
 
 
 

 
Koulutustarpeita selvitettiin eri 
tapahtumien yhteydessä. Erillistä 
kyselyä ei tehty. 
 
Syksyn kurssi käynnisty 24-26.11. 
Munkkivuoressa, johon osallistui 15 
nuorta. Kouluttajina toimivat Pirita 
Laiho ja Joonas Pokkinen.  
 
Kaikki 26 Luova Lava ohjaajaa kävivät 
koulutuksen. Lisäksi 9-luokkalaisille 
järjestettiin KNoppi-koulutus. 
Koulutukseen osallistui kaikki 11 
nuorta ohjaajaa. Yhteensä ohjaajia 
koulutettiin 37 henkilöä.  
 
Kouluttajakoulutus järjestettiin 17-
19.2. Mikkelissä. Valtakunnallisen 
koulutuksen järjestelyistä vastasi 
toiminnanohjaaja. Uudenmaan 
alueelta koulutukseen osallistui Satu 
Inkiläinen sekä Pirita Laiho ja Iija Filen.  
 
Koulutusta ei järjestetty, koska lähes 
kaikki leiriohjaajat olivat edelliskesän 
leirillä.  
 
 
Koulutus järjestettiin Munkkivuoressa 
29.10. Koulutukseen osallistui 7 
kurssilaista. Kouluttajana toimi Katja 
Timlin. Syksyn aikana saatiin valmiiksi 
koulutusmateriaali kurssia varten.  
 
Täydennyskoulutus 
vauvasirkusohjaajille järjestettiin 
Munkkivuoressa 26.3. Koulutukseen 
osallistui 6 henkilöä. Kouluttajana 
toimi Katja Timlin.  
 
 
Koulutusta ei pidetty, koska materiaali 
ei valmistunut.  
 
 
 
 
Varsinaista kuvaa kurssia ei 
järjestetty. Naumin leirillä tehtiin 
leirivideoita ja kuva-työpaja 
järjestettiin yhdessä Annantalon 
kanssa Ruuti expo tapahtumaan 
Helsingin kaupungin talolle.  
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Startti- ja virikekurssit 
Järjestetään seurojen tarpeen mukaan 
tanssin ja teatterin starttikursseja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harrastusalakohtaiset 
ohjaajakoulutukset 
Tiedotetaan osaamiskeskusten 
järjestämistä harrastusalakohtaisista 
ohjaajakoulutuksista. 
 
 
Ohjaajahuolto 
Järjestetään ohjaajien olohuone.  
 
 
 
 
Järjestetään ohjaajien ja 
luottamishenkilöiden koulutus- ja 
virkistysmatka.  
 
Tanssi- ja teatteritoimijoiden 
tapaamiset 
Järjestetään Etelä-Hämeen ja 
osaamiskeskusten kanssa yhteistyössä 
harrastusalakohtaiset 
ohjaajatapaamiset.  
 
 
Tapahtumat 
 
Suomi sata 
Kerätään lapsilta ja nuorilta tarinoita 
Suomesta. 
Tuetaan seuroja lasten ja nuorten 
tapahtumien järjestämisessä. 
Tiedotetaan Suomi sata –hankkeesta. 
 
 
 
 
 

 
 
Koulutuksiin osallistuu 10 
kurssilaista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 ohjaajaa osallistuu 
vuoden aikana 
harrastusalakohtaisiin 
koulutuksiin. 
 
 
15 ohjaajaa osallistuu 
tapaamiseen 
palautteen keskiarvo 3,5 
asteikolla 1-4. 
 
30 henkilöä osallistuu. 
 
 
 
 
 
Tapaamisiin osallistuu 15 
henkilöä. 
 
 
 
 
 
 
 
Tarinoita kerätään 120 
kappaletta. Lapset ja 
nuoret järjestävät 8 
tapahtumaa.                             
 
 
 
 
 
 

 
 
4.2. järjestettiin Klaukkalassa Knoppi 
Pro koulutus aikuisille, johon osallistui 
3 eri seurasta yhteensä 8 henkilöä. 
Kouluttajina toimivat Pirita Laiho ja 
Iija Filen.  
 
