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1. Johdanto 
 
 
Suomen Nuorisoseurat ry:n vuosisuunnittelua ohjaai Nuorisoseurat 2020 –strategia sekä Joensuun 
Nuorisoseurakokouksen hyväksymä kolmivuotisohjelma Tekemisen riemua –Nuorisoseuratoiminnan 
pääperiaatteet vuosina 2019-2021.  
 

Liiton toiminnan keskeiset painosteet olivat vuonna 2019 seuraavat:  
 

• Pidämme ovet auki 
o Luomme mahdollisuuksia lasten ja nuorten omaehtoiselle harrastustoiminnalle 

nuorisoseuroissa 
o Teemme näkyväksi erityisryhmien toimintamahdollisuuksia ja jaamme hyviä käytänteitä 
o Kannustamme eri toimijoita tunnistamaan osallistumisen esteitä ja purkamaan niitä 

• Tuemme paikallista nuorisoseuratoimintaa 
o Jalkautamme kolmevuotisohjelman seurakäynneillä, alueellisissa seuratapaamissa ja 

nuorisoseurafoorumeissa 
o Teemme onnistumisia näkyväksi ja kuvaamme kasvupolkuja kannustaviksi esimerkeiksi.  
o Autamme seuroja ja ryhmiä löytämään itselleen mieleisiä kasvupolkuja 
o Kokoamme tukimateriaalin selkeäksi kokonaisuudeksi ja markkinoimme sitä 
o Opinnollistamme kehittämistyön yhteisöllisiksi opintokerhoiksi 

• Tuemme vapaaehtoistoimintaa 
o Teemme näkyväksi vapaaehtoistehtävien ja –toimijoiden kirjoa nuorisoseuroissa 
o Luomme mahdollisuuksia miettiä, miten vapaaehtoistehtävää toteutetaan toimijoista itsestään 

käsin 
o Kehitämme palkitsemisen käytäntöjä kaikilla tasoilla 

 
 

  
Edellä mainitut painopisteet ovat linjassa järjestön strategian ja Nuorisoseurakokouksen 
hyväksymän kolmivuotisohjelman kanssa.   
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2. Harrastustoiminnan tuki 
 
Nuorisoseuroissa on jokaisella mahdollisuus harrastaa. Lasten ja nuorten kulttuurinen kerho- ja 
harrastustoiminta on osallistavaa, yhdenvertaista ja monipuolista. Osallisuuden vahvistamisessa 
hyödynnetään osallisuusportaita, jotka hahmottavat osallisuuden tasoa. Sen tarkoitus on tarjota todellisia 
työkaluja osallistumiseen. Liitto tukee seuroissa tehtävää monipuolista harrastustoimintaa ohjaajahuollon 
ja -koulutuksen, tapahtumien ja viestinnän avulla sekä tuottamalla aineistoja ja luomalla uusia 
toimintamalleja. 
 
Harrastustoimintaa ohjaa nuorisoseurojen toiminta-ajatus, arvot ja kasvatusnäkemys. Harrastukset 
toimivat nuorisoseuroissa kasvun tukena. Liiton aluetoimistot järjestävät paikallisesti Luova lava -toimintaa, 
monipuolista harrastuskerhotoimintaa, Tempoa tenaviin -toimintaa sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa. Eri 
hankkeet tuovat harrastustoimintaan monialaista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. 
 

Toimenpide Aikataulu Tavoite ja mittarit Toteuma 

Autamme seuroja ja ryhmiä 
löytämään itselleen mieleisiä 
kasvupolkuja  

jatkuva Seurat ovat 
innostuneet 
toiminnan 
kehittämisestä 

Tavoitteen mukaan. 
Nuorisoseurojen kanssa on 
keskusteltu kehittämisestä  
Nuorisoseurafoorumeissa sekä 
muissa tapaamisissa. 

Kannustamme lapsia ja nuoria 
luomaan omia julkaisuja 
Nuorisoseurojen some-kanaviin 

jatkuva Julkaisujen ja 
käytettyjen 
somekanavien 
määrä 

Tapahtumien yhteydessä mm. 
Kalenoissa toteutettiin ohjattua 
someviestintää Nuorisoseurojen IG 
ja Facebook tileille 

Kannustamme 
toimijoita/jäseniä/luottamushe
nkilöitä/ muu mikä? 
osallistumaan kokouksiin ja 
tapahtumiin mahdollistamalla 
myös lapsen mukaan tuomisen 

jatkuva Lapset ovat 
tervetulleita 
tapahtumiin ja 
kokouksiin, mikä 
mahdollistaa myös 
vanhempiensa 
osallistumisen 

Innostimme seuroja pohtimaan 
lasten ja nuorten mukaan ottamista 
kokouksiin mm tekemällä jutun 
4/19 nuorisoseuralehteen, jossa oli 
tehtäviä ja tekemistä kokoukseen. 

Kannustamme lapsia ja nuoria 
osallistumaan 
järjestötoimintaan ja 
päätöksentekoon luomalla 
tilaisuuksia harjoitella 
toimintamalleja 

jatkuva Päätöksenteon 
malleja suunniteltu 

Mm. Knoppi-koulutuksen 
osallistujat harjoittelevat 
kokouskäytäntöjä koulutuksen 
aikana. 

Jatkamme toiminnan näkyväksi 
tekemistä sosiaalisessa 
mediassa 

jatkuva Sosiaalisen media 
päivityksiä lisätty 

Mm. luova lava sivuilla julkaistaan 
kuvia ja tunnelmia niin kesän 
leireistä kuin talvikauden 
kerhotoiminnasta. 

Jalkautamme 
vapaaehtoisroolikortit myös 
ohjaajien käyttöön 

kevät 2019 Kortit ovat 
ohjaajien käytössä 

Knoppi-kouluttajakoulutuksessa 
jaettiin kaikille kouluttajille oma 
korttipakka koulutuskäyttöön. 
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Höntsä -hankkeessa oleminen jatkuva Nuorisoseurojen 
osaaminen 
näkyviin 

Tavoitteen mukaan. Open badge 
osaamismerkki valmistui ja toiminta 
oli esillä mm. nuorisoseuralehdessä 
2/2019 

Tuotamme kolmen kerran 
kerho -mallin ja materiaalit 
seurojen käyttöön 

jatkuva Malli on seurojen 
käytössä ja seurat 
ovat hyödyntäneet 
materiaalia 

Malli esiteltiin 
nuorisoseurafoorumissa ja NS-
lehdessä 3/2019 

Lisäämme jäsenetuja ohjaajille kevät 2019 Ohjaajille luotu 
oma jäsenetu 

Alueilla omia ohjaajien etuja. 

Markkinoidaan ns-ohjaaja 
Facebook -sivustoa 

jatkuva Tykkääjien määrä 
sivulla on noussut 

Ryhmässä oli vuoden lopulla 125 
jäsentä. 

Järjestetään 
työpaikkaohjaajakoulutus 
järjestön työntekijöille ja 
halukkaille vapaaehtoisille 

syksy 2019 Koulutus järjestetty Järjestön työntekijät 
kouluttautuivat Paukkulan 
järjestämässä 
työpaikkaohjaajakoulutuksessa. 
Koulutukseen osallistui 22 henkilöä. 

Koulutetaan työntekijöitä ja 
seuroja osaamisen 
tunnistamisessa (esim. 
todistukset, open badge yms.) 

Koko vuosi Koulutuksia 
järjestetty 

Ohjaajien ja luottamushenkilöiden 
osaamismerkkien valmistelu 
käynnistyi koulutustiimin 
verkostossa tavoitteen mukaan. 

Mahdollistetaan harjoittelut / 
koulutussopimusjaksot 
aluetoimistoilla ja paikallisissa 
seuroissa 

jatkuva Harjoittelupaikkoja 
mallinnettu ja 
markkinoitu 

Tavoitteen mukaan yhteistyössä 
Suomen Nuoriso-opiston kanssa 

Tiedotetaan seuroja 
oppilaitoksista, ja siitä 
minkälaisia harjoitteluja 
opiskelijoiden on mahdollista 
tulla tekemään 
nuorisoseuroissa (sisällöt) 

syksy 2019 Oppilaitoksia 
tiedotettu 

Erillisiä viestejä ei lähetetty, 
yhteistyötä tehty Suomen Nuoriso-
opiston kanssa. 

Kartoitetaan nuorisoseuroilla 
tehtävää erityisryhmien 
toimintaa 

Koko vuosi Tavoitteena on 
löytää 
erityisryhmille 
suunnattu toiminta 
ympäri Suomea ja 
tehdä niitä 
näkyväksi 

Toimintaa kartoitettiin 

KNoppi-ohjaajakoulutuksen 
opetussuunnitelman 
päivittäminen 

koko vuosi Päivitetään ops ja 
tehdään lisäosia 

KNoppi opsin päivitys tehtiin 
yhdessä kevään 
kouluttajakoulutukseen 
osallistuneiden kanssa. Uusi ops 
otettiin käyttöön syksyllä 2019. 
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Kootaan onnistuneet 
erityisryhmille suunnatut 
toimintatavat 

Koko vuosi Kerätään aineistoa 
tukimateriaalia 
varten ja 
suunnitellaan 
koulutus 
erityisryhmien 
ohjaajille 

Erillistä koulutusta ei järjestetty. 

Ohjaajien olohuoneen ilmeen 
päivittäminen 

Koko vuosi "brändätään" 
ohjaajien olohuone 
ja muutetaan ilme 
nykyisen järjestön 
ilmeen mukaisesti. 
yhtymäkohdat 
vapaaehtoishuolto
on. Tehdään 
yhdessä 
seuratoiminnan 
kanssa 

Siirrettiin vuodelle 2020. 

Kehitämme harrastustoiminnan 
sisäistä ja ulkoista viestintää 

jatkuva 
 

Viestintää kehitetty ja graafiseen 
ilmeeseen kiinnitetty erityistä 
huomiota. Nuorisoseuralehtiin 
tehty ohjaajasivut, lastenkultuurin 
sivut, puuhanurkka sekä muita 
ajankohtaisia asioita lyhyesti 
palstalle 

Järjestämme Luova Lava 
koulutuksen 

16.3.2019 Saada uusia luova 
lava toiminnan 
järjestäjiä 
paikallisseuroihin 

Koulutus järjestettiin suunnitellusti 
Lahdessa. Kouluttajina toimivat 
Riina Kylmälahti ja Pirita Laiho.  
Koulutuksen osallistui 15 henkilöä. 
Luova lava leirien järjestäjille tehtiin 
jaettava paketti, jossa oli kootusti 
järjestäjille ja ohjaajille materiaalia 
niin markkinointiin kuin leirien 
järjestämiseenkin ja työnantajana 
toimimiseen.  

Knoppi-kouluttajakoulutus 15.-17.2. Osallistujia 
vähintään 15 

Knoppi kouluttajakoulutus pidettiin 
Meriharjun kurssikeskuksessa 
Helsingissä. Kouluttajina toimivat 
Pirita Laiho ja Riina Kylmälahti. 
Koulutukseen osallistui 15 henkilöä. 

Koulutetaan ohjaajia 
erityisryhmien ohjaamiseen ja 
erityislapsen kohtaamiseen 
harrastustoiminnassa 

syksy 2019 Tavoitteena on 
saada 
koulutukseen 
osallistujia 
vähintään kahdelta 
alueelta 
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Järjestämme ohjaajia tukevia 
koulutuksia 

 
Jokaisessa 
aluetoimistossa 
ainakin yksi 
koulutus  

Tavoitteen mukaan. 
Aluetoimistojen 
toimintakertomuksissa eritelty 
koulutukset tarkemmin. 

Järjestämme KNoppi ohjaaja -
koulutuksia 

Alueiden  
koulutukse
t 

Jokainen alue 
järjestää tai tarjoaa 
alueen nuorille 
mahdollisuuden 
osallistua KNoppi -
koulutukseen. 

Tavoitteen mukaan. 

Kokoamme tukimateriaalin 
selkeäksi kokonaisuudeksi ja 
markkinoimme sitä  

kevät 2019 Tukimateriaali on 
seurojen ja 
jäsenien käytössä 

Materiaalit on koottu 
nuorisoseurojen materiaalipankkiin. 
 

Järjestämme luova lava 
toimintaa 

jatkuva Järjestettyjä luova 
lava -päiväleirejä 
jokaisen 
aluetoimiston 
alueella 

Päiväleirejä järjestettiin Lapin, 
Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, 
Etelä-Hämeen, Hämeen ja 
Satakunnan aluetoimistoilla sekä 
paikallisten toimijoiden 
järjestämänä Mikkelissä, 
Jyväskylässä ja Helsingissä. 
Uudenmaan osalta leirit järjesti 
Stadin nuorisoseurat. 

Käynnistämme Avarttitoimintaa jatkuva Avartin Pilotti-
ohjelmasta 
räätälöidään 
nuorisoseuroille 
sopiva 
toimintamalli. 
Avarttitoimintaa 
kokeillaan 2-4 
seurassa.  

Avartti-tomintaan koulutettiin 
ohjaajia Pohjois-Savossa, jossa 
myös toteutettiin toimintaa. 
Nuorisoseurojen työntekijöille 
järjestettiin info-tilaisuus Avartti 
toiminnasta syyskuussa ja 
suunniteltiin uusi ohjaajakoulutus 
seuraavalle vuodelle. 
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3. Seuratoiminnan tuki 
 

Seuratoiminta on aina toimijoidensa näköistä, sillä jokainen nuorisoseura on ainutlaatuinen yhteisönsä. 
Nuorisoseura on yksilön ja yhteisön kasvu- ja kasvatusalusta aktiiviseen kansalaisuuteen ja toimijuuteen. 
Tarjoamme nuorille kasvupolkuja ja tukea elämänpolulle tai edistää omaa ammattiuraansa. 
Nuorisoseurassa tehdystä harrastus- ja vapaaehtoistoiminnasta on hyötyä nuorelle. Tuemme ja 
palvelemme jokaista nuorisoseuraa sen omalla nuorisoseurapolulla. 

Yhdistystoiminta ja kansalaistoiminta on kaiken toiminnan perusta, jolle muu toiminta rakennetaan. 
Kansalaistoiminta kasvattaa toimijoita aktiiviseen kansalaisuuteen ja osallisuuteen. 

Järjestön vapaaehtoistehtävät ja luottamustoimet ovat houkuttelevia ja palkitsevia. Tuetaan niiden 
jakaantumista vapaaehtoiselle sopivan kokoisiin paloihin. 

 
Toimenpide Aikataulu Tavoite ja mittarit Toteuma 
Järjestetään valtakunnallinen 
Nuorisoseurafoorumi 
valtuuston kevätkokouksen 
yhteydessä.  

25.-26.5. Päiville osallistuu 100 
nuorisoseuralaista 

Jyväskylä, Scandic Laajavuori 
91 osallistujaa, 12 työpajaa 
harrastustoiminnasta, 
seuratoiminnasta, tapahtumista 
ja viestinnästä suhteessa 
kolmivuotisohjelman lupauksiin. 
Toteutus Opintokeskus 
Kansalaisfoorumin tuella. 

Työntekijäpäivät kevät 5.-7.2. Työntekijäpäiville 
osallistuu 40 
työntekijää 

Suomen Nuoriso-opisto, Mikkeli 
38 osallistujaa, kokonaisarvosana 
kiitettävä 4,7. 

Työntekijäpäivät syksy 3.-5.9. Virtuaalisille 
työntekijäpäiville 
osallistuu 40 
työntekijää 

Teams -seminaari 
35 osallistujaa, kokonaisarvosana 
hyvä 3,8. 

Otetaan käyttöön uusi 
Nuorisoseurarekisteri 

Koko vuosi Rekisterin 
käyttöönotosta 
tehdään erillinen 
suunnitelma, kun 
toimittaja on valittu. 

Toteuttaja: Kilta Kehätieto 
Projektiryhmä: Hannu Ala-
Sankola, Ville Koskinen, Petra 
Mäkeläinen ja Tomi Weckström. 
Rekisteri otettiin käyttöön 
11.12.2019.  

Ansioituneiden 
nuorisoseuralaisten 
palkitseminen 

Koko vuosi Ansio- ja 
tunnustusmerkkien 
myöntäminen, 
Vuoden ohjaajan 
valinta, Vuoden 
nuorisoseuralaisen 
valinta, Vuoden 
Hermannin valinta, 
Vuoden 
nuorisoseuran 
valinta, Vuoden 
teatteri- ja tanssiteon 
valitseminen Vuoden 
kansantanssiyhtyeen 

Myönnettiin 158 ansio- ja 
tunnustusmerkkiä. 
 
Vuoden ohjaajat 
- Matti Salminen  
- Jutta Wrangén  
Vuoden nuorisoseuralainen 
- Tiina Mattila 
Vuoden Hermanni 
- Mikko Semeri 
Vuoden nuorisoseura 
- Ilmajoen Nuorisoseura 
Vuoden teatteriteko 
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nimeäminen, 
Kansantanssikillan 
täydentäminen 

- Kortesjärven Ylikylän 
Nuorisoseuran Liian paksu 
perhoseksi -näytelmä. 
Vuoden tanssiteko 
- Poies itsekäs ite, Nuorisoseura 
Karjalan Nuorten 100-vuotisjuhla 

Vapaaehtoistoiminnan 
kehittämisen työkalujen 
luominen ja jalkauttaminen 

Koko vuosi 
 

Käynnistettiin 
Vapaaehtoistoiminnan 
kehittämisohjelman kokoaminen 
ja työstettiin sitä 
työntekijäpäivillä henkilöstön 
kanssa. 
 
Julkaistiin kolmeosainen 
vapaaehtoistoiminnan blogi 
kotisivuilla 
 
Jalkautettiin Nuorisoseurat –
korttipakkaa seurakäynneillä. 
Valmisteltiin pakan 2. painosta. 
 
Lanseerattiin #nskiitos -kampanja 
sekä vahvistamaan 
nuorisoseuralaisuutta että 
kannustamaan kiitoksen 
sanomiseen omaan 
nuorisoseurapolkuun 
vaikuttaneille. 
 
Perustettiin Nuorisoseura24 –
facebook ryhmä mahdollistamaan 
vertaistukea ja ideoiden vaihtoa. 
 
Käynnistettiin mentoripankin 
kasaaminen osaamisen 
jakamiseksi ja vertaistuen 
mahdollistamiseksi. 
 
Käynnistettiin Tule mukaan! -
sivuston kehittäminen kotisivuille 
erilaisten roolien ja 
mahdollisuuksien aukaisemiseksi. 
 
Nuorisoseurat oli kumppanina 
Kansalaisareena ry:n STEA:lle 
laaditussa hankehakemuksessa 
”Vetovoimaa 
vapaaehtoistoimintaan”, joka ei 
saanut rahoitusta.  
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Seuratoiminnan työkalupakin 
uudistaminen kotisivuille 

Kevät 2019 Seuratoiminnan 
työkalupakin sisältöä 
ja käytettävyyttä 
parannetaan. 

Luotiin työkalupakkiin uusi osio 
vapaaehtoistoiminnalle ja 
julkaistiin perehdytykseen ja 
kiittämiseen tukimateriaalia. 
 
Julkaistiin uudet 
ennakkotarkastetut mallisäännöt 

Nuorisoseuralehti 
järjestötiedottamisen 
välineenä 

Nuoriso-
seuralehden 
ilmestymis-
aikataulun 
mukaisesti 

Tehdään jokaiseen 
lehteen 
järjestötoimijoille 
suunnattuja juttuja  

Suunnitelman mukaan 
järjestölliset uutiset sekä 
seuratoiminnan sivun toteutus. 

Puoti -nuorisoseurakaupan 
kehittäminen seuratoiminnan 
palvelemiseen 

Koko vuosi Kehitetään Puotia 
seuratoiminnan 
palvelemiseen 

Avattiin Puoti –verkkokauppa 
myös jäsenkentän käyttöön 
Evention kanssa tehtävän 
yhteistyösopimuksen kautta. 
Puoti-verkkokauppa käytössä 6 
paikallisseuralla. Puodissa oli 
myynnissä kesäteatteriesityksien 
lippuja, kursseja ja 
toimintaryhmiä. 

Kansalaisfoorumin 
opintokeskuspalvelut 

Koko vuosi Markkinoidaan 
erityisesti 
yhteisöllistä 
opintoryhmää seuran 
ja ryhmän toiminnan 
kehittämisessä. 
Kannustetaan seuroja 
järjestämään 
opintokeskuksen 
tukemia kursseja. 

Suunnitelman mukaan. 
 
Kurssit 576 kpl 
Kurssiosallistujat 9270 hlö 
Kurssitunnit 14 528 
Valtionavustus 294 313,75 € 
euroa 
 
Opintoryhmät 61 kpl 
Osallistujat 732 hlö 
Tunnit 3294 
Valtionavustus 28 989,45 € 
 
Valtionavustus yhteensä  
323 303,20 € 

Seurakäyntien sisältöjen ja 
menetelmien tukeminen 

Koko vuosi Jokaiseen 
nuorisoseuraan 
tehdään 
kolmivuotiskauden 
aikana seurakäynti 

Ajankohtaisten asioiden 
läpikäynti aluepalavereissa ja 
kaiken materiaalin avoin 
jakaminen henkilöstön käyttöön. 

Alueellisten 
nuorisoseurafoorumien 
koordinointi, sisällön tuotanto 
ja materiaalit ja aluefoorumin 
toteuttaminen niissä 
maakunnissa, joissa ei ole 
muuta järjestäjää 

Koko vuosi 8-12 aluefoorumia eri 
puolilla maata 

15 aluefoorumia toteutui ympäri 
Suomea. Aiheina olivat 
nuorisoseurapolun ja 
kehittämistoiminnan 
käynnistäminen, 
vapaaehtoistoiminta 
nuorisoseuroissa sekä muut 
alueen asiat. Kaikissa 
aluefoorumeissa oli johtoryhmän 
edustaja paikalla. 
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Toteutetaan Varsinais-
Suomessa palvelukokeilu 

Kevät, kesä 
ja syksy 

Toteutetaan 
soittokierros, 3-5 
alueellista 
seurakäyntiä ja 
alueellinen 
nuorisoseurafoorumi 
alueella 

Nuorisoseurat Lounais-Suomi - 
Nuorisoseurat Varsinais-Suomen 
alueen kartoitus ja 
verkostomaisen palvelun 
mallinnus nuorisoseura-
toiminnassa -projekti toteutettiin 
1.4.–16.8.2019. Elina Kaakinen 
toimi projektikoordinaattorina. 
Projektissa selvitettiin Varsinais-
Suomen nykytilannetta ja 
palvelutarvetta, päivitettiin 
yhteystiedot, mallinnettiin 
verkostomainen palvelumalli, 
tehtiin tiedotussuunnitelma, 
järjestettiin aluefoorumi, 
käynnistettiin aluevaltuuston 
toiminta sekä dokumentoitiin 
kehittämistyötä. 
 
Hankkeen päätyttyä jatkettiin 
1.1.2020 aloittaneen uuden 
Lounais-Suomen alueen 
valmistelua. 

Webinaarit ja aamuknopit Koko vuosi Aamuknoppeja 
järjestään kaksi 
kertaa kuukaudessa. 
Webinaareja 
järjestetään 3-6 
kertaa. 

Toteutettiin 10 aamuknoppia 
henkilöstölle: 
- Seurojen tapahtumat Puotiin 
- Luova lava -toiminta 
- Työsuojelu ja työhyvinvointi 
- Viestinnän palvelulupaus 
- Hyvinvointia ja mielenterveyttä 
- Lounais-Suomen uusi malli 
- Suomen Harrastajateatteriliitto 
- Meltwater – Mediaseuranta 
- Nuorisoseurarekisteri 
- Nuori Kulttuuri 

Jäsenyhdistyksille suunnatut 
seuratoiminnan 
verkkokoulutukset 

Koko vuosi Seurojen toimijoille 
mahdollistetaan 
osallistuminen osaan 
webinaareista. 
Suunnataan kaksi 
verkkokoulutusta 
suoraan 
seuratoimijoille. 

Luotiin ja toteutettiin uudet 
seuratoiminnan webinaarit: 
Tervetuloa Nuorisoseuraan! 
12.2. OSA I yhdistys ja hallinto 
11.3. OSA II talous ja 
varainhankinta 
15.5. OSA III Viestintä 
23.10. OSA IV Työantajana 
toimiminen 
4.12. OSA V Nuorisoseurarekisteri 
 
18.3. Puoti-koulutus (Eventio) 
 
Koulutusten tallenteet julkaistiin 
kotisivuilla jäsenten käyttöön. 

Seuratoiminnan tuki -verkosto Koko vuosi Verkosto kokoontuu 
4-6 kertaa vuoden 
aikana. 

Kokoontui 5 kertaa, 
lähitapaamisten lisäksi 
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hyödynnettiin etäyhteyttä sekä 
workplace-ryhmää. 
 
Jäsenet: 
Henna Liiri-Turunen (vastuu) 
Jarmo Tupasela  
Jussi Salmi 
Pia Matilainen 
Kyösti Marin 
Timo Nevanperä 
Tuija-Liisa Leino 
Elina Kaakinen 
Ville Koskinen 
Hannu Ala-Sankola 

Seurakäyntipäivänä 
järjestetään mahdollisimman 
monta seurakäyntiä eri 
puolilla maata.  

5.10. Järjestetään 30 
seurakäyntiä yhden 
päivän aikana. 

9 seurakäyntiä samaan aikaan 
Teema: “Näin onnistumme” 
Toteutettiin yhteinen osuus 
etäyhteydellä ja jaettiin hyviä 
käytänteitä toisille 
nuorisoseuralaisille. Koottiin 
näistä myös juttu 
Nuorisoseuralehteen. 

Alle 29-vuotiaiden 
luottamushenkilöiden 
lisääminen ja tukeminen 

Koko vuosi Kehitetään 
tukimuotoja ja -
materiaaleja nuorten 
luottamushenkilöiden 
rekrytointiin ja 
heidän tukemiseen 

Käynnistettiin julkisella haulla 
Nuorten vaikuttajaryhmän 
toiminta,  3 kokoontumista, 19 
osallistujaa. 
 
Valmisteltiin Nuoret vaikuttajat 
2020-2021 Erasmus+ -hanketta. 
Myönteinen hankepäätös saatiin 
OPH:lta 10.12.2019. 

Seuratoiminnan videoklipit Koko vuosi Laaditaan kirjallisen 
tukimateriaalin 
rinnalle video-ohjeita 
erilaisista 
seuratoimintaa 
tukevista  

Nuorisoseurarekisterin käytöstä 
luotiin lyhyitä opastusvideoita. 

Seurantalojen 
toimintaedellytysten 
kehittäminen 

Koko vuosi Kehitetään yhdessä 
taloseurojen ja 
muiden 
seurantaloyhteisöjen 
kanssa seurantalojen 
ylläpitoa ja 
varainhankintaa 
tukevia toimia 

Nuorisoseurantaloja 
seurantaloasiain 
neuvottelukunnassa ja 
työvaliokunnassa edusti Jarmo 
Tupasela. 
 
Vuonna 2019 Kotiseutuliitto 
myönsi 410 000 euroa 
nuorisoseurantalojen 
korjaukseen. 
 
Tiedotettiin seurantaloja 
koskevista asioista jäsenkenttää. 

Nuorisoseurapäivä 24.3. Järjestetään 
valtakunnallinen 

Lahden Tanhuujat isännöivät 
juhlan suunnitelman mukaisesti. 
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Nuorisoseurapäivän 
juhla Lahdessa. 

Seurantalopäivä, materiaalia ja 
sisältöjä seuroille 

Syyskuu 30 seurantalolla on 
avoimet ovet tai 
muuta toimintaa, 
josta tiedotetaan 
keskitetysti 

7.-8.9. 
Luotiin markkinointimateriaalia 
seurantalopäivien tapahtumien 
käytettäväksi ja kannustettiin 
järjestämään tapahtumia. 

Työllistämishankkeiden 
verkosto sekä 
työllistämishankkeet eri 
maakunnissa 

Koko vuosi Verkosto koordinoi 
liiton omien 
hankkeiden lisäksi 
muiden alueiden 
työllistämistoimintaa, 
huolehtii 
näkyvyydestä sekä 
seuraa toimintaa 
määrällisten ja 
laadullisten 
palautteiden kautta. 
Verkosto kokoontuu 
vuoden aikana 4-6 
kertaa. 
Työllistämishankkeita 
toteutetaan 3-5 
paikkakunnalla. 

Leipää ja Kulttuuria –hankkeet 
toimivat Jyväskylässä ja Lahdessa, 
Kuopiossa Työstä taidetta –
hanke. 
 
Työllisyyshankkeiden verkosto ei 
kokoontunut vuonna 2019, vaan 
hankkeet toimivat itsenäisesti. 

Seuratoiminnan 
kehittämishankkeet, Leader -
hanke 

Koko vuosi Hankkeen 
tarkoituksena on 
toteuttaa osaltaan 
Nuorisoseurojen 
kolmivuotisohjelman 
2019-2021 Ovet auki 
–teemaa. Ovet auki –
tarkoittaa 
hankkeessa sekä 
nuorisoseurantalon 
ovien avaamista että 
paikallisen 
nuorisoseuran 
toiminnan 
tuulettamista uusilla 
ideoilla, joita 
paikalliset nuoret 
(uudet toimijat) 
seuraan tuovat. 
Hanke kehittää 
nuorisoseurantaloa 
kohti strategian 
tavoitetta 
nuorisoseuran-
talosta 
kansalaistoiminnan 
areenana.  

