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Toimintasuunnitelma 2018 
 
 
 
Johdanto 
Saimaan Nuorisoseurojen tehtävänä on toimia paikallisten nuorisoseurojen tukena omalla 
toimialueellaan Nuorisoseurastrategian mukaisesti, sekä kehittää ja mahdollistaa alueella tehtävää 
kulttuurista lapsi- ja nuorisotyötä.  
 
Aluetoimiston toimintaa ohjaa nuorisoseurastrategia ja kolmivuotisohjelma. Saimaan 
Nuorisoseurat on osa Nuorisoseurajärjestön harrastustoiminnan osaamiskeskusta. Lisäksi 
toiminnanjohtaja osallistuu tanssin osaamisverkoston ja suunnittelija teatterin osaamisverkoston 
työskentelyyn. 
 
Saimaan Nuorisoseurojen tavoitteena vuonna 2018 on: 

 Alueellisen Nuorisoseurafoorumin järjestäminen, ja uusien seurojen innostaminen 
tulemaan mukaan foorumiin. 

 Luova lava-konseptin markkinoiminen paikallisille seuroille niin että seurat järjestäisivät 
omia luova lava-leirejä kesällä 2018. 

 Laadukkaiden tapahtumien ja koulutusten järjestäminen palvelemaan nuorisoseuroissa 
tapahtuvaa harrastustoimintaa. 
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1. Harrastustoiminnan tuki 
 

1.1 Toiminta 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Luova lava –konseptin 
markkinoiminen paikallisille seuroille 

 

alkukevät  toiminnanjohtaja Tavoitteena on saada 
luova lava-leirejä 
seurojen omaksi 
toiminnaksi. Saimaan 
Nuorisoseurat järjestää 
itse yhden luova lava-
leirin kesällä 2018. 
 
Kannustetaan seuroja 
aloittamaan Luova lava-
kerhoja syksyllä 2018. 

Ohjaajien olohuoneiden järjestäminen  

 
27.1. ja 8.9. suunnittelija 

toiminnanjohtaja 
Tavoitteena 15 
osallistujaa/olohuone 
Tammikuun ohjaajien 
olohuone toteutetaan 
Nuorisoseurafoorumin 
yhteydessä. 

Tuen hakeminen AVI:lta paikallisen 
harrastustoiminnan tukemiseen. 
 
Kerhotoiminnan koordinointi ja 
seurojen tukeminen toiminnan 
käynnistämisessä. 
 
Avustuksen raportointi ja tilitys. 

joulukuu 
 
 
elokuu, 
joulukuu, 
toukokuu 
 
kesäkuu 

suunnittelija Kerhotoimintaa 8 
jäsenseurassa, jonka 
piirissä 250 kerholaista. 
 
Avustaminen kerhojen 
käynnistämisessä. 
 
Kerhoista kerätään 
tiedot raportointia 
varten. 
 

Tempoa tenaviin- toiminnan ja lasten 
tanssikerhon ohjaaminen. 
FolkJam-ryhmien ohjaaminen 
 
 
 
 
 
 

tammi-
toukokuu ja 
syys-joulukuu 
 
 
 
 
 
 

toiminnanjohtaja Kaksi Tempoa tenaviin-
kerhoa, joissa mukana 
15 perhettä. 
Yksi lasten tanssiryhmä, 
jossa 15 harrastajaa. 
Kaksi FolkJam-ryhmää, 
joissa 30 harrastajaa. 
 
Tavoitteena seurojen 
jäsenmäärän 
lisääminen. 

Sähköpostilistat tanssi- ja 
teatteritoimijoista 

jatkuva suunnittelija, 
toiminnanjohtaja 

Teatteritiedote kerran 
kuukaudessa, 
tanssitiedote 
tarvittaessa. 

Lasten teatterikerhon ohjaus. 
 
 
 

tammi-
toukokuu 

suunnittelija Yksi lasten 
teatterikerho, jossa 15 
kerholaista. 
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Aikuisten teatteriryhmien ohjaus 
tarvittaessa. 

Muista ohjauksista 
sovitaan erikseen. 

Tanssi- ja teatterityöpajojen ohjaus jatkuva toiminnanjohtaja, 
suunnittelija 

Ohjauksia tehdään 
tilauksesta mikäli niille 
löytyy aikaa.  

 
1.2. Koulutus 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Knoppi-koulutuksen toteuttaminen  6.-7.10.  ja  
10.-11.11. 

suunnittelija 10 uuden ohjaajan 
kouluttaminen 

 

Teatterikoulutuksen järjestäminen 
(improvisaatio ja teatterin 
ohjaaminen) 

3.-4.2. suunnittelija 20 osallistujaa 

Aikuisten kansantanssileirin 
järjestäminen 

10.-11.3. toiminnanjohtaja 45 osallistujaa 

Elämänkertakirjoittamisen 
jatkokurssin järjestäminen 
yhteistyössä skaffin kanssa 

24.-25.3. skaffin 
koulutussuunnittelija 
toiminnanjohtaja 

15 osallistujaa 

Markkinoidaan aktiivisesti 
valtakunnallisia koulutuksia 
 

jatkuva toiminnanjohtaja 
suunnittelija 

Innostetaan alueen 
ohjaajia ja harrastajia 
osallistumaan 
valtakunnallisiin 
koulutuksiin. 
 

