Viestinnän
palvelulupaus
nuorisoseuroille

Tukea ja neuvontaa
Aluetoimistot ja tiedottaja antavat tukea ja neuvontaa paikallisille
seuroille viestinnän toteuttamisessa. Materiaalit löytyvät työkalupakistamme: nuorisoseurat.fi/jasenseuroille/tyokalupakki

Tukimateriaalit

Palvelemme nuorisoseurojen viestintää työkalupakin viestinnän
työkaluilla, joita kehitetään koko ajan. Olemme helpottaneet jäsenpalvelujen saatavuutta ja koonneet myös koulutusmateriaaleja materiaalipankkiin, jonka löydät Seuralainen -jäsenportaalin
kautta: seuralainen.nuorisoseurat.fi

Graafinen ilme

Kannustamme nuorisoseuroja hyödyntämään liiton luomaa kaikille nuorisoseuroille yhteistä graafista ilmettä. Graafisen ohjeistuksen löydät työkalupakin viestintä ja markkinointi osiosta.

Viestintäkanavat toiminnan tukena
Sitoudumme välittämään tietoa seuran toiminnasta sille sopivassa kanavassa. Lähetä meille tiedot nuorisoseurasi tapahtumasta
tai toiminnasta lomakkeen kautta: nuorisoseurat.fi/jasenseuroille/
palvelulupaus/#lomake

Viestintämateriaalien tuottaminen

Kotisivut paikallisseuroille

Teemme mahdollisuuksien mukaan nuorisoseurojen käyttöön
räätälöityä viestintämateriaalia. Onko seurassasi tarve julisteelle
tai esitteelle? Lähetä meille viesti osoitteeseen
graafikko@nuorisoseurat.fi.

Tarjoamme nuorisoseuroille mahdollisuuden jäsenetuhintaan ottaa käyttöön graafisen ilmeen mukaiset kotisivut. Tsekkaa hinnat
ja tarkemmat ohjeet jäseneduistamme:
nuorisoseurat.fi/jasenseuroille

Viestinnän koulutus

Viestinnän ohjelmistot jäsenetuhintaan

Järjestämme vuosittain viestinnän koulutusta nuorisoseuratoimijoille ja kokoamme koulutusaineistot työkalupakkiimme. Seuraa ilmoitteluamme koulutuksista. Kaikki materiaali tulee jakoon
myös materiaalipankkiin, josta voit napata aineistoja oman opiskelusi tueksi tai vaikka oman johtokunnan seminaariin:
materiaalipankki.nuorisoseurat.fi

Neuvottelemme nuorisoseuran viestintää tukevia sopimuksia
palveluihin ja ohjelmistoihin, joita seurat voivat halutessaan ottaa
käyttöön. Löydät kaikki nämä tiedot kootusti jäseneduistamme.
Kuulemme mielellämme myös sinun ideasi tarvittavasta palvelusta!: nuorisoseurat.fi/jasenseuroille

– kuvauksia palveluista, joita jokainen nuorisoseura ja nuorisoseuralainen
voivat saada liitolta ja sen aluetoimistoita sekä keskusseuroilta
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Seuratoiminnan
palvelulupaus

palvelulupaus
1. TUKI OHJAAJALLE

TUKI NUORISOSEURALLE

Tuemme ohjaajia työssään

• Tarjoamme osaltamme ohjaajille perehdytystä webinaarien ja tapahtumien avulla.
• Järjestämme ohjaajien olohuoneita verkossa
ja tapahtumien yhteydessä.
• Neuvomme ja autamme ohjaajia harrastustoimintaan liittyvissä kysymyksissä ja muissa asioissa seurakäynneillä, puhelimitse, sähköpostein ja sähköisillä alustoilla.
• Julkaisemme ohjaajakirjettä sekä ohjaajille ajankohtaista tietoa
Nuorisoseuralehdessä ja uutiskirjeissä. Tilaa ohjaajakirje harrastustoiminta@nuorisoseurat.fi.
• Ylläpidämme NS-ohjaajat Facebook-sivua
facebook.com/groups/nsohjaajat

Olemme täällä
nuorisoseurakenttää varten
• Jokaisella on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi
seurakäynnillä, aluefoorumissa, Nuorisoseurafoorumissa tai Nuorisoseurakokouksessa.
• Annamme seuroille tukea, neuvontaa ja materiaaleja järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan.
• Tuemme seurantalojen ylläpitoa huolehtimalla avustusten edunvalvonnasta sekä opastamalla laadukkaan hakemusprosessin toteutuksessa.