Valmisteltiin Tuuletusikkuna –
hanketta yhteistyössä Pohjois-
Karjalan, Pohjois-Savon ja Keski-
Suomen aluetoimistojen sekä 
näiden alueella toimivien 
Lehmon, Hammaslahden, 
Vehmasmäen, Palonurmen, 
Pohjoislahden ja Kintauden 
nuorisoseurojen kanssa. 
Hankkeen toteutusaika siirtyi 
vuosille 2020-2021. Hanke 
jätettiin Joensuun seudun Leader 
-ryhmälle joulukuussa 2019. 
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Seurantalojen 
korjaustoimintaa tekevien 
Rempparyhmien perustamisen 
edistäminen 

Koko vuosi Selvitetään 
mahdollisuuksia 
perustaa 
kuntouttavaan 
työtoimintaa 
perustuvia 
rempparyhmiä 3-5 
maakuntaan. 

Tietoa toimintamallista levitettiin 
ja toimintaa käynnistyi 
yksittäisissä seuroissa.  

Nuorten työ- ja 
harjoittelupaikkojen 
tukeminen järjestössä, 
työpaikkaohjaajakoulutus 

Koko vuosi Jokainen 
nuorisoseurojen 
toimipiste on 
mahdollinen 
työssäoppimispaikka, 
jossa on koulutettu 
työpaikkaohjaaja 

Toteutettiin 
työpaikkaohjaajakoulutus 
työntekijäpäivien yhteydessä 
7.2.2019 yhteistyössä Suomen 
Nuoriso-opiston kanssa. 
 
Tarjottiin työssäoppimispaikkoja 
toimipisteissä. 

Tervetuloa Nuorisoseuraan -
koulutus 

Koko vuosi Järjestetään eri 
puolilla maata 15 
Tervetuloa 
Nuorisoseuraan -
koulutustilaisuutta 

Tuotettiin koulutusmateriaali 
aluetoimistojen mahdollisten 
järjestötoiminnan koulutusten 
käyttöön. 

Toimintasuunnitelman lisäksi 
vuonna 2019 toteutettiin 
seuraavat toimenpiteet 

  
Lähdettiin kokoamaan 
henkilöstön tueksi case-kuvauksia 
erilaisista seuratoiminnan 
ongelmatilanteista ja 
mahdollisista ratkaisuista. 
 
Käynnistettiin yhdenvertaisten 
alueellisten jäsenpalvelujen 
kehittämistyö. Jäsenpalvelujen 
tuottamismalleja käsiteltiin 
hallituksessa, työntekijäpäivillä 
sekä valtuustossa. 
 
Koottiin ja päivitettiin tiedot 
kaikkien jäseneurojen y-
tunnuksista PRH:lle. 
 
Luotiin nuorisoseurakartta. 
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4. Tanssi 
 

Nuorisoseurojen tanssitoiminta painottuu ryhmissä tapahtuvaan tanssitoimintaan. Suurimmat 
harrastajamäärät ovat kansantanssissa, joiden toiminnassa korostuu tasavertainen oikeus taiteen 
harrastamiseen sekä taiteen harrastamisen merkitys yhteisöjen ja yksilöiden hyvinvointiin ja 
elämänlaatuun. 
 
Tanssijat ovat kaiken ikäisiä ja järjestön tapahtumat kokoavat harrastajat yhteen. Kansanmusiikin ja 
kansantanssin edistämiskeskuksen Maailmalle -vuositeema näkyy tanssin arjessa sekä tapahtumissa. 
Järjestön tapahtumiin osallistuu myös kansainvälisiä esiintyjävieraita ja nuorisoseurojen ryhmät osallistuvat 
aktiivisesti kansainvälisille festivaaleille Suomessa ja ulkomailla. 
 
Nuorisoseurojen avoimuuden toteutumista tukevat monikulttuurisen ja yhdenvertaisen kerhotoiminnan 
tueksi luodut materiaalit. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon jalkauttamista jatketaan Kalenat –
tapahtumassa, jossa teemaa käsitellään lasten ja nuorten kanssa taiteen kautta. 
 
Parhaimmillaan tanssin kautta käydään keskustelua ympäröivän yhteiskunnan ilmiöistä. Tanssin 
yhteisöllisyys ja dialogisuus tuovat esiin myös pedagogiset ja nuorten kasvua tukevat näkökulmat. Ryhmät 
ovat paitsi paikkoja oppia tanssia teknisesti, myös turvallisia yhteisöjä kasvaa kohti vastuullista ja aktiivista 
kansalaisuutta. Ryhmien teoksissa käsitellään usein ajankohtaisia aiheita, jotka kumpuavat tanssijoista 
itsestään.  
 
Tanssin kentällä Suomen Nuorisoseurat on laajasti verkottunut toimija, joka muun muassa vastaa 
kansantanssin harrastajien ohjaajakoulutuksesta Suomessa. Lisäksi Nuorisoseurat toimii yhteistyössä myös 
muiden nuorisojärjestöjen kanssa, joka lisää tanssiharrastuksen kasvatuksellista ja nuorisotyöllistä 
vaikutusta. 
 
 

Toimenpide Aikataul
u 

Tavoite ja mittarit Toteuma 

Folklandia-risteily, Silja 
Europa, Helsinki – Tallinna. 
Tapahtuma muodostaa 
"Yhdessä Folkin 
aallonharjalla" -
tapahtumaviikonlopun 
yhdessä Etnogaalan, 
FolkForum-seminaarin ja 
Folklandian jatkojen 
kanssa.    
Vuoden 2020 risteilyn 
valmistelut aloitetaan 
syksyllä. 

11.-12.1. 2800 osallistujaa, 120 
esiintyjäryhmää. 
Taustajärjestäjinä 
noin 50 alalla 
toimivaa järjestöä, 
oppilaitosta ja 
festivaaliorganisaatiot
a. 

Folklandia-risteily toteutettiin 
yhteistyössä 49 valtakunnallisen ja 
kansainvälisen toimijan kanssa. 
Risteilyn yhteydessä avattiin 
Kansanmusiikin ja kansantanssin 
edistämiskeskuksen Maailmalla – 
kansainvälisyys kansanmusiikissa ja -
tanssissa” -teemavuosi 2019. Risteilylle 
osallistui 2700 henkilöä. 
Esiintyjäkokoonpanoja risteilyllä oli 134 
kymmenestä eri maasta ja yksittäisiä 
esiintyjiä lähes 1000. 
 

Tanssimylly -
kansantanssikatselmuksen 
järjestäminen 12.-14.4. 
Tampereella yli 16-
vuotiaiden 
kansantanssiryhmille.   

12.-14.4. 30 
kansantanssiryhmää, 
500 tanssijaa ja 
soittajaa 

Tanssimyllyyn osallistui yhteensä 39 
nuorten ja aikuisten 
kansantanssiryhmää eri puolilta 
Suomea. 
 

Lasten ja nuorten 
kulttuuritapahtuman 

6.-9.6. Tapahtuman toteutus 
onnistuneesti 

Tapahtumaan osallistui yhteensä 600 
lasta ja nuorta ja se toteutettiin 



Suomen Nuorisoseurat toimintakertomus 2019 – Hallitus 17..4.2020 

Kalenoiden järjestäminen 
Lappeenrannassa 
yhteistyössä Karjalaisen 
Nuorisoliiton kanssa. 

laaditun sopimuksen 
mukaisesti. 800 
maksavan osallistujan 
osallistuminen 
tapahtumaan. 

yhteistyössä Karjalaisen Nuorisoliiton 
kanssa.  

Tanssitoimijoiden 
valtakunnallisen Kansantans
sin kääntöpiirin 
järjestäminen. 

 6.-7.9. 40 osallistujaa, 1/3 
alle 29-vuotiaita. 
Toiminnallinen 
tavoite: kehittää 
verkoston toimintaa 
sekä suunnitella 
nuorisoseurajärjestön 
kansantanssitoiminta
a. 

Kansantanssin kääntöpiiri järjestettiin 
Tampereella. Teemoina olivat 
kansanomainen paritanssi, 
vapaaehtoistoiminnan tukeminen ja 
nuorisoseurapolun vahvistaminen sekä 
avoimuus tanssi toiminnassa. 
Osallistujia oli 30. 
 

Pohjoisen folkin 
festivaali Jutajaiset 
Rovaniemellä 

Syksy 
2019 

 
Tapahtumaa ei järjestetty. 

Pispalan Sottiisin 
Tanssimania 26.-29.9 
Tampereella. Uuden 
kansantanssin ja -musiikin 
konsertti- ja 
koulutustapahtuma 

26.-29.9. 3000 kävijää, 300 
osanottajaa, 15 
koulutuspajaa. Joissa 
yli 300 osallistujaa 

Tanssimanian tilaisuuksissa oli 3500 
kävijää ja osallistujia oli yhteensä 460 
henkilöä. Tapahtuman työpajoihin 
osallistui 194 henkilöä. Talkoolaisia ja 
työntekijöitä tapahtumassa oli 90 
henkilöä. 

Nuorille kansantanssin 
harrastajille suunnattu 
Dääns ja Näppärit -leiri 
Tanssimania-tapahtuman 
yhteydessä Tampereella  

27.-29.9. Kokoaa 200 noin 12-
17-vuotiasta 
leiriläistä. Leiri lisää 
harrastajien 
sitoutuneisuutta. 
Leirin 
koulutuksellisten 
osuuksien kautta 
tuetaan myös 
ryhmien ohjaajien 
työtä. 

DÄÄNS & Näppärileirille 190 nuorta 
tanssin ja musiikin harrastajaa. Leiri 
toteutettiin yhteistyössä Pirkanmaan 
Musiikkiopiston ja Tampereen 
konservatorion kanssa. 

Tanssin sähköiset, 
säännölliset uutiskirjeet 

Kerran 
kuussa 

10 kirjettä Lähetettiin 12 uutiskirjettä, tilaajia noin 
650. 

Osallistuminen kotimaisten 
ja kansainvälisten 
verkostojen (Nordlek, 
Europeade, CIOFF, KEK, 
Tanssin talo, Nordlek, 
festivaaliverkostot, Tanssin 
Tiedotuskeskus) toimintaan  

jatkuva Osallistutaan 
verkostojen 
toimintaan 

Osallistuttiin pohjoismaisen 
kansanperinteen Nordlek-liiton 
tapaamisiin Malmössa 6.4. ja 22.-
23.11. Aloitettiin Tampereelle 20.-25.7. 
suunnitellun yhteispohjoismaisen 
NORDLEK 2021 tapahtuman valmistelu. 
Välitettiin CIOFF-kutsuja suomalaisille 
ryhmille. Kansanmusiikin ja 
Kansantanssin Edistämiskeskuksen 
hallituksessa Nuorisoseuroja edusti 
Jukka Heinämäki. Tanssin 
tiedotuskeskuksen hallituksen 
varsinainen jäsen oli Riina Hosio, Riia 
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Niemellä varalla. Nuorisoseurat 
koordinoi ohjelman osalta Europeade-
tapahtuman valmisteluja. 

 
Nuorisoseurat on jäsen Finland 
Festivalsissa ja Pirfestissä. Osallistuttiin 
verkostojen toimintaan. 

Kartoitus 
yhdenvertaisuuden 
toteutumisesta 
nuorisoseurajärjestön 
kansantanssitoiminnassa. 

toukoku
un loppu 

Luoda ajantasainen 
kuva tanssitoiminnan 
yhdenvertaisuuden ja 
tasa-arvon 
toteutumisesta sekä 
kehittämiskohteista. 

Asia käsiteltiin syksyllä Kansantanssin 
kääntöpiirissä ohjaajien ja 
seuratoimijoiden kanssa. 
Kehityskohteiksi tunnistettiin ohjaajien 
osaamisen ja konkreettisen tuen 
lisääminen, harrastuksen rahalliset 
tukimuodot ja 
yhdenvertaisuusagenttitoiminnan 
kehittäminen. 

Kansantanssin 
ohjaajakoulutuksen 
opetussuunnitelman 
päivittäminen 

 
Päivitetään 
opetussuunnitelma ja 
sen perusteet. 
Varmennetaan 
yhdenvertaisuuden ja 
tasa-arvon 
huomioiminen 
peruskoulutuksen 
opintojaksoilla. 
Tutkitaan 
mahdollisuuksia 
osaamisen 
tunnustamiseen ja 
tunnistamiseen. 

Opetussuunnitelma päivitettiin  ja 
luotiin perusteet kansantanssin 
ohjaajan virtuaaliselle open badge – 
osaamismerkille vuoden 2019 aikana. 
Koulutukseen suunniteltiin osio, jonka 
voi suorittaa verkon kautta 
pedanetissä. Verkko-opinnoilla 
edistettiin koulutuksen alueellista 
saavutettavuutta ja se on myös väline 
osaamisen tunnustamiseen ja 
tunnistamiseen.  

Verkostokokoontuminen 
nuorisoseurojen alueellisten 
ja valtakunnallisten 
tapahtumien tuottajille  

Helmi-
maalisku
u 

Lisätään 
tapahtumatuotantoo
n liittyvää osaamista 
jakamalla hyväksi 
havaittuja 
käytänteitä. 
Tutustutaan myös 
muihin tapahtumia 
tuottaviin toimijoihin. 

Toteutettiin nuorisoseurojen 
alueellisten ja valtakunnallisten 
tapahtumien tuottajille 
verkostokokoontuminen Seinäjoella 
13.-14.2. MARS-tapahtuman 
yhteydessä. Kokoontuminen 
toteutettiin yhteistyössä Kaustinen 
Folk Music Festivalin ja Taideyliopiston 
Sibelius-Akatemian kansanmusiikin 
koulutusohjelman kanssa. Tilaisuuteen 
osallistui 30 henkilöä. 

Kansantanssin 
ohjaajakoulutuksen 
syventävät opintojaksot 

Kevät 
2019, 
osa 
Tanssim
aniassa 
syksyllä 
2019 

Yksi 
kurssikokonaisuus 
keväällä 2019 ja 
lisäksi syventävien 
opintojaksojen 
huomioiminen 
Tanssimania-
tapahtuman 

Kansantanssin puvustuskurssi 
järjestettiin 2.2.2019 Lahdessa. 
Kurssille osallistui 14 henkilöä. 
Ergonomia kansantanssissa -kurssi 
järjestettiin 23.2. Helsingissä. Kurssille 
osallistui 13 henkilöä. Tanssimanian 
yhteydessä järjestettiin lukuisia 
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koulutussuunnitteluss
a. 

kansantanssin ohjaajien taitoja 
syventäviä kursseja.  

Kansantanssin 
ohjaajakoulutuksen  
perusopinnot 

19.-
20.1., 9.-
10.2. ja 
16.-17.3. 

Järjestää 
kansantanssijärjestöje
n yhteinen 
kansantanssiohjaajan 
peruskoulutus. 
Osallistujatavoite 16, 
joista 2/3 alle 29-
vuotiaita 

Kansantanssiohjaajan peruskoulutus 
järjestettiin 19.-20.1., 9.-10.2. ja 16.-
17.3. Mikkelissä. Koulutukseen 
osallistui 15 henkilöä, joista 14 
valmistui kansantanssin ohjaajiksi. 2/3 
osallistujista oli alle 29-vuotiaita. 
 

Aikuisten tanssileirin 
markkinoiminen 
kansantanssijoille. 

16.-17.3. 40 leiriläistä Markkinoitiin nuorisoseurojen 
kanavissa. 

Tempoa Tenaviin - aikuinen-
lapsi -toiminnan ohjaajan 
päivitetyn materiaalin 
julkaiseminen 

Alkuvuos
i 2019 

Julkaista uutta 
materiaalia ohjaajille 
sekä uusintapainos 
ohjaajan 
perusoppaasta sekä 
cd-levyllinen 
lastenmusiikkia 
ohjaajien tueksi. 

Materiaalin julkaiseminen siirtyi 
vuodelle 2020. 

Hanke kansanomaisen 
paritanssin edistämiseksi 

 
Lisätään 
kansanomaisten 
paritanssien 
harrastajamääriä sekä 
sen 
ohjaamisosaamista 

Toteutettiin “Koko Suomi osaa 
Sottiisia” -kansanomaisen paritanssin 
yhteistyö ja kehityshanke, jonka 
tavoitteena oli kansanomaisten 
paritanssien tunnetuksi tekeminen ja 
opetusmetodin luominen sekä 
materiaalin tuottaminen aiheesta. 
Yhteistyötahoina hankkeessa olivat 
kansantanssi- ja -musiikkialan 
oppilaitokset, järjestöt ja tapahtumat. 
Hanketta tuki Museovirasto. 

Tanssinriemu.fi -sivuston 
kehittäminen ja 
materiaalintuotanto. 

Jatkuva Koota ja tuottaa 
kansantanssin 
ohjaamisen 
materiaalia 
jäsenkentän 
saataville. 
Tanssinriemu.fi -
portaalista kehittyy 
kansantanssin 
tietopankki. 

Sivustolle tuotettiin yhteensä 40 
kansanomaisen paritanssin 
opetusvideota.  josta ne ovat vapaasti 
katsottavissa kaikille halukkaille. 
Tansseista on tehty myös tanssiohjeet, 
jotka on julkaistu sivustolla. 

Tanssin vuosiohjelmistojen 
tuottaminen 

Kevät 
2019 

Pispalan Sottiisin 
2020 
vuosiohjelmiston 
tuottaminen. 

Tuotettiin kansanomaisiin 
paritansseihin pohjautuvan “Saa 
tanssia! -produktion ohjelmistot 
tanssin harrastajien käyttöön. 

Pispalan Sottiisin 50-
vuotisjuhlien valmistelujen 

Jatkuva Tavoitteellisen ja 
monipuolisen 

Käynnistettiin SottiisiMoves 2020 
tapahtuman valmistelut. Tapahtuma 
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käynnistäminen. Vuoden 
2019 aikana valmistellaan 
tapahtuman 
toteutuskonsepti.  

tapahtuman 
toteutuskonseptin 
vahvistaminen 

yhdistää Pispalan Sottiisin ja Nuori 
Kulttuuri valtakunnallisen Moves-
tanssikatselmuksen ja juhlistaa 
molempien 50-vuotista historiaa. 

Womex 2019 Tampere -
tapahtumaan 
osallistuminen  

23.-
27.10. 

Nuorisoseurojen 
tanssi- ja 
tapahtumatoiminnan 
kansainvälinen 
markkinointi.  

Toteutettiin tapahtuman aikana 
kolmena iltana kansanomaisen 
paritanssitanssin iltoja Kulttuuritalo 
Laikulla. Iltojen tavoitteena oli 
suomalaisen paritanssikulttuurin 
esittely. Iltoihin osallistui noin 200 
kansainvälistä vierasta ja paikallista 
aiheesta kiinnostunutta henkilöä. 
Suomen Nuorisoseurat/ Pispalan 
Sottiisi oli mukana Womexin 
messutapahtumassa Tampere-talossa 
esittelypisteellä. 

 

5. Teatteri ja kulttuurinen nuorisotyö 
 

Nuorisoseurojen teatteri- ja kulttuurinen nuorisotyö on kaikille avointa matalan kynnyksen toimintaa. 
Toimintaa toteutetaan laajakatseisesti eri toimijoiden kanssa yhdessä, ja teatteri- ja nuorisotoiminnat 
sekä -tapahtumat avaavat kulttuurien moninaisuutta ja kansainvälisyyttä.  

 

Nuorisoseurojen teatteritoiminnassa voi harrastaa pitkäjänteisesti sekä myös kokeiluluonteisesti. 
Teatteritoiminta mahdollistaa monenlaisen harrastamisen; näyttelemisen, lavastamisen, tuottamisen, 
ohjaamisen, puvustamisen sekä markkinoinnin parissa toimimisen. Kaikki teatterin osa-alueet antavat 
eväitä muuhun elämään ja myös työelämään. 

 

Teatteria harrastetaan 153 nuorisoseurassa. Teatteriryhmiä on niin lasten, nuorten, aikuisten kuin 
monenikäistenkin. Lastenryhmät mahdollistavat harrastamisen leikin kautta, nuorten ryhmissä 
käsitellään itsenäistymistä ja kasvua ihmisenä, yksilönä ja yhteisönä sekä tarkastellaan yhteiskuntaa 
kriittisestikin. Monenikäisten toiminta antaa mahdollisuuden eri sukupolvien kohtaamiseen. 

Toimintakaudella teatteria ja kulttuurista nuorisotyötä kehitetään nuorisoseurojen hankkeissa ja 
erillistoiminnoissa sekä teatterin osaamiskeskuksen verkostomaisena työskentelynä. Pääpainopisteenä 
on lasten ja nuorten osallisuus. 

 

Toimenpide Aikataul
u 

Tavoite ja mittarit Toteuma 
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Lasten ja nuorten 
teatteriryhmien 
toiminnan 
kehittäminen 

1.1.-
31.12. 

Luodaan 
nuorisoseurojen lasten-
ja nuorten 
teatteriryhmille uusia 
kehittymismahdollisuuksi
a. Perustetaan verkosto 
aktiivisista toimijoista 
joiden kanssa yhdessä 
osallisuuden keinoja 
hyödyntäen luodaan 
tapahtuma- ja 
toimintamalleja, joita 
lasten ja nuorten 
teatteritoiminta kaipaa. 

Tiedotettiin aktiivisesti lasten- ja 
nuortenteatteritoiminnan koulutuksista ja 
tapahtumista.  
Perustettiin avoimella haulla uusi 
lastenteatteriverkosto. Verkostoon kuuluu 
kymmenen aktiivisesti nuorisoseurojen 
teattereissa ohjaavaa harrastajaohjaajaa. 
Verkoston ensimmäinen tapaaminen oli 
Harrastajateatterikesän yhteydessä 
Jyväskylässä elokuussa 2019. 
Ensimmäisessä tapaamisessa luotiin 
verkostolle toimintamalleja. 

Tolari kevät-
syksy 
2019 

Tiedotetaan Pohjois-
Pohjanmaan 
perinteisestä 
teatteritapahtumakokon
aisuudesta. 

Tiedotettiin tapahtumakokonaisuudesta 
valtakunnallisesti.  

Nuori Kulttuuri -
tapahtumat 

1.1.-
31.12. 

Koordinoidaan 25 
aluetapahtumaa eri 
puolelle Suomea ja 
tuotetaan yhteistyössä 
Jyväskylän kaupungin 
kanssa valtakunnallinen 
Teatris 2019. 
Aluetoimistot 
osallistuvat oman alueen 
aluetapahtuman 
järjestelyihin. 

Koordinoitiin aluetapahtumat, joita oli 
yhteensä 19 kappaletta. Tuotettiin Teatris 
2019 tapahtuma Jyväskylään, johon 
osallistui 49 ryhmää ja noin tuhat 
osallistujaa.  

Teatterilaiva  13.-14.9. Teatterilaiva lisää 
tunnettuuttaan ja 
houkuttelevuuttaan, 
tavoitellaan 250 
osallistujaa. 

Tuotettiin Teatterilaiva –tapahtuma. 
Osallistujia oli 184 kappaletta.  

Kallava Syksy 
2019 

Tavoitetaan alueen 
teatteritoimijat ja 
saadaan heidät 
osallistumaan 
tapahtumaan. 

Järjestettiin Kallava tapahtuma, jossa viisi 
esitystä, esiintyjnä yhteennä 50 henkilöä, 
Yleisöä noin tuhat henkilöä. Tavoitettiin 
potentiaaliset osallistujat hyvin. Tapahtuma 
nuorisoteatteripainotteinen, mistä hyvät 
kokemukset. 

Nasta Kevät 
2019 

Tavoitetaan laajasti 
alueen lapsi-ja 
nuorisoteatteriryhmät ja 
saadaan heidät 
osallistumaan 
tapahtumaan. 

Lapin alueen Nuori Kulttuuri Teatris 
aluetapahtuma korvasi Nasta –tapahtuman.  

Improliigat 1.1.-
31.12. 

Toteutamme ja 
koordinoimme 
improliigoja eri 
maakunnissa. 

Improliigat toteutettiin Etelä-Pohjanmaan, 
Keski-Suomen, Saimaan, Pohjois-Savon, 
Satakunnan ja  Pohjois-Karjalan alueilla. Osa 



Suomen Nuorisoseurat toimintakertomus 2019 – Hallitus 17..4.2020 

Tavoitteena viisi 
maakunnallista liigaa. 

tuotettiin itse, osassa oltiin 
yhteistyökumppaneina. 

Teatteriagentti-
toiminta 

1.1.-
31.12. 

Pidetään yllä teatterin 
asiantuntijaverkostoa. 
Koulutetaan 
teatteriagentteja, jotka 
vievät opit omalle 
alueelleen. 

Koulutettiin kymmenen teatteriagenttia 
klovneria –koulutuksessa Jyväskylässä 
elokuussa 2019. Agentit toteuttivat omat 
koulutuksensa neljällä paikkakunnalla. 
Teatteriagentit olivat tuottamassa myös 
Teatterilaiva –tapahtumaa.  

Teatterin uutiskirje 1.1.-
31.12 

Lähetetään teatterin 
uutiskirje yhdeksän 
kertaa. Lisätään 
uutiskirjeen tilaajien 
määrää. 

Lähetettiin teatterin uutiskirje yhdeksän 
kertaa. Tilaajien määrä lisääntyi maltillisesti 
eli muutamalla henkilöllä. 

Teatterin 
osaamiskeskus 

1.1.-
31.12 

Kokoonnutaan yhdeksän 
kertaa, käsitellään 
ajankohtaisia asioita 
viestinnän ja toiminnan 
kannalta. Kehitetään 
uusia avauksia, jaetaan 
tietoa. Toimitaan tiiviissä 
yhteistyössä 
Harrastajateatteriliiton ja 
Kansalaisfoorumin 
kanssa.  

Kokoonnuttiin yhdeksän kertaa, joista 
kahdeksan kertaa etäyhteydellä ja kerran 
livenä toiminnansuunnitteluristeilyllä. 
Osaamiskeskuksen toimintaan osallistui 
tuottaja Suomen Harrastajateatteriliitosta ja 
suunnittelija Kansalaisfoorumilta.  
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6. Viestintä, markkinointi ja vaikuttaminen 
 
Suomen Nuorisoseurat ry:n viestinnän ja vaikuttamistoiminnan tavoitteena on, että Nuorisoseurat 
tunnetaan Suomen merkittävimpänä kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön toimijana vuonna 2020.  
Ajantasaisella viestinnällä ja ennakoivalla edunvalvonnalla luodaan lasten ja nuorten kulttuurisen kerho- ja 
harrastustoiminnan tekemiselle hyvät toimintaedellytykset liitto-, alue- ja paikallistasolla.   
 
Ulkoisessa viestinnässä korostetaan nuorisoseurojen monipuolista toimintaa, kulttuurisen lapsi- ja 
nuorisotyön yhteiskunnallista merkitystä, järjestön valtakunnallisuutta ja toiminnan vaikuttavuutta. 
Viestinnässä nostetaan valokeilaan nykypäivän moni-ilmeinen nuorisoseuralaisuus kiinnostavien tarinoiden 
ja toiminnassa mukana olevien ihmisten kautta. Ulkoisen viestinnän tavoitteena on yleisen tietoisuuden 
lisääminen ja kiinnostuksen herättäminen nuorisoseuratoimintaa kohtaan. 
 
Vuoden 2019 viestinnässä näkyvät erityisesti Lasten Kalenat -kulttuuritapahtuma sekä Teatris –Nuori 
Kulttuuri -tapahtuma. Lisäksi järjestö edistää jäsenseurojensa viestintää tarjoamalla sopivia työkaluja, kuten 
edullisia verkkosivumahdollisuuksia, valmiita julistepohjia ja valtakunnallista harrastushakua. 
 
 

Toimenpide Aikataulu Tavoite ja mittarit Toteuma 
Verkkosivut ovat 
viestinnän tärkein 
kanava. Vuoden 2019 
aikana jatketaan 
verkkosivujen 
kehittämistä. Ne 
alueet ja tapahtumat, 
joiden verkkosivuja ei 
ole vielä uudistettu, 
tuodaan yhteisen 
ilmeen alle. 

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

Suunnitelman mukaan. 

Järjestö- ja 
tapahtumatiedotusta 
hoidetaan 
valtakunnalliseen ja 
maakunnalliseen 
mediaan aktiivisesti 
henkilökohtaisen 
kontaktoinnin kautta. 

Jatkuva Nuorisoseurat näkyy 
myös perinteisessä 
mediassa ja lisää 
järjestön 
tunnettuutta. 

Median kontaktointiin ja seurantaan 
hankittiin uusi Meltwater -lisenssi. 
 
Tiedotteita tapahtumista ja 
järjestötoiminnan uutisista lähetettiin 
tiedotusvälineille. Mediaseurantaan 
saatiin ajantasaisia raportteja eri 
ajanjaksoille. 

Nuorisoseuralehti 
toimitetaan 
keskeisille 
valtakunnallisille 
yhteistyökumppaneill
e. 

Ilmestymispäivä
t: 
21.2.2019 
16.5.2019 
5.9.2019 
12.12.2019 

Lisätään järjestön 
tunnettuutta. 