 
1.3. Tapahtumat 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Saimaan Improliigan finaalin 
järjestäminen 

4.2. suunnittelija 

 
Improliigan 
päätöstapahtumaan 
osallistuvat kaikki 
liigassa mukana olevat 
joukkueet.  

Tanssikimara- ja Teatterimetakka-
tapahtumien järjestäminen 
 

17.-18.11. suunnittelija 
toiminnanjohtaja 

80 osallistujaa 
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Markkinoidaan aktiivisesti 
valtakunnallisia tapahtumia 

 

jatkuva toiminnanjohtaja 
suunnittelija 

Innostetaan alueen 
harrastusryhmien 
jäseniä osallistumaan 
valtakunnallisiin 
tapahtumiin: 

 Folklandia, 100 
osallistujaa, 4 
esiintyvää 
ryhmää 

 Ramppikuume, 
tiedotetaan 

 Tanssiralli, 2-3 
ryhmää 

 Sottiisi, 120 
osallistujaa 

 Kääntöpiiri, 
alueelta 
edustajat 

 Dääns, 30 
leiriläistä 

 Teatterilaiva, 
30 osallistujaa 

 
1.4. Kehittäminen 

 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Aktiivinen yhteistyö oman alueen 
NUVA –oppilaitosten kanssa 
 

jatkuva toiminnanjohtaja 
suunnittelija 

Harjoittelumahdolli-
suuksien tarjoaminen. 

Yhteistyö Saimaan 
ammattikorkeakoulun kanssa 

jatkuva toiminnanjohtaja 
suunnittelija 

Harjoittelumahdolli-
suuksien tarjoaminen. 
Vuoden aikana kaksi 
harjoittelijaa. 
 

Teatteriväen tapaamisen 
järjestäminen 

maaliskuu suunnittelija 20 osallistujaa 

 
 
2. Seuratoiminnan tuki 

 
2.1. Kansalaistoiminta 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Järjestetään alueellinen 
Nuorisoseurafoorumi  

27.1. toiminnanjohtaja Tavoitteena lisätä 
osallistujamäärää 
vuoden 2017 
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Kasvufoorumiin 
verrattuna. 

 

Markkinoidaan Nuorisoseurakokousta 
paikallisille seuroille 

 

loppukevät, 
kokous 29.-30.9. 

toiminnanjohtaja Tavoitteena 20 
osallistujaa Saimaan 
alueelta. 

Seurojen kuuleminen seurakäynneillä 
ja alueellisissa 
Nuorisoseurafoorumeissa 
 

alueelliset 
seurakäynnit 
syyskaudella 
 

toiminnanjohtaja 4-5 alueellista 
tapaamista. 
Tavoitteena 20 
jäsenseuran 
tapaaminen. 

Vapaaehtoisten palkitseminen. 
Alueelta valitaan vuoden ohjaaja, 
nuorisoseura ja nuorisoseuralainen 

syksy 2018 toiminnanjohtaja julkistaminen 
syyskokouksessa 2018. 

 
2.2. Koulutus 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Alueellisessa Nuorisoseurafoorumissa 
tutustutaan Liiton nettisivuihin ja 
erityisesti työkalupakin tarjontaan. 

27.1. toiminnanjohtaja Seurojen toimihenkilöt 
ja ohjaajat tietävät mitä 
materiaalia 
työkalupakista löytyy ja 
osaavat hyödyntää sitä. 

Muuta järjestöllistä koulutusta 
järjestetään tarpeen mukaan. 

jatkuva toiminnanjohtaja Seurojen 
toimihenkilöitä ja 
ohjaajia koulutetaan 
tarpeen mukaan. 

 
2.3. Tapahtumat 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Nuorisoseurojen yhteinen kesänavaus 
Särkisalmen Kisapirtillä, 
NuorisoseuraSenssit 

6.6. toiminnanjohtaja Saada seurojen jäsenet 
mukaan tapaamaan 
toisiaan lavatanssi-
kauden avaukseen 
merkeissä. 

Valtakunnallinen Nuorisoseurapäivän 
juhla Ristiinassa. 

18.3. toiminnanjohtaja, 
suunnittelija 

Mukanaolo juhlassa ja 
sen toteutuksessa. 
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2.4. Kehittäminen 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 

Kartoitetaan uusia 
rahoitusmahdollisuuksia 
seuratoiminnan kehittämiseen 

jatkuva toiminnanjohtaja, 
suunnittelija 

Hanketoiminnan 
käynnistäminen 

Yhteistyö liiton ja sen aluetoimistojen 
kanssa.  Osallistuminen eri 
toimintojen kehittämiseen. 

jatkuva toiminnanjohtaja, 
suunnittelija 

Saimaan Nuorisoseurat 
toimii yhdessä 
sovittujen tavoitteiden 
mukaisesti. 

