
Pääsihteerin ja johtoryhmän 
ajankohtaiskatsaus 1-5/2022

Suomen Nuorisoseurat ry:n 
kevätvaltuusto 21.5. 





Muistin virkistykseksi: 
Tavoitteet 2022

Vakautamme toimintaa
• Mitä opimme poikkeusajasta, miten toivumme vaikeuksien jälkeen?
Kannustamme ihmisiä takaisin harrastamisen, yhteisöllisyyden ja kohtaamisten pariin.
• Varmistamme, että viestintämme tukee tätä painopistettä kaikilla toiminnan tasoilla
Reagoimme kansalaisjärjestökentän rahoituksen murrokseen
• Toiminta on taloudellisesti vakaata, kustannustehokasta sekä rahoitus on laajalla pohjalla
Yhteisöissämme voidaan hyvin
• Tuemme erilaisia yhteisöjä toiminnan eri tasoilla, vahvistamme moninaisuusosaamistamme
Verkostoidumme laajasti
• Haemme uusia yhteistyökumppanuuksia niin alueellisesti, valtakunnallisesti kuin 

kansainvälisesti



Hallinto

• Hallitus kokoontunut neljä kertaa v. 2022
• Lauantaina 29.1. hallitusseminaari, jossa käsittelyssä mm. vaikuttamiskärjet, 

tapahtumatoiminnan tulevaisuudennäkymät ja organisaatiouudistusta 
valmisteleva keskustelu, joka on hallitukselle ensimmäinen laatuaan.

• Osaamiskeskus Kentaurin nuorisoalan osallisuusmittaripilotissa mukana
• Annettu lausunto nuorisolain uudistukseen
• Odotetaan yhdistyslain uudistusta mm. mallisääntöjen uudistamista varten
• Kulttuuriharrastustoiminnan vaikutusten arvioinnin mittarit, kysely käynnissä 

22.5. asti
• H-killan aloite asiantuntijapaikasta hallituksessa, yksityiskohtaisempi 

keskustelu heidän kanssaan syyskuun kokouksessa



Henkilöstö
• Henna Liiri-Turunen palasi töihin 1.2. Uutena nimikkeenä kehittämispäällikkö, jolla vetovastuulla 

strategiset kehittämishankkeet ja setun ja hatun "poikkihallinnolliset" hankkeet (esim. Nuoret 
vaikuttajat, kaikki Erasmus Plus – toimenpiteet, ESR - Mikkeli)

• Uusi ESR-hanke startannut Mikkelissä ja Pieksämäellä. 
Projektipäällikkönä Nazia Asif, projektityöntekijänä Aki Menna. Toiminta 
kehittämispäällikön alaisuudessa.

• Keski-Suomen L&K – hanke ei saanut jatkoa .
• Keski-Suomessa Kylätalo 2.0-hanke, johon palkattu hankerahoituksella Otto Keramaa (Leader)
• Etelä-Suomessa Vintiöstä vaikuttajaksi – hanke, palkattu Laura Anttila (avi)
• Pohjois-Savossa HopIn – yhteistyöhanke (avi)
• Pirkanmaalla Resonanssi-hanke, jossa työskentelee Altti Kiuru 1.3.-30.6.
• Henkilöstökäsikirja ohjeistuksineen otettu käyttöön
• Päivitetty organisaatiokaavio laadittu
• Tavoitteena auki kirjoittaa ja päivittää jokaisen työntekijän työnkuva tänä vuonna.
• Kehityskeskustelut pidetty ennen kesälomia
• Merja Ilmoniemi siirtymässä eläkkeelle 1.8.



Talous 

• Folklandian peruuntuminen kaksi viikkoa ennen h-hetkeä iso 
taloudellinen takaisku.

• Folklandiasta johtuvaa talouden alijäämää kurotaan kiinni 
erilaisilla toimenpiteillä toimintavuoden aikana. Keskeisenä 
toimenpiteenä OKM:n kompensaatiohaku, josta haettu 104 000 
euroa. 

• Valtionapu 1 080 000 euroa, eli 15 000 korotusta. Saatu 
maksimikorotus mitä voi saada, nousua kahdessa 
arviointikategoriassa. 