Lehti tuotettiin suunnitelman mukaan. 
Sisältö oli onnistunut läpi vuoden. 
Lehden levikki oli 14 500.  
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Sosiaalinen media: 
Nuorisoseurat on 
aktiivinen sosiaalisen 
median käyttäjä. 
Käytössä ovat 
Facebook, Instagram 
ja Youtube, mutta 
Nuorisoseurat seuraa 
trendejä ja ottaa 
käyttöön uusia 
kanavia tarvittaessa. 

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

Suunnitelman mukaan. 
Viestintätiimillä on ollut koko vuoden 
sosiaalisen median seurannan ja 
julkaisujen vastuuviikot. Tämä 
käytäntö on taannut tasaisen 
näkyvyyden eri kanavissa. 

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

Jatkuva Informaation 
tiedottaminen 
spesifille 
kohderyhmälle. 

Luotiin uusi Nuorisoseuraposti vanhan 
PJ-postin tilalle järjestöllisen 
tiedottamisen tehostamiseksi, ilmestyi 
6 kertaa. 
Muut uutiskirjeet ilmestyivät 
suunnitelman mukaan. 

Viestintäsuunnitelma: 
Viestinnän tueksi 
laaditaan vuosittain 
toimintasuunnitelma
n rinnalle 
viestintäsuunnitelma  

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

Viestintästrategiaa ja 
viestintäsuunnitelmaa on päivitetty 
vuoden aikana erillisen toimikunnan 
toimesta. Vuoden lopussa työ oli vielä 
kesken.  

Nuorisoseuralehti 
ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa. Se 
toimitetaan maksutta 
jokaiseen 
jäsentalouteen sekä 
kuntien nuoriso- ja 
kulttuuritoimiin. Lehti 

Ilmestymispäivä
t: 
21.2.2019 
16.5.2019 
5.9.2019 
12.12.2019 

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

Lehti tuotettiin suunnitelman mukaan. 
Sisältö oli onnistunut läpi vuoden. 
Lehden levikki oli 14 500.  
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välittää tietoa 
nuorisoseurojen ja 
nuoriso- ja 
kulttuurialan 
kuulumisista. 
 
Lehti julkaistaan 
digitaalisena Issuu-
palvelussa ja 
yksittäisiä sisältöjä 
verkkosivuilla.  
Sisäinen viestintä: 
Sisäisessä 
viestinnässä 
käytetään 
ensisijaisesti vuonna 
2018 käyttöönotettua 
Workplace-alustaa 
sekä järjestön 
yhteistä intranettiä 
Nuoraa.  

Jatkuva Sisäinen tiedonkulku 
on toimivaa ja 
vaivatonta.  

Suunnitelman mukaisesti. 

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

Johtoryhmä Aktiivinen toiminta 
verkostoissa lisää 
tunnettuutta ja 
vaikuttamismahdollis
uuksia 

Nuorisoseurajärjestön työntekijät 
toimivat aktiivisesti oman toimialansa 
verkostoissa. Nuorisoseurat toimi 
koolle kutsujana mm. kulttuurisen 
nuorisotyön järjestöjen tapaamisissa. 
Muiden järjestöjen edustajia kutsuttiin 
mukaan nuorisoseurojen tilaisuuksiin. 
Nuorisoseuroilla on edustaja 
keskeisten yhteistyökumppanien 
toimielimissä (hallitus, edustajisto tai 
työryhmä).   
 

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

Osaamisverkost
ot 

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

Johtoryhmän jäsenet sekä toimialojen 
asiantuntijatyöntekijät seurasivat alan 
kehitystä ja osallistuivat siihen 
liittyvään keskusteluun eri 
yhteistyöfoorumeilla sekä 
seminaareissa.   
 

Pidämme yhteyttä 
poliittisiin 
päätöksentekijöihin ja 
viranhaltijoihin. 

  
Pääsihteeri ja johtoryhmän jäsenet 
olivat aktiivisesti yhteydessä järjestön 
toiminnan kannalta keskeisiin 
ministeriön virkamiehiin ja poliittisiin 
päättäjiin. Alueiden työntekijät tekivät 
yhteistyötä ja sidosryhmäviestintää 
alueellisiin vaikuttajiin sekä kuntien ja 
aluehallinnon viranhaltijoihin.   
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Maakuntavaaliehdokk
aille tehdään viesti 
nuorisoseuratoiminna
sta maakunnissa. 
Yksi uusien 
maakuntien 
tehtävistä on 
”maakunnallisen 
identiteetin sekä 
kulttuurin, osaamisen 
ja liikunnan 
edistäminen.” 

Jatkuva Tehdä 
nuorisoseurojen 
toimintaa tutuksi 
maakuntien 
päättäjille ja 
kerrotaan kuinka 
nuorisoseurat voivat 
tukea 
maakunnallisen 
identiteetin sekä 
kulttuurin, osaamisen 
ja liikunnan 
edistämistä. 

Maakuntavaaleja ei järjestetty. 

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

Jatkuva Tavoitteena 
Kansalaisfoorumin 
kanssa tehtävän 
yhteistyön 
kehittäminen ja 
lähentäminen. 

Yhteistyö on vakiintunutta ja 
suunnitelmallista.  
 

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

  
Yhteistyö on vakiintunutta ja 
suunnitelmallista. 
Yhteistyössä muiden lasten ja nuorten 
järjestöjen kanssa toteutettiin 
marraskuussa lasten viikko, jonka 
aikana eri puolilla maata järjestettiin 
tempauksia sekä popup kerhoja 
kauppakeskuksissa ja nuorisotaloilla.   
Suomen Nuoriso-opiston ja muiden 
nuorisoalan oppilaitosten kanssa on 
tehty aktiivista yhteistyötä. 
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7. Hallinto, henkilöstö ja talous 
 
Vapaaehtoiset luottamushenkilöt ovat järjestön keskeinen voimavara. Luottamushenkilöiksi valitaan 
innostuneita ja osaavia ihmisiä eri ikäluokista eri puolilta maata. Osaaminen kattaa järjestön keskeiset 
toiminnalliset alueet.  Nuorten päätöksentekijöiden määrää lisätään kaikilla hallinnon tasoilla. Lasten ja 
varhaisnuorten kuulemista pyrittiin varmistetaan kaikilla tasoilla. 
 
Järjestön organisaatiota kehitettiin johdonmukaisesti palvelemaan mahdollisimman hyvin 
nuorisoseuraliikkeen mission, vision ja strategisten tavoitteiden toteutumista. Tavoitteena on yhtenäinen ja 
tehokas oppiva organisaatio.  
 
Nuorisoseurajärjestössä työskenteli osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä kaikilla organisaatiotasoilla. 
Henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista pidettiin huolta. Järjestö on kiinnostava ja houkutteleva 
työnantaja. 
 
Järjestön taloutta ohjattiin kolmevuotisohjelman linjausten mukaisesti.  
 

 
Toimenpide Aikataulu Tavoite ja mittarit Toteuma 
Valtuusto kokoontuu 
hallituksen kutsusta 
kaksi kertaa vuodessa, 
kevätkokoukseen 
huhti-toukokuussa ja 
syyskokoukseen syys-
joulukuussa. 

Kevätkokous 26.5. 
Syyskokous  
23.-24.11. 

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

Valtuuston kevätkokoukseen 
Jyväskylässä osallistui 28 
virallista kokousedustajaa ja 19 
muuta henkilöä. 
Kevätkokouksen 
osallistujapalautteen keskiarvo 
oli 4,1.  
Valtuuston syyskokoukseen 
osallistui 28 virallista 
kokousedustajaa ja 11 muuta 
henkilöä.   
Syyskokouksen 
osallistujapalautteen keskiarvo 
oli 4,0.  
Hallitukseen valituista jäsenistä 
ja varajäsenistä kolme viidestä 
oli alle 29-vuotiaita.  
 

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

Hallitus 
kokoontuu 
vuoden aikana 6-
10 kertaa.  

 
Hallitus kokoontui 9 kertaa 
vuoden 2019 aikana. Jokaiseen 
kokoukseen oli mahdollista 
osallistua etäyhteydellä.    
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Hallitus asettaa 
toimintansa tueksi 
työvaliokunnan, 
hallinnoimilleen 
projekteille 
ohjausryhmät sekä eri 
toiminnanaloille ja 
tapahtumille tarvittavat 
toimikunnat ja 
osaamisverkostot.  

 
Tarpeen mukaan. Hallitus nimesi toimikunnat ja 

ohjausryhmät käynnissä oleville 
hankkeille ja tapahtumille.   
  
Työvaliokuntaan kuuluivat 
hallituksen puheenjohtajisto 
sekä pääsihteeri.   
 

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

11/2019 
 

Toteutui suunnitellusti. 

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

9/2019 Yleisavustus nousee 
10%.  

Vuonna 2019 avustus oli 
1 121 000 euroa. Avustus nousi 
21 000 euroa edellisvuodesta. 
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Valtionavun 
välittäminen 
piirijärjestöille ja 
paikallisseuroille: 
Liiton hallitus jakaa 
osan Opetus- ja 
kulttuuriministeriön 
myöntämästä 
yleisavustuksesta 
keskusseurojen 
toteuttamaan 
nuorisotyöhön ja -
toimintaan.  
Osa avustuksesta 
voidaan erityisin 
perustein jakaa 
paikallisseuralle, joka 
vastaa jostakin 
alueellisesti tai 
valtakunnallisesti 
merkittävästä 
palvelutehtävästä, joka 
edistää 
nuorisoseuratoimintaa 
ja nuorisolain 2 §:ssä 
säädettyjä tavoitteita ja 
lähtökohtia.   

Kevät 2019 Keskusseurojen 
valtionavustuksen 
määrää harkittaessa 
otetaan huomioon, 
kuinka keskusseura 
toteuttaa 
nuorisoseurastrategian 
ja kolmivuotisohjelman 
tavoitteita sekä 
hallituksen määrittämiä 
toiminnan 
painopisteitä. Lisäksi 
arvioidaan toiminnan 
laatua, laajuutta ja 
yhteiskunnallista 
vaikuttavuutta.  
 
Valtionavustuksen 
määrää harkittaessa 
otetaan lisäksi 
huomioon, miten 
keskusseura 
toiminnassaan edistää 
yhdenvertaisuutta, 
tasa-arvoa ja 
osallisuutta sekä 
toteuttaa muita 
nuorisolain 2 §:ssä 
säädettyjä tavoitteita ja 
lähtökohtia. 
 
Arviointi tehdään 
suunnitellun ja 
toteutuneen toiminnan 
perusteella samoilla 
perusteilla, joilla 
ministeriö arvioi 
keskusjärjestöä.   
 
Lisäksi avustuksen 
saamisen edellytyksenä 
on, että keskusseura 
huolehtii 
jäsenyhdistystensä 
toimintatiedot 
nuorisoseurarekisteriin.  

Keskusseuroille jaettiin 
avustusta 145 000 euroa.  
 

Talousarvion 
toteutumista seurataan 
säännöllisesti ja hallitus 
tekee tarvittavat 
sopeuttamistoimet 
kesken vuoden.  

Jatkuva Toiminta on 
kustannustehokasta. 
Tilikauden tulos on 
positiivinen.  

Tilikauden tulos on – 10 579 €. 
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Kevään valtuuston 
hyväksyttäväksi 
tuodaan tarkistettu 
toimintasuunnitelma ja 
talousarvio. 

5/2019 Talous on tasapainossa. Hallitus laati valtuustolle 
tarkistetun talousarvion 
valtuuston kevätkokoukseen. 
Edellisenä vuonna 
käyttöönotettuja talouden 
sopeuttamistoimia jatkettiin 
soveltuvin osin. 

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

Jatkuva  
 
Hoitokunnan 
kokoukset 
26.5.2019 ja  
23.11.2019 

Rahastoa hoidetaan 
sääntöjen mukaan.  

Hoitokunnan kokous pidettiin 
valtuuston syyskokouksen 
yhteydessä 26.5.2019. 

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

  
Paikallisseuroilla oli 
mahdollisuus myydä ilmoituksia 
Nuorisoseuralehteen.  
  
Liitto toteutti presidenttien 
hautojen valaisun 
Itsenäisyyspäivänä sekä 
sankarihautojen valaisun 
jouluaattona uutena 
varainhankintamuotona.  
 

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

Jatkuvaa Kaksi uutta 
yrityskumppania. 

Uusia yrityskumppaneita ei 
toimintavuoden aikana saatu. 
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sekä 
ohjaajakoulutukseen. 

Myyntituotteita ja 
verkkokauppaa 
kehitetään osana 
varainhankintaa. 

Jatkuva Verkkokaupan 
tuotevalikoimaa 
laajennetaan.  

Verkkokauppaan lanseerattiin 
paikallisseurojen lippukauppa. 

Nuorisoseura-lehden 
mainosmyyntiä 
kasvatetaan.  

Kevät ja alkusyksy Lehden kustannuksista 
20% katetaan 
ilmoitusmyynnillä. 

Ilmoitusmyynti ei ole toteutunut 
suunnitellusti.  
 

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

Jatkuva Riittävä määrä osaavaa 
henkilöstöä.  Selkeä 
työnjako.   

Liiton henkilöstöön kuului 
vuonna 2019   55 henkilöä, joista 
projekteissa 10 ja 
aluetoimistoissa 29.  
   
Lisäksi eri tehtävissä 
työhallinnon tukia hyödyntäen 
palkattuja työntekijöitä oli 46. 
 

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

Jatkuva Järjestelmät toimivat 
tehokkaasti. 
  

Toteutui suunnitellusti. 
Graafisen suunnittelua on 
ostettu Kansalaisfoorumilta ja 
Stadin Nuorisoseuroilta.  
 

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

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

Tyhy-toimintaa kehitettiin 
alueellisesti tyhy-tiimin johdolla.  
 

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

Jatkuva Henkilöstön 
ammattitaito pysyy ajan 
tasalla ja kehittyy. 

Kaikilla työntekijöillä on ollut 
mahdollisuus osallistua työtään 
tukevaan koulutukseen ja 
lyhytkursseille. 
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Henkilöstön kanssa 
käydään säännöllisesti 
kehityskeskustelut 

Jatkuva Kaikki työntekijät 
käyvät 
kehityskeskustelun 
toimintavuoden aikana.  

Kehityskeskustelut on pidetty 
suunnitellusti.  
 

Toteutetaan 
hyvinvointikysely koko 
henkilöstölle. 

Syksy Vastausprosentti 90%  
 
Kyselyn keskiarvo yli 
3,5.   

Työhyvinvointikysely 
toteutetaan talvella 2020. 

Liiton 
luottamushenkilöiden 
perehdytys ja 
kouluttaminen 

  
Luottamushenkilöitä on 
perehdytetty kokousten 
yhteydessä pidetyissä 
hallituksen ja valtuuston 
seminaareissa. 
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Nuorisoseurat Etelä-Suomi 

 
Toimintakertomus 2019 

 
 
 
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 syksyn 2018 nuorisoseurakokouksen hyväksymä 
kolmivuotisohjelma. 
 
Etelä-Suomen aluetoimisto yhdistää vuoden 2019 alusta Uudenmaan ja Etelä-Hämeen aluetoimistot yhteen. 
Yhteistyön avulla pystytään entistä paremmin palvelemaan alueen nuorisoseuroja ja tukemaan heitä 
nuorisoseuratyössä. Aluetoimiston lisäksi Stadin Nuorisoseurat ry tukee helsinkiläistä nuorisoseuratyötä ja järjestää 
toimintaa palvelutuotannon keinoin. 
 
Etelä-Suomen aluetoimiston tavoitteena vuonna 2019 on: 

• Rakentaa uusi organisaatio toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. 
• Tukea vapaaehtoistyötä ja vahvistaa sitä esimerkiksi opinnollistamisen keinoin. 
• Jalkauttaa kolmivuotisohjelman tavoitteet käytäntöön 

 
Aluetoimisto tarjoaa kaiken sen tuen, mitä järjestön toiminnot tarvitsevat tavoitteisiin ja tuloksiin pääsemiseksi. 
Aluetoimisto hoitaa tarvittavat toimisto- ja taloushallintotehtävät. Aluetoimisto tarjosi työhön ja opiskeluun liittyviä 
harjoittelupaikkoja. Aluetoimisto työllisti tuki-muotoja hyväksikäyttäen hyödyntäen Leipää ja kulttuuria -hanketta. 
Aluetoimiston yhteydessä toimi pukuvuokraamo Kostyymi ja pilailupuoti Pilis. Toimistosta on vuokrattu työtila Lahden 
Tanhuujille.  
 
Uusi organisaation toimivuus on vielä vaiheessa, mutta hyviä askeleita eteenpäin otettiin vuoden aikana.  
Vapaaehtoistyön tukemista ja kolmivuotisohjelman jalkauttamista tehtiin etupäässä seurakäynneillä alueellisissa 
nuorisoseurafoorumeissa. 
 
Etelä-Suomessa toimii 97 nuorisoseuraa. 
Vuoden 2019 Hermanni oli Lahden Tanhuujien Mikko Semeri. 
 
Seurojen harrastustoiminta: 
Seurojen harrastustoiminta on pääsääntöisesti teatteria, tanssia ja liikuntaa. Muutamilla seuroilla on nuorille peli-
iltoja ja erityyppistä kerhotoimintaa mm retkeilyyn liittyen. Seurat järjestävät toiminta-alueillaan monipuolisia 
tapahtumia ja tempauksia. 
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Alueen nuorisoseuratoiminta lukuina 31.12.2019 (Lähde: Nuorisoseurarekisteri) 
Jäseniä yhteensä 5333 henkeä 
0-6 vuotiaita 247 henkeä 
7-19 vuotiaita 1161 henkeä 
18-28 vuotiaita 444 henkeä 
Alle 29-vuotiaita yhteensä  1852 henkeä (kaikista jäsenistä %) 
Yli 30 vuotiaita 2176henkeä 
Ikä ei tiedossa 1186 henkeä 
Kannatusjäseniä 119 henkeä 
 
Harrastusryhmiä on 199, joissa harrastajia 3218 henkeä 
Harrastusryhmistä eniten on tanssiryhmiä, sitten liikuntaryhmiä ja kolmanneksi eniten on teatteriryhmiä. Lisäksi on 
mm sirkusryhmiä ja monitaideryhmiä. 
 
Järjestettyjä tapahtumia vuonna 2019 oli 1008 ja niihin osallistui 75 814 henkeä. 
Muiden järjestämiin tapahtumiin osallistuttiin 448 ja niissä osallistujia oli 20 157 henkeä.       
  

 
8. Harrastustoiminnan tuki 
 

1.1 Toiminta 
Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Luova lava –konseptin markkinoiminen 
paikallisille seuroille 
 

Koko vuosi Tavoitteena lisätä 
seurojen järjestämien 
leirien määrää vuoteen 
2018 verrattuna 

Helsingissä Stadin 
nuorisoseurat järjestää 
päiväleirit itse yhdessä 
paikallisseurojen kanssa. 
Paikallisista seuroista 
Luova lava –leirit 
järjestivä Kerkkoon ja 
Klaukkalan nuorisoseurat. 
 

Ohjaajien olohuoneiden järjestäminen 
alueen tarpeiden mukaan 
 

kevät/syksy Nuorisoseurafoorumin 
yhteydessä n 2 kertaa 
vuodessa. 

Keväällä järjestettiin 
Uudellamaalla ohjaajien 
olohuoneita 3 kappaletta, 
joihin osallistui yhteensä 
15 ohjaajaa. 
   
Järjestettiin Helsingissä 
tanssiopettajien 
aamubrunssi 1.10 
ajatuksena tukea 
ammattiopettajien 
verkottumista. Brunssille 
osallistui 3 henkilöä. 
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8.1. Tanssitoiminta 
Toiminnassa luodaan edellytykset 
tanssitoiminnan aktivoimiselle  
sekä harrastajille että esitystoimintaan 
keskittyville ryhmille. 

Koko vuosi Toimintaa kehitetään 
tasokkaalla koulutuksella. 
Järjestön 
tanssinosaamiskeskus 
toimii Lahdessa. 

Tavoitteen mukaan 

Teatteritoiminta 
Seurojen kesäteattereita 
markkinoidaan www-sivuilla. 
Valtakunnallista teatteriristeilyä 
markkinoidaan seurojen harrastajille. 
Ollaan mukana alueellisissa ja 
valtakunnallisissa Nuori Kulttuuri 
Teatris –tapahtumissa. 

Koko vuosi Vuoden painopiste on 
lasten- ja nuorten 
teatteritoiminnan 
lisääminen ja 
kehittäminen. 
Innostetaan ja 
markkinoidaan Teatris-
tapahtumaa. 

Tavoitteen mukaan. 
Etelä-Hämeen osalta 
tilanne säilyi ennallaan. 
Osallistuttiin Teatris –
aluetapahtumaan 
Helsingissä. 

Kansanmusiikki 
Kansanmusiikkitoiminnan 
toteutuksesta vastaa maakunnalliset 
kansanmusiikkiyhdistykset. 

Koko vuosi Tiedotetaan toiminnasta Tavoitteen mukaan. 

Liikunta 
Liikuntaharrastuksen pääpaino on 
perheliikunnalla. 

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

Tavoitteen mukaan. 

Nuorisotoiminta 
Voimistaa nuorten osallisuutta 
päätöksenteossa. 

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

Tavoitteen mukaan. 

Nuorten Akatemia 
Nuorten Akatemia on nuorten 
koulutusfoorumi 

Koko vuosi Akatemian kautta nuoret 
voivat osallistua 
korkeatasoiseen 
koulutukseen 
nuorisoseuraharrastukse
nsa ohessa 

Ei toteutunut tavoitteen 
mukaan. 

Järjestetään lakisääteistä 
iltapäivätoimintaa Helsingissä ja 
Lahdessa. 
 

Koko vuosi Laadukas 
iltapäivätoiminta  

Lahden osalta IP 
toimintaa järjestettiin 
Nastolan Kirkonkylän ja 
Villähteen kouluilla kevät 
2019. Syksyllä ei 
aloitettu. 
Helsingissä ip-toimintaa 
järjestetään 
Munkkivuoren 
nuorisotalolla. Keväällä 
ryhmässä oli 37 lasta ja 
syksyllä 42 lasta. 

Järjestetään vauvasirkustoimintaa 
Helsingissä. 

Koko vuosi Ryhmiä yhteensä 18 
vuoden aikana. 

Ryhmiä järjestettiin 26 
kappaletta kolmessa eri 
paikassa, Maunula-
talossa, Viikin 
nuorisotalolla sekä 
Munkkivuoren 
nuorisotalolla. 
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Toimintaan osallistui 
yhteensä 219 perhettä 
vuoden aikana. Esityksiä 
järjestettiin yhteensä 9 
kappaletta, joissa oli 
osallistujia noin 600 
henkilöä. Ryhmiä ohjasi 
Maria Krestjanoff. 
 

 
1.2 Koulutus 

Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Knoppi-koulutuksen toteuttaminen tai 
osallistumisen mahdollistaminen  
Knoppi II -koulutus  
Knoppi I –koulutus 
Knoppi-kouluttajakoulutus 

 
 
18.-20.1. H:ki 
30.11- 1.12. Lahti 
15.-17.2. H:ki 

Osallistuu 8-10 henkeä 
 

Kouluttajakoulutukseen 
osallistuu 6-8 henkeä 

Koulutukseen osallistui 
8 henkeä. Uuteen 
jaksoon osallistui 12 
henkeä. Kouluttajina 
toimivat Pirita Laiho ja 
Joonas Pokkinen. 
 
Siltamäen 
nuorisoseuran nuorille 
ohjaajille järjestettiin 
räätälöity 
ohjaajakoulutus syksyn 
2019 aikana. 
Kouluttajana toimi Pirita 
Laiho. 
Knoppi –
kouluttajakoulutukseen 
osallistui Joonas 
Pokkinen ja  
(kouluttajina) Iija Filen 
ja Pirita Laiho. 

Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus 2.2. ja 16.11. 
Lahti 

Osallistuu molempiin 
kertauksiin 8-10 henkeä 

Ei toteutunut keväällä. 
Syksyllä kertaukseen 
osallistui 11 henkeä. 

EA1 9.-10.3. Lahti 
9.-10.11. Lahti 

Koulutuksiin osallistuu 
yhteensä 20 henkeä 

Kevään koulutukseen 
osallistui 15 henkeä. 
Syksy ei toteutunut. 
Lisäksi toteutettiin EA 
Kurssi Janakkala-
Saloisten Ns. 13.-14.4. 
Osallistui 10 henkeä. 

Järjestyksenvalvojan peruskurssi 1.osa 
(20h) 
Järjestyksenvalvojan peruskurssi 2.osa 
(20h) 
Järjestyksenvalvojan peruskurssi 1.osa 
(20h) 
Järjestyksenvalvojan peruskurssi 2.osa 
(20h) 

22.-24.3. 
 
29.-31.3. 
 
4.-6.10. 
 
11.-13.11. 

Osallistujia kursseille 
8-12 henkeä 

Ei toteutunut. 
Ei tarpeeksi osallistujia. 

Leiriohjaajakoulutus 28.5. Kesäleirin suunnittelua 
ym. Osallistuu 10 
leiriohjaajaa. 

Kaikkiaan 10 
leiriohjaajaa osallistui 
koulutukseen. 
Kouluttajana toimi Pirita 
Laiho 
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Luova lava –ohjaajakoulutus ja sen 
yhteydessä hygieniapassikoulutus ja -
testi 

toukokuu Osallistuu 45 ohjaajaa ja  
Hygieniapassikoulutuks
een 22 henkeä  

Helsingissä järjestettiin 
koulutus Luova lava –
ohjaajille. 

Järjestetään alueen tarpeen mukaan 
toimintaa tukevia koulutuksia 
 

Koko vuosi Otetaan seuroilta 
vastaan ideoita 
koulutuksen aiheista ja 
toteutetaan niitä. 

EA kurssi Janakkala –
Saloisten Ns. 13.-
14.4.2019. Osallistui 10 
henkeä. 

Markkinoidaan aktiivisesti 
valtakunnallisia koulutuksia mm 
Maniakoulutukset 
 

Koko vuosi Tiedotetaan ja 
innostetaan 
osallistumaan. 

Tavoitteen mukaisesti. 

 
1.3 Tapahtumat 

Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Järjestetään alueen tarpeen mukaan 
toimintaa tukevia tapahtumia 
Luova lava –leirit  
  
 
Luova lava -syysleiri 

 
Helsinki 3.-7.6. 
Helsinki 10.-14.6. 
Lahti 10.-14.6. 
Lahti 17.-20.6. 
 
Lahti 21.-25.10. 

Järjestetään laadukkaita 
leirejä Helsingin ja 
Lahden alueella. Leireille 
osallistuu 150 lasta- ja 
nuorta Lahdessa ja 320 
lasta Helsingissä. 

Lahden kevään leireille 
osallistui yhteensä 29 
nuorta. Syksyn leiri ei 
toteutunut. Helsingissä 
Järjestettiin 21 luova 
lava leiriä, joihin 
osallistui yhteensä 338 
leiriläistä. Ohjaajia oli 
yhteensä 39 henkilöä, 
joista 9-luokkalaisia 13. 
 

Tanssiralli  
 

Orimattila, 
Myllylän koulu 
27.4. 

Järjestetään perinteinen 
lasten – ja nuorten 
kansantanssiryhmien 
katselmus. 
Katselmukseen 
osallistuu 12 ryhmää. 

Katselmukseen osallistui 
11 ryhmää, 4 eri 
seurasta. 
Arviointiraadissa olivat: 
Riia Niemelä, Jukka Saari 
ja Joonas Pokkinen. 

Kesäleiri 25.-28.6. Sysmä Järjestetään perinteinen 
telttaleiri Lahden 
kaupungin 
leirikeskuksessa 
Naumissa. Leirille 
osallistuu 60 nuorta. 

Kesäleirille osallistui 52 
leiriläistä ja 16 ohjaajaa, 
joista nuoria oli 8. 

Markkinoidaan aktiivisesti 
valtakunnallisia tapahtumia 
mm. Valtakunnallinen harrastusviikko 

Koko vuosi Tiedotetaan aktiivisesti. Tavoitteen mukaisesti. 

 
1.4 Kehittäminen 

 
Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Aktiivinen yhteistyö oman alueen NUVA 
–oppilaitosten kanssa 
 

Koko vuosi Jatketaan yhteistyötä 
hyvien käytäntöjen 
kautta. 

Tavoitteen mukaan. 
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Etelä-Suomen nuorisoseura-alueen 
toiminnan hiominen ja kehittäminen 

Koko vuosi Vuoden mittaan 
tarkastellaan toiminnan 
ja talouden toteutumaa. 

Hitaasti, mutta varmasti 
edetty asian suhteen 
vuoden aikana. 

Toimitaan nuorten työ- ja 
harjoittelupaikkojen tarjoajana. 
Osallistutaan 
työpaikkaohjaajakoulutukseen 

Koko vuosi Hyödynnetään Leipää- ja 
kulttuuria hanketta 

Tavoitteen mukaisesti. 

 
 
9. Seuratoiminnan tuki 

 
9.1. Kansalaistoiminta 

Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Järjestetään alueellinen 
Nuorisoseurafoorumi  
 

24.3. Lahti 
12.10. Viking 
EXPRS laiva 

Tavoitteena lisätä 
osallistujamäärää 
vuoden 2018 
Kasvufoorumiin 
verrattuna 
 

Kevään foorumissa 
yhteensä 16 henkeä ja 
syksyn foorumissa 35 
henkeä. 

