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Nuorisoseurat 2030 – strategia 

Toiminta-ajatuksemme eli missio  

Vaihtoehtoiset muotoilut:  

1) Nuorisoseuraliike on yhteiskunnan rakentaja, joka kasvattaa kulttuurin tekijöitä ja tarjoaa 

onnistumisen sekä osallistumisen kokemuksia ympäri Suomea 

2) Olemme monimuotoinen kulttuurin ja yhteisöjen kohtaamispaikka, josta jokainen voi löytää oman 

polkunsa. 

3) Nuorisoseurat ovat yhteiskunnan rakentajia, joiden toiminnan keskiössä ovat kulttuuri ja luovuus. 

Nuorisoseuralaiset muodostavat yhteisön, joka on turvallinen paikka kasvaa. 

Visio 2030  

Vaihtoehtoiset muotoilut:  

1) Nuorisoseurat on tunnettu ja tunnustettu yhteiskunnan ja yhteisöjen rakentaja ja kulttuurin tekijä  

2) Nuorisoseurat on monimuotoinen, lähestyttävä ja rohkea nuorisotoimija, joka tarjoaa laadukkaita 

mahdollisuuksia harrastaa ja kehittyä. 

Arvot 

Järjestön keskeisiä arvoja ovat osallisuus, yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus ja moninaisuus.  

Osallisuus tarkoittaa nuorisoseurassa yhteisöön kuulumista ja mukanaoloa. Jokainen voi vaikuttaa 

tekemiseen ja osallistua omalla panoksellaan. 

Nuorisoseurassa kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia. Toiminta on avointa ja arvostavaa, ja siihen on helppo 

tulla mukaan.  

Arvostamme moninaisuutta, ja jokainen voi tulla mukaan sellaisena kuin on. Kaikessa toiminnassa 

noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. 

Yhteisöllisyys on yhdessä toimimista ja tekemisen riemua. Siihen kuuluvat tasavertainen vuorovaikutus ja 

yhteenkuuluvuus sekä yhteiset kokemukset. Yhteisömme ovat mukaan ottavia ja turvallisia.  

 

Brändiattribuutit (=mistä meidät tunnetaan)  

Lasten ja nuorten hyvinvointi on toimintamme keskiössä: harrastamisen hyvinvointivaikutukset 

tunnistetaan ja tunnustetaan. Lapset ja nuoret haluavat tulla mukaan.  

Osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun: Nuorisoseurat tunnetaan aktiivisesta yhteiskunnan 

rakentamisesta ja sivistyksen edistämisestä. 

Tuemme luovuuden merkitystä: eri kulttuurimuotojen kuten tanssin, teatterin ja sirkuksen harrastaminen on 

toimintamme keskiössä. 

Kulttuuriperintö kantaa: pidämme yllä aineetonta kulttuuriperintöä kuten kansantanssia ja kansanmusiikkia 

sekä aineellista kulttuuriperintöä, kuten nuorisoseurantaloja.  



Nuorisoseurat on tunnettu ja tunnustettu yhteisöllisyyden lipunkantaja ja ylisukupolvisen toiminnan 

järjestäjä.  

Strategiset tavoitteet  

 Paluu kansanliikkeeksi: Jäsenten ja harrastajien määrä nousee; myös ”virtaavat” jäsenet ovat 

tervetulleita mukaan toimintaan. Toiminta tavoittaa yhä moninaisemman joukon ihmisiä.  

 Nuorten tavoittaminen: nuorisoseurojen toiminta ympäri Suomen kiinnostaa nuoria ja he haluavat 

olla mukana. Lisäämme mahdollisuuksia nuorten verkostoitumiselle eri alueiden välillä. 

 Nuorisoseuroissa kasvatetaan taitoja itsekasvatuksen hengessä. Yhteisöllisyys, taide ja kulttuuri 

ovat kasvatuksen välineinä. Tästä kertynyt osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan.  

 Yhteisöllisen kulttuurityön kehittäminen: kehitämme uusia toimintakonsepteja yhdessä 

kohderyhmiemme kanssa. Jäsenseurat voivat hyödyntää konsepteja toiminnassaan osana 

jäsenyyttään nuorisoseuraliikkeessä.  