• EU-rahoitusta saatu vuodelle 2022 n. 250 000 euroa



Viestintä ja edunvalvonta
• Viestintäsuunnitelma 2022 – 2024 käytössä, lisäksi alueiden viestinnän käsikirja. Jäsenistön 

viestintäwebinaari 23.5. Viestinnässä korostuu toiminnan monipuolisuus
• Nuorisoseurat - verkkolehti julkaistu 2/2022 ja 5/2022
• Uusi logo ja visuaalinen ilme julkaistu NS-päivänä 27.3. 
• Aluevaalitavoitteet julkaistu sekä koontiartikkelina että yksittäisinä artikkeleina verkossa 

ja somekanavissa.
• Pääsihteeri mukana Allianssin valtionavustuskäytänteiden taustaryhmässä -> vaikuttaminen sisältöön
• Strategian ja kolmivuotisohjelman visualisointi uudella ilmeellä tehty, löytyy verkkosivuilta 
• Harrastamisen Suomen mallista ja muusta yhteistyöstä keskustelu Partion kanssa, ylin johto toivoo 

vahvaa yhteistyötä edunvalvonnassa.
• Ylisukupolvisesta toiminnasta järjestetty työpaja H-kiltapäivillä Rovaniemellä huhtikuun alussa. 
• Pääsihteeri fasilitoimassa kahta EU-konferenssia, joista jälkimmäisessä esitellään myös Nuoret 

nuorisoseuravaikuttajat – hanke Euroopan komission edustajille. Mukana kehittämispäällikkö Henna 
Liiri-Turunen ja Elsa Weckström Nuorista vaikuttajista & hallituksesta.

• Hyvä ja toimiva yhteistyö vastuuministerien kanssa



Mediaosumat 1-5/2022

• Yle Uutiset (verkkouutinen & TV:n pääuutislähetys 20.30) lauantaina 8.1., 
pääsihteeri kommentoi lasten ja nuorten harrastustoiminnan rajoituksia. 
Tavoittavuus useita miljoonia kotitalouksia.

• Länsi-Savo 12.1. , juttua Nuori Kulttuuri On Air-kokonaisuudesta 
• Kouvolan Sanomissa juttua Folklandiasta ja Äijäkanteleiden 10-

vuotisjuhlavuodesta
• Vuoden Ohjaaja Miia Timonen Keskipohjanmaa-lehdessä (29.3.)
• Yle Itä-Suomi: Valtakunnallisessa Nuorisoseurapäivän juhlassa kolme 

palkintoa Itä-Suomeen (28.3.)
• Karjalainen: Joensuulainen Tero Sarkkinen palkittiin vuoden ohjaajana, 

Nurmeksen Lipinlahden Nuorisoseura vuoden nuorisoseura (28.3.)
• Ramppikuume Satakunnan Kansassa 25.4.



Strategiset kärkihankkeet

• Nuoret Etelä-Savon Dynamoina 1.1.-2022-31.8.2023 (ESR)
• Projektipäällikkö Nazia Asif, projektityöntekijä Aki Menna, kehittämispäällikkö Henna Liiri-Turunen (20 %)
• Toiminta käynnistynyt Pieksämäellä, siirtyy syksyllä Mikkeliin. Ohjausryhmä on laaja ja vaikuttava. 
http://dynamo.nuorisoseurat.fi/ @dynamo_hanke

• Nuoret Nuorisoseuravaikuttajat Erasmus+ 1.1.2022-31.12.2023 (KA1)
• Mukana 55 nuorta ja 17 mentoria – osa aktiivinuoria järjestöstä, osa uusia. Mentorit myös hankkeen ohjausryhmänä.
• Valtakunnalliset tapaamiset, alueelliset tapaamiset, mentoreiden tapaamiset. Hyvää näkyvyyttä ja toiminta kiinnostaa!
https://nuorisoseurat.fi/nuoretvaikuttajat/ @nsnuoretvaikuttajat

• Inclusion is on (Erasmus+) Nuorten Akatemian yhteistyöhanke (KA2) 1.11.2021-1.7.2024
• Mukana Suomi, Viro, Italia, Tsekki, Unkari, Kroatia. Mahdollisuus kehittää vapaa-ajan toiminnan saavutettavuutta ja jakaa 

osaamista. Ensimmäinen tapaaminen Helsingissä 25.-28.5.2022.

• Erasmus+ Akkreditaatio
• Ensimmäinen maksatushakemus tehty ajalle 1.6.2022-31.7.2023, saatu 147 214 euroa
• 22: Työntekijäpäivät (Belgia), mentoreiden nuorisovaihto (Norja) / 23: Ohjaajavaihto, vaikuttajien nuorisovaihto

• OPH ostopalvelu kv-toiminnan vauhdittamiseksi
• Jaettu tietoa monikanavaisesti, sparrausapua tarjolla jatkossakin.

http://dynamo.nuorisoseurat.fi/
https://nuorisoseurat.fi/nuoretvaikuttajat/


Kumppanuudet ja varainhankinta 

• YAMK-opinnäytetyö rahankeruun konsepteista –
nuorisoseurakummit. Jalkautus vuoden 2022 jälkipuoliskolla.