 
6-8-vuotiaiden ohjaajille tarkoitettu 
Vauhtisirkusvirikekurssi pidettiin 11.3. 
Munkkivuoressa. Koulutukseen 
osallistui 9 henkilöä. Kouluttajana 
toimi Taija Kummelus-Eskelinen.  
 
 
 
Valtakunnallisista 
ohjaajakoulutuksista tiedotettiin 
jäseniä sähköisten tiedotteiden avulla.  
 
 
 
Ohjaajien olohuone järjestettiin 22.4 
Tapanilan erän tiloissa. 7 ohjaajaa 
osallistui tapaamiseen  
 
 
25 henkilöä osallistui Ohjaajien ja 
luottamushenkilöiden matkaan 
Berliiniin 13-15.10.  
 
 
 
Tapaamisia ei järjestetty.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarinoita kerättiin vuoden aikana mm 
Reaktorissa, Ruudissa, Malmin 
harrastemessuilla, koulurauhan 
julistustapahtumassa 24.8., kaikilla 
kesäleireillä, Tanssirallissa, Kerkkoon 
Nuoskassa ja Klaukkalan seurisleirillä. 
Lisäksi tarinoita kerättiin seurojen 
omissa tapahtumissa ainakin 
Karkkilassa ja Röykässä. Uudenmaan 
alueelta kertyi yhteensä 382 tarinaa ( 
1013 yhteensä)  
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Maakunnallinen tanssiralli  
Järjestetään lasten ja nuorten 
maakunnallinen 
tanssikatselmustapahtuma . 
 
Lasten kesäleiri Naumissa  
Järjestetään perinteinen telttaleiri 
yhteistyössä Etelä-Hämeen kanssa. 
 
 
Lasten ja nuorten kulttuurisen 
nuorisotyön toimintapäivät  
Järjestetään poikkitaiteelliset 
toimintapäivät Munkkivuoressa kaikille 
alueen lapsille ja nuorille.  
 
Valtakunnalliset tapahtumat 

• Folklandia Hki-Tallinna 
 
 
 

• Kalenat 
 
 
 
 
 
 

 
•  Kääntöpiiri  

 
 
 
 
 
 
 

Kannustetaan seuroja osallistumaan 
liiton tapahtumiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Katselmukseen osallistuu 
lasten ja nuorten 8 
ryhmää uudeltamaalta 
 
 
Leirille osallistuu 50 lasta 
keskiarvo on 3 asteikolla 
1-4 
 
 
 
Tapahtumaan osallistuu 
200 alueen lasta, nuorta ja 
vanhempaa. 
 
 
50 henkilöä osallistuu 
Uudeltamaalta. 
 
 
80henkilöä osallistuu 
tanssin osalta 
Uudeltamaalta. 
 
 
 
 
 
5 henkilöä osallistuu. 
 
 
 
 
 
 
 
Seurat osallistuvat 
tapahtumiin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tapahtuma-avustusta 100-500 euroa 
lasten ja nuorten suunnittelemiin 
tapahtumiin sai 27 tapahtumaa 11 eri 
uusmaalaisesta seurasta.  
 
 
Maakunnalliseen tanssiralli-
katselmukseen osallistui 5 
uusmaalaista lasten ja nuorten 
ryhmää.  
 
Leiri pidettiin suunnitellusti 27.6-30.6. 
Leirille osallistui 45 lasta  
Ohjaajia oli yhteensä 10 henkilöä.  
 
 
 
Osallistuttiin 23.9. Munkinseudun 
yhteiseen toimintapäivään ja 
järjestettiin toimintapäivässä työpaja.  
 
 
100 henkilöä osallistui risteilylle. 
Toiminnanohjaaja osallistui 
tapahtuman järjestelyihin ja risteilylle.  
 
Volttiin osallistui Karjalan Nuorten, 
Kerkkoon ja Klaukkalan 
Nuorisoseuroista lapsia ja nuoria. 
Toiminnanohjaaja osallistui 
kuljetusten järjestelyyn sekä itse 
tapahtumaan ja toiminnanjohtaja 
osallistui itse tapahtumaan.  
 