 Modernin osallisuuden rakentaminen: jäsenseurojen toimintaan voi osallistua entistä 

moninaisemmilla tavoilla. Tavoitamme uusia kohderyhmiä. Ihmiset jotka kokevat arvot omakseen, 

haluavat olla mukana. 

 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen: varmistamme vaikuttamistyömme ja 

toimintakonseptiemme kautta, että kaikilla lapsilla ja nuorilla ympäri Suomen olisi mahdollisuus 

harrastaa.  

 Ylisukupolvisen toiminnan kannatteleminen: nuorisoseurapolulla voi jatkaa eri tavoin myös lapsuus-

ja nuoruusvuosien jälkeen. Tarjoamme vapaaehtoistoiminnan lisäksi aikuisten harrastustoimintaa 

sekä tarjoamme tiloja muille yleishyödyllisille toimijoille järjestää toimintaansa vaikkapa senioreille.  

 Mahdollistamme uusia vapaaehtoisuuden muotoja: konseptoimme kevyitä kansalaistoiminnan 

muotoja, osallistumme kansalaistoiminnan kehittämiseen yhteiskunnassamme.  

 Olemme haluttu kattojärjestö, johon olemassa olevat yhdistykset haluavat liittyä mukaan: 

toivotamme paikallisia arvoihimme ja toimintamuotoihimme sitoutuneita paikallisyhdistyksiä 

mukaan nuorisoseuraperheeseen. 

 Olemme haluttu rahoituskohde: toimintamme on innovatiivista ja uutta kehittävää, ja sitä on 

kannattavaa rahoittaa ja tukea. Oman toiminnan kehittäminen kehittää myös yhteiskuntaamme.  

 Olemme haluttu yhteistyökumppani: teemme laajasti yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa 

kaikilla toimintamme tasoilla.  

 Teemme yhteistyötä oppilaitosten kanssa: yhteistyö on aktiivista ja ajanmukaista. 

Nuorisoseuratoiminnassa hankittu osaaminen tukee mm. vapaaehtoisten sekä ohjaajien 

ammatillista kehittymistä. 

 

Kriittiset menestystekijät  

 Arvopohja näkyy toiminnassa konkreettisina toimina ja ohjeina 

 Hyvinvoivat seurat: työmme keskiössä on varmistaa kaikki mahdollinen tuki paikallisseuroille niin 

seuratoiminnan, harrastustoiminnan kuin eri harrastuslajien kehittämisen ja tukemisen osalta.  

 Laadukas harrastustoiminta: kehitämme olemassa olevia toimintakonsepteja sekä uusia 

toimintamuotoja yhdessä. Opimme yhdessä: ohjaajat ja toimintaa järjestävät seurat saavat tukea 

sekä toisiltaan että toimihenkilöiltä.  

 Luomme selkeän nuorisoseurapolun: kuvaamme eri osallistumisen muotoja ikäryhmittäin. 

Nuorisoseurat tarjoavat mielekkäitä ja selkeitä vapaaehtoistehtäviä ja työtehtäviä. Polku mukaan 

tulemiseen on selkeä ja kannustava.  



 Nuorisoseuran vapaaehtoistehtäviin osallistuvilla henkilöillä on tietoa siitä mihin he sitoutuvat, he 

tulevat kuulluksi, saavat tukea ja ohjausta toimintaan. Vapaaehtoisten panos tehdään näkyväksi 

myös heille itselleen. 

 Vastuulliset, osaavat ja innostuneet ohjaajat ja vapaaehtoiset ovat nuorisoseuroille tärkeää 

pääomaa. Uusien sekä kokeneiden toimijoiden perehdytykseen, tukemiseen ja kolutukseen 

panostetaan suunnitelmallisesti. 

 Vakaa ja tasapainoinen talous: rahoituspohja on laaja ja se mahdollistaa yhdenvertaiset palvelut 

jäsenseuroille  

Mittarit 

 Jäsenmäärän kehitys 

 Harrastajien ja osallistujien määrä   

 Järjestettyjen tapahtumien ja toimintaryhmien määrä  

 Koettu hyvinvointi (harrastaminen, kansalaistoiminta)  

 Talouden mittarit?  

 Tunnettuuden mittarit?  

 

 