Järjestön Nuorisoseurafoorumi ja 
kevätvaltuusto 
Syysvaltuusto 

25.-26.5. 
 
23.-24.11. 

Valtuustoon valitut 
edustajat 

Tavoitteen mukaisesti. 
Lisäksi nuorten 
vaikuttajien ryhmään 
kuuluu Etelä-Hämeestä 
Mariia Pelttari ja 
Uudeltamaalta Elsa 
Weckström. 

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

24.3. Julkistetaan kevään 
Nuorisoseurafoorumissa 

Ei toteutunut, koska asian 
valmistelu koko alueen 
osalta on vielä kesken. 
Valt. Vuoden Hermanni oli 
Mikko Semeri Lahden 
Tanhuujista. 

Seurojen neuvonta- ja opastuskäynnit 
Seurojen kuuleminen seurakäynneillä ja 
alueellisissa Nuorisoseurafoorumeissa 
 
Osallistutaan valtakunnalliseen 
seurakäyntipäivään 5.10. 

Koko vuosi Ollaan aktiivisesti 
liikkeellä ja tehdään 
kuukausittain 
seurakäyntejä 

Tehtiin 3 yksittäistä 
seurakäyntiä ja alueellisia 
seurakäyntejä 5. Kaikkiaan 
tapaamisiin osallistui 70 
henkeä.  Vapaaehtoisten 
korttipakkoja jaettiin 10 
seuralle E-H:ssä. Juhlat: 
Haminankylän Ns 100v 
14.4. ja Mallusjoen 
Tanhuujat 50v 27.4. 
Valtakunnallinen 
seurakäyntipäivä 5.10. 
toteutettiin Klaukkalan 
nuorisoseurassa. 
Yksittäiset seurakäynnit ja 
juhlat Uudellamalla: 
6.1. klaukkalan ohjis, 11.5. 
Karjalan nuoret, 18.8 
Klaukkalan kesäteatteri, 
2.11 Ohkolan Ns-juhlat, 
9.12 jokupoo.  
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Jäsenhallintajärjestelmä 
Päivitetään muutokset ja tarvittaessa 
seurojen toimintatiedot.  Koulutetaan 
uuden rekisterin käytössä ja viestitään 
muutoksesta. 

Koko vuosi Järjestelmä on kaikilla 
seuroilla aktiivisessa 
käytössä. 

Tavoitteen mukaan. 
Joulukuussa tiedotettiin 
eri kanavissa uudesta 
rekisteristä. 

Etelä-Hämeen valtuustonjäsenet 
kokoontuvat ennen kevään ja syksyn 
valtuuston kokouksia. 

Kevät, syksy Kokoukset valtuuston 
kokoontumisen 
yhteydessä 

E-Hämeen valtuutetut 
koolla toimistolla 22.2. 
Etelä-Suomen valtuutetut 
koolla Lahden toimistolla 
5.11. 

Toimintatilastot vuodelta 2018 
Kerätään seuroilta vuoden 2018 
toimintatilastot jäsenrekisterin kautta 

Kevät 2019 Tilastot tulee olla 
jäsenrekisterissä 20.3. 
mennessä.  
 

Tavoitteen mukaisesti. 

Jäsenkortti 
Järjestössä on käytössä 
mobiilijäsenkortti. 

Koko vuosi Kortin aktiivinen käyttö 
ja lisää jäsenetuja. 

Tavoitteen mukaan. 

Seurantalot 
Tiedotetaan opetusministeriön 
seurantalojen peruskorjaukseen 
osoitettujen määrärahojen hakemisesta 
ja autetaan seuroja tarvittaessa 
anomusten tekemisessä. 
 
Viestitään seurantalopäivästä (7.-8.9.) 

Koko vuosi Tiedotetaan hausta ja 
opastetaan tarvittaessa.  

Tavoitteen mukaan. 
Korjausavustusta saivat: 
Onkiniemen Ns 7.000€ 
Ridasjärven Ns 6.000€ 
Haminankylän Ns 11.000€ 
Liikolan Ns 13.000€ 
Vesivehmaan Ns 4.000€ 
Ahtialan-Koiskalan Ns 8.000€ 
Hollolan Ns 7.000€, Kerkkoon 
Ns 20.000€, Lepsämän Ns 
1.600€ 

 
 

9.2. Koulutus 
Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Markkinoidaan aktiivisesti 
valtakunnallisia koulutuksia 
Kansantanssin ohjaajakoulutus 
perusopinnot 1-3.jaksot 
Kansantanssin kääntöpiiri 
DÄÄNS -leiri 
Näppärit -leiri 
Ohjaajakoulutuksen lisäkurssit 

 
 
19.-20.1. Mikkeli 
9.-10.2.   “ 
16.-17.3. “ 
6.-7.9. Tampere 
27.-29.9. 
Tampere 
27.-29.9. 
Tampere 

Osallistutaan ja 
tiedotetaan 
koulutuksista 

Tavoitteen mukaan. 
Kansantanssin 
Kääntöpiiriin osallistui E-
Hämeestä Bela Gazdag 
ja Marika Lindroos ja 
Uudeltamaalta Sini 
Hirvonen, Jaana 
Inkiläinen, Riina Hosio, 
Siiri Suoniemi ja Elias 
Martikainen sekä 
työntekijöistä Iija Filen ja 
Pirita Laiho. DÄÄNS -
leirille osalistuivat Matit 
ja Maijat sekä Ellit ja 
Eemelit sekä Jipot ja 
Klaukkalan Ns. 

Knoppi pro -koulutus 6.4. Ridasjärvi Tiedotetaan ja 
osallistutaan. 

Ei toteutunut 
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Kansalaisfoorumi/Opintokeskus 
Kansalaisfoorumi jakaa tukea 
projektimaisesti toimiville yhteisöllisille 
opintoryhmille ja kurssitoimintaan. 
Opintokeskuksen koulutukset: 
https://kansalaisfoorumi.fi/koulu
tukset/ 
Tilauskoulutukset: 
https://kansalaisfoorumi.fi/koulu
tukset/tilauskurssit/ Aiheina ovat 
mm. Luova muistelutyö ja esityksen 
tuottaminen. 

koko vuosi 
  
  
  
  
 

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

Tavoitteen mukaan. 
 
 
 
Tavoitteen mukaan. 
 
 
Tiedotettiin asiasta. 

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

Koko vuosi Tiedotetaan sivuston 
käytöstä seuroja. 
 

Tavoitteen mukaan. 

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

Koko vuosi Neuvontaa annetaan 
puhelimitse, 
sähköpostilla ja 
seurakäynneillä.  
 

Suunnitelman mukaan. 

 
 

9.3. Tapahtumat 
Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Markkinoidaan aktiivisesti seurojen 
tapahtumia mm: 
Hollo ja Martta –festivaali 
Tanssialan tuen Gaala 
Takinkääntöviikko 
Kansallispukujen tuuletus Gatwalk  

 
 
5.-10.1./27.10.-3.11. 
16.2. Hollola, Kukko 
21.-27.7. 
4.8. Kauppakeskus Trio 

Tiedotetaan 
aktiivisesti 
tapahtumista ja 
tuetaan 
järjestelyissä 
tarvittaessa. 

Suunnitelman mukaan. 
Gaalassa elämäntyö 
palkinto Anneli Peltola. 
 
Gatwalk Kostyymin 
organisoima 
tapahtuma.  

Markkinoidaan aktiivisesti 
valtakunnallisia tapahtumia: 
FolkForum ja Folklandia-risteily 
 
 
Nuorisoseurapäivän juhla 
Tanssimylly 
 Valt. lentopallokisat 
Nuori Kulttuuri TEATRIS 
 
Kalenat 
 
Kaustinen Folk Music Festivaali 
Europeade 
Teatterilaiva 
Tanssimania 
 
Valtakunnallinen lastenviikko 

 
 
11.-12.1. Silja Europa 
 
 
24.3. Pikkuteatteri, Lahti 
12.-14.4. Tampere 
27.-28.4. Iisalmi 
24.-26.5. J:kylä 
 
6.-9.6. 
 
8.-14.7. Kaustinen 
17.-21.7. Frankenberg 
13.-14.9. Silja Europa 
26.-29.9. 
 
18.-24.11. 

Tiedotetaan 
tapahtumista ja 
osallistutaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suunnitelman mukaan 
 
E-H osallistui 80 
henkeä ja 
Uudeltamaalta noin 
100 henkilöä. 
 
Autettiin järjestelyissä 
Lahden Tanhuujia. 
Juhlaan osallistui 150 
henkeä. Tanssimyllyyn 
osallistui E-Hämeestä 4 
ryhmää ja 
Uudeltamaalta 6 
ryhmää. 
Lentopallokisoihin 
osallistui E-H 1 
joukkue. Kalenoihin E-
Hämeestä osallistui 2 
seurasta yht. 27 
henkeä ja Uudelta 
maalta osallistujia mm. 
Kajalan Nuorista. 
Tanssimaniaa osallistui 

https://kansalaisfoorumi.fi/koulutukset/
https://kansalaisfoorumi.fi/koulutukset/
https://kansalaisfoorumi.fi/koulutukset/tilauskurssit/
https://kansalaisfoorumi.fi/koulutukset/tilauskurssit/
http://www.kansalaisfoorumi.fi/


Suomen Nuorisoseurat toimintakertomus 2019 – Hallitus 17..4.2020 

yksittäisiä 
henkilöitä/ohjaajia. 

 
9.4. Kehittäminen 

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

Toiminta jatkuu 
vuoden 2019 
syksyyn. 
 

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

Suunnitelman mukaan. 
Projektipäällikkönä 
Sinikka Irri ja työohjaajina 
Marjo Aalto ja Heikki 
Hagman. Valitettavasti 
vuoden lopussa tuli tieto, 
että hanke ei saa 
jatkorahoitusta ja näin 
ollen hanke ajetaan alas 
31.3.2020 mennessä. 

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

Koko vuosi Tarjotaan 
mahdollisimman monille 
erilaisille ryhmille 
mahdollisuus 
kansainvälisiin 
kontakteihin.   
 

Suunnitelman mukaan. 
Vierailut: Hollolan Ns. 
6.1.-19.2. P-Kypros 
17.-22.4. Saksa 
28.4.-5.5. Romania 
24.-30.9. Intia 
Vieraina: Riihimäen 
Kansantanssijoilla ryhmä 
Italiasta. Hollolalla Venäjältä, 
Romaniasta, Tsekeistä, 
Kreikasta, Bulgariasta, 
Portugalista, Unkarista, 
Itävallasta, Meksikosta, 
USA:sta, Slovakiasta, 
Intiasta, Venäjältä. Lisäksi 
Hollolan Ns. Järjesti 
yhteistyössä Unkarin 
kulttuuri- ja tiedekeskuksen 
kanssa valokuvanäyttelyn 
Hollolan kirjastoon. 

Toteutetaan erilisrahoitettua 
seuratoiminnan kehittämishanketta. 
Mikäli hankerahoitus saadaan, 
verkostoidutaan alueella hankkeessa 
mukana olevien seurojen sekä 
valtakunnallisen hankeverkoston kanssa 

  Erillisiä hankkeita ei ollut. 

 
 

3. Viestintä, markkinointi ja vaikuttaminen 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Edunvalvonta ja verkostoituminen 
Pidetään aktiivisesti yhteyttä päättäjiin ja 
muihin alueen toimijoihin. Osallistutaan 
yhteistyöhankkeisiin ja tapahtumiin. 

Jatkuvasti Tiedotetaan toiminnasta 
ja pidetään yhteyttä 

Suunnitelman mukaan. 

Viestintäsuunnitelma 
(tapahtumakohtainen) 
 

2019 Laaditaan 
tapauskohtaisesti  

Tavoitteen mukaan. 
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Uutismaa ja Ns –lehti 
Hyödynnetään lehtiä tiedotuskanavana 

Jatkuvasti 
 

Tehdään juttuja ja 
kehitetään lehtiä 

Suunnitelman mukaan. 
 

Sähköiset jäsentiedotteet mm 
Herkkumeili 

Jatkuvasti 
 

Tehdään tilanteen 
mukaan väh. Kerran 
kuukaudessa 

Suunnitelman mukaan. 

Järjestön uutiskirjeet: 
Järjestön uutiskirje 
Tanssin uutiskirje 
Teatterin uutiskirje 
Ohjaajakirje 

Jatkuvasti 
 

Tuotetaan sisältöä ja 
markkinoidaan 
uutiskirjeitä sekä 
välitetään niitä seuroille. 

Suunnitelman mukaan. 

Kansalaisfoorumi-lehti  
Lehti ilmestyy alkuvuodesta 2019 ja se 
on luettavissa myös verkossa. 
Palveluesite 
Kansalaisfoorumin palveluesite jäsenille, 
Koulutusta, kulttuuria ja 
kansalaistoimintaa. 
 

2019 Kansalaisfoorumi-
lehdestä löytyy tietoa 
toiminnasta ja palveluista 
  
Painettuna ja sähköisenä 
https://kansalaisfoor
umi.fi/keitaolemme/j
asenjarjestot/ 

Tavoitteen mukaan. 
 
 
 
Suunnitelman mukaan. 

Nuora – intranet 
Sisäinen viestintä/tallennus 

Jatkuvasti 
 

Viedään tiedostot, 
muistiot ym. asiakirjat 
Nuoraan. 

Suunnitelman mukaan 

Skype for business 
Neuvottelut/kokoukset 

Jatkuvasti 
 

Osallistutaan ja 
hyödynnetään. 

Suunnitelman mukaan, 
tosin otettiin uutena 
käyttöön järjestössä 
Microsoft Teams 

Some 
FB, Instagram, Twitter 

Jatkuvasti 
 

Osallistutaan ja 
hyödynnetään. 

Tavoitteen mukaan. 
Uudenmaan Facebookissa 
julkaistiin 130 uutista ja 
sivuista tykkäsi vuoden 
lopulla 257 henkilöä 

Markkinoidaan uutta ns-logoa seuroille Jatkuvasti 
 

Tiedotteet ja seurakäynnit Suunnitelman mukaan. 

Markkinoidaan ja esitellään 
nuorisoseurojen tarjoamaa 
harrastustoimintaa alueellisissa ja 
paikallisissa tapahtumissa  
 

Jatkuvasti 
 

Aktiivisesti markkinoiden 
ja tiedottaen 

Suunnitelman mukaan. 

Organisoidaan Nuori Kulttuuri –
aluetapahtumaan nuorisoseurojen 
harrastustoiminnan esittelypiste. 

Jatkuvasti 
 

Yhteistyössä suunnitellen 
Nuori Kulttuuri tuottajien 
kanssa 

Suunnitelman mukaan. 

Aluetoimistojen kotisivut: 
http://etelahame.nuorisoseurat.fi
/ 
https://uusimaa.nuorisoseurat.fi/  

Jatkuvasti 
 

Pidetään ajantasalla Tavoitteen mukaan. 

 
 
 
4. Henkilöstö ja talous 
 

Toimenpiteet Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Avin avustushakemus lasten ja nuorten 
toimintaan. Avustetaan jäsenyhdistyksiä 
hakemisessa. 

2019 Haetaan ja saadaan 
5.000 euroa. Aktivoidaan 
seuroja hakemaan. 

Saatiin avustuksena Luova 
lava leireihin 1.500 euroa. 
Stadin Nuorisoseurat 
toimivat hakijoina 
Helsingissä saaden 
kerho/leiritoimintaan 
16.000€ 

https://kansalaisfoorumi.fi/keita-olemme/jasenjarjestot/
https://kansalaisfoorumi.fi/keita-olemme/jasenjarjestot/
https://kansalaisfoorumi.fi/keita-olemme/jasenjarjestot/
http://etelahame.nuorisoseurat.fi/
http://etelahame.nuorisoseurat.fi/
https://uusimaa.nuorisoseurat.fi/
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Yleisavustus 
Muut avustukset 

2019 
 

Haetaan korotusta 
vuoden 2018 avustuksiin 

Tavoitteen mukaan.  

Jäsenmaksut 
Hermanni ja Hermanska –arvot 
Matti Sippola -seura 

2019 
 

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

Ei korotusta. 
Uudellamaalla uusia H-
arvoja 2 kpl. 
Ei uusia jäseniä. 

Etelähämäläisen Nuorisoseuratyön 
Tukirahasto   

2019 
 

Rahaston hoitokunta 
kokoontuu vuoden 
aikana kaksi kertaa 

Tavoitteen mukaisesti. 
Kokoukset valtuuston 
kokousten yhteydessä. 

Henkilöstö 2019 
 

Toiminnanjohtajat 2 
Toiminnanohjaajat 2 
Talous- ja hallintosiht. 
Puvustonhoitaja 
Työllistämishanke 3 
henkeä 
IP –ohjaajat 6 henkeä 
Lisäksi harjoittelijoita 
ym. 

Kehityskeskustelut pidetty 
kevään 2019 aikana. 
E-Hämeen toimistolla 
vakituiset: Toiminnanjohtaja 
Hannu Nipuli, 
toiminnanohjaaja Joonas 
Pokkinen, talous- ja 
hallitosiht. Merja Ilmoniemi, 
puvustonhoitaja Päivi Semeri 
ja siistiä Virpi Nurminen. 
Muutokset: IP-toiminta 
lopetettiin ja näin ollen IP-
ohjaajat palkkalistoilla vain 
kevään 2019. Joonas 
Pokkinen siirtyi muihin 
tehtäviin. Loppuvuodesta 
haettiin uutta 
toiminnanohjaaja ja valituksi 
tuli Johanna Lindstam. Virpi 
Nurminen jäi työkyvyttömyys 
eläkkeelle 29.11. Alkaen. 
Media-assistentti Jani Eggen 
(6kk) aloitti loppuvuodesta. 
Kostyymissä ollut useita 
harjoittelijoita ym työtuilla 
palkattuja henkilöitä. 
Uudellamaalla 
toiminnanjohtaja. Muu 
henkilöstö Stadin 
Nuorisoseurat ry:n 
palveluksessa. 

Henkilöstöstä muuta 2019  Etelä-Hämeen 
toiminnanjohtaja toiminut 
järjestön työntekijöiden 
valitsemana 
luottamusvaltuutettuna 
osallistuen hallituksen 
kokouksiin. 
Toiminnanjohtaja kuuluu 
taloyhtiön hallitukseen ja 
osallistunut lisäksi 
yhtiökokouksiin.  
Uudenmaan 
toiminnanjohtaja toimii 
lisäksi liiton 
Harrastustoiminnan 
toimialajohtajana ja 
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johtoryhmässä sekä 
ostopalvelusopimuksella 
Stadin Nuorisoseurat ry:n 
toiminnanjohtajana. 

TyHy-toiminta 
Aluetoimistot 
Järjestön 

2019 
 

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

Tapahtumat. 9.2. Lemi, 
26.11. Kranssien teko, 14.-
16.12. Tallinna, 20.12. 
Tsto. Lisäksi ollut 
mahdollisuus hierontaan 
työaikana 4 kertaa 
keväällä ja 4 kertaa 
syksyllä. 

Työntekijäpäivät 5.-7.2. Mikkeli 
3.-5.9.  

Osallistutaan päiville Osallistui Nipuli, Pokkinen, 
Filen ja hankeen 
työntekijät. Syksyn päivät 
netissä osallistui 4 henkeä. 

Muuta mainittavaa 2019  E-H toimistolla pidetty 
säännöllisesti kerran kuussa 
työpalaveri. Irri, Pokkinen ja 
Nipuli kokoontuneet kevään 
aikana muutaman kerran. 
Lisäksi suunnitellusti pidetty 
työsuunnittelupalaverit 
Uudenmaan toimiston 
kanssa.  
Hannunsalin lattia hiottu ja 
lakattu kevään/kesän aikana. 
Talkoissa mukana ovat olleet: 
Paavo Tolvanen, Kalle 
Louhiniitty ja Hannu Nipuli. 
Vuoden aikana on 
käynnistetty Pikkuteatterin 
esteettömyys hanke. 
Tarkoituksena on rakentaa 
sisäpihalle hissi sekä muuttaa 
naisten WC:n osa inva-
WC:ksi. 
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Nuorisoseurat Keski-Suomi 
 

Toimintakertomus 2019 
 
 
 
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 jäsenseuroja omalla toimialueellaan. 
 
Keski-Suomen aluetoimiston toiminnan painopisteinä  olivat vuonna 2019: 

• Pidämme ovet auki 
• Tuemme paikallista nuorisoseuratoimintaa 
• Tuemme vapaaehtoistoimintaa 

Maakunnan nuorisoseuratoiminta lukuina 31.12.2019 (Lähde: Nuorisoseurarekisteri): 
• Jäsenseurat 35 kpl   
• Jäsenet, joista alle 29-vuotiaita: 22% 
• Ikä ei tiedossa: 30% 
• Yli 30-vuotiaita: 48% 
• Harrastusryhmät 69 kpl, harrastajat 808 henkeä 
• Harrastusryhmien toiminta: Toimintaa on monipuolisesti askartelusta, Luova lava – 

toimintaan, peli-iltoihin ja liikuntaan.  
• Järjestetyt tapahtumat  569 kpl, ja niissä osallistujia 37759 henkeä.  
• Muiden järjestämiin tapahtumiin osallistumiset 145 kpl, ja niissä osallistujia 6701 henkeä. 
• Nuorisoseurantalot oma 13kpl 
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10. Harrastustoiminnan tuki 
 
 

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

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

Toteutui suunnitelmien 
mukaisesti 

Jälkkäriohjaajat kehittävät ja pitävät 
yllä osaamistaan osallistumalla 
täydennyskoulutukseen 

• uusien ohjaajien 
perehdytyskoulutus syksyisin 
(kaupunki) 

kaikkien ohjaajien 
• Jälkkärikoulutuspäivät 

(kaupunki) 
• hygieniakoulutus 
• ensiapukoulutus 

Aluetoimiston omat koulutukset 
ohjaajille 
 
 

Koko vuosi Osallistutaan 
koulutuksiin 

Toteutui suunnitelmien 
mukaan.   
Lisäksi 14.2 
Norssinkoululla 
pidettiin Jälkkärit 20v  
juhla. 
 

Luova lava –konseptin 
markkinoiminen paikallisille seuroille 
 

Koko vuosi Tavoitteena lisätä 
seurojen järjestämien 
leirien määrää vuoteen 
2017 verrattuna 

Seurakäyntien 
yhteydessä 
markkinoimme Luova 
lava – konseptia. Leirin 
järjestäjien määrä pysyi 
samana 

Ohjaajien olohuoneiden järjestäminen 
alueen tarpeiden mukaan 
 

Neljä kertaa 
vuoden aikana 

Suunnitellut 
olohuoneet toteutuvat. 

Ohjaajien olohuoneita 
ei toteutettu.  

Lasten Leiri  
 

16.-17.2. 60 lasta Ei toteutunut vaan 
ryhmät harjoitteli 
itsenäisesti. 

Kalenat 6.-9.6. 4 ryhmää 
Keski-Suomessa 

1 ryhmä lähti Keski-
Suomesta Kalenoihin 

Luova Lava Leirit 
 

3.-14.6. Järjestetään 15 
päiväleiriä. 
Tavoitteena, että 
seurat järjestävät leirit 
itse. 

Leirejä oli kaikkiaan 8 
kpl. Leirit toteutti 
Jkl.seudun NS ja 
Vastingin NS 
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Hetki Taitelijana 
 

5.-7.7. 2 esitystä Hetki taitelijana 
esitykset olivat   4.5. 
Jkn. kesässä ja 5.5. 
Keljon Tapiolassa 

Syyslomaleirit K-S 14.-18.10. 3 päivää 
60 lasta 

Leirit järjesti Jkl.n 
seudun Nuorisoseura. 

 
 

1.6 Koulutus 
Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Knoppi-koulutuksen toteuttaminen tai 
osallistumisen mahdollistaminen  
 

Kevät 2019 Koulutetaan 6-10 uutta 
kerho-ohjaajaa 

 

Knoppi koulutus ei 
käynnistynyt 
vuodenaikana, mutta 
ohjaajakoulutukseen  
16.-17.2 Helsingissä 
osallistui 2 uutta 
kouluttajaa. Joten 
koukutuksen 
tulevaisuus on turvattu 

Järjestetään alueen tarpeen mukaan 
toimintaa tukevia koulutuksia 
 

Koko vuosi Järjestää vähintään 4 
alueellista koulutusta 

Aluetapaamiset 
toimivat myös 
koulutustilaisuuksina. 

Markkinoidaan aktiivisesti 
valtakunnallisia koulutuksia 
 

Koko vuosi Markkinoidaan Toteutui suunnitelmien 
mukaisesti 

 
Luova Lava -ohjaajatiimi K-S 
 

Touko-kesä 10 ohjaajaa Luovatiimi toteutui  
L&K ja Virkkutiimin 
yhteistyönä. Norssin 
Jälkkäri oli yhtenä 
kohteena. 

 
1.7 Tapahtumat 

Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Järjestetään alueen tarpeen mukaan 
toimintaa tukevia tapahtumia 
 

Koko vuosi Osallistutaan 4 
jäsenseuran 
tapahtumaan. 

24.3 Vastingin ns 100v. 
28. 4 Jämsän 
Tanhuujien Kevät Lystit 
8.6 Keitelepohjan ns 
120v 
10.12 Kintauden ns 
jouluruokailu 

Markkinoidaan aktiivisesti 
valtakunnallisia tapahtumia 
 
 

Koko vuosi Tapahtumat ovat osana 
tiedotuksessamme 

Toteutui suunnitelmien 
mukaisesti 
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Folklandia 11.-12.1. Tanssivat 
jäsenseuramme 
osallistuvat. 50 
osallistujaa 

Folkladiaan 
osallistuttiin yhdellä 
bussilla. 
Bussikuljetuksesta 
vastasi Ison Tanhuujat 

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

Syksy Palkintogaalan 
osallistuu 50 
nuorisoseuralaista. 
Palkitaan 10 
seuraa/toimijaa 
 

Pidettiin 30.11. 
Mataralla Matara 
salissa. Vuoden ns oli 
Valkolan Ns. Paikalla oli 
palkittavia 8 eri 
seurasta 35 henkilöä. 
Palkittiin myös vuoden 
ohjaaja ja muita 
alueellisia toimijoita. 

Teatris aluetapahtuma K-S Maaliskuu 8 nuorten ryhmää Teatriksen 
aluetapahtuma oli 
Äänekoskella ja siitä 
vastasi Äänekosken 
kaupunki 

Tanssimylly 
 

12.-14.4. Osallistutaan 3 
ryhmällä 

Suunnitelmien 
mukaisesti 

Yläkaupungin yö 18.5. Lasten ja nuorten 
ryhmät osallistuvat 

Yläkaupungin yöhön 
osallistui lastenryhmät 

Teatris 
 

24.-26.5. Ollaan mukana 
järjestämässä. 

Valtakunnallisessa 
Taetteris-tapahtumaan 
oli valjastettu 
aluetoimisto ja 
jäsenseuroja 

Pispalan Sottiisi 
 

13.-17.6. Keskisuomalaisia 
ryhmiä osallistuu 

Mukana oli Keski-
Suomesta 3 ryhmää 

Kaustinen 8.-14.7.  Mukana oli Isojen 
Pauha -ryhmä ja Tosi 
Isot 

Kääntöpiiri 30.8.-1.9.  Keski-Suomesta 3 
edustajaa paikalla 

Teatterilaiva 13.-14.9.  Teatteribussi kiersi 
Keski-Suomen kautta ja 
mukaan lähti 
Improliigan 3.0 
voittanut joukkue. 
Keski-Suomeen tuli 
jälleen valtakunnallinen 



Suomen Nuorisoseurat toimintakertomus 2019 – Hallitus 17..4.2020 

mestaruus. Tällä kertaa 
sen toi Kutsumattomat. 

 
1.8 Kehittäminen 

Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Aktiivinen yhteistyö oman alueen 
NUVA –oppilaitosten kanssa 
 

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

Erialojen oppilaitosten 
opiskelijoita, 
työkokeilijoita oli läpi 
vuoden aluetoimistolla 
eri tehtävissä. 

Osallistutaan järjestön 
iltapäivätoimintaverkon työskentelyyn 
ja iltapäivätoiminnan kehittämiseen 

19.1. Vähintään 3 
osallistujaa. 

Toteutui suunnitelmien 
mukaisesti. 
Kehittämispäivät olivat 
Oulussa 

 
 
 
 
11. Seuratoiminnan tuki 
 
 

11.1. Kansalaistoiminta 
Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Virkistysiltama 26.1. Vähintään viidestä 

seurasta osallistutaan 
Vähäisen kiinnostuksen 
vuoksi ilta peruttiin 

Seurojen kuuleminen seurakäynneillä 
ja alueellisissa 
Nuorisoseurafoorumeissa 
Valtakunnallinen seurakäyntipäivä 

Koko vuosi 
 
 
5.10. 

Vähintään kerran 
tavoitetaan 
nuorisoseurat vuoden 
aikana. 

Jokaiseen 
nuorisoseuraan oltiin 
vähintään 2 kertaa 
puhelin yhteydessä. 
Seurakäyntejä tehtiin 
keski-määrin yksi joka 
viikko 21 yhteen eri 
nuorisoseuraan. 
Valtakunnallista 
seurakäyntipäivää 
vietettiin Kintaudella 
5.10. 
 