1-2.9. järjestettyyn kääntöpiiriin 
osallistui alueen edustajina Sini 
Hirvonen, Siiri Suoniemi, Sara 
Suoniemi sekä Jaana Inkiläinen. Lisäksi 
toiminnanohjaaja – ja johtaja 
osallistuivat tapahtumaan.  
 
 
Tanssimaniaan osallistui Karjalan 
Nuorten, Katrillin ja Klaukkalan 
nuorten ryhmiä. Toiminnanohjaaja- ja 
johtaja osallistuivat tapahtumaan.  
Teatterilaivalle osallistui ryhmiä 
Klaukkalasta ja Pornaisten pohjoisesta 
nuorisoseurasta.  
Tanssimyllytapahtuma järjestettiin 
31.3-2.4. Tampereella. Karjalan 
Nuorten Kärri nimettiin yli 55-
vuotiaiden sarjassa mestaruussarjaan. 
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Osallistumme järjestön 
iltapäivätoimintaverkon työskentelyyn 
ja iltapäivätoiminnan kehittämiseen 
 
Hankkeet 
 
Haetaan ja selvitetään mahdollisuuksia 
lasten ja nuorten kulttuurisen 
harrastustoiminnan tukemiseksi eri 
hankkeiden avulla 
 
 
Kansainvälinen toiminta 
 
Tiedotuksen keinoin tuodaan seurojen 
tietoon kansainvälisen toiminnan 
mahdollisuuksia. 
 
Tuetaan seuroja osallistumaan CIMO:n 
Youth in action ohjelman 
mahdollisuuksiin. 
 
Stadin Nuorisoseura ry 
 
Stadin Nuorisoseurat ry toimii 
Munkkivuoren nuorisotalon sekä 
lakisääteisen iltapäiväkerhon 
ylläpitäjänä Helsingissä. 

 
 
 
 
 
 
Osallistuttu 
 
 
 
 
 
Haetaan vähintään 2 eri 
hanketta 
 
 
 
 
 
 
Tiedotettu 
 
 
 
Vähintään yksi seura 
osallistuu. 

Yleisessä sarjassa Katrilli nimettiin 
mestaruussarjan. 15-20-vuotiaiden 
sarjassa Klaukkalan Ns:n Kuohu 
nimettiin taitosarjaan.  
 
 
Osallistuttu. Toiminnanjohtaja toimii 
verkoston vastuuhenkilönä.  
 
 
 
 
Vuoden aikana haettiin rahoitusta 
Leipää ja kulttuuria -hankkeelle ja 
taloustaito -hankkeelle. Valitettavasti 
rahoitusta ei saatu. 
 
 
 
 
Kansainvälisen toiminnan 
mahdollisuuksista tiedotettiin osana 
muuta tiedotusta.  
 
Ohjelmasta tiedotettiin osana muuta 
tiedotusta.  
 
 
 
 
Stadin Nuorisoseurat ry ylläpiti 
iltapäiväkerhoa sekä nuorisotaloa. 
Vuoden aikana nuorisotalon ylläpito 
kilpailutettiin ja sitä jatkettiin 1.7. 
alkaen kilpailutettuna toimintana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Järjestötoiminta 
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Toimenpiteet: Tavoite 
 

Toteuma 

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

 
Nuorisoseurafoorumi 
Järjestetään nuorisoseurafoorumi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kaikkien tiedot ovat 
ajantasaiset. 
Puheenjohtajat ja sihteerit 
100% 
 
 
Palautusprosentti 100% 
 
 
 
Seurat lisäävät jäsentietonsa 
rekisteriin. 
 
 
 
 
Esitykset tehty. 
 
 
 
 
 
Tunnustukset valittu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansio- ja tunnustusmerkkejä 
haettu. 
 
 
 
 
 
Tapahtumaan osallistuu 15 
osallistujaa. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Seuroja on kannustettu ja 
muistutettu päivittämään 
rekisterin yhteystietoja. Lisäksi on 
tietoja päivitetty seurojen tietoja 
myös seurojenpyynnöstä.  
 
Toimintatiedot saatiin kaikilta 
seuroilta nuorisoseurarekisteriin.  
 