Kehitämme nuorisoseuratoimintaa yhdessä eteen päin
• Laadimme Nuorisoseurastrategian ja kolmivuotisohjelman auttamaan ja ohjaamaan toimintaa kaikilla tasoilla.
• Järjestämme vuosittain monipuolista koulutusta
itse tai yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kansalais- ja järjestötoimintaan eri puolilla Suomea ja verkossa. Lisäksi tarjoamme
seuroille tukea, resursseja ja materiaalia omien koulutusten järjestämiseen yhteistyössä Opintokeskus Kansalaisfoorumin kanssa.
• Toteutamme kehittämishankkeita, jotka palvelevat nuorisoseuroja suoraan tai välillisesti. Olemme myös tukena seuran oman hanke- ja kehittämistoiminnan eri vaiheissa.
• Tarjoamme tukea ja materiaaleja seuroissa tapahtuvan työllistämisen helpottamiseksi.

Luomme toimivaa, näkyvää ja
luotettavaa järjestötoimintaa
• Ylläpidämme tietoturva-asetuksien mukaista
Nuorisoseurarekisteriä ja jäsenportaali Seuralaista
toimivan jäsen- ja taloushallinnon sekä jäsenviestinnän työkaluina.
• Lisäksi tarjoamme seuroille mahdollisuuden hyödyntää Puoti
-verkkokauppaa tapahtumien ja koulutuksien hallinnoinnissa.
• Huolehdimme nuorisoseurojen edunvalvonnasta eri sidosryhmissä.
• Huolehdimme nuorisoseuratoiminnan vaikuttavuuden mittaamisesta, arvioinnista ja esiintuomisesta.
• Teemme kaikilla tasoilla töitä nuorisoseurojen näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämiseksi.
• Tarjoamme Nuorisoseuratuotteita seurojen käyttöön messuille ja
näkyvyyden edistämiseksi.
• Teemme aktiivista yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa.
• Luomme uusia ja tiedotamme olemassa olevista avustusmahdollisuuksista ja varainhankinnan keinoista sekä tuemme seuroja
niiden käytössä.

TUKI NUORISOSEURALAISELLE
Kuljemme kanssasi
nuorisoseurapolulla
• Palkitsemme vuosittain vuoden nuorisoseuran ja vuoden nuorisoseuralaisen alueellisesti
ja valtakunnallisesti.
• Teemme näkyväksi erilaisia nuorisoseuroissa
tarjolla olevia vapaaehtoistoiminnan tehtäviä ja tarjoamme työkaluja (mm. Nuorisoseurat –korttipakka) työnjaon kehittämiseksi nuorisoseurassa.
• Seuraamme kansalais- ja järjestötoiminnan ajankohtaisia tapahtumia, tiedotamme niistä jäsenistöä ja olemme tukena asioihin reagoimisessa. Ohjaamme seuroja hyvän hallinnon toteutumiseen seuraamalla alalla tapahtuvia muutoksia.
• Kokoamme alueelliset ja valtakunnalliset koulutukset ja tapahtumat tapahtumakalenteriin.
• Tervetuloa Nuorisoseuraan -perehdytyspaketti on tilattavissa
uusille luottamushenkilöille ja tarjoamme valtakunnallisen webinaarin kerran vuodessa.