Alueellinen nuorisoseurafoorumi 
yhdessä Etelä-Pohjamaan kanssa 
 

27.-28.9. NS-foorumina 
Etelä-Pohjanmaan 
nuorisoseurojen 
kanssa. 

Toteutui suunnitelmien 
mukaisesti. Päivät 
pidettiin Keuruulla  
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Kevätvaltuusto Jyväskylässä 
 

24.-26.5. Alueen valtuutetut 
osallistuvat kokoukseen 

Keski-Suomesta 
osallistui 4 
valtuutettua. 
Varsinaiset ja varat 

Syysvaltuusto Tampereella 
 

23.-24.11. 
 

Alueen valtuutetut 
osallistuvat kokoukseen 

Keski-Suomesta 
osallistui varsinaiset 
valtuutetut  

 
11.2. Koulutus 

Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Yhdistystoiminnan koulutus 
(talous ja toiminnan suunnittelu) 

18.1. Koulutukseen osallistuu 
vähintään 10 
jäsenseuralaista 

Koulutuksen osalta 
emme alkaneet itse 
järjestämään vaan 
mainosti Skaffin, Liiton  
ja Kyt.n koulutuksia 

Yhdistystoiminnan koulutus 
(vapaaehtoisten johtaminen) 
 

8.2. Koulutukseen osallistuu 
vähintään 10  
jäsenseuralaista 

Koulutuksen osalta 
emme alkaneet itse 
järjestämään vaan 
mainosti Skaffin, Liiton  
ja Kyt.n koulutuksia 

Yhdistystoiminnan koulutus 
(viestintä) 
 

15.3. Koulutukseen osallistuu 
vähintään 10  
jäsenseuralaista 

Koulutuksen osalta 
emme alkaneet itse 
järjestämään vaan 
mainosti Skaffin, Liiton  
ja Kyt.n koulutuksia 
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11.3. Tapahtumat 

Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Improliiga 3.0 Kevät 2019 5-6 joukkuetta. 

Loppuottelu 
Improliiga toteutui. 
Mukana oli neljä 
joukkuetta. Keski- 
Suomea Teatterilaivalle 
lähti edustamaan 
Kutsumattomat 

Pikkujoulutanssit marraskuu Ryhmä osallistuvat Pikkujoulutanssit oli 
Kuoreveden Nysällä. 
Jälleen kerran tanssit 
oli onnistunut. 180 
osallistujaa 

 
11.4. Kehittäminen 

Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Ylläpidetään Keski-Suomessa omaa 
KV-toimikuntaa toiminnasta 
kiinnostuneista nuorista. Toimikunnan 
tarkoituksena avustaa ja kehittää 
nuorisovaihtojen toteutusta. 

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

KV-verkosto ei 
kokoontunut 

 
3. Viestintä, markkinointi ja vaikuttaminen 

Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite 
 
 

Toteuma 

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

Koko vuosi Välitetään ajankohtaista 
tietoa. 

Toteutui suunnitelmien 
mukaisesti 

Markkinoidaan uutta Ns-logoa seuroille 
 

Koko vuosi Ainakin 20 seuraa ottaa 
sen käyttöön 

Jäimme vielä 
tavoitteesta, mutta 
uusiakin käyttäjiä tuli 

Markkinoidaan ja esitellään 
nuorisoseurojen tarjoamaa 
harrastustoimintaa alueellisissa ja 
paikallisissa tapahtumissa  
 

Koko vuosi Näkyvyys tapahtumissa: 
Yläkaupungin yö 
Jyväskylän kesä 
Järjestöjen Myyjäiset 

Suunnitelmien 
mukaisesti 

Organisoidaan Nuori Kulttuuri – 
aluetapahtumaan nuorisoseurojen 
harrastustoiminnan esittelypiste 
 

Kevät Organisoimme 
esittelypisteen ja 
olemme muutenkin 
mukana 

Suunnitelmien 
mukaisesti 

Otetaan uusi jäsenrekisteri käyttöön Koko vuosi Vähintään puolet 
seuroista 

Siirtyi vuodelle 2020 
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4. Henkilöstö ja talous 

Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite 
 

Toteuma 

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

Koko vuosi Toimitaan yhteisesti 
sovittujen asioiden 
parissa  

Toteutui suunnitelmien 
mukaisesti 

Aluetoimiston henkilöstöön kuuluu 
vuonna 2019 yhteensä 18 henkilöä, 
joista projekteissa työskentelee 3 
henkilöä. Lisäksi toimistossa 
työskentelee eri tehtävissä työhallinnon 
tukia hyödyntäen palkattuja 
työntekijöitä ja työharjoittelijoita. 

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

Toteutui suunnitelmien 
mukaisesti. 
 
Toimisto muutti uusiin 
tiloihin 1.12.2019 
alkaen. Uusi osoite on 
Sepänkatu 14c, 40720 
JKL. Vanhat toimitilat 
joutuivat 
putkiremonttiin ja 
haluttiin päästä uusiin 
ilmaviin tiloihin. 

Kevään työntekijäpäivät 
 

5.-7.2. Osallistutaan Osallistuttiin 

Syksyn työntekijäpäivät 
 

3.-5.9. Osallistutaan Osallistuttiin 

Tyhy-päivät 
 

Kevät ja syksy Koko henkilöstö 
osallistuu 

Tyhy-päivät olivat 
5.4 ja 29.11. Päivät 
olivat  kaivatut ja 
pidetyt 
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Nuorisoseurat Keski-Suomi 
 

Toimintakertomus 2019 
 
 
 
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 jäsenseuroja omalla toimialueellaan. 
 
Keski-Suomen aluetoimiston toiminnan painopisteinä  olivat vuonna 2019: 

• Pidämme ovet auki 
• Tuemme paikallista nuorisoseuratoimintaa 
• Tuemme vapaaehtoistoimintaa 

Maakunnan nuorisoseuratoiminta lukuina 31.12.2019 (Lähde: Nuorisoseurarekisteri): 
• Jäsenseurat 35 kpl   
• Jäsenet, joista alle 29-vuotiaita: 22% 
• Ikä ei tiedossa: 30% 
• Yli 30-vuotiaita: 48% 
• Harrastusryhmät 69 kpl, harrastajat 808 henkeä 
• Harrastusryhmien toiminta: Toimintaa on monipuolisesti askartelusta, Luova lava – 

toimintaan, peli-iltoihin ja liikuntaan.  
• Järjestetyt tapahtumat  569 kpl, ja niissä osallistujia 37759 henkeä.  
• Muiden järjestämiin tapahtumiin osallistumiset 145 kpl, ja niissä osallistujia 6701 henkeä. 
• Nuorisoseurantalot oma 13kpl 
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1. Harrastustoiminnan tuki 
 
 

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

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

Toteutui suunnitelmien 
mukaisesti 

Jälkkäriohjaajat kehittävät ja pitävät 
yllä osaamistaan osallistumalla 
täydennyskoulutukseen 

• uusien ohjaajien 
perehdytyskoulutus syksyisin 
(kaupunki) 

kaikkien ohjaajien 
• Jälkkärikoulutuspäivät 

(kaupunki) 
• hygieniakoulutus 
• ensiapukoulutus 

Aluetoimiston omat koulutukset 
ohjaajille 
 
 

Koko vuosi Osallistutaan 
koulutuksiin 

Toteutui suunnitelmien 
mukaan.   
Lisäksi 14.2 
Norssinkoululla 
pidettiin Jälkkärit 20v  
juhla. 
 

Luova lava –konseptin 
markkinoiminen paikallisille seuroille 
 

Koko vuosi Tavoitteena lisätä 
seurojen järjestämien 
leirien määrää vuoteen 
2017 verrattuna 

Seurakäyntien 
yhteydessä 
markkinoimme Luova 
lava – konseptia. Leirin 
järjestäjien määrä pysyi 
samana 

Ohjaajien olohuoneiden järjestäminen 
alueen tarpeiden mukaan 
 

Neljä kertaa 
vuoden aikana 

Suunnitellut 
olohuoneet toteutuvat. 

Ohjaajien olohuoneita 
ei toteutettu.  

Lasten Leiri  
 

16.-17.2. 60 lasta Ei toteutunut vaan 
ryhmät harjoitteli 
itsenäisesti. 

Kalenat 6.-9.6. 4 ryhmää 
Keski-Suomessa 

1 ryhmä lähti Keski-
Suomesta Kalenoihin 

Luova Lava Leirit 
 

3.-14.6. Järjestetään 15 
päiväleiriä. 
Tavoitteena, että 

Leirejä oli kaikkiaan 8 
kpl. Leirit toteutti 
Jkl.seudun NS ja 
Vastingin NS 



Suomen Nuorisoseurat toimintakertomus 2019 – Hallitus 17..4.2020 

seurat järjestävät leirit 
itse. 

Hetki Taitelijana 
 

5.-7.7. 2 esitystä Hetki taitelijana 
esitykset olivat   4.5. 
Jkn. kesässä ja 5.5. 
Keljon Tapiolassa 

Syyslomaleirit K-S 14.-18.10. 3 päivää 
60 lasta 

Leirit järjesti Jkl.n 
seudun Nuorisoseura. 

 
 

1.10 Koulutus 
Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Knoppi-koulutuksen toteuttaminen tai 
osallistumisen mahdollistaminen  
 

Kevät 2019 Koulutetaan 6-10 uutta 
kerho-ohjaajaa 

 

Knoppi koulutus ei 
käynnistynyt 
vuodenaikana, mutta 
ohjaajakoulutukseen  
16.-17.2 Helsingissä 
osallistui 2 uutta 
kouluttajaa. Joten 
koukutuksen 
tulevaisuus on turvattu 

Järjestetään alueen tarpeen mukaan 
toimintaa tukevia koulutuksia 
 

Koko vuosi Järjestää vähintään 4 
alueellista koulutusta 

Aluetapaamiset 
toimivat myös 
koulutustilaisuuksina. 

Markkinoidaan aktiivisesti 
valtakunnallisia koulutuksia 
 

Koko vuosi Markkinoidaan Toteutui suunnitelmien 
mukaisesti 

 
Luova Lava -ohjaajatiimi K-S 
 

Touko-kesä 10 ohjaajaa Luovatiimi toteutui  
L&K ja Virkkutiimin 
yhteistyönä. Norssin 
Jälkkäri oli yhtenä 
kohteena. 

 
1.11 Tapahtumat 

Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Järjestetään alueen tarpeen mukaan 
toimintaa tukevia tapahtumia 
 

Koko vuosi Osallistutaan 4 
jäsenseuran 
tapahtumaan. 

24.3 Vastingin ns 100v. 
28. 4 Jämsän 
Tanhuujien Kevät Lystit 
8.6 Keitelepohjan ns 
120v 
10.12 Kintauden ns 
jouluruokailu 
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Markkinoidaan aktiivisesti 
valtakunnallisia tapahtumia 
 
 

Koko vuosi Tapahtumat ovat osana 
tiedotuksessamme 

Toteutui suunnitelmien 
mukaisesti 

Folklandia 11.-12.1. Tanssivat 
jäsenseuramme 
osallistuvat. 50 
osallistujaa 

Folkladiaan 
osallistuttiin yhdellä 
bussilla. 
Bussikuljetuksesta 
vastasi Ison Tanhuujat 

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

Syksy Palkintogaalan 
osallistuu 50 
nuorisoseuralaista. 
Palkitaan 10 
seuraa/toimijaa 
 

Pidettiin 30.11. 
Mataralla Matara 
salissa. Vuoden ns oli 
Valkolan Ns. Paikalla oli 
palkittavia 8 eri 
seurasta 35 henkilöä. 
Palkittiin myös vuoden 
ohjaaja ja muita 
alueellisia toimijoita. 

Teatris aluetapahtuma K-S Maaliskuu 8 nuorten ryhmää Teatriksen 
aluetapahtuma oli 
Äänekoskella ja siitä 
vastasi Äänekosken 
kaupunki 

Tanssimylly 
 

12.-14.4. Osallistutaan 3 
ryhmällä 

Suunnitelmien 
mukaisesti 

Yläkaupungin yö 18.5. Lasten ja nuorten 
ryhmät osallistuvat 

Yläkaupungin yöhön 
osallistui lastenryhmät 

Teatris 
 

24.-26.5. Ollaan mukana 
järjestämässä. 

Valtakunnallisessa 
Taetteris-tapahtumaan 
oli valjastettu 
aluetoimisto ja 
jäsenseuroja 

Pispalan Sottiisi 
 

13.-17.6. Keskisuomalaisia 
ryhmiä osallistuu 

Mukana oli Keski-
Suomesta 3 ryhmää 

Kaustinen 8.-14.7.  Mukana oli Isojen 
Pauha -ryhmä ja Tosi 
Isot 

Kääntöpiiri 30.8.-1.9.  Keski-Suomesta 3 
edustajaa paikalla 
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Teatterilaiva 13.-14.9.  Teatteribussi kiersi 
Keski-Suomen kautta ja 
mukaan lähti 
Improliigan 3.0 
voittanut joukkue. 
Keski-Suomeen tuli 
jälleen valtakunnallinen 
mestaruus. Tällä kertaa 
sen toi Kutsumattomat. 

 
1.12 Kehittäminen 

Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Aktiivinen yhteistyö oman alueen 
NUVA –oppilaitosten kanssa 
 

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

Erialojen oppilaitosten 
opiskelijoita, 
työkokeilijoita oli läpi 
vuoden aluetoimistolla 
eri tehtävissä. 

Osallistutaan järjestön 
iltapäivätoimintaverkon työskentelyyn 
ja iltapäivätoiminnan kehittämiseen 

19.1. Vähintään 3 
osallistujaa. 

Toteutui suunnitelmien 
mukaisesti. 
Kehittämispäivät olivat 
Oulussa 

 
 
 
 
2. Seuratoiminnan tuki 
 
 

2.1. Kansalaistoiminta 
Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Virkistysiltama 26.1. Vähintään viidestä 

seurasta osallistutaan 
Vähäisen kiinnostuksen 
vuoksi ilta peruttiin 

Seurojen kuuleminen seurakäynneillä 
ja alueellisissa 
Nuorisoseurafoorumeissa 
Valtakunnallinen seurakäyntipäivä 

Koko vuosi 
 
 
5.10. 

Vähintään kerran 
tavoitetaan 
nuorisoseurat vuoden 
aikana. 

Jokaiseen 
nuorisoseuraan oltiin 
vähintään 2 kertaa 
puhelin yhteydessä. 
Seurakäyntejä tehtiin 
keski-määrin yksi joka 
viikko 21 yhteen eri 
nuorisoseuraan. 
Valtakunnallista 
seurakäyntipäivää 
vietettiin Kintaudella 
5.10. 
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Alueellinen nuorisoseurafoorumi 
yhdessä Etelä-Pohjamaan kanssa 
 

27.-28.9. NS-foorumina 
Etelä-Pohjanmaan 
nuorisoseurojen 
kanssa. 

Toteutui suunnitelmien 
mukaisesti. Päivät 
pidettiin Keuruulla  

Kevätvaltuusto Jyväskylässä 
 

24.-26.5. Alueen valtuutetut 
osallistuvat kokoukseen 

Keski-Suomesta 
osallistui 4 
valtuutettua. 
Varsinaiset ja varat 

Syysvaltuusto Tampereella 
 

23.-24.11. 
 

Alueen valtuutetut 
osallistuvat kokoukseen 

Keski-Suomesta 
osallistui varsinaiset 
valtuutetut  

 
2.2. Koulutus 

Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Yhdistystoiminnan koulutus 
(talous ja toiminnan suunnittelu) 

18.1. Koulutukseen osallistuu 
vähintään 10 
jäsenseuralaista 

Koulutuksen osalta 
emme alkaneet itse 
järjestämään vaan 
mainosti Skaffin, Liiton  
ja Kyt.n koulutuksia 

Yhdistystoiminnan koulutus 
(vapaaehtoisten johtaminen) 
 

8.2. Koulutukseen osallistuu 
vähintään 10  
jäsenseuralaista 

Koulutuksen osalta 
emme alkaneet itse 
järjestämään vaan 
mainosti Skaffin, Liiton  
ja Kyt.n koulutuksia 

Yhdistystoiminnan koulutus 
(viestintä) 
 

15.3. Koulutukseen osallistuu 
vähintään 10  
jäsenseuralaista 

Koulutuksen osalta 
emme alkaneet itse 
järjestämään vaan 
mainosti Skaffin, Liiton  
ja Kyt.n koulutuksia 
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2.3. Tapahtumat 

Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Improliiga 3.0 Kevät 2019 5-6 joukkuetta. 

Loppuottelu 
Improliiga toteutui. 
Mukana oli neljä 
joukkuetta. Keski- 
Suomea Teatterilaivalle 
lähti edustamaan 
Kutsumattomat 

Pikkujoulutanssit marraskuu Ryhmä osallistuvat Pikkujoulutanssit oli 
Kuoreveden Nysällä. 
Jälleen kerran tanssit 
oli onnistunut. 180 
osallistujaa 

 
2.4. Kehittäminen 

Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Ylläpidetään Keski-Suomessa omaa 
KV-toimikuntaa toiminnasta 
kiinnostuneista nuorista. Toimikunnan 
tarkoituksena avustaa ja kehittää 
nuorisovaihtojen toteutusta. 

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

KV-verkosto ei 
kokoontunut 

 
3. Viestintä, markkinointi ja vaikuttaminen 

Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite 
 
 

Toteuma 

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

Koko vuosi Välitetään ajankohtaista 
tietoa. 

Toteutui suunnitelmien 
mukaisesti 

Markkinoidaan uutta Ns-logoa seuroille 
 

Koko vuosi Ainakin 20 seuraa ottaa 
sen käyttöön 

Jäimme vielä 
tavoitteesta, mutta 
uusiakin käyttäjiä tuli 

Markkinoidaan ja esitellään 
nuorisoseurojen tarjoamaa 
harrastustoimintaa alueellisissa ja 
paikallisissa tapahtumissa  
 

Koko vuosi Näkyvyys tapahtumissa: 
Yläkaupungin yö 
Jyväskylän kesä 
Järjestöjen Myyjäiset 

Suunnitelmien 
mukaisesti 

Organisoidaan Nuori Kulttuuri – 
aluetapahtumaan nuorisoseurojen 
harrastustoiminnan esittelypiste 
 

Kevät Organisoimme 
esittelypisteen ja 
olemme muutenkin 
mukana 

Suunnitelmien 
mukaisesti 

Otetaan uusi jäsenrekisteri käyttöön Koko vuosi Vähintään puolet 
seuroista 

Siirtyi vuodelle 2020 
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4. Henkilöstö ja talous 

Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite 
 

Toteuma 

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

Koko vuosi Toimitaan yhteisesti 
sovittujen asioiden 
parissa  

Toteutui suunnitelmien 
mukaisesti 

Aluetoimiston henkilöstöön kuuluu 
vuonna 2019 yhteensä 18 henkilöä, 
joista projekteissa työskentelee 3 
henkilöä. Lisäksi toimistossa 
työskentelee eri tehtävissä työhallinnon 
tukia hyödyntäen palkattuja 
työntekijöitä ja työharjoittelijoita. 

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

Toteutui suunnitelmien 
mukaisesti. 
 
Toimisto muutti uusiin 
tiloihin 1.12.2019 
alkaen. Uusi osoite on 
Sepänkatu 14c, 40720 
JKL. Vanhat toimitilat 
joutuivat 
putkiremonttiin ja 
haluttiin päästä uusiin 
ilmaviin tiloihin. 

Kevään työntekijäpäivät 
 

5.-7.2. Osallistutaan Osallistuttiin 

Syksyn työntekijäpäivät 
 

3.-5.9. Osallistutaan Osallistuttiin 

Tyhy-päivät 
 

Kevät ja syksy Koko henkilöstö 
osallistuu 

Tyhy-päivät olivat 
5.4 ja 29.11. Päivät 
olivat  kaivatut ja 
pidetyt 
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Nuorisoseurat Keski-Suomi 
 

Toimintakertomus 2019 
 
 
 
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 jäsenseuroja omalla toimialueellaan. 
 
Keski-Suomen aluetoimiston toiminnan painopisteinä  olivat vuonna 2019: 

• Pidämme ovet auki 
• Tuemme paikallista nuorisoseuratoimintaa 
• Tuemme vapaaehtoistoimintaa 

Maakunnan nuorisoseuratoiminta lukuina 31.12.2019 (Lähde: Nuorisoseurarekisteri): 
• Jäsenseurat 35 kpl   
• Jäsenet, joista alle 29-vuotiaita: 22% 
• Ikä ei tiedossa: 30% 
• Yli 30-vuotiaita: 48% 
• Harrastusryhmät 69 kpl, harrastajat 808 henkeä 
• Harrastusryhmien toiminta: Toimintaa on monipuolisesti askartelusta, Luova lava – 

toimintaan, peli-iltoihin ja liikuntaan.  
• Järjestetyt tapahtumat  569 kpl, ja niissä osallistujia 37759 henkeä.  
• Muiden järjestämiin tapahtumiin osallistumiset 145 kpl, ja niissä osallistujia 6701 henkeä. 
• Nuorisoseurantalot oma 13kpl 
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3. Harrastustoiminnan tuki 
 
 

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

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

Toteutui suunnitelmien 
mukaisesti 

Jälkkäriohjaajat kehittävät ja pitävät 
yllä osaamistaan osallistumalla 
täydennyskoulutukseen 

• uusien ohjaajien 
perehdytyskoulutus syksyisin 
(kaupunki) 

kaikkien ohjaajien 
• Jälkkärikoulutuspäivät 

(kaupunki) 
• hygieniakoulutus 
• ensiapukoulutus 

Aluetoimiston omat koulutukset 
ohjaajille 
 
 

Koko vuosi Osallistutaan 
koulutuksiin 

Toteutui suunnitelmien 
mukaan.   
Lisäksi 14.2 
Norssinkoululla 
pidettiin Jälkkärit 20v  
juhla. 
 

Luova lava –konseptin 
markkinoiminen paikallisille seuroille 
 

Koko vuosi Tavoitteena lisätä 
seurojen järjestämien 
leirien määrää vuoteen 
2017 verrattuna 

Seurakäyntien 
yhteydessä 
markkinoimme Luova 
lava – konseptia. Leirin 
järjestäjien määrä pysyi 
samana 

Ohjaajien olohuoneiden järjestäminen 
alueen tarpeiden mukaan 
 

Neljä kertaa 
vuoden aikana 

Suunnitellut 
olohuoneet toteutuvat. 

Ohjaajien olohuoneita 
ei toteutettu.  

Lasten Leiri  
 

16.-17.2. 60 lasta Ei toteutunut vaan 
ryhmät harjoitteli 
itsenäisesti. 

Kalenat 6.-9.6. 4 ryhmää 
Keski-Suomessa 

1 ryhmä lähti Keski-
Suomesta Kalenoihin 

Luova Lava Leirit 
 

3.-14.6. Järjestetään 15 
päiväleiriä. 
Tavoitteena, että 
seurat järjestävät leirit 
itse. 

Leirejä oli kaikkiaan 8 
kpl. Leirit toteutti 
Jkl.seudun NS ja 
Vastingin NS 
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Hetki Taitelijana 
 

5.-7.7. 2 esitystä Hetki taitelijana 
esitykset olivat   4.5. 
Jkn. kesässä ja 5.5. 
Keljon Tapiolassa 

Syyslomaleirit K-S 14.-18.10. 3 päivää 
60 lasta 

Leirit järjesti Jkl.n 
seudun Nuorisoseura. 

 
 

1.14 Koulutus 
Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Knoppi-koulutuksen toteuttaminen tai 
osallistumisen mahdollistaminen  
 

Kevät 2019 Koulutetaan 6-10 uutta 
kerho-ohjaajaa 

 

Knoppi koulutus ei 
käynnistynyt 
vuodenaikana, mutta 
ohjaajakoulutukseen  
16.-17.2 Helsingissä 
osallistui 2 uutta 
kouluttajaa. Joten 
koukutuksen 
tulevaisuus on turvattu 

Järjestetään alueen tarpeen mukaan 
toimintaa tukevia koulutuksia 
 

Koko vuosi Järjestää vähintään 4 
alueellista koulutusta 

Aluetapaamiset 
toimivat myös 
koulutustilaisuuksina. 

Markkinoidaan aktiivisesti 
valtakunnallisia koulutuksia 
 

Koko vuosi Markkinoidaan Toteutui suunnitelmien 
mukaisesti 

 
Luova Lava -ohjaajatiimi K-S 
 

Touko-kesä 10 ohjaajaa Luovatiimi toteutui  
L&K ja Virkkutiimin 
yhteistyönä. Norssin 
Jälkkäri oli yhtenä 
kohteena. 

 
1.15 Tapahtumat 

Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Järjestetään alueen tarpeen mukaan 
toimintaa tukevia tapahtumia 
 

Koko vuosi Osallistutaan 4 
jäsenseuran 
tapahtumaan. 

24.3 Vastingin ns 100v. 
28. 4 Jämsän 
Tanhuujien Kevät Lystit 
8.6 Keitelepohjan ns 
120v 
10.12 Kintauden ns 
jouluruokailu 

Markkinoidaan aktiivisesti 
valtakunnallisia tapahtumia 
 
 

Koko vuosi Tapahtumat ovat osana 
tiedotuksessamme 

Toteutui suunnitelmien 
mukaisesti 
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Folklandia 11.-12.1. Tanssivat 
jäsenseuramme 
osallistuvat. 50 
osallistujaa 

Folkladiaan 
osallistuttiin yhdellä 
bussilla. 
Bussikuljetuksesta 
vastasi Ison Tanhuujat 

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

Syksy Palkintogaalan 
osallistuu 50 
nuorisoseuralaista. 
Palkitaan 10 
seuraa/toimijaa 
 

Pidettiin 30.11. 
Mataralla Matara 
salissa. Vuoden ns oli 
Valkolan Ns. Paikalla oli 
palkittavia 8 eri 
seurasta 35 henkilöä. 
Palkittiin myös vuoden 
ohjaaja ja muita 
alueellisia toimijoita. 

Teatris aluetapahtuma K-S Maaliskuu 8 nuorten ryhmää Teatriksen 
aluetapahtuma oli 
Äänekoskella ja siitä 
vastasi Äänekosken 
kaupunki 

Tanssimylly 
 

12.-14.4. Osallistutaan 3 
ryhmällä 

Suunnitelmien 
mukaisesti 

Yläkaupungin yö 18.5. Lasten ja nuorten 
ryhmät osallistuvat 

Yläkaupungin yöhön 
osallistui lastenryhmät 

Teatris 
 

24.-26.5. Ollaan mukana 
järjestämässä. 

Valtakunnallisessa 
Taetteris-tapahtumaan 
oli valjastettu 
aluetoimisto ja 
jäsenseuroja 

Pispalan Sottiisi 
 

13.-17.6. Keskisuomalaisia 
ryhmiä osallistuu 

Mukana oli Keski-
Suomesta 3 ryhmää 

Kaustinen 8.-14.7.  Mukana oli Isojen 
Pauha -ryhmä ja Tosi 
Isot 

Kääntöpiiri 30.8.-1.9.  Keski-Suomesta 3 
edustajaa paikalla 

Teatterilaiva 13.-14.9.  Teatteribussi kiersi 
Keski-Suomen kautta ja 
mukaan lähti 
Improliigan 3.0 
voittanut joukkue. 
Keski-Suomeen tuli 
jälleen valtakunnallinen 
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mestaruus. Tällä kertaa 
sen toi Kutsumattomat. 

 
1.16 Kehittäminen 

Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Aktiivinen yhteistyö oman alueen 
NUVA –oppilaitosten kanssa 
 

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

Erialojen oppilaitosten 
opiskelijoita, 
työkokeilijoita oli läpi 
vuoden aluetoimistolla 
eri tehtävissä. 

Osallistutaan järjestön 
iltapäivätoimintaverkon työskentelyyn 
ja iltapäivätoiminnan kehittämiseen 

19.1. Vähintään 3 
osallistujaa. 

Toteutui suunnitelmien 
mukaisesti. 
Kehittämispäivät olivat 
Oulussa 

 
 
 
 
4. Seuratoiminnan tuki 
 
 

4.1. Kansalaistoiminta 
Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Virkistysiltama 26.1. Vähintään viidestä 

seurasta osallistutaan 
Vähäisen kiinnostuksen 
vuoksi ilta peruttiin 

Seurojen kuuleminen seurakäynneillä 
ja alueellisissa 
Nuorisoseurafoorumeissa 
Valtakunnallinen seurakäyntipäivä 

Koko vuosi 
 
 
5.10. 

Vähintään kerran 
tavoitetaan 
nuorisoseurat vuoden 
aikana. 

Jokaiseen 
nuorisoseuraan oltiin 
vähintään 2 kertaa 
puhelin yhteydessä. 
Seurakäyntejä tehtiin 
keski-määrin yksi joka 
viikko 21 yhteen eri 
nuorisoseuraan. 
Valtakunnallista 
seurakäyntipäivää 
vietettiin Kintaudella 
5.10. 
 

Alueellinen nuorisoseurafoorumi 
yhdessä Etelä-Pohjamaan kanssa 
 

27.-28.9. NS-foorumina 
Etelä-Pohjanmaan 
nuorisoseurojen 
kanssa. 

Toteutui suunnitelmien 
mukaisesti. Päivät 
pidettiin Keuruulla  
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Kevätvaltuusto Jyväskylässä 
 

24.-26.5. Alueen valtuutetut 
osallistuvat kokoukseen 

Keski-Suomesta 
osallistui 4 
valtuutettua. 
Varsinaiset ja varat 

Syysvaltuusto Tampereella 
 

23.-24.11. 
 

