Tukipalvelut

Työkalut

Some-kalenterin
vinkit

Toimenpide

Esittele johtokuntanne jäsen
tai kuukauden
nuorisoseuralainen

Seuran
yhteystiedot

Nuorisoseurarekisteri

Sähköpostiviesti

Esittele itsesi
/ nuorisoseurasi
/ toimitilasi

Johtokunnan järjestäyminen

Jaa nuorisoseuran toimintaan
liittyvä hauska kuva

Brändi

Uutinen Nuorisoseurapostiin

Puhelinsoitto

Laita asia uuteen
asiayhteyteen tai
käyttötarkoitukseen

Miten pääsee mukaan
jäseneksi

Suosittele jota kuta paikallista
toimijaa tai hyvää
yhteistyökumppania

Osallisuus nuorisoseurassa tule ja toteuta itseäsi

Uutinen tanssin uutiskirjeeseen

Facebook sivu

Tee jokin supertarjous,
joka on vain tänään,
vain seuraajille!

Miten pääsee mukaan
vapaaehtoiseksi

Paljasta, mikä on suosituin
toimintanne ja mikä on
suosionne salaisuus

Osallisuus nuorisoseurassa lähetä meille palautetta ja
vaikuta

Uutinen teatterin uutiskirjeeseen

Facebook ryhmä

Jaa hyvä sivusto tai
hyödyllinen työkalu ja laita
hyvä kiertämään

Miten pääse mukaan
harrastajaksi

Tee vaikka polkan opetusvideo
tai jaa jokin toimintaanne
sopiva ohje tai opas

Varainhankinta

Uutinen alueelliseen uutiskirjeeseen

Uutinen kotisivulla

A VAI B?
Anna mahdollisuus vaikuttaa

Miten pääse mukaan
osallistujaksi

Kerää kommentteja pyytämällä täydennyksiä lauseeseen ja
palkitse osallistujat

Seuratoiminnan rahoitus ja
varojen käyttö

Linkki alueen kotisivuille

Järjestön valtakunnallinen
uutiskirje

Jaa sopiva lainaus

Nuorisoseura
pähkinänkuoressa

Jaa julkisesti saamanne
palaute ja kiitä
palautteen antajaa

Saavutettavuus ja
esteettömyys

Linkki liiton sivuille

Henkilökohtainen kontaktointi

Miten teillä juhlitaan esim.
joulua / juhannusta?

Mitä jäsenyys tarkoittaa?
Jäsenen edut ja velvollisuudet

Järjestä kilpailu, johon kaikki
voivat osallistua helposti esim.
somessa

Yhdenvertaisuus
nuorisoseurassa - Meillä ovet
ovat auki kaikille

Jako Meltwater -tiedotejakelussa

Vanhempainilta

Anna vinkki, mistä löytyy
motivaatiota
maanantaiaamuun?

Jäsenkirje 1 - Kevään
toimintatiedote

Hyödynnä tykkääjiesi
tuottamaa sisältöä

Yhteisöllisyys nuorisoseurassa
- Tekemisen riemua hyvässä
seurassa

Uutinen liiton kotisivuille

Kirje

Osallista ja kerro, miksi tämä
kannattaa, palkitse!

Yleisestä kokouksesta
tiedottaminen ja kokouskutsu

Jaa toimintaanne liittyvä
uutinen

Nuorisoseurantalon
vuokrausehdot ja mihin
tarkoitukseen tila soveltuu

Uutinen alueen kotisivuille

Instagram kuva

Jaa toimintaan liittyvä video

Toimintatiedot

Anna jotain ilmaiseksi

Nuorisoseurantalon
varauskalenteri

Jako liiton somekanavassa

Instagram story

Arvo tai lahjoita jotain
seuraajien kesken

Yleisen kokouksen
päätöksistä tiedottaminen

Kerro visiomme ja se miten
te teette maailmasta
paremman paikan

Nuorisoseurantalo
kansalaistoiminnan
keskuksena

Mediatiedotepohja

Yksityisviesti somessa

Jaa kuva toimintanne arjesta

Kesän tapahtumista
tiedottaminen

Harjoitusaikataulu ja
ensimmäinen kokoontuminen

Nuorisoseurantalon varusteet
ja kalusto (astiat, tekniikka)

Julistepohja

Tekstiviesti / whatsapp

Kerro jokin hauska
yksityiskohta omasta
toiminnastanne

Kevätkauden
päätöstilaisuudesta
tiedottaminen

Ennakkotiedote

Nuorisoseuran tarina ja
historia

Nuorisoseuralogo

WhatsApp-ryhmä

Anna kiitoksesi sen
ansainneille

Jäsenkirje 2 - Kevätkauden
kiitosviesti ja kesätapahtumat

Esitystiedot (paikka, aika,
hinta, kesto)

Nuorisoseurantalon tarina ja
historia

Graafinen ilme ja ohjeistus

Snapchatviesti

Julkaise saamanne palaute
tai kommentti

Kesän tapahtumista tunnelmia

Käsiohjelma

Nuorisoseurantalo on
mahdollisuuksia täynnä

Nuorisoseuralehti

Snapchatjulkaisu

Jaa sisäpiirin vinkki, josta
seuraajille hyötyä

Jäsenkirje 3 - Syksyn
toimintatiedote

Lipunmyynti

Harrastustoiminnan esittely
(toimintakuvaus ja ryhmät)

Lomakepohja

Youtube -videojulkaisu

Pyydä apua kehitykseen tai
kokoa testiryhmä

Kerhotoiminnan markkinointi

Oheispalvelut

Ohjaajaesittely

Asiakirjapohja

Mediatiedote

Kerro tarina siitä,
miten kaikki alkoi

Syyskokouksesta
tiedottaminen ja kokouskutsu

Toiminnan
/ esityksen soveltuvuus
eri kohderyhmille

Miksi toimintaan kannattaa
tulla mukaan?

Nuorisoseuratuotteet

Juliste
/ flyer
/ muu painomateriaali

Esittele maskottinne tai
lemmikkinne

Syyskokouksen päätöksistä ja
valinnoista tiedottaminen

Yleisön kiittäminen

Osallistumismaksut

Puoti -verkkokauppa

Paperinen tiedote

Jaa kuva toimijasta,
jota ihailette

Pikkujouluista tiedottaminen

Toimijoiden kiittäminen

Seuran tapahtumakalenteri
(toimintavuoden tapahtumat)

Kotisivut (jäsenetuhintaan)

Puskaradio

Hemmottele sisäpiiriä eduilla

Jäsenkirje 4 - Syyskauden
kiitosviesti, ohjeet keväälle

Karonkka-tiedote

Tiedote tapahtuman / retken
osallistujille

Liiton tapahtumakalenteri

Messupiste

Vastaa käyttäjien kysymyksiin

Joulutervehdys

Tapahtumatiedot
(mitä, missä, milloin,
kenelle, hinta)

Tiedote esiintymisestä

Kuvat.fi -kuvapankki

Menovinkki

Kehu harrastajaa, osallistujaa
tai yhteistyökumppania

Seuran säännöt

Ohjaajakirje

Nuorisoseuratapahtuma

Valtakunnallinen ohjaajahaku

Kunniakirja

Henkilökohtainen neuvonta

Todistus

Ohjaajatiedotus (sisäinen)

Ohjaajahaku - Tule meille
ohjaajaksi