 
Vuoden aikana päivitettiin 
tunnuksia ja autettiin seuroja 
rekisterin käytössä. Lisäksi 
kannustettiin antamaan palautetta 
uutta rekisteriä varten.  
 
Nuorisoyhteistyö Allianssin Nuori 
toimija tunnustuksen sai Karjalan 
Nuorten ohjaaja Sini Hirvonen.  
 
 
 
Vuoden nuorisoseuraksi valittiin 
Pornaisten pohjoinen 
Nuorisoseura.  
Vuoden nuorisoseuralaiseksi 
valittiin Valo Aatrokoski Röykästä.  
Vuoden ohjaajaksi valittiin Petra 
Komonen.  
Vuoden hermanniksi valittiin Pertti 
Asikanius.  
Vuoden hermanskaksi valittiin 
Maija Kreijula.  
 
Merkeistä tiedotettiin ja 
tarvittaessa opastettiin seuroja  
 
 
 
 
 
Alueellinen nuorisoseurafoorumi 
järjestettiin kevätkokouksen 
yhteydessä 25.3. Kytäjä Golfilla ja 
sinne osallistui 10 
kokousedustajaa 5 jäsenseurasta.  
 
Toiminnanjohtaja ja –ohjaaja 
osallistuivat valtakunnalliseen 
nuorisoseurafoorumiin 20-21.5. 
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Koulutukset 
 
Järjestetään Tervetuloa nuorisoseuraan 
–koulutus uusille luottamushenkilöille 
ja johtokuntalaisille. 
 
 
Tarjotaan tarpeen mukaan järjestötyötä 
tukevaa koulutusta mm. 
järjestyksenvalvojakurssi, 
ensiapukurssi. 
 
Osallisuusosaaminen 
Tuetaan seurojen osallisuusosaamista 
tuotettavan materiaalin avulla. 
 
 
 
Tuotetaan valmis palautelomake 
seurojen käyttöön. 
Seurakäynnit 
toteutetaan vuoden aikana alueelliset 
seurakäynnit 
 
 
 
 
 
 
 
Tarvittaessa tehdään seurakäyntejä 
myös yksittäisiin seuroihin. 
 
 
 
 
 
 
Joka seuraan ollaan ainakin kerran 
vuodessa yhteydessä jollakin tavalla 
esimerkiksi soittamalla tai 
sähköpostilla. 
 
Kuullaan ja kuunnellaan seurojen 
tarpeita ja haasteita. 
 
 
 
 
Puolletaan seurantaloavustus-
hakemuksia järjestön strategian 

 
 
 
 
 
Koulutuksiin osallistuu 10 
henkilöä 
 
 
 
Koulutuksia järjestetty 
vähintään yksi. 
 
 
 
Materiaali tuotettu. 
 
 
 
 
 
Lomake tehty. 
 
 
21 seuraa osallistuu 
alueellisiin tapaamisiin. 
 
 
 
 
 
 
 
Tehdään 6 seurakäyntiä. 
 
 
 
 
 
 
 
Seuroihin oltu yhteydessä. 
 
 
 
 
Seuroja kuultu. 
 
 
 
 
 
Avustukset puollettu. 

Mikkelissä. Lisäksi foorumiin 
osallistui luottamushenkilöitä 4 eri 
paikallisseurasta  
 
 
1.3. Järjestettiin tervetuloa 
nuorisoseuraan koulutus 
Tikkurilassa. Koulutukseen 
osallistui 6 henkilöä.  
 
Muita koulutuksia ei järjestetty. 
 
 
 
 
Osallisuusosaamista jaettiin suomi 
100 -hankkeen avulla. 
 
 
 
 
Lomaketta ei tehty. 
 
 
Alueellisia seurakäyntejä tehtiin 
vuoden aikana 3 kappaletta, joihin 
osallistui 14 seurasta yhteensä 32 
henkilöä. Paikalla oli toimin-
nanjohtaja, toiminnanohjaaja sekä 
opintokeskuskansalaisfoorumin 
koulutussuunnittelija Eija 
Majoinen.  
 