• Jäsenetuneuvonpitoa eri tahojen kanssa
• Hankevalmisteluja touko-lokakuun hakuihin

• Yhteishanke ukrainalaisten ja muiden pakolais-tai
turvapaikanhakijataustaisten lasten harrastamisen mahdollistamiseksi –
kumppanina Yhteiset lapsemme ry (STEA)

• Dialogihanke Juvenian ja Erätauko-säätiön kanssa (Koneen säätiö)
• Nuoret vaikuttajat-toiminnan jalkauttamiseen ja levittämiseen (Wihuri)
• Erasmus+ - kumppanuushanke harrastamismahdollisuuksien 

kasvattamiseen



Harrastustoiminnan tuki

• Iltapäivätoimijoiden koulutus 21.1.2022.
• Kouluttajien ja mentoreiden tapaaminen 25-27.3.2022.
• KNoppi Pro -ohjaajakoulutus aikuisille verkossa.
• Kasvatusnäkemyksen uudistusprosessi alkanut.
• Alueelliset harrastustoiminnan tapaamiset.
• Osaamisen tunnistamisen prosesseja jatkettu.
• Luova lava leirejä tulossa noin 70 kpl.



Seuratoiminnan tuki

• Palvelualueiden tilanne
• Kaakkois-Suomi
• Itä-Suomi

• Yhdistyslain muutos ja sääntömuutostarpeet
• Liiton säännöt
• Keskusseurojen ja nuorisiseurojen mallisäännöt

• Seurantalot
• Seurantalopäivä 10.-11.9.
• Seurantalojen peruskorjausavustusten haku 30.9.2022 mennessä



Teatteri ja kulttuurinen nuorisotyö

• Teatterilaiva 9.9.-10.9.2022
• Järjestetään yhteistyössä SHT:n TNL:n ja SKAF:n kanssa
• Liput myynnissä Ikaalisten matkatoimiston kautta
• Kantavana teemana kohtaaminen ja osallisuus
• Ohjelmistossa mm.

• Suomenlahden suurimmat iltamat
• Maailma muuttuu, muuttuuko kesäteatteri? -keskustelutilaisuus
• Improkisoja
• Kohtaamisen keidas
• työpajoja

•Teatteriwebinaarit vuosille 2022-2024
• Jokaisena vuonna kaksi webinaaria
• Teemat kolmivuotisohjelmasta
• Ensimmäinen webinaari järjestettiin keväällä 2022



Teatteri ja kulttuurinen nuorisotyö

• Nuori Kulttuuri On air
• Suuri tapahtumakokonaisuus onnistuneesti purkkiin 7.5.2022

• Neljä satelliittitapahtumaa
• Live-lähetys Tampere-talosta
• Monitaiteinen ja monipaikkainen tapahtumakokonaisuus

• Nuori Kulttuuri Festival 2023
• Kuopiossa 25.-28.5.2023
• Tuotanto käynnissä suunnitellusti yhteistyössä Kuopion kaupungin ja valtakunnallisen sidosryhmän kanssa

• Nuori Kulttuuri Roots
• Alkuvuonna mukaan yhdeksän kehittämisprojektia
• Nuori Kulttuuri Talks onnistunut yhteistyön helmi: kaksi Erätauko - keskustelua alkuvuodesta 2022 (Tampere 

ja Pieksämäki)

• Nuoren Kulttuurin kansainväliset matka-avustukset
• Alkuvuonna jaettu viidelle ryhmälle yhteensä 32 758,32 euroa



Tanssi ja tanssin tapahtumat 

Pispalan Sottiisi 15.-19.6.2022 , pääteemana Tanssin luonto

• Vastuullisuus (kestävä kehitys, sosiaalinen vastuu, Ukraina-lahjoitus, Luonnonperintösäätiö)

• Pääteoksina Metsän lapsi ja Haapa

• Tanssimylly-katselmuksessa 31 ryhmää

• Osanottajapaketin tilanneita noin 800, kansainvälisiä esiintyjä 70 (Viro, Unkari), vapaaehtoisia noin 150

• Koko ohjelma ja pääsylippujen ennakkomyynti www.sottiisi.fi

DÄÄNS-leiri 16.-18.9.2022 Turussa

Kansantanssin ohjaajakoulutuksen perusopinnot suunnitteilla lokakuulle Etelä-Suomeen (Klaukkala) ja 
Pohjois-Suomeen (Rovaniemi) 

Kalenoiden 2023 suunnittelu käynnistetty

http://www.sottiisi.fi


Kiitos!

Yhteisöjen tulevaisuutta rakentamassa
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