Alueen valtuutetut 
osallistuvat kokoukseen 

Keski-Suomesta 
osallistui varsinaiset 
valtuutetut  

 
4.2. Koulutus 

Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Yhdistystoiminnan koulutus 
(talous ja toiminnan suunnittelu) 

18.1. Koulutukseen osallistuu 
vähintään 10 
jäsenseuralaista 

Koulutuksen osalta 
emme alkaneet itse 
järjestämään vaan 
mainosti Skaffin, Liiton  
ja Kyt.n koulutuksia 

Yhdistystoiminnan koulutus 
(vapaaehtoisten johtaminen) 
 

8.2. Koulutukseen osallistuu 
vähintään 10  
jäsenseuralaista 

Koulutuksen osalta 
emme alkaneet itse 
järjestämään vaan 
mainosti Skaffin, Liiton  
ja Kyt.n koulutuksia 

Yhdistystoiminnan koulutus 
(viestintä) 
 

15.3. Koulutukseen osallistuu 
vähintään 10  
jäsenseuralaista 

Koulutuksen osalta 
emme alkaneet itse 
järjestämään vaan 
mainosti Skaffin, Liiton  
ja Kyt.n koulutuksia 
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4.3. Tapahtumat 

Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Improliiga 3.0 Kevät 2019 5-6 joukkuetta. 

Loppuottelu 
Improliiga toteutui. 
Mukana oli neljä 
joukkuetta. Keski- 
Suomea Teatterilaivalle 
lähti edustamaan 
Kutsumattomat 

Pikkujoulutanssit marraskuu Ryhmä osallistuvat Pikkujoulutanssit oli 
Kuoreveden Nysällä. 
Jälleen kerran tanssit 
oli onnistunut. 180 
osallistujaa 

 
4.4. Kehittäminen 

Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Ylläpidetään Keski-Suomessa omaa 
KV-toimikuntaa toiminnasta 
kiinnostuneista nuorista. Toimikunnan 
tarkoituksena avustaa ja kehittää 
nuorisovaihtojen toteutusta. 

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

KV-verkosto ei 
kokoontunut 

 
3. Viestintä, markkinointi ja vaikuttaminen 

Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite 
 
 

Toteuma 

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

Koko vuosi Välitetään ajankohtaista 
tietoa. 

Toteutui suunnitelmien 
mukaisesti 

Markkinoidaan uutta Ns-logoa seuroille 
 

Koko vuosi Ainakin 20 seuraa ottaa 
sen käyttöön 

Jäimme vielä 
tavoitteesta, mutta 
uusiakin käyttäjiä tuli 

Markkinoidaan ja esitellään 
nuorisoseurojen tarjoamaa 
harrastustoimintaa alueellisissa ja 
paikallisissa tapahtumissa  
 

Koko vuosi Näkyvyys tapahtumissa: 
Yläkaupungin yö 
Jyväskylän kesä 
Järjestöjen Myyjäiset 

Suunnitelmien 
mukaisesti 

Organisoidaan Nuori Kulttuuri – 
aluetapahtumaan nuorisoseurojen 
harrastustoiminnan esittelypiste 
 

Kevät Organisoimme 
esittelypisteen ja 
olemme muutenkin 
mukana 

Suunnitelmien 
mukaisesti 

Otetaan uusi jäsenrekisteri käyttöön Koko vuosi Vähintään puolet 
seuroista 

Siirtyi vuodelle 2020 
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4. Henkilöstö ja talous 

Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite 
 

Toteuma 

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

Koko vuosi Toimitaan yhteisesti 
sovittujen asioiden 
parissa  

Toteutui suunnitelmien 
mukaisesti 

Aluetoimiston henkilöstöön kuuluu 
vuonna 2019 yhteensä 18 henkilöä, 
joista projekteissa työskentelee 3 
henkilöä. Lisäksi toimistossa 
työskentelee eri tehtävissä työhallinnon 
tukia hyödyntäen palkattuja 
työntekijöitä ja työharjoittelijoita. 

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

Toteutui suunnitelmien 
mukaisesti. 
 
Toimisto muutti uusiin 
tiloihin 1.12.2019 
alkaen. Uusi osoite on 
Sepänkatu 14c, 40720 
JKL. Vanhat toimitilat 
joutuivat 
putkiremonttiin ja 
haluttiin päästä uusiin 
ilmaviin tiloihin. 

Kevään työntekijäpäivät 
 

5.-7.2. Osallistutaan Osallistuttiin 

Syksyn työntekijäpäivät 
 

3.-5.9. Osallistutaan Osallistuttiin 

Tyhy-päivät 
 

Kevät ja syksy Koko henkilöstö 
osallistuu 

Tyhy-päivät olivat 
5.4 ja 29.11. Päivät 
olivat  kaivatut ja 
pidetyt 
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Toimintakertomus 2019 
 
Lapin aluetoimisto on toiminut 1.5.2016 lähtien paikallisten nuorisoseurojen tukena Nuorisoseurastrategian 
mukaisesti sekä kehittänyt ja mahdollistanut alueella tehtävää kulttuurista lapsi- ja nuorisotyötä aikaisemmin 
Lapin nuorisoliiton kautta. Lapin alueella toimii 34 nuorisoseuraa ja jäseniä yhteensä noin 1600. 
Maakunnassa jäsenseuroilla on nuorisoseuratoimintaa, jossa tehdään oman perustoiminnan lisäksi 
yhteistyötä kyläyhdistysten, kuntien, oppilaitosten ja urheiluseurojen kanssa. Nuorisoseuratoiminnalla on 
Lapissa tärkeä merkitys harvaanasuttujen alueiden elinvoimaisuuden ja perheiden hyvinvoinnin kannalta.  
 
Lapin aluetoimiston tehtävänä on jäsenjärjestöjen tukeminen ja toiminnan kehittäminen sekä uusien 
jäsenten hankinta ja maakunnallisen nuorisoseuratoiminnan näkyvyyden parantaminen. Aluetoimiston 
tehtävänä on myös koulutusten ja tapahtumien turvaaminen ja kehittäminen sekä yhteistyön lisääminen alan 
järjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Lisäksi Lapin aluetoimisto toteuttaa iltapäiväkerhotoimintaa ja 
teatterikoulutoimintaa Rovaniemellä ja järjestää Luova lava –leiritoimintaa yhteistyössä jäsenseurojen 
kanssa.  Aluetoimisto tuottaa myös lappilaisten lasten ja nuorten teatteritapahtuma Nastan, 
harrastajateatteritapahtumia sekä Folklore festivaali Jutajaiset vuosittain. 
 
Kulttuurista lapsi- ja nuorisotyötä ohjaa Lapissakin valtakunnallinen nuorisoseurastrategia ja 
kolmivuotisohjelma.  
 
Toiminnan painopisteet vuonna ovat 2019:  
1) Pidämme ovet auki, 2) Tuemme paikallista nuorisoseuratoimintaa ja 3) Tuemme vapaaehtoistoimintaa. 
 
 
Maakunnan nuorisoseuratoiminta lukuina 31.12.2019 (Lähde: Nuorisoseurarekisteri): 
Jäseniä yhteensä 1592 henkeä: 
0-6 vuotiaita 97 henkeä 
7-17 vuotiaita 356 henkeä 
18-28 vuotiaita 83 henkeä 
Alle 29-vuotiaita yhteensä 536 henkeä  
Yli 30 vuotiaita 544 henkeä 
Ikä ei tiedossa 506 henkeä 
Kannatusjäseniä 6 henkeä 
 
Harrastusryhmiä on 53 joissa harrastajia 444 henkeä. 
Isoimmat harrastusryhmät ovat teatterissa, sirkuksessa sekä kansantanssissa. 
 
Järjestettyjä tapahtuma vuonna 2019 oli 692 kpl, ja niissä osallistujia oli 35446 henkeä. 
Nuorisoseuralaiset osallistuivat muiden järjestämiin tapahtumiin (111 kpl), joissa osallistujia oli 3679 
henkeä. 
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1. Harrastustoiminnan tuki 
 
1.1. Kansalaistoiminta 

Toimenpiteet Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Avustusten haun tuki 
Tiedotetaan ja tuetaan hakemisessa 

jatkuva Kestävä talous Seuroja tiedotettu avustuksista ja 
tuettu hakemaan toimintaan 
tukea 

Luova lava –päiväleirit 
Järjestämme Luova lava -päiväleirit 

kesäkuu 1-2 leiriä, 20-40 
osallistujaa 

Aluetoimisto järjesti kaksi leiriä 
kesällä 2019. Osallistujia yli 40. 

Luova lava -kerhotoiminnan suunnittelu 
ja käynnistäminen 

syksy Luova lava –kerhot 
2 kpl 

Luova lava –kerhoja ei järjestetty.  

Luova lava –toiminnan järjestäjien 
koulutus 

syksy Seurojen edustus 
paikalla, 
Kansalaisfoorumi 
yhteistyössä 

Toimintaa markkinointiin 
sähköpostin ja puheluin 

Teatterikoulun toiminnan kehittäminen 
ja uuden nimen lanseeraaminen 
palvelumuotoiluprojektina 

kevät Luovutaan Young 
Art –nimestä ja 
kehitetään 
toimintaa seurojen 
kanssa 

Aluetoimiston teatteritoiminta sai 
uuden nimen Teatteri Säije. 
Toiminta uusiin tiloihin. Uusia 
matalankynnyksen ryhmiä. Uusia 
harrastajia saatiin mukaan. 

Ohjaajien olohuone  
Verkostoitumista ja virkistäytymistä 

syksy Osallistujia: 8 hlö 
mukana 
Kansalaisfoorumi 

Siirrettiin tosuun 2020 

 
1.2. Koulutus 

Toimenpiteet Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Knoppi -perusohjaajakoulutus 
 

lokakuu Osallistujia Lapista 
4 -6 hlö 
Skafilta tuki 

Knoppi –koulutukseen ei 
ilmoittautuneita kuin kaksi, joten 
päätettiin siirtää 2020 tosuun 

Iltapäiväkerho-ohjaajien 
teemakoulutus 
Ohjaajuutta tukevaa koulutusta 

syksy Osallistujia: 8 hlöä 
aluetoimisto ja 
muut ip-toimijat 
Skafilta tuki 

Iltapäiväkerho-ohjaajat 
osallistuivat Oulun 
toimijatapaamiseen 

Harrastajien virikekoulutus 
Uusia virikkeitä harrastusryhmiin 

syksy Yhteistyössä 
Kansalaisfoorumin  

Virikekoulutus ei toteutunut 
vähäisen osallistujamäärän vuoksi 

KNoppi -kouluttajakoulutus 
Edustajat valtakunnalliseen 
koulutukseen  

 
15.-17.2. 
helmikuu 

Osallistujia: 1-2 ip-
toiminnan 
ohjaajaa + 2 
muuta hlö 
Skafilta tuki 

Valtakunnallista 
kouluttajakoulutusta ei järjestetty 
2019.  

 
1.3. Tapahtumat 

Toimenpiteet Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Nuori Kulttuuri Teatris –aluefestari, joka 
on samalla Nasta -tapahtuma 

maaliskuu Yhteistyö 
Rovaniemen 
kaupungin kanssa 
Näkyvyys 
tapahtumassa 

Yhteistyössä toteutettiin 
kaupungin kanssa Teatris. 
Nuorisoseurojen ryhmiä osallistui 
mukaan. Tavoitettiin n. 150 lasta ja 
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nuorta. Seurojen ryhmiä 
kannustettiin osallistumaan. 

 
 
 
 
 
 
1.4. Kehittäminen 

Toimenpiteet Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Kasvupolkujen tukeminen 
Autamme seuroja ja ryhmiä löytämään 
mieleisiään kasvupolkuja. Tarvekyselyt. 

jatkuva Seurat ja ryhmät 
ovat saaneet apua 
puhelimitse tai 
seurakäynneillä. 

Seuroja ja ryhmiä tuettu 
nuoriseurapolulla. Kartoitettu 
esim. koulutusten tarvetta. 

Vapaaehtoistoiminnan kehittämisen 
tutkiminen 

jatkuva Etsitään keinoja 
kehittää 
vapaaehtoistoimin
taa ja välineitä 
toimijoille.  

Jaettu vapaaehtoisten 
korttipakkoja seuroille. Seuroja 
tuettu toiminnassa. 

Oppilaitosyhteistyö 
Kerhotoiminnan kehittäminen ja 
näkyvyys. 

jatkuva Alueen 
oppilaitokset 
tuntevat 
Nuorisoseurat, 
saamme 
harjoittelijoita. 

Alueen oppilaitosten (Redu, 
Rovala) kanssa tehty yhteistyötä. 
Harjoittelijoita saatu mukaan 
toimintaan.  

 
2. Seuratoiminnan tuki 
 
2.1. Kansalaistoiminta 

Toimenpiteet Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Seurakäynnit 
Seurojen tarpeiden mukaisesti 

jatkuva 6-10 kpl Seurakäyntejä tehty seurojen 
tarpeen mukaan.  

Alueelliset Nuorisoseurafoorumit 
Kootaan yhteen seuroja alueellisesti 

lokakuu 2 kpl, osallistujia 
20-25 hlö 

Aluefoorumi järjestetty 23.11. 
Osallistuijia 10 lähialueelta.  

Valtakunnallinen seurakäyntipäivä 
Osallistutaan maakunnassa 

5.10. Seurakäynti 
maakunnassa 

Päällekäisyyden vuoksi ei voitu 
järjestää.  

Ansioituneiden nuorisoseuralaisten 
palkitseminen 

jatkuva Alueelliset 
tunnustukset ja 
ansiomerkit 

Tunnus- ja ansiomerkkejä 
markkinoitu ja niitä on haettu. 

Seurantalojen korjausavustus 
Tuetaan seuroja haussa ja annetaan 
lausunto maakunnan hakemuksista 

syksy 2-5 hakemusta 
Lapista  

Korjausavustuksia markkinoitu ja 5 
seuraa hakenut avustusta. 

 
2.2. Koulutus 

Toimenpiteet Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Nuorisoseurafoorumi Jyväskylässä 
Markkinoidaan ja tuetaan seurojen 
osallistumista 

24.-26.5. 4 osallistujaa 
Lapista 

Lapista tuettu osallistujia 
osallistumaan. 

Seuratoiminnan koulutus 
Järjestetään tarpeen mukaan 

jatkuva  Koulutusta markkinoitu ja seuroja 
tuettu osallistumaan. 
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Muiden järjestämän koulutuksen 
markkinointi ja osallistuminen 
Osallistutaan ja tiedotetaan jäsenkenttää 

jatkuva Työntekijäpäivät, 
Nuori 2019, 
Lapin alueelliset 
nuorisotyön 
päivät, Lapin 
järjestöfoorumi.  
 

Seuroille tiedotettu muiden 
järjestämiä koulutuksia ja 
tapahtumia. 

 
 
2.3. Tapahtumat 

Toimenpiteet Aikataulu  Tavoite Toteuma 
JUTAJAISET 2019 syyskuu Tammikuussa 

päätetään 
avustuspäätöksen 
yhteydessä 
pidetäänkö 
Jutajaiset 

Taloudellisista syistä ja 
työntekijävaihdoksista johtuen 
siirretty 2020 tosuun. 

Seurantalopäivä 
Markkinoidaan ja tuetaan osallistumista 

7.-8.9. 2-3 seurantaloa 
osallistuu 

Seuroja, joilla talo, on tuettu 
osallistumaan. 

Nuorisoseuralaisten pikkujoulu 
Kiitetään ja palkitaan vapaaehtoisia 

joulukuu 15 osallistujaa Vapaaehtoisia palkittu. 

 
2.4. Kehittäminen 

Toimenpiteet Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Hankeideointia yhdessä 
Kansalaisfoorumin kanssa 

2019-
2020 

Seurojen 
tarpeiden mukaan 

Hankeideointia tehty littyen 
saamelaisnuorten palveluiden 
tarjontaan Rovaniemellä. 
Rahoitus haettu. 

Nuorisoseurarekisterin käyttöönotto 
Tiedotetaan ja tuetaan seuroja 

jatkuva Rekisteri käytössä Seuroja tiedotettu ja tuettu 
uuden jäsenrekisterin kanssa. 

 
3. Tanssi ja tapahtumat 

Nuorten työ- ja harjoittelupaikat Aikataulu Tavoite Toteuma 
Tanssin koulutukset 
Tiedotetaan ja tuetaan maakunnan 
edustajien osallistumista 

jatkuva Osallistujia 
maakunnasta 

Tanssiseuroja tiedotettu ja 
tuettu osallistumaan 

Tanssin tapahtumat 
Tiedotetaan ja tuetaan maakunnan 
edustajien osallistumista 

jatkuva Osallistujia 
maakunnasta 

Tiedotettu ja tuettu 
osallistumaan tanssin 
tapahtumiin 

Kansantanssin kääntöpiiri 
Valitaan edustajat maakunnasta ja 
kehitetään toimintaa yhdessä 

jatkuva 2 edustajaa 
(Lapista Siina 
Toimela ja Piia 
Semeri 2018-
2019) 

Lapista 1 edustanut 
kääntöpiirissä 

 
4. Teatteri ja kulttuurinen nuorisotyö 

Nuorten työ- ja harjoittelupaikat Aikataulu Tavoite Toteuma 
Teatterin koulutukset ja tapahtumat 
Tiedotetaan ja tuetaan maakunnan 
edustajien osallistumista 

jatkuva Osallistujia 
maakunnasta 

Yhteistyössä Kouta –
harrastajateatterin 
toteuttamisessa. Tuettu 
nuorisoseuroja osallistumaan 
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Teatterin osaamiskeskuksen työryhmän 
jäsen 
 

jatkuva  Mukana teatterin 
osaamiskeskuksen 
toiminnassa 

Teatteriagentit 
Valitaan edustajat maakunnasta ja 
kehitetään toimintaa yhdessä 

jatkuva 2 edustajaa 
(Lapista Tiina 
Puljujärvi ja Merja 
Danso) 

Lapista 3 edustajaa. 
Toiminnassa vielä 
kehitettävää, sillä tällä 
hetkellä teatteriagenttien 
kanssa yhteistyö haasteellista. 

 
 
 
 
5. Viestintä ja vaikuttaminen (Viestinnän vuosikello 2019) 

Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
 

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

jatkuva aktiivinen 
positiivinen 
näkyvyys 

Aktiivinen, positiivinen 
nuorisoseuranäkyvyys 
sosiaalisessa mediassa ja 
muissa kanavissa 

Nuorisoseuralogot 
Markkinoidaan uutta ns-logoa seuroille 

jatkuva Logo käytössä 
usealla seuralla 

Logo jaettu seurojen käyttöön 

Toiminnan esittely ja markkinointi 
Markkinoidaan ja esitellään 
nuorisoseurojen toimintaa 

jatkuva  Osallistuttu 
järjestötapahtumiin 
esittelemään omaa toimintaa 

Uutiskirjeet 
- Alueen sähköinen uutiskirje (8 kpl) 
- Maakunnallinen ohjaajakirje (2 kpl) 

jatkuva toimitettu Uutiskirje lähetty 
kuukausittain alueen seuroille. 

Rovaniemen kaupungin 
harrastustoiminnan tiedotuslehti  

huhtikuu Mainos, näkyvyys Mukana harrastustoiminnan 
tiedotuslehdessä 

Järjestöasiain neuvottelukunta 
Osallistutaan Lapin toimintaan 

jatkuva Aktiivinen 
yhteistyö ja 
yhdessä 
kehittäminen 

Yhteistyö alueen järjestöjen 
kanssa sekä toiminnan 
kehittäminen 

Sidosryhmäyhteistyö 
Osallistutaan paikallisiin verkostoihin 

jatkuva Nuorisoseurat 
edustettuina 

Edustettuna useissa 
sidosryhmäyhteistyössä 

 
6. Hallinto ja talous 

Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite 
 

Toteuma 

Toimisto 
Vuokratila: Rovakatu 26 A 11 

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

Työhyvinvointi 
Turvataan myönteinen työilmapiiri ja 
osaava henkilöstö 

jatkuva Tyhy-toiminta 
Koulutus 

Tyhy –päivät järjestetty 
marraskuussa. Koulutusta 
tarjottu.  

Toiminnan rahoitus 
Haetaan rahoitusta, seurataan taloutta 
ja kehitetään omaa varainhankintaa 

jatkuva Tasapainoinen 
talous 

Rahoituksia ja tukia haettu. 
AVI, Rovaniemen kaupunki, 
valtion apu, 
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osallistumismaksut, lipputulot, 
jäsenmaksut. Talous pysyi 
tasapainossa. 

Nuorten työ- ja harjoittelupaikat 
Tarjotaan paikkoja  

jatkuva 2-4 harjoittelijaa Harjoittelijoita 14 Moves –
aluetapahtumaan. 
Harjoittelijoita 
iltapäiväkerhoissa. 
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Nuorisoseurat Häme ja Nuoriseurat 
Satakunta ja Varsinais-Suomen 

nuorisoseurat 
  

Toimintakertomus 2019 
  
  
  
Johdanto 
Aluetoimistojen tehtävänä on toimia paikallisten nuorisoseurojen tukena Nuorisoseurastrategian 
mukaisesti sekä kehittää ja mahdollistaa alueella tehtävää kulttuurista lapsi- ja nuorisotyötä.  
  
Aluetoimistojen toimintaa ohjaa nuorisoseurastrategia ja kolmivuotisohjelma. 
  
Hämeen ja Satakunnan aluetoimistot palvelevat jäsenseurojaan omilla toimialueillaan. Aluetoimistot 
tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään sekä Varsinais-Suomen Nuorisoseurojen kanssa.  
  
Hämeen ja Satakunnan aluetoimistojen tavoitteena vuonna 2019 on: 

• Luomme mahdollisuuksia lasten ja nuorten omaehtoiselle harrastustoiminnalle nuorisoseuroissa. 
• Autamme seuroja ja ryhmiä löytämään itselleen mieleisiä kasvupolkuja. 
• Kehitämme palkitsemisen käytäntöjä kaikilla tasoilla. 

  
Hämeessä, Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa on painotettu yhteistyön tiivistämistä ja suunnattu 
toimintaa kohti 2020 aloittavaa Nuorisoseurat Lounais-Suomea. Seuratyötä on tehty kaikilla alueilla ja 
alueelliset sekä seurakohtaiset seuratapaamiset ovat olleet hyviä viestintäkanavia seurojen kanssa. 
Seuroille on kerrottu erilaisista yhteistyömahdollisuuksista aluetoimistojen kanssa ja tutustutettu liiton 
tarjoamiin palveluihin seura- ja harrastustoiminnan tueksi. 
Hämeessä on saatu vakiinnutettua Tempoa Tenaviin –toimintaa Tampereelle. HIP-toiminnan aloittaminen 
on entisestään vahvistanut yhteistyötä Tampereen kaupungin kanssa. Kerhot ja Tampereella järjestetyt 
Luova lava –leirit ovat tehneet Nuorisoseurojen toimintaa tutummaksi kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön 
kentällä Hämeessä.  
Satakunnassa Luova lava –leirien toteutuksessa panostettiin seurayhteistyöhön ja leirejä toteutettiin 
yhdessä paikallisseurojen kanssa. Myös muita avauksia tehtiin ja saatiin järjestettyä Satakunnan Improliiga 
ensimmäisen kerran. 
 
Maakunnan nuorisoseuratoiminta lukuina 31.12.2019 (Lähde: Nuorisoseurarekisteri): 
Jäseniä yhteensä 4 694 henkeä: 
0-6 vuotiaita 167 henkeä 
7-17 vuotiaita 592 henkeä 
18-28 vuotiaita 403 henkeä 
Alle 29-vuotiaita yhteensä 1 162 henkeä (kaikista jäsenistä 25 %) 
Yli 30 vuotiaita 1 951 henkeä 
Ikä ei tiedossa 1 457 henkeä 
Kannatusjäseniä 124 henkeä 
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Harrastusryhmiä on 168, joissa harrastajia 3 682 henkeä. 
Alueella toimii tanssiryhmiä, teatteriryhmiä, Tempoa Tenaviin -ryhmiä sekä liikunta- ja musiikkiryhmiä. 
Ryhmiä järjestetään kaikenikäisille.  
 
Järjestettyjä tapahtuma vuonna 2019 oli 1025 kpl, ja niissä osallistujia oli 76 131 henkeä. 
Nuorisoseuralaiset osallistuivat muiden järjestämiin tapahtumiin (290 kpl), joissa osallistujia oli 8 298 
henkeä. 
 
 
 
 
 
 
  

1. Harrastustoiminnan tuki 

  
1. Toiminta 

Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Luova lava –
konseptin 
markkinoiminen 
paikallisille seuroille 
  
  
Järjestetään Luova 
lava -päiväleirejä 
Porissa ja 
Tampereella 
  
  
  
 
Leirikonseptin 
juurruttaminen 
osaksi Tampereen 
kaupungin 
päiväleiritoimintaa 

jatkuva 
  
  
  
  
Kesäkuu 
2019 
  
  
  
  
 
 
Kevät/kes
ä 2019 

Tavoitteena lisätä 
seurojen järjestämien 
leirien määrää vuoteen 
2018 verrattuna 
  
Yhteensä 4-5 leiriä, joilla 
15 osallistujaa/leiri 
  
  
  
 
 
 
Leirit osana yhteistyötä 
kaupungin kanssa 
kumppanuussopimuksen 
mukaisesti 

Ulvilan nuorisoseura järjesti 
itsenäisesti leirin. 
  
 
 
Luova lava –leirejä toteutui 
aluetoimiston toimesta 
Tampereella kaksi. Leirien 
osallistujamäärät olivat 8 ja 10.  
Satakunnan aluetoimisto osallistui 
leirien toteuttamiseen Karviassa ja 
Ahlaisissa.   
 
Leirit toteutettiin yhteistyössä 
Tampereen kaupungin 
nuorisotoimen kanssa, mm. Tilat 
saatiin heiltä. Keväällä järjestettiin 
Luova lava -näytetunteja 
Tampereen kouluilla. 

Tempoa Tenaviin-
toiminnan asemaa 
vahvistetaan 
Tampereen 
kaupungin alueella  

Kevät ja 
syksy 
2019 

Ryhmät löytävät 
harrastajat, tiedotus on 
koordinoitua, palvelut 
ovat käyttäjäystävällisiä  

Keväällä toteutui kaksi ryhmää, 
syksyllä kolme. Ryhmien toiminta 
on vahvistunut. Tiedotus 
onnistunut, koska ryhmät täynnä. 
Tiedotus toteutettu pääasiassa 
sosiaalisessa mediassa, 
lastenkulttuurikeskus Rullassa ja 
kulttuuritalo Laikun tapahtumissa 
järjestetty näytetunnit. 

Markkinoidaan liiton 
kerhotoiminnan 
oppaita, koulutuksia 
ja valmiita 
toimintamalleja 
(Tempoa tenaviin, 

jatkuva   Seuroja informoitiin toimintaan 
saatavasta toiminnallisesta ja 
taloudellisesta tuesta muun 
tiedotuksen yhteydessä. 
Toiminnasta informoitiin myös 
muissa tapaamisissa esim. 
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Täpinää tassuihin, 
Luova lava -
konseptit) seuroille ja 
ohjaajien työn tueksi  
  

aluefoorumissa ja seurakäynneillä. 
 
Seuroja tuettiin konseptien 
käyttöönotossa, mm. 
Järjestämällä Luova lava -leirejä 
yhteistyössä paikallisten 
seuratoimijoiden kanssa.  
 
Hämeen toiminnanohjaaja 
osallistui Luova lava –järjestäjien 
ja ohjaajien valtakunnalliseen 
tapaamiseen Lahdessa 16.3.2019. 

Ohjaajien 
olohuoneiden 
järjestäminen alueen 
tarpeiden mukaan 
  

Jatkuva   Ohjaajien olohuone järjestettiin 
Kalkkareitten kulttuurikeikan 
yhteydessä. 

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

Kevät/syk
sy 
Joulukuu 
2019 

  Tukea haettiin Keski-Suomen 
AVIsta. Tukea on markkinoitu 
paikallisseuratiedotuksessa syksyn 
mittaan. 
 
Tukea haettu ja saatu myös Länsi- 
ja Sisä-Suomen AVIsta. 

Tuetaan paikallisia 
seuroja uuden 
kerhotoiminnan 
käynnistämisessä ja 
markkinoinnissa 

jatkuva   
  

On pyritty hyödyntämään Luova 
lava –leirejä ryhmätoiminnan 
käynnistäjinä. Hämeen alueella 
käynnistyi säännöllinen 
kerhotoiminta. Seuroja ohjattu 
käyttämään Nuorisoseurojen 
työkalupakista löytyviä 
tukimateriaaleja. Hämeessä 
ohjattu myös toteuttamaan 
Kolmen kerran kerhoa matalan 
kynnyksen toiminnan 
käynnistäjänä.  
 
Satakunnassa oli kysyntää 
musiikkipainotteiselle kerholle, 
joka kaatui toistaiseksi ohjaajan 
puuttumiseen. 

Iltapäivä- ja 
aamupäiväkerhotoi
minta 
- ip- ja ap-
kerhotoiminnan 
käynnistäminen 
Tampereen 
kaupungin kanssa 
osana 

  
  
Syksy 
2019 

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

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

  
Syksy 
2019 

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

Tammelan koululla alkoi Luova 
lava –teatterikerho HIP-kerhona 
syksyllä 2019. 
 