2. TUKI SEURALLE
Mahdollistamme seuran
harrastustoiminnan
järjestämisen

• Tuemme seuraa käynnistämään ja ylläpitämään harrastustoimintaa ohjaajakoulutuksin ja
erilaisin materiaalein sekä olemme apuna avustushakemusten
teossa.
• Tuemme seuroja paikallisten tapahtumien ja leirien järjestämisessä, kuten Luova lava -toiminnan järjestämisessä.
• Nuorisoseurat järjestävät vuosittain harrastustoimintaa tukevia
alueellisia ja valtakunnallisia tapahtumia, kuten Nuori Kulttuuri
-tapahtumat, Ramppikuume ja Kalenat.
• Teemme näkyväksi paikallistasolla tapahtuvaa vapaaehtoistoimintaa, kuten tapahtumia ja muita talkoita.
• Tuemme ja neuvomme nuorisoseuroja harrastustoimintaan ja
esimerkiksi työnantajana toimimiseen liittyvissä kysymyksissä
ja muissa asioissa seurakäynneillä, puhelimitse, sähköpostein ja
sähköisillä alustoilla.
nuorisoseurat.fi/jasenseuroille/tyokalupakki

3. KOULUTUKSET
Mahdollistamme kansalaistoiminnan ja kehittymisen
nuorisoseurassa
• Tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa kansalaistoiminnan keinoin paikalliseen, alueelliseen
ja valtakunnalliseen nuorisoseuratoimintaan.
• Kehitämme ja ylläpidämme ansio- ja tunnusmerkkijärjestelmää
toiminnassa ansioituneiden palkitsemisen ja tunnustamisen välineenä.
• Kehitämme ja ylläpidämme osaamismerkkijärjestelmää, jolla
tunnistetaan, tunnustetaan ja kehitetään toiminnan eri aloilla
hankittua osaamista harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa.
NUORISOSEURAN
SEURALAINEN

Järjestämme toimintaa tukevia
koulutuksia

• Järjestämme harrastustoimintaa tukevaa
koulutusta, kuten Knoppi -perusohjaajakoulutusta, Tempoa Tenaviin -koulutusta sekä Luova lava -toimintaan
liittyvää koulutusta.
• Järjestämme alueellisia ja valtakunnallisia virikekoulutuksia ja
ohjaajien päiviä.
• Autamme seuroja käyttämään Opintokeskus Kansalaisfoorumin. palveluita koulutusten järjestämiseen.
• Kehitämme, ylläpidämme ja myönnämme osaamismerkkejä,
joilla tunnistetaan, tunnustetaan ja kehitetään toiminnan eri aloilla hankittua osaamista harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa.

4. MATERIAALIT
Tuotamme harrastustoimintaa
tukevia materiaaleja

• Ylläpidämme ja tuotamme uutta materiaalia
kotisivujen työkalupakkiin nuorisoseurat.fi/
jasenseuroille/tyokalupakki.
• Lainaamme välineistöä harrastustoimintaan sekä toiminnan
esittelyyn esimerkiksi messuille.
• Välitämme ja tuotamme ohjaajille harrastustoiminnan toteuttamiseen liittyvää materiaalia, kuten kausisuunnitelmia, tehtäviä,
toimintapisteitä ja tehtävärasteja.
• Välitämme ja tuotamme Nuorisoseurojen luottamushenkilöille oppaita työnantajajana toimimiseen ja toiminnan järjestämiseen.

5. KEHITTÄMINEN
Luomme jotain uutta ja ylläpidämme vanhaa

• Toteutamme harrastustoiminnan hankkeita
ja tuemme seuroja omien hankkeiden hakemisessa.
• Huolehdimme nuorisoseuratoiminnan harrastustoiminnan
vaikuttavuuden mittaamisesta, arvioinnista ja esiintuomisesta.
Tilastoimme toimintaa.
• Ylläpidämme ja kehitämme tuotemerkkejä, kuten Luova lava
-toiminta ja Tempoa tenaviin.

6. VIESTINTÄ JA
EDUNVALVONTA
Harrastustoiminnalla on hyvät
mahdollisuudet Suomessa

• Huolehdimme Nuorisoseurojen harrastustoiminnan edunvalvonnasta eri sidosryhmissä, kuten harrastamisen
verkosto ja varhaisnuorisojärjestöjen verkosto.
• Teemme oppilaitosyhteistyötä mahdollistaen harjoittelupaikat
ja opinnäytetyöyhteistyön.
• Kehitämme nuorisoseurojen harrastustoiminnan vaikuttavuuden mittaamista, arviointia ja esiintuomista.
• Teemme kaikilla tasoilla töitä nuorisoseurojen näkyvyyden ja
tunnettuuden lisäämiseksi.