Vuoden aikana tehtiin yksittäisiä 
seurakäyntejä 8.1 Klaukkalan NS, 
18.1. Karjalan Nuoret, 2.2. Karjalan 
Nuoret, 13.2 Karkkilan 
Nuorisoseura ja 10.11 Siltamäen 
Ns. Tikkurila seuran 100.v. juhlissa 
edustajia oli kaksi henkilöä. 
 
Vuoden aikana seuroja tavattiin 
useaan kertaan esimerkiksi 
tapahtumissa.  
 
 
Seuroja kontaktoitiin soittamalla ja 
sähköpostitse sekä sosiaalisen 
media avulla. Myös tapahtumissa 
ja muissa tilaisuuksissa kohdattiin 
toimijoita.  
 
Seurantalon korjausavustusta haki 
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mukaisesti. 
 
Hankkeet 
 
Leipää ja kulttuuria –hanke 
Aloitetaan leipää ja kulttuuria –hanke, 
mikäli hankehakemus hyväksytään. 
 
Toteutetaan ja selvitetään 
mahdollisuuksia seuratoiminnan 
tukevien hankkeiden toteutukseen. 
 
Valtakunnalliset koulutustapahtumat 
Työntekijät osallistuvat 
työntekijäpäiville ja liiton valtuuston 
kokouksiin tai muihin 
koulutustilaisuuksiin. 

 
 
 
 
Hanke saatu ja aloitettu. 
 
 
 
Haettu vähintään yhtä 
hanketta. 
 
 
 
Osallistuttu 
työntekijätapaamisiin ja 
valtuuston kokouksiin. 

kolme seuraa ja avustuksia 
puollettiin järjestön ohjeistuksen 
mukaan.  
 
Hankkeelle ei myönnetty 
rahoitusta. 
 
 
Seuratoiminnan tukemiseen 
haettiin hanketta Uudenmaan 
liitolta, mutta rahoitusta ei 
myönnetty. 
 
Toiminnanjohtaja ja –ohjaaja 
osallistuivat työntekijäpäiville 7-
9.2. Helsingissä sekä sekä 5-7.9 
Mikkelissä. Toiminnanjohtaja 
osallistui valtuuston kokouksiin 
18.-19.11. Ja 21.5.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Viestintä ja vaikuttaminen 
 
 
Toimenpiteet:  Tavoite 

 
Toteuma 

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

Kaikessa viestinnässä 
noudatetaan ohjeistusta. 
 
Materaali toimitettu. 
 
 
 
 
 
Suunnitelma laadittu. 
 
 

Viestinnässä ja markkinoinnissa 
hyödynnetään liiton valmiita pohjia.  
 
Viestintää tehdään 
suunnitelmallisesti ja oikea-
aikaisesti. Luova lava -päiväleireistä 
sekä leiristä painatettiin erilliset 
mainokset. Luova lava –toiminnasta 
teetettiin kangaskassi.  
Viestinnän ja markkinoinnin 
pohjana on liiton yhtenäinen ilme ja 
logot. Lisäksi eri tapahtumista 
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Selvitetään mahdollisuutta palkata 
media-assistentti viestinnän tueksi. 
 
 
 
Julkaistaan 4 Uutismaa –lehteä yhdessä 
Etelä-Hämeen nuorisoseurojen kanssa. 
 
 
 
 
Julkaistaan Sähköinen Uutismaa –
tiedotetta 11 kertaa vuoden 2017 
aikana. 
 
 
 
Lähetetään kaksi kertaa vuodessa 
ohjaajatiedote postitse. 
 
 
Huolehditaan Internet –sivuille 
ajankohtaiset tiedot toiminnasta. 
 
 
Huolehditaan Facebook –sivuille 
ajankohtaiset tiedot toiminnasta. 
 
 
 
Tuetaan seuroja omien www-sivujen ja 
Facebookin kanssa.  
 
 
 
 
Tuotetaan kesäteatteriesite keväällä. 
 
 
Osallistutaan ja näytään eri 
harrastusalojen esittelytapahtumissa: 
Reaktori –hiihtolomatapahtuma  
Ruuti  Expo  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Media-assistentti palkattu. 
 
 
 
 
Lehti ilmestynyt. 
 