Linnainmaan koululla 
järjestettiin kuusi ilmaisu- ja 
tunnetaitotyöpajaa, joilla 
pilotoitiin kevään 2020 kurssia. 

Sirkuskerhot 
- Tuetaan 
sirkustoiminnan 
kasvua Nuorisoseurat 
Hämeen alueella 

  
Kevät ja 
syksy 
2019 

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

Ei toteutunut. 

 
  

2. Koulutus 

Toimenpiteet Aikataul
u  

Tavoite Toteuma 

KNoppi-koulutus: 
-koulutuksen 
järjestäminen alueella 
kysynnän mukaan: 

• KNoppi II -
koulutus  

• KNoppi PRO 
• KNoppi I –

koulutus 
• KNoppi-

kouluttajakoul
utus 

  
-muilla alueilla 
järjestettävistä 
koulutuksista 
tiedottaminen 
  
  

  
  
  
18.-20.1. 
19.1. 
15.-
17.11. 
15.-17.2. 
  

  
  
koulutusten 
toteutuminen 
  
Alueilta osallistujia 
kouluttajakoulutukseen 

Knoppi-koulutus ei toteutunut 
Hämeen tai Satakunnan alueella. 
Hämeestä ja Satakunnasta osallistui 
kolme seuralaista Etelä-Suomen 
KNoppi-koulutukseen. 
 
 
 
 
 
 
Hämeestä osallistui kaksi KNoppi-
kouluttajakoulutukseen  
15.-17.2.2019. 

Suunnitellaan ja 
järjestetään Ohjaajien 
Olohuone yhteistyössä 
SKAFin kanssa. 
Koulutetaan ohjaajia 
järjestötoimintaan. 

Kevät 
2019 

Koulutukseen osallistuu 
10–15 ohjaajaa 

SKAF aloitti 2019 koulutukselliset 
webinaarit. Koulutuksissa käsiteltiin 
järjestötoiminnan 
peruskysymyksiä. 
 
Ohjaajien olohuone toteutui 
Kalkkareitten kulttuurikeikan 
yhteydessä maaliskuussa Koski 
TL:ssä. 
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Teatteri- ja 
tanssitoimijoiden 
koulutuksellinen 
tapaaminen 

Syksy 
2019 

10-15 osallistujaa 
tapaamisissa 

Satakunnan tapaaminen toteutui 
23.11. Ulvilassa, samassa 
yhteydessä oli Saa tanssia – 
kansanomaisen paritanssin työpaja, 
jonka ohjaajana toimi Jutta 
Wrangén. Teatteritoimijoiden 
tapaaminen peruuntui. 

Järjestetään alueen 
tarpeen mukaan 
toimintaa tukevia 
koulutuksia 
  

jatkuva   Syksyllä järjestettiin alueen 
järjestötoimijoille avoin 
Mielenterveyden ensiapu I –
koulutus Satakunnassa. 

Markkinoidaan 
aktiivisesti 
valtakunnallisia 
koulutuksia 
aluekirjeessä, 
Aluesanomissa ja 
kuukausitiedotteessa 
  

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

Aluesanomat ilmestyi 4 kertaa 
vuoden aikana, kuukausitiedote ja 
kuukausikirje 11 kertaa. Kaikissa 
näissä markkinoitiin 
valtakunnallisia koulutuksia. 

3. Tapahtumat 

Toimenpiteet Aikataul
u  

Tavoite Toteuteuma 

Järjestetään lasten 
kulttuurikatselmus 
Kalkkareitten 
Kulttuurikeikka Koski 
TL:ssä ja tuetaan 
tapahtuman 
järjestämistä 
  

30.-
31.3. 

200 osallistujaa 
Kalkkareitten 
Kulttuurikeikkaan 

Kalkkareitten Kulttuurikeikka 
toteutui suunnitelman mukaisesti 
Koski TL:ssä. Tapahtumaan osallistui 
n. 180 henkilöä. Tapahtuma 
tuotettiin vahvasti yhteistyössä 
Koski TL:n nuorisoeuran kanssa. 

Nuori Kulttuuri Teatris 
-markkinoidaan Nuori 
Kulttuuri toimintaa 
paikallisseuroille 
  
Osallistutaan 
Satakunnan 
aluefestarin 
järjestämiseen 
Kankaanpäässä ja 
tapahtuman 
markkinointiin 
  
Osallistutaan 
Pirkanmaan 
aluefestarin 
järjestämiseen 
Tampereella ja 
tapahtuman 
markkinointiin 

  
  
  
  
23.3. 
  
  
  
16.3. 

  
  
  
  
  
  
Näkyvyys 
tapahtumassa ja 
osallistujina myös 
paikallisseuroja 

Teatris-tapahtumat näkyivät 
kaikessa säännöllisessä 
tiedotuksessa. Paikallisia 
tapahtumia täsmämarkkinoitiin 
myös paikallisesti. Hämeestä kaksi 
ryhmää osallistui Teatrikseen. 
 
Kankaanpään aluetapahtuman 
osalta osallistuttiin markkinointiin. 
Toiminnanohjaaja osallistui 
aluetapahtumaan esittelypisteellä. 
 
 
Markkinointia on tehty. 
Aluefestarilla Nuorisoseurojen 
toiminnallinen esittelypiste.  

Osallistutaan 
valtakunnallisten 
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teemapäivien 
toteuttamiseen 

• Lastenviikko 
• Harrastusviikko 
• Nuorisotyön 

viikko  
• Lasten 

oikeuksien 
päivä 

Marrask
uu 
Syyskuu 
Lokakuu 
20.11. 

Teemapäivät ovat 
näkyviä ja niihin 
osallistuu myös 
paikallisseuroja 

Teemapäivät ja –viikot olivat esillä 
seuratiedotuksessa. Seuroja 
kannustettiin hyödyntämään 
teemaviikkoja myös omassa 
toiminnassaan.  
 
Lasten oikeuksien päivänä 
osallistuttiin Tampereen kaupungin 
tapahtumaan toiminnallisella 
esittelypisteellä.  

Järjestetään alueen 
tarpeen mukaan 
toimintaa tukevia 
tapahtumia 

jatkuva   Ei tapahtumia. 

Markkinoidaan 
aktiivisesti 
valtakunnallisia 
tapahtumia: 

• Folklandia 
• Tanssimylly 
• Teatris 
• Kalenat 
• Europeade 
• Kansantanssin 

kääntöpiiri 
• Teatterilaiva 
• Tanssimania 
• DÄÄNS-leiri 

  

  
jatkuva 

  
Aktiivinen markkinointi 
Alueilta osallistujia 
tapahtumissa 

 
Valtakunnallisia tapahtumia 
markkinoitiin aktiivisesti muun 
seuratiedotuksen yhteydessä ja 
erityisesti Somessa.  
 
Alueelta oli osallistujia Folklandialla, 
Teatriksessa, Kalenoissa, 
Teatterilaivalla, Kansantanssin 
kääntöpiirillä, Tanssimyllyssä ja 
Tanssimaniassa. 

Ramppikuume – 
Valtakunnalliset 
Nuorisoteatteripäivät 
-markkinoidaan vuoden 
2020 tapahtumaa Nuori 
Kulttuuri Teatris –
tapahtumissa 
-aloitetaan vuoden 
2020 tapahtuman 
suunnittelu 
Ramppikuume-
toimikunnan kanssa 

  
  
Kevät 
2019 
  
  
Syksy 
2019 

  
Hyvä näkyvyys Nuori 
Kulttuuri Teatris -
tapahtumissa  
  
  

 
Ramppikuumeen visuaalinen ilme 
suunniteltiin alkukeväästä 2019. 
Ramppikuumejulisteita ja –kortteja 
oli jaossa Nuorisoseurojen 
tapahtumissa, mm. Teatriksessa ja 
Teatterilaivalla. 
 
Ramppikuumetoimikunta 
vahvistettiin ja se kokoontui syksyn 
2019 aikana kahdesti. 

Järjestetään 
Satakunnan Improliiga 

  Liiga saadaan 
järjestettyä  

Satakunnan Improliiga toteutettiin 
Karviassa Willi Kansa –
tilateatterikatselmuksen 
yhteydessä. Liigaan osallistui kolme 
joukkuetta.  

Lasten Pirkkaset-
festivaali ja 
perhepäivän toteutus 

Helmiku
u 2019 

Osallistutaan omalla 
ohjelmalla Tampereen 
kaupungin festivaaliin 

Ei osallistuttu. 

Järjestetään 
lastenkonsertti 
Tanssimanian 2019 
yhteydessä 

Syksy 
2019 

100 katsojaa 
tutustumassa 
kansantanssiin ja -
musiikkiin. Konsertti 

Ei toteutunut. 
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innostaa mukaan 
Nuorisoseura-
toimintaan 

4. Kehittäminen 
  
 

Toimenpiteet Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Kartoitetaan 
yhteistyömahdollisuudet 
NUVA-oppilaitosten 
kanssa 

Syksy 2019 Esitellä Nuorisoseuroja 1–
2 Nuoriso- ja vapaa-ajan 
ohjaajan koulutusta 
tuottavassa 
oppilaitoksessa 

Ei toteutunut. 

Kehitetään ja 
suunnitellaan alueen 
teatteritoimintaa 
teatteritoimijoiden 
tapaamisissa 

Kevät ja 
syksy  

.  Toiminnanohjaajat kävivät 
aktiivisesti paikallisseurojen 
teatteriesityksissä. 
 
Porissa kaupunki kutsui 
harrastajateatterit 
joulukuussa yhteiseen 
tapaamiseen, jossa 
nuorisoseuroilta oli vahva 
edustus. Sovittiin 
koulutuksellisen yhteistyön 
toteuttamisesta. 

Kehitetään ja 
suunnitellaan alueen 
tanssitoimintaa 
tanssitoimijoiden 
tapaamisissa 
  

Kevät ja 
syksy 

  Syksyllä toteutui Saa tanssia 
-työpaja Ulvilassa 23.11. 

Vapaaehtoistoiminnan 
kortit 
Jalkautamme kortit 
ohjaajien ja seurojen 
muiden toimijoiden 
käyttöön 

  
jatkuva 

Viestitään laajasti Korttipakkaa esiteltiin 
Aluefoorumissa ja niitä 
jaettiin lisäksi 
seurakäyntien yhteydessä.  

Kumppanuussuunnitelman 
edelleen kehittäminen 
Tampereen kaupungin 
kanssa 

jatkuva Toteuttaa onnistuneesti 
koko vuosi 2019 
kumppanuussuunnitelma
a ja kehittää 
kumppanuussuunnitelma 
2020 

Kumppanuussuunnitelman 
mukaista toimintaa 
toteutettu, vaikka 
sopimusta ei ole saatettu 
loppuun vielä.  

 
 

2. Seuratoiminnan tuki 

  
  

1. Kansalaistoiminta 

Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
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Henkilökohtainen 
kontakti jokaiseen 
paikallisseuraan 
vähintään kerran 
vuodessa 

jatkuva Aktiivinen 
yhteydenpito 
paikallisseuroihin 

Lähes kaikkiin seuroihin oltiin 
vuoden aikana yhteydessä. 

Jäsenseurakäynnit 
paikallisseuroihin, joissa 
kerrotaan erilaisista 
harrastustoiminnan 
mahdollisuuksista ja 
liiton ajankohtaisista 
asioista ja tapahtumista 
  
Osallistutaan 
valtakunnalliseen 
seurakäyntipäivään 
5.10. 

  
  
  
  
  
  
5.10. 

10 yksittäistä 
seurakäyntiä  
  
  
  
Järjestetään 
seurakäyntipäivän 
tilaisuus 

Seurakohtaisia seuratapaamisia 
on järjestetty Hämeessä 10. 
 
Satakunnassa seurakohtaisia 
seuratapaamisia on tehty 8.  
 
 
Seurakäyntipäivän tilaisuudet 
järjestettiin Karviassa ja 
Ikaalisissa.  

Alueelliset 
seuratapaamiset 

Lokakuu 
2019 

50% seuroista 
osallistuu alueellisiin 
seurakäynteihin, 
järjestetään 10 
tapaamista 

Satakunnassa kolme tapaamista, 
joissa edustajia viidestä seurasta. 
 
Hämeessa neljä alueellista 
seuratapaamista. 

Järjestetään alueellinen 
Nuorisoseurafoorumi 
yhdessä Varsinais-
Suomen 
Nuorisoseurojen kanssa 
  

9.2.2019 Tavoitteena lisätä 
osallistujamäärää 
vuoden 2018 
Nuorisoseurafoorumiin 
verrattuna 
  

Aluefoorumi järjestettiin Kiikassa, 
osallistujia oli 16. 

Järjestön 
kevätvaltuusto ja 
syysvaltuusto 

25.-26.5., 
23.-
24.11. 

  Valtuuston kokouksiin 
osallistuttu. Myös työntekijöitä 
osallistui. 

Nimetään vuoden 2019 
ohjaaja, nuorisoseura ja 
nuorisoseuralainen 
Hämeessä ja 
Satakunnassa 

Ehdotust
en 
keräämin
en syksy 
2019, 
Julkistus 
Nuorisos
eurafoor
umissa 
keväällä 
2020  

Saadaan seuroilta 
ehdotuksia alueellisiin 
tunnustuksiin 

Hämeen nimetyt:  
Vuoden Nuorisoseura: Tammelan 
Ns Aura; Vuoden 
Nuorisoseuralainen: Saija Lintu, 
Tampereen Ns; Vuoden ohjaaja: 
Tiina Mattila, Jokioisten Ns 
Tahdittomat 
 
Satakunnan nimetyt:  
Vuoden Nuorisoseura: Porin 
Nuorisoseura; Vuoden 
nuorisoseuralainen: Linda 
Nurminen, Porin Ns; Vuoden 
ohjaaja: Jutta Wrangén, 
Saarioispuolen Kulttuuriyhdistys 
Silta 
 
Varsinais-Suomen nimetyt: 
Vuoden Nuorisoseura: Pyhämaan 
Ns Kajastus; Vuoden 
nuorisoseuralainen: Taina 
Salminen, Kosken Tl. Ns; Vuoden 
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ohjaaja: Matti Salminen; Kosken 
Tl. Ns 

Tiedotetaan 
opetusministeriön 
seurantalojen 
peruskorjaukseen 
osoitettujen 
määrärahojen 
hakemisesta ja 
autetaan seuroja 
tarvittaessa anomusten 
tekemisessä. 
  
Viestitään 
seurantalopäivästä (7.-
8.9.) 

Syksy 
2019 

Jäsenseurat lähtevät 
mukaan 
seurantalopäiviin 

On tiedotettu muun tiedotuksen 
yhteydessä ja nettisivuilla. 

Huolehditaan, että 
jäsenrekisteri on ajan 
tasalla ja autetaan 
jäsenseuroja 
tarvittaessa sen 
käytössä 

jatkuva Rekisteri ajan tasalla Seuroja tuettiin jäsenrekisterin 
käytössä, erityisesti 
toimintailmoitusten yhteydessä. 

  
  

2. Koulutus 

Toimenpiteet: Aikataul
u  

Tavoite Toteuma 

Toteutetaan Tervetuloa 
Nuorisoseuraan –kurssi 
  
 
 
Suunnitellaan ja 
toteutetaan talouskurssi 
jäsenseuroille 
  
 
Järjestetään järjestöllistä 
koulutusta tarpeen 
mukaan  

kevät 
2019 
  
  
 
 
Kevät 
2019 
  
  
jatkuva 

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

Tervetuloa Nuorisoseuraan 
–iltoja järjestetty 
Hämeessä kolme, joissa 
neljän seuran edustajia.  
 
On markkinoitu 
valtakunnallisesti 
toteutettuja webinaareja 
aiheesta. 
 
Hämeessä yksi 
jäsenrekisterikoulutus  
(vanhaan rekisteriin), 
edustajia kahdesta 
seurasta. 

  
  

3. Tapahtumat 

Toimenpiteet Aikataul
u  

Tavoite Toteuma 

Kannustetaan jäsenseuroja 
osallistumaan 
Nuorisoseurafoorumiin 
Jyväskylässä  

25.-26.5. Osallistujia 10 seurasta Osa valtuuston jäsenistä 
osallistui 
Nuorisoseurafoorumiin. 
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4. Kehittäminen 

Toimenpiteet Aikataul
u  

Tavoite Toteuma 

Järjestetään Nuorisoseurat 
Lounais-Suomen 
suunnitteluseminaari 

9.2.2019 Luoda suuntaviivat 
Lounais-Suomen 
nuorisoseuratoiminnal
le seuraavalle 
kolmivuotiskaudelle 

Järjestettiin Aluefoorumin 
yhteydessä helmikuussa. 
Saatiin aikaiseksi 
yhteistyömalli, joka toimii 
pilottina alueellisesta 
yhteistyöstä 
valtakunnallisestikin. Lounais-
Suomen aluevaltuusto 
Lousteen toiminnan 
suunnittelu ja aloitus. Louste 
kokoontui vuoden aikana 
Jyväskylässä, Eurajoella ja 
Tampereella.  
 
Elina Kaakinen toteutti 
Lounais-Suomen –alueen 
suunnitteluhankkeen. 

Tuetaan nuorisoseuroja 
uuden 
Nuorisoseurarekisterin 
käyttöönotossa 

jatkuva Rekisteri käytössä Uusi rekisteri saatiin käyttöön 
joulukuussa. Rekisteristä on 
tiedotettu ja järjestetty 
valtakunnallinen webinaari-
koulutus. 

Tuuletusräppänä 2019-2020 
 Toteutetaan seuratoiminnan 
kehittämishanketta ja 
osallistutaan hankeverkoston 
toimintaan 

2019-
2020 

Erillisen 
hankesuunnitelman 
mukaisesti 

Suunnittelusta jättäydyttiin 
pois aikaresurssien 
puutteesta. 

Alueellisten tapaamisten 
edelleen kehittäminen ja 
järjestökoulutuksen 
suunnittelu yhdessä SKAFin 
kanssa 

jatkuva Aluetapaamiset ja 
koulutukset ovat 
laadukkaita ja 
vastaavat 
järjestökentän 
tarpeisiin 

SKAF:n edustaja oli aktiivisesti 
mukana aluetapaamisissa. 
Aluetapaamisista saatu 
palaute on ollut positiivista. 

  
  
3. Viestintä, markkinointi ja vaikuttaminen 
  

Toimenpiteet Aikataulu Tavoite Toteuma 
Noudatetaan liiton 
viestintästrategiaa ja graafista 
ilmettä kaikissa julkaisuissa 

jatkuva Viestinnän ilme ja 
ulkoasu noudattaa 
liiton viestintälinjaa ja 
tukee 
viestintästrategian 
toteutumista 

Viestinnässä pyrittiin 
ilmentämään tekemisen 
riemua. Viestinnän 
palvelulupaus jalkauttaa 
graafista ilmettä myös 
paikallisseuroihin. 

Aluesanomat-jäsenlehti 
Toimitetaan ja koordinoidaan 
jäsenlehteä, joka ilmestyy 
neljä kertaa vuodessa 
  

Maalisku
u, 
kesäkuu, 
syyskuu, 
joulukuu 

4 lehteä, 440 
vastaanottajaa 
  
Aluesanomat on 
tärkeä 

Aluesanomat ilmestyi 
suunnitelman mukaan 4 
kertaa, 440 vastaanottajaa 
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Kehitetään Aluesanomien 
sisältöä ja innostetaan 
paikallisseuroja uutisoimaan 
toiminnastaan 

uutisointikanava 
seuroille ja 
paikallisseurat 
lähettävät 
juttuvinkkejä oma-
aloitteisesti 

Aluesanomat on 
visuaalisesti onnistunut 
julkaisu, joka ilmestyy myös 
sähköisesti.  

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

  
11 krt 
vuodessa 
(ei 
heinäkuu
) 

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

 
11+1 kirjettä, 190 
vastaanottajaa 
  
Kuukausitiedote on tärkeä 
uutisointikanava seuroille ja 
paikallisseurat lähettivät 
juttuvinkkejä ja materiaalia 
myös oma-aloitteisesti.  
 
Ekstrana 2019 lähetettiin 
erillinen alueen 
kesäteatterien 
kuukausikirje, joka nousi 
historian luetuimmaksi 
kuukausitiedotteeksi.  

Hämeen aluetoimisto lähettää 
kuukausittain jäsenseuroille 
kuukausikirjeen, johon 
kootaan erityisesti Hämeen 
seuroja koskevia asioita 

11 krt  
(ei 
heinäkuu
) 

11 kirjettä Hämeen aluetoimisto 
lähetti kuukausittain 
jäsenseuroille 
kuukausikirjeen. Lounais-
Suomen tiivistyvän 
yhteistyön merkeissä 
viimeinen erillinen Hämeen 
kirje ilmestyi marraskuussa. 

Lähetetään kaksi kertaa 
vuodessa valtakunnallinen 
ohjaajakirje ohjaajille 

Kevät 
Syksy  

Tavoittaa 
mahdollisimman 
monta ohjaajaa 

Lähetettiin kaksi 
valtakunnallista 
ohjaajakirjettä ohjaajille 

Markkinoidaan uutta ns-logoa 
seuroille 
  

jatkuva Yhä useampi seura 
ottaa logon käyttöön 

Uusi logo on levinnyt 
käyttöön muun muassa 
viestinnän 
palvelulupauksen myötä. 

Markkinoidaan ja esitellään 
nuorisoseurojen tarjoamaa 
harrastustoimintaa 
alueellisissa ja paikallisissa 
tapahtumissa  

• Suomi Areena 
• Nuori Pori harrasta 
• Hämeenpuiston 

Puistofiesta 
• Tampereen päivä 
• 400 metriä 

harrastuksia 
  

  
  
  
  
15.-19.7. 
Elo-
syyskuu 
Elokuu 
Syys-
lokakuu 

Näkyvyys 
tapahtumissa 

Nuorisoseurat oli 
edustettuna järjestöjen 
yhteisellä pisteellä Suomi 
Areenassa, minkä lisäksi 
tapahtuman aikana 
Satakunnan aluetoimistolla 
oli avoimet ovet. 
 
Nuori Pori harrastaa 
tapahtumassa 24.8. 
Nuorisoseuroilla oli oma 
piste. 
 
Osallistuttiin 
paikallisseurojen kanssa 
400 metriä harrastuksia –
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tapahtumaan Tampereella 
Ratinan Stadionilla. 
 
 
 
 

Organisoidaan Nuori Kulttuuri 
–aluetapahtumiin 
nuorisoseurojen 
harrastustoiminnan 
esittelypiste 
  

Kevät 
2019 

Näkyvyys alueiden 
tapahtumissa 

Oma esittelypiste oli 
Satakunnan ja Pirkanmaan 
aluetapahtumissa. 

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

jatkuva Ajantasainen, 
informatiivinen sisältö 

Sivuja ylläpidettiin ja 
päivitettiin tarpeen 
mukaan. 

Osallistutaan alueellisiin 
kulttuuri- ja nuorisoalan 
verkostoihin 

jatkuva   Hämeen toiminnanohjaaja 
osallistunut Pirkanmaan 
kulttuurisen nuorisotyön 
verkostoon, Nuorten 
vaikuttajien ryhmän 
tapaamisiin ja Lasten ja 
nuorten 
kulttuuripääkaupunki 2026-
ryhmän työskentelyyn 
Tampereella.  

Tuetaan paikallisseuroja 
viestinnässä ja autetaan 
tarvittaessa 
viestintämateriaalien 
tuottamisessa 

jatkuva Aktiivinen tuki Paikallisseurojen 
tapahtumia markkinoitiin 
kuukausitiedotteissa ja 
Aluesanomissa, sekä 
sosiaalisessa mediassa 

  
  
  
4. Henkilöstö ja talous 
  

Toimenpiteet Aikataul
u 

Tavoite Toteuma 

Kummassakin aluetoimistossa 
työskentelee toiminnanohjaaja 

jatkuva   Hämeen aluetoimiston 
toiminnanohjaajan 
sijainen Teija Nikkari jäi 
äitiyslomalle 
marraskuussa. Paikka 
täytettiin vuoden 2020 
alusta. 
Satakunnan 
aluetoimistossa 
työskenteli 
toiminnanohjaajana 
vuoden loppuun sijaisena 
Jaakko Viitala. 
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Luova lava -päiväleirien ja 
Tempoa Tenaviin ohjaajien 
palkkaaminen 

Kevät 
2019 

  Hämeen Luova lava –
leirille palkattiin yksi 
vastuuohjaaja ja yksi 
apuohjaaja. 
 
Tempoa Tenaviin –
ryhmiin palkattiin yksi 
ohjaaja. 

Ip- ja ap-toiminnan ohjaajien 
palkkaaminen 

Kevät 
2019 

Työllistetään 2–3 
iltapäiväkerho-ohjaajaa  
Nuorisoseurojen 
kerhoihin Tampereelle 

Ei toteutunut. 

Harrastava iltapäivä -
kerhotoimintaohjaajien 
palkkaaminen 

Kevät 
2019 

Työllistetään 1–2 
kerhotoiminnan 
ohjaajaa  
Nuorisoseurojen 
kerhoihin Tampereelle 

Hämeen HIP-kerhoon 
palkattiin yksi ohjaaja ja 
yksi työpajavetäjä. 

Tarjotaan työharjoittelu- ja 
kesätyöpaikkoja nuorille ja 
alueen nuoriso- ja 
kulttuuripuolen opiskelijoille 

jatkuva Tehdään yhteistyötä eri 
oppilaitosten kanssa 

Hämeen toimistolla oli 
graafisen suunnittelun 
työharjoittelija tammi-
maaliskuussa. 

Aluetoimistot tekevät 
aktiivista yhteistyötä Varsinais-
Suomen Nuorisoseurojen 
kanssa ja osallistuvat 
alueneuvottelukunnan 
kokouksiin 

jatkuva 3-4 aluetoimikunnan 
kokousta vuodessa 

Alueneuvottelukuntiin 
osallistuttu. Osa sen 
tehtävistä siirtyi Lounais-
Suomen valtuutetetuista 
muodostuvalle Lousteelle. 

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

jatkuva Tasapainoinen talous Avustuksia on haettu ja 
taloutta on seurattu 
aktiivisesti ja toteutettu 
toimintaa tasapainoisen 
talouden puitteissa. 

Toimistot: 
Nuorisoseurat Häme, 
Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 
4, 33100 Tampere 
  
Nuorisoseurat Satakunta, 
Hallituskatu 6, 28100 Pori 

    Toimistot: 
Nuorisoseurat Häme, 
Kulttuuritalo Laikku, 
Keskustori 4, 33100 
Tampere 
  
Nuorisoseurat Satakunta, 
Hallituskatu 6, 28100 Pori 
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Toimintakertomus 2019 
 
 
 
 
 
Johdanto 
 
Aluetoimistojen tehtävänä on toimia paikallisten nuorisoseurojen tukena Nuorisoseurastrategian 
mukaisesti sekä kehittää ja mahdollistaa alueella tehtävää kulttuurista lapsi- ja nuorisotyötä.  Aluetoimiston 
toimintaa ohjaa nuorisoseurastrategia ja kolmivuotisohjelma. Pohjois-Karjalan aluetoimisto palvelee 
jäsenseuroja omalla toimialueellaan.  
 
Toiminnan painopisteet vuonna ovat 2019: 1) Pidämme ovet auki, 2) Tuemme paikallista 
nuorisoseuratoimintaa ja 3) Tuemme vapaaehtoistoimintaa. 
 
Vuonna 2019 aluetoimistolla oli uutta henkilökuntaa toteuttamassa toimintaa. Yleisesti voidaan todeta, 
että nuorisoseuralaisten osallistuminen aluetoimiston tapahtumiin oli entistä parempaa ja vuoden aikana 
panostettiin jäsenseuratyöhön. Nuorisoseuratoiminta näkyi myös erilaisissa verkostoissa ja paljon tehtiin 
yhdessä maakunnan muiden toimijoiden kanssa. Luova lava –toiminta sekä alueen vahvan tanssitoiminnan 
tukeminen näkyvät toimenpiteissä. 
 
Maakunnan nuorisoseuratoiminta lukuina 31.12.2019 (Lähde: Nuorisoseurarekisteri): 
Jäseniä yhteensä 801 henkeä: 
0-6 vuotiaita 28 henkeä 
7-17 vuotiaita 122 henkeä 
18-28 vuotiaita 70 henkeä 
Alle 29-vuotiaita yhteensä 220 henkeä (kaikista jäsenistä 27 %) 
Yli 30 vuotiaita 289 henkeä 
Ikä ei tiedossa 255 henkeä 
Kannatusjäseniä 37 henkeä 
 
Harrastusryhmiä on 30, joissa harrastajia 401 henkeä. 
Alueen nuorisoseuroissa harrastetaan kansantanssia, Luova lava- toimintaa, teatteria ja erilaista liikuntaa. 
 
Järjestettyjä tapahtuma vuonna 2019 oli 140 kpl, ja niissä osallistujia oli 11 104 henkeä. 
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1. Harrastustoiminnan tuki 
 
1.1. Kansalaistoiminta 

Toimenpiteet Aikataulu Tavoite Toteuma 
Avustusten haun tuki 
Tiedotetaan ja tuetaan 
hakemisessa 

jatkuva Monipuolinen 
rahoitus ja kestävä 
talous 

Suunnitelman mukaan. 