 
 
 
 
Uutismaatiedote menee 
kaikille Uudenmaan 
luottamushenkilöille, joiden 
osoite löytyy rekisteristä. 
 
 
Ohjaajaposti lähtee 150 
osoitteeseen. 
 
 
Tiedot ajantasalla. 
 
 
 
Julkaistaan vähintään joka 
viikko jotain. 
 
 
 
Tukea markkinoitu. 
 
 
 
 
 
Esitteessä on vähintään 5 
kesäteatterin ilmoitus. 
 
 
 
Osallistuttu tapahtumiin ja 
saatu 200 kontaktia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

laaditaan erilliset ilmeet ja niiden 
mukainen materiaali.  
 
Media-assistentti toimi seurojen 
tukena viestinnässä ja 
markkinoinnissa.  
 
 
Uutismaa-lehti julkaistiin 4 kertaa 
vuoden aikana yhteistyössä Etelä-
Hämeen kanssa.  
 
 
 
Sähköinen Uutismaa -tiedote 
menee kaikille Uudenmaan 
luottamushenkilöille, joiden osoite 
löytyy rekisteristä. Vuoden aikana 
julkaistiin 5 sähköistä tiedotetta.  
 
Ohjaajaposti lähetettiin 186 
osoitteeseen helmikuussa ja 
syyskuussa.  
 
Sivut päivitettiin säännöllisesti ja 
niiltä löytyi ajantasainen tieto 
toiminnasta.  
 
Facebook –sivuille päivitettiin 
ajantasaiset tapahtumat sekä niillä 
julkaistiin kuvia tapahtumista. 
Vuoden lopulla sivuilla oli 217 
tykkääjää.  
Media-assistentti toimiseurojen 
tukena viestinnässä. 
Seurakäynneillä kerrottiin seuroilla 
mahdollisuudesta omaan logoon ja 
liiton valmiista tiedotepohjista.  
 
Kesäteatteriesitettä ei tehty.  
 
 
 
 
23.2. osallistuttiin Helsingin 
kaupungni hiihtolomaviikon 
tapahtumaan Reaktoriin 1000-
tarinaa pisteellä.  
12.10 osallistuttiin Helsingin 
kaupungin vaikuttamistapahtumaan 
Ruuti Expoon yhteisellä työpajalla 
Annantalon kanssa.  
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Osallistutaan tarpeen mukaan 
seminaareihin ja 
yhteistyökumppaneiden tapaamisiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markkinoidaan tapahtumia ja kursseja 
myös muille järjestöille. 
 
 
 
 
Osallistutaan Nuori 2017 –
tapahtumaan. 
 
 
 
 
Toimitaan tiiviissä yhteistyössä Stadin 
Nuorisoseurat ry:n kanssa, joka hoitaa 
suhteita mm Helsingin kaupungin eri 
toimijoihin. 
 
 
 
 
 
Lastenkulttuurin osaamiskeskus on osa 
Uudenmaan aluetoimiston toimintaa. 

Osallistuttu vähintään 
kolmeen tapahtumaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tapahtumia markkinoitu. 
 
 
 
 
 
Osallistuttu. 

Toiminnanjohtaja- ja ohjaaja 
osallistuvat nuorisotyön 
tulevaisuusfoorumiin 10.10. Sekä 
lasten kulttuurifoorumiin 20.11. 
Toiminnanjohtaja osallistu 25.1. 
opetus ja kulttuuri tulevaisuuden 
kunnassa –seminaariin, Allianssin 
alueellinen kohtaaminen –
seminaariin 26.-27.9. ja Etelä-
Suomen nuorisotyöseminaariin 
24.10. Toiminnanjohtaja toimi 
Allianssin osallisuus -ryhmässä 
jäsenenä (puheenjohtajana syksyllä 
2017) sekä kotiseutuliiton kunnat ja 
yhdistykset kulttuurikumppaneina –
hankkeen ohjausryhmän jäsenenä.  
 
Kursseista ja tapahtumista on 
tiedotettu alueen toimijoita 
esimerkiksi sähköpostilla sekä 
julkaisemalla tietoa Allianssi 
Expressissä. 
 