Luova lava –päiväleirit 
Järjestämme Luova lava -päiväleirit 

24.-28.6. 
1.-5.7. 

Kaksi päiväleiriä,  
15 osallistujaa 

 Joensuu, BOBO, 15 osall. 
Juuka, Ellinkulma, 11 osall. 
Yhteensä 26 osallistujaa. 
Opettaja: Maiju Laurila 
Teema: Supersankarit 

Luova lava -kerhotoiminnan 
koordinointi ja laajentaminen 

jatkuva Luova lava –kerhot 
3 kpl 

Kevät 2019: 3 kerhoa; 
Hammaslahti, Rantakylä ja 
Nepenmäki 
Syksy 2019: 3 kerhoa; 
Hammaslahti, Nepenmäki, Lehmo 

Luova lava –toiminnan järjestäjien 
koulutus 

16.3. Seurojen edustus 
paikalla 

Osallistui: aluetoimistolta Katri 
Mäkisalo, Nuorten Kasvu ry:stä 
Juho Iso-Aho 

Luova lava –ohjaajaverkosto 
Koordinoidaan verkostoa 

jatkuva 4 tapaamista, Skaf: 
opintor. 
5 Luova lava -
ohjaajaa 

Ohjaajaverkostoa koordinoi 
toiminnanohjaaja. Toteutettiin 4 
tapaamista, osallistujia 10 hlö. 
Skaf-tuki: 12 h 

Ohjaajien olohuone 
Verkostoitumista ja 
virkistäytymistä 

9.11. Osallistujia: 8 hlö 
Skaf: 4 oh 

Olohuonetta tarjottiin ohjaajille, 
mutta ilmoittautuneita ei ollut. 

 
1.2. Koulutus 

Toimenpiteet Aikataul
u  

Tavoite Toteuma 

Knoppi -perusohjaajakoulutus 
Toteutetaan Itä-Suomen 
yhteistyönä 

14.-15.9. 
26.-
27.10. 

Osallistujia (P-K):  
4 hlö 
Skaf: 16 oh 

Koulutusta tarjottiin jäsenistölle, 
mutta ilmoittautuneita ei ollut 
tarpeeksi.  

Ohjaajien virikekoulutus 
Ohjaajuutta tukeva koulutus 

9.11. Osallistujia: 8 hlö 
Skaf: 4 oh 

Kloveria-koulutusta tarjottiin 
jäsenistölle, mutta 
ilmoittautuneita ei ollut tarpeeksi. 
 
Saa tanssia! -paritanssityöpaja 
7.12: kouluttajana Lotta Terävä, 
osallistujia 10 hlö. 

Harrastajien virikekoulutus 
Uusia virikkeitä harrastusryhmiin 

2.2. Osallistujia: 8 hlö 
Skaf: 4 oh 

Kansantanssia aikuisille –
virikekurssi: Kouluttaja Tiina 
Lindblad, osallistujia yht. 18 hlöä + 
assistenttina harjoittelija Anni 
Mäkäläinen. Skaf: 6 oh. 

KNoppi -kouluttajakoulutus 
Edustajat valtakunnalliseen 
koulutukseen Toteutetaan kurssi 
Riverian opiskelijoille 

15.-17.2. 
helmikuu 

Osallistujia: 12 hlö 
Skaf:16 oh 

Valtakunnal. KNoppi-
kouluttajakoulutukseen osallistui: 
Katri Mäkisalo, Anniina Antikainen 
ja Maiju Laurila 
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Riverian KNoppi-
kouluttajakoulutus 19.2. ja 
26.2.2019.  
Kouluttajat Katri Mäkisalo ja 
Henna Liiri-Turunen. Osallistujia 
11 hlöä. Skaf: 14 oh. 

 
1.3. Tapahtumat 

Toimenpiteet Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Nuori Kulttuuri Teatris -
aluefestari 

helmikuu Yhteistyö-
kumppanuus 
Näkyvyys 
tapahtumassa 

La 16.3.2019, messupisteellä Netta 
Puhakka, osallistujia n. 40 hlöä 

Luova lava -kesäkiertue   Toteutuksesta vastasivat UEF 
opettajaopiskelijat 
projektiopintoinaan. 
10.6. Hammaslahti 3 osall. 
12.6. Lehmo 5 osall. 
 17.6. Kovero 8 osall.;  
yhteensä 16 osallistujaa 

Luova lava POP UP -tunnit   Toteutettiin Luova lava –toiminnan 
näytetunteja yhteistyössä Nuorten 
Kasvu ry:n kanssa. 
11.9. Nepenmäen kirjasto, 3 osall. 
17.10. Joensuun kirjasto, 12 osall. 
12.11. Nepenmäen kirjasto, 2 osall. 
9.12. Hammaslahden koulu, 20 
osall. 

 
1.4. Kehittäminen 

Toimenpiteet Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Kasvupolkujen tukeminen 
Autamme seuroja ja ryhmiä 
löytämään mieleisiään 
kasvupolkuja 

jatkuva Seurat ja ryhmät 
ovat saaneet 
apua 

Suunnitelman mukaan. 
Löydettiin maakunnasta 2 nuorta 
valtakunnalliseen nuorten 
vaikuttajaryhmään. 

Vapaaehtoistoiminnan kortit 
Jalkautamme kortit ohjaajien 
käyttöön 

jatkuva Viestitään laajasti  Vapaaehtoistoiminnan kortteja 
jaettu seuroille seuratapaamisten 
yhteydessä. 

Oppilaitosyhteistyö 
Teemme yhteistyötä omalla 
alueella 

jatkuva Alueen 
oppilaitokset 
tuntevat 
Nuorisoseurat 

Opinnäytetyökysely / 
sairaanhoitajaopiskelijat Karelia 
AMK toukokuussa 2019.  
Kysely Pyhäselän koululla 
harrastus- ja vapaa-ajan toiminnan 
tarpeesta Hammaslahdessa 
marraskuussa 2019. 
27.12. Nuorisoseurojen esittely 
Riverialla kasvatus- ja ohjausalan 
opiskelijoille. 

 
2. Seuratoiminnan tuki 
 
2.1. Kansalaistoiminta 

Toimenpiteet Aikataulu  Tavoite Toteuma 
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Seurakäynnit 
Seurojen tarpeiden mukaisesti 

jatkuva 10 kpl Toteuma: 9 seurakäyntiä 
28.2. Nuorten Kasvu (KM, HL) 
9.4. Nuorten Kasvu (KM, HL) 
10.4. Kiteenlahden Ns (KM, HL) 
25.8. Rasivaaran Ns (ST, HL-T) 
23.10. Nuorten Kasvu (ST, HL-T) 
27.10. Lipinlahden Ns (ST) 
1.11. Hammaslahden Ns (ST, TV)   
28.11. NS Motora (ST) 
30.11. Hammaslahden Ns (ST) 

Alueelliset 
Nuorisoseurafoorumit 
Kootaan yhteen seuroja 
alueellisesti 

lokakuu 3 kpl, osallistujia 
20 hlö 

8.10. Keski-Karjala,  
osall. 8 hlö (ST, HL-T) 
9.10. Joensuun seutu,  
osall. 11 hlö (ST, HL-T) 
10.10. Ylä-Karjala,  
osall. 6 hlö (ST, HL-T) 
Yhteensä osallistujia 25, 9 seurasta 

Valtakunnallinen 
seurakäyntipäivä 
Osallistutaan maakunnassa 

5.10. Seurakäynti 
maakunnassa 

Seurakäynti Värtsilän 
Nuorisoseurassa, (ST) 
Yhteensä 5 osallistujaa. 

Ansioituneiden 
nuorisoseuralaisten 
palkitseminen 

jatkuva Alueelliset 
tunnustukset ja 
ansiomerkit 

Ansiomerkit:  
Rasivaaran Ns: 5 kpl 
Hammaslahden Ns: 4 kpl 
 
Alueelliset tunnustukset: 
Vuoden Nuorisoseura 
Lipinlahden Ns, Nurmes  
Vuoden ohjaaja 
Kia Kastinen, Nuorten Kasvu  
Vuoden nuorisoseuralainen 
Minna Murtonen, Salmenkylän Ns 
Vuoden kunniamaininta 
Höljäkän Nuorisoseuran 
Kööpenhaminan etäkonttorin 
Leena Eskelinen ja Peter Laursen 

Seurantalojen korjausavustus 
Tuetaan seuroja haussa ja 
annetaan lausunto maakunnan 
hakemuksista 

syksy 3 hakemusta P-
K:sta 

Myönnetyt avustukset 2019: 
Hammaslahden Ns 26 000 
Höljäkän Ns 11 000 
Koveron Ns 4 000 
Salmenkylän Ns 4 000 

 
2.2. Koulutus 

Toimenpiteet Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Nuorisoseurafoorumi 
Markkinoidaan ja tuetaan 
seurojen osallistumista 

24.-26.5. 8 osallistujaa P-
K:sta 

Osallistui 5 henkilöä. 

Seuratoiminnan koulutus 
Järjestetään tarpeen mukaan 

jatkuva  Markkinoitiin valtakunnallisia 
Tervetuloa Nuorisoseuraan –
webinaareja sekä 
Kansalaisfoorumin koulutuksia 
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Muiden järjestämän koulutuksen 
markkinointi ja osallistuminen 
Osallistutaan ja tiedotetaan 
jäsenkenttää 

jatkuva  
 
Työntekijäpäivät,  
Nuori 2019 
Itä-Suomen 
alueelliset 
nuorisotyön 
päivät, P-K 
järjestöpäivä 

Osallistuttu suunnitelman 
mukaisesti. 
5.-7.2. (KM, HL), 3.-5.9. (ST, HL-T) 
26.-28.3. (KM, HL-T) 
25.-16.9. (ST) 
 
 
16.11. (ST, HL-T) 

 
2.3. Tapahtumat 

Toimenpiteet Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Seuratoimijoiden Höntsä-päivä 
Kootaan maakunnan 
vapaaehtois-toimijoita yhteiseen 
virkistyspäivään 

huhtikuu 20 osallistujaa Ei toteutunut vähäisen 
ilmoittautujamäärän vuoksi. 

Seurantalopäivä 
Markkinoidaan ja tuetaan 
osallistumista 

7.-8.9. 3 seurantaloa 
osallistuu 

Lipinlahden ja Koveron 
Nuorisoseurat osallistuivat. 

Nuorisoseuralaisten pikkujoulu 
Kiitetään ja palkitaan 
vapaaehtoisia 

joulukuu 15 osallistujaa Järjestettiin pikkujoulut 12.12. 
Osallistujia 13 hlö. 

 
2.4. Kehittäminen 

Toimenpiteet Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Tuuletusräppänä 2019-2020 
Toteutetaan seuratoiminnan 
kehittämishanketta ja osallistutaan 
hankeverkoston toimintaan 

2019-
2020 

Erillisen 
hankesuunnitelm
an mukaisesti 

Tuuletusikkuna –hankkeen 
toteutus siirtyi vuosille 2020-2021. 
Avustusta haettiin yhteistyössä 
Lehmon ja Hammaslahden Ns:n 
kanssa. 

Nuorisoseurarekisterin 
käyttöönotto 
Tiedotetaan ja tuetaan seuroja 

jatkuva Rekisteri käytössä Suunnitelman mukaan. 

 
3. Tanssi ja tapahtumat 

Nuorten työ- ja harjoittelupaikat Aikataulu Tavoite Toteuma 
Tanssin koulutukset 
Tiedotetaan ja tuetaan maakunnan 
edustajien osallistumista 

jatkuva Osallistujia 
maakunnasta 

Suunnitelman mukaan. 

Tanssin tapahtumat 
Tiedotetaan ja tuetaan maakunnan 
edustajien osallistumista 

jatkuva Osallistujia 
maakunnasta 

Suunnitelman mukaan. 
 

Kansantanssin kääntöpiiri 
Valitaan edustajat maakunnasta ja 
kehitetään toimintaa yhdessä 

jatkuva 2 edustajaa 1 edustaja 

 
4. Teatteri ja kulttuurinen nuorisotyö 

Nuorten työ- ja harjoittelupaikat Aikataulu Tavoite Toteuma 
Teatterin koulutukset 
Tiedotetaan ja tuetaan maakunnan 
edustajien osallistumista 

jatkuva Osallistujia 
maakunnasta 

Suunnitelman mukaan. 
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Teatterin tapahtumat 
Tiedotetaan ja tuetaan maakunnan 
edustajien osallistumista 

jatkuva Osallistujia 
maakunnasta 

Tiedotettiin.  
Ei osallistujia maakunnasta. 

Teatteriagentit 
Valitaan edustajat maakunnasta ja 
kehitetään toimintaa yhdessä 

jatkuva 2 edustajaa 1 edustaja 

 
 
5. Viestintä ja vaikuttaminen 

Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite 
 

Toteuma 

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

jatkuva aktiivinen 
positiivinen 
näkyvyys 

Päivitettiin aktiivisesti eri 
viestintäkanavia. Tiedotettiin 
aktiivisesti myös seurojen 
toiminnasta. 

Nuorisoseuralogot 
Markkinoidaan uutta ns-logoa 
seuroille 

jatkuva Logo käytössä: 10 
seuraa 

Käytettiin aktiivisesti viestinnässä. 
 

Toiminnan esittely ja 
markkinointi 
Markkinoidaan ja esitellään 
nuorisoseurojen toimintaa 

jatkuva  11.5.2019 Nepenmäki tömisee -
tapahtuma (KM, KK) yhdessä 
Nuorten Kasvu ry:n kanssa. Luova 
lava kirppujen askartelu, 40 osall. 
20.11. Lapsen oikeuksien -päivän 
tapahtuma Joensuun 
perheentalolla (ST, KM) Luova lava 
–leikkituokiot, 24 osall. 
4.12. Vapaaehtoisten päivän 
järjestämiseen Joensuun 
pääkirjastolla (ST) 

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

jatkuva toimitettu Toimitettu 11 kpl alueen sähköistä 
uutiskirjettä. Toimitettu 2 kpl 
maakunnallista ohjaajakirjettä.  

Seuralainen -jäsenlehti 
Toimitetaan alueen jäsenlehti 

joulukuu Painos 300 kpl Painos 142 kpl 
Toimitus Sirja Tanskanen. 
Taitto Sini Kadrin-Padilha. 
Lehdessä oli esillä laajasti 
maakunnan 
nuorisoseuratoimintaa. Jakelu 
seuroille, järjestön sisällä sekä 
maakunnan 
yhteistyökumppaneille ja 
rahoittajille. 

Pohjois-Karjalan Teatterikesä -
lehti Toimitaan 
yhteistyökumppanina 

kesäkuu Mainos Toteutui 
Levikki 40.000 sanomalehti 
Karjalaisen liitteenä. 
Mukana Höljäkän, Maarianvaaran 
ja Värtsilän kesäteatterit. 
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Järjestöasiain neuvottelukunta 
Osallistutaan Pohjois-Karjalan 
JANE:n yhteistyötoimintaan 

jatkuva Aktiivinen 
yhteistyö ja 
yhdessä 
kehittäminen 

Suunnitelman mukaan. 
Nuorisojärjestöjen varaedustajana 
Henna Liiri-Turunen. 
Edustettiin myös Itä-Suomen 
alueen järjestöneuvottelukuntien 
tapaamisessa. 

Sidosryhmäyhteistyö 
Osallistutaan paikallisiin 
verkostoihin 

jatkuva Nuorisoseurat 
edustettuina 

Vapaaehtoistoiminnan verkosto 
8.5.2019 (KM) 14.8., 9.9. ja 23.10. 
(ST) 
Nepenmäen koulunuorisotyön 
verkosto 28.1.2019, 6.5.2019 (KM) 
Joensuun kaupungin Koko päivä 
koulussa -yhteistyöryhmä 13.2., 
9.4. (KM) 

 
6. Hallinto ja talous 

Toimenpiteet Aikataulu  Tavoite 
 

Toteuma 

Toimisto 
Vuokratila: Siltakatu 14 B 18 

jatkuva  1.1.-31.12.2019 Katri Mäkisalo 
toiminnanohjaaja (KM) 
1.6.-31.12.2019 Sirja Tanskanen  
vs. toiminnanohjaaja (ST) 
Henna Liiri-Turunen vastasi alueen 
taloudesta ja kokonaisjohdosta. 

Työhyvinvointi 
Turvataan myönteinen työilmapiiri 
ja osaava henkilöstö 

jatkuva Tyhy-toiminta 
Koulutus 

Tyhy-päivä 5.4.2019 

Toiminnan rahoitus 
Haetaan rahoitusta, seurataan 
taloutta ja kehitetään omaa 
varainhankintaa 

jatkuva Tasapainoinen 
talous 

Talous kestävällä pohjalla.  
Toimintaa avustivat Itä-Suomen 
aluehallintovirasto, Olvi-säätiö, 
Pohjois-Karjalan Nuorisotyön Tuki 
-säätiö, Opintokeskus 
Kansalaisfoorumi ja Joensuun 
kaupunki. 

Nuorten työ- ja harjoittelupaikat 
Tarjotaan paikkoja ja osallistutaan 
työpaikkaohjaajakoulutukseen 

jatkuva 2 koulutettua 
ohjaaja, 2 nuorta 
työntekijää, 4 
harjoittelijaa 

Koulutetut työpaikkaohjaajat: 
Henna Liiri ja Katri Mäkisalo. 
 
Tet-harjoittelija Reetta Ryynänen 
13.-17.5.2019. 
 
Työharjoittelija Riveria 
Niittylahden opistolta Timo 
Valkealahti 21.10.-13.12.2019. 

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

jatkuva Toiminta-avustus Henna Liiri-Turunen toimi säätiön 
asiamiehenä. Levitettiin säätiön 
esitettä nuorisoseuralaisille ja 
tiedotettiin avustuksista. 
Avustukset: 
Aluetoimisto 4 200,00 €  
Koveron Ns 400,00 €  
Nuorten Kasvu 250,00 €  
Lipinlahden Ns 200,00 €  
Ns Motora ry 1 000,00 € 
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Nuorisoseurat Pohjois-Savo 
 

Toimintakertomus 2019 
 
Johdanto 
Aluetoimistojen tehtävänä on toimia paikallisten nuorisoseurojen tukena Nuorisoseurastrategian 
mukaisesti sekä kehittää ja mahdollistaa alueella tehtävää kulttuurista lapsi- ja nuorisotyötä.  
Aluetoimiston toimintaa ohjaa nuorisoseurastrategia ja kolmivuotisohjelma. 
Pohjois-Savon aluetoimisto palvelee jäsenseuroja omalla toimialueellaan. 
Pohjois-Savon aluetoimiston tavoitteena vuonna 2019 on: 1. Pidämme ovet auki 2. Tuemme 
paikallista nuorisoseuratoimintaa 3. Tuemme vapaaehtoistoimintaa 
 
Aluetoimiston ja Julkulan nuorisotalon toiminta jatkui vilkkaana ja avoimena kaikille. Työllistämishankkeen 
myötä pystyimme tarjoamaan myös valtakunnallisia jäsenpalveluita. Paikallisyhdistyksille tarjottiin 
neuvontaa ja opastusta. Teatteritorstain nuorisoteatteritoiminta on pilotointivuoden jälkeen vakiintumassa. 
 
Maakunnan nuorisoseuratoiminta lukuina 31.12.2019 (Lähde: Nuorisoseurarekisteri): 
Jäseniä yhteensä 1724 henkeä: 
0-6 vuotiaita 74 henkeä 
7-17 vuotiaita 174 henkeä 
18-28 vuotiaita 66 henkeä 
Alle 29-vuotiaita yhteensä 314 henkeä (kaikista jäsenistä 18,2 %) 
Yli 30 vuotiaita 725 henkeä 
Ikä ei tiedossa 675 henkeä 
Kannatusjäseniä 10 henkeä 
 
Harrastusryhmiä on 90, joissa harrastajia 1065 henkeä. 
Liikuntaa, tanssia ja teatteria. 
 
Järjestettyjä tapahtuma vuonna 2019 oli 479 kpl, ja niissä osallistujia oli 17335 henkeä. 
Nuorisoseuralaiset osallistuivat muiden järjestämiin tapahtumiin 150 kpl, joissa osallistujia oli 5658 henkeä. 
 
 
 
 

1. Harrastustoiminnan tuki 
 

1.1 Toiminta 
Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
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Luova lava –konseptin 
markkinoiminen paikallisille 
seuroille 
 

2019 Tavoitteena lisätä 
seurojen järjestämien 
leirien määrää 
vuoteen 2018 
verrattuna 

 

Ohjaajien olohuoneiden 
järjestäminen alueen tarpeiden 
mukaan 
 

2019 2 ohjaajatapaamista. 6.4 Teatris-
aluekatselmuksen 
yhteydessä.  

Julkulan nuorisotalon toiminta.  2019 15 000 käyntikertaa, 
kumppanuus-
yhteistyö. 

15 078 käyntikertaa. 
Alle 29v 10528. Oman 
toiminnan osuus 65%.  

Koulujen välituntitoiminta ja muu 
koulunuorisotyö (Julkula ja Rypysuo) 

2019 1500 osallistujaa. 1-2 
toimintailtapäivää 
viikossa.  

9687 osallistujaa, 
toimintapäiviä 4 
viikossa.  

1.2 Koulutus 
Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Knoppi-koulutuksen toteuttaminen 
yhdessä pk ja ys.  

14.-15.9 
26.-27.10 

4 osanottajaa ps.  
 

Järjestettiin omat 
koulutukset 26-27.10  
22-23.11. 19 
osanottajaa, Avartti-
koulutus 11 osanotta- 
jaa.  

Työstä taidetta Esr-hankkeen 
koulutukset (työllistymistä ja 
työvalmiuksia edistävät koulutukset) 
 

2019 80 osanottajaa 48 koulutusta ja 316 
osanottajaa.  

TeatteriTorstai-toiminnan 
koulutukset.  

1.1 -31.5 4 koulutusta ja 60 
osanottajaa.  

9 koulutusta, 150 
osanottajaa. 1.11 
maskeerausraus-paja 
ja 1.11 -31.12 8 
käsikirjoitustyöpajaa. 

Markkinoidaan aktiivisesti 
valtakunnallisia koulutuksia 
 

2019 20 osanottajaa 24.-26.5 Teatris-
työpajat (3) yht. 60 
osanottajaa.  
 

1.3 Tapahtumat 
Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Nuori Kulttuuri – Teatris 
aluekatselmus Kuopiossa  ja 
valtakunnallinen katselmus 
Jyväskylässä.  

Maaliskuu 
(aluek.) ja 
toukokuu 
(valtak.) 

5 ryhmää 
aluekatselmus ja 1 
ryhmä 
valtakunnallinen.  

6.4 Teatris, 3 ryhmää 
ja valtakunnalliseen 
osallistui 1 ryhmä.  

Luova lava- leirit Julkulan 
nuorisotalolla ja sen ympäristössä. 

Viikko 10 ja 42 
sekä 3.-14.6 

Koulujen lomaviikoilla 
50 osallistujaa ja 
kesäkuussa 20. 

Viikko 10 ja 42 
yhteensä 121 
osallistujaa. Luova 
lava-leirillä 15 
osanottajaa (täynnä) 

Kallava Teatterifestivaali 7. – 10.11. Oman nuoriso-
teatterin esitys. 1000 
katsojaa.  

30.10-2.11. 3 
nuorisoteatteriesitystä 
joista 1 oma esitys. 
N.600 katsojaa. 
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Markkinoidaan aktiivisesti 
valtakunnallisia tapahtumia 
 

2019   

1.4 Kehittäminen 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Aktiivinen yhteistyö oman alueen 
NUVA –oppilaitosten kanssa 
 

2019 Toimintaan osallistuu 
oppilaita kaikista 
alueen nuva-
oppilaitoksista.  

 

Nuorisoteatteriryhmän 
perustaminen ja jatkorahoitus 2020. 

2019 1 nuorten 
teatteriryhmä ja 
jatkorahoitus 
31.5.2020 saakka.  

Teatteritorstai-ryhmät 
(2) toimivat ja rahoitus 
toteutui.  

Työstä taidetta Esr-hankkeen 
toteuttaminen 2018 - 2019 

2019 Hankesuunnitelman 
mukaisesti. 1 
projektip.+ 1 20% tt. 
Jatkohankkeen 
valmistelu.  

Toteutui 
suunnitelman 
mukaan.  

Koulujen välituntitoiminnan 
kehittäminen.  

2019 Säännöllinen toiminta 
3 * viikossa ja 
projektirahoitus.  

1.2-31.5 ja 1.8-31.12. 
Avin- ja oma rahoitus. 
Toimintaa 4 pv 
viikossa kahdella 
koululla.  

 
 
2. Seuratoiminnan tuki 

 
 
2.1. Kansalaistoiminta 

Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Alueneuvottelukunnan ja 
alueellinen nuorisoseurafoorumi.  

Alueneuvottelu
k. 4 *ja nuori-
soseura-
foorumi 
maaliskuussa.  

30 osallistujaa 
kymmenestä 
jäsenyhdistyksestä.  

21.3 Säyneinen ja 
25.11 Vehmasmäki. 23 
osallistujaa,13 
nuorisoseuraa.  

Järjestetään alueellinen 
Nuorisoseurafoorumi yhdessä 
naapurimaakunnan kanssa 
 

loka- 
marraskuu 
2019 

Tavoitteena lisätä 
osallistujamäärää 
vuoden 2017 
Kasvufoorumiin 
verrattuna 
 

Ei toteutunut.  

Seurojen neuvonta- ja 
opastuskäynnit. 

2019 15 jäsenyhdistystä ja 
300 
nuorisoseuralaista.  
 

Suunnitelman 
mukaan.  

Seurojen kuuleminen 
seurakäynneillä ja alueellisissa 
Nuorisoseurafoorumeissa 
 

2019 Kuullaan 30 
osallistujaa 
kymmenestä 
jäsenyhdistyksestä.  

Toteutui 
suunnitelman mukaan 
. 
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2.2. Koulutus 
Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Koulutusta seurakäyntien ja 
tapaamisten yhteydessä.  

2019 15 jäsenyhdistystä ja 
300 nuoriso-
seuralaista.  

Toteutui 
suunnitellusti.  

 
2.3. Tapahtumat 

Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Vuoden valintojen julkistaminen marraskuu Palkitaan 

ansioituneita 
nuorisoseuralaisia ja 
jäsenyhdistyksiä.  

Vuoden 
Nuorisoseuralainen: 
Seija Rissanen Vuoden 
talkoolainen: Timo 
Riekkinen, Vuoden 
nuorisoseura: 
Vehmasmäki, 
Nuorisoseurantalo: 
Leppävirta. Ohjaajat: 
Merja Uuksunen ja 
Mervi Kärkkäinen 
 

Maakunnalliset nuorisotyöpäivät 
alueen nuorisotyötä tekeville.  

2019 Osallistutaan ja 
verkostoidutaan.  

Toteutui 
suunnitellusti.  

 
2.4. Kehittäminen 

Toimenpiteet: Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Osallistutaan seuratoiminnan tuki-
työryhmän työskentelyyn 

2019 Jäsenseurojen 
parempi palvelu ja 
jäsenmäärän nousu.  

Suunnitelman 
mukaan.  

Seurakäyntiraportoinnin ja 
palautteen keräämisen 
kehittäminen.  

2019 Kerättävän tiedon 
parempi 
hyödyntäminen.  

Toteutui.  

 
 

3. Viestintä, markkinointi ja vaikuttaminen 
 

Toimenpiteet Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Markkinoidaan uutta ns-logoa 
seuroille 
 

2019 Kaikki seurat 
tavoitetaan.  

Toteutui. 

Markkinoidaan ja esitellään 
nuorisoseurojen tarjoamaa 
harrastustoimintaa alueellisissa ja 
paikallisissa tapahtumissa  
 

2019 Osallistutaan neljään 
messutapahtumaan ja 
vieraillaan neljällä 
koululla.  

Kahdet messut ja kaksi 
koulua.  



Suomen Nuorisoseurat toimintakertomus 2019 – Hallitus 17..4.2020 

Organisoidaan Nuori Kulttuuri –
aluetapahtumaan nuorisoseurojen 
harrastustoiminnan esittelypiste 
 

2019 Tavoitetaan kaikki 
osallistujat.  

Totetui.  

 
 
 
4. Henkilöstö ja talous 
 

Toimenpiteet Aikataulu  Tavoite Toteuma 
Avin kerhoavustusrahan hakutuki 
Seurantalojen korjausavustus 
Kaupungin yleisavustus 
Eu-hanke/työllistämishanke 
 
 
 
Työllistämisen ohjauspalvelusopimus 
 
 
 
Koulunuorisotyö-hanke  

marraskuu 
30.9.2019 
marraskuu 
01 -12 
 
 
 
2019 
 
 
 
2019 

6 seuraa hakee 
6 taloa hakee 
7000 euroa avustusta 
1.1.2020 alkaen 2 tt + 
1 oppisopimus.  
 
 
1.1.2020 palvelu-
sopimus 1 htv + 1 osa-
aikainen tt.  
 
1 henkilö 

3 seura haki 
3 seuraa haki 
11 000 euroa 
1,2 tt, palkkatuki 10, 
oppisopimus 1, 
opiskeluharjoittelu 3, 
työkokeilu 10 
Valmisteltiin 2020 
alkavaa.  
 
 
1 tt, 10 kuukautta 
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