Toiminnanjohtaja ja ohjaaja 
osallistuivat 27-29.3. Tampereella 
olleeseen Nuori 2017 tapahtumaan. 
Toiminnanjohtaja piti tapahtumassa 
työpajan osallisuusportaista.  
 
Toiminnanjohtaja toimi Helsinki-
Teamin varapuheenjohtajana. 
Toiminnanjohtaja ja –ohjaaja 
osallistuivat sekä syys- että 
kevätkokoukseen. Toiminnanjohtaja 
osallistui Helsinki-Teamin 
opintomatkalle 13.-17.11. 
Milanoon.  
 
Toiminnanohjaaja ja -johtaja 
osallistuivat lasten kulttuurin 
osaamiskeskuksen palavereihin. 
Lisäksi toiminnanohjaaja toimi 
nuorisoseuralehden 
toimituskunnassa sekä Suomi 100 
hankkeen ohjausryhmässä ja 
toiminnanjohtaja toimi seuratuen 
osaamiskeskuksessa sekä 
taloustyöryhmässä. 
Toiminnanjohtaja toimi 
lastenkulttuurin toimialajohtajan 
varahenkilönä sekä osallistui 
nuorten tapaamiseen ja 
haastatteluihin 24.2. Jyväskylässä. 
Toiminnanohjaaja- ja johtaja 
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osallistuivat koulurauha-
tapahtumaan 24.8. järjestäen 
järjestön toimintaa esittelevät 
messupisteen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Henkilöstö ja talous 
 
 
Toimenpiteet: Tavoite 

 
Toteuma 

Yhteistyö Etelä-Hämeen kanssa 
tehdään tiivistä yhteistyötä Etelä-
Hämeen kanssa. Järjestetään toiminnan 
kehittämispäivä.  
 
 
Keskusseuran hallinto 
Toiminnanjohtaja vastaa keskusseuran 
hallinnosta ja välittömistä toimista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henkilöstö 
Uudenmaan aluetoimiston 
henkilökunta koostuu 
toiminnanjohtajasta sekä 
toiminnanohjaajasta. Uudenmaan 
aluetoimiston toiminnanjohtaja toimii 
myös Stadin Nuorisoseurat ry:n 
toiminnanjohtajana. Lisäksi eri 

 
5 johtokunnan jäsentä 
osallistuu. 
 
 
 
 
Keskusseuran hallinto 
hoidettu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yhteistyötä tehtiin tiiviisti Etelä-
Hämeen nuorisoseurojen kanssa. 
Työntekijä kokoontuivat yhteen 
12.1., 22.3. ja 10.8. Kehittämispäivä 
järjestettiin ilman Etelä-Hämettä.  
 
Kevätkokous pidettiin 25.3. Kytäjä 
Golfilla ja sinne osallistui 10 
kokousedustajaa 5 jäsenseurasta. 
Syyskokous pidettiin 23.11. Ja sinne 
osallistui 4 kokousedustajaa 3 
jäsenseurasta. Uudenmaan 
nuorisoseurain liitto ry purettiin 
syyskokouksen yhteydessä 
marraskuussa 2017 osana 
organisaatiomuutosta.  
 
 
Toiminnanjohtajana toimi Iija Filen. 
Media-assistenttina toimi 30.6.2017 
asti Matleena Kaisto. 
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hankkeisiin palkataan tarvittaessa 
hankkeesta vastaavat työntekijät. 
 
 
Työnohjausta tarjotaan tarvittaessa. 
 
Uudenmaan aluetoimisto sijaitsee liiton 
toimiston yhteydessä Tikkurilassa. 
 
Henkilöstö osallistuu omaa 
ammattitaitoa tukevaan koulutukseen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osallistuttu vähintään 
yhteen koulutukseen. 

 
 
 
 
Työnohjausta järjestettiin keväällä 
2017 kolme kertaa. 
Suunnitelman mukaan. 
 
 
Toiminnanjohtaja osallistui 
seminaareihin ja muihin työtä 
tukeviin koulutuksiin (eritelty 
viestintä ja vaikuttaminen -luvussa). 

 
5. Liitteet  

• Alueen koulutus ja tapahtumakalenteri 
 
 