Saimaan teatteriagentti osallistuu 
liiton teatteritoiminnan kehittämiseen 

jatkuva teatteriagentti Teatteriagentti tuntee 
Saimaan alueen 
teatteritoiminnan , ja 
on mukana sen 
kehittämässä. 

 
 

3. Viestintä, markkinointi ja vaikuttaminen 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 
 
 

Markkinoidaan uutta ns-logoa seuroille 
 

jatkuva toiminnanjohtaja 
suunnittelija 

Jäsenseurat käyttävät ns-
logoa omassa 
tiedotuksessaan. 

Markkinoidaan ja esitellään 
nuorisoseurojen tarjoamaa 
harrastustoimintaa alueellisissa ja 
paikallisissa tapahtumissa  
 

jatkuva toiminnanjohtaja 
suunnittelija 

Osallistutaan itse ja 
kannustetaan seuroja 
osallistumaan oman 
kuntansa tapahtumiin. 
Välitetään seuroille 
materiaalia. 

Organisoidaan Nuori Kulttuuri –
aluetapahtumaan nuorisoseurojen 
harrastustoiminnan esittelypiste 
 

maaliskuu toiminnanjohtaja Vastataan esittelypisteen 
toteutuksesta. 

Teatteria –esitteen tuottaminen maalis-
huhtikuu 

suunnittelija Saimaan ja 
Kymenlaakson yhteisen 
esitteen valmistaminen. 

Seuratiedotteen lähettäminen jatkuva toiminnanjohtaja, 
suunnittelija 

Seuroille lähetetään 
vuodessa kuusi 
tiedotetta. 

Aktiivinen tiedottaminen netti- ja 
facebook-sivuilla 

jatkuva suunnittelija, 
toiminnanjohtaja 

Saimaan netti- ja 
facebook-sivut ovat 
ajantasalla. Työntekijät 
hallitsevat uusien 
nettisivujen 
päivittämisen. 
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4. Hallinto 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 
 

Johtokunnan kokousten pitäminen jatkuva toiminnanjohtaja Vuoden aikana 
pidetään 6 kokousta. 
 
Uusien aktiivisten 
johtokunnan jäsenten 
löytäminen.  

Kevät- ja syyskokousten järjestäminen 4.4. ja 28.10. toiminnanjohtaja Kokouksissa paikalla 
edustajat vähintään 10 
seurasta. 

Toiminnan suunnittelu ja arviointi jatkuva toiminnanjohtaja Toimintaa 
suunnitellaan ja 
arvioidaan yhdessä 
johtokunnan kanssa. 
 
Keskustelua liiton 
aluetoimistoksi 
siirtymiseksi jatketaan. 

 
5. Henkilöstö ja talous 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -
tehtävät 

Tavoite 
 

Saimaan Nuorisoseuroilla on kaksi 
päätoimista työntekijää, 
toiminnanjohtaja ja suunnittelija. 

jatkuva johtokunta Olemassa olevien   
työntekijäresurssien 
turvaaminen. 

Tarjotaan harjoittelupaikkoja 
opiskelijoille ja kesätyöpaikkoja nuorille 
esim. Luova lava-leirien ohjaajina. 
 
Palkkatuen hakeminen nuorille 
kesätyöntekijöille. 

jatkuva toiminnanjohtaja Tarjotaan 
harjoittelupaikka 
vuoden aikana kahdelle 
opiskelijalle. 
 
Työllistetään 
kesätyöhön vähintään 
kaksi 15-17-vuotiasta 
nuorta. 

Työntekijät osallistuvat liiton 
järjestämille työntekijäpäiville. 

8.-11.5. ja   
4.-6.9. 

toiminnanjohtaja, 
suunnittelija 

työntekijäpäiville 
osallistuminen 

Saimaan Nuorisoseurojen omistamien 
asuntojen vuokraaminen. 
 
Saimaan Nuorisoseurojen toimisto 
toimii keskusseuran omistamissa 
tiloissa. 

jatkuva toiminnanjohtaja Asuntojen vuokrausta 
jatketaan osana omaa 
varainhankintaa. 
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Kurssituntien varaaminen 
Kansalaisfoorumilta ja aktiivinen 
apurahojen hakeminen eri rahastoilta 
ja säätiöiltä. 

jatkuva toiminnanjohtaja Skaffin kurssitunteja 
käytetään koulutusten 
järjestämiseen. 
 
Apurahoja haetaan 
kattamaan mm. eri 
tapahtumien kuluja. 

Valtionavun hakeminen  syyskuu toiminnanjohtaja Valtionapu 
mahdollistaa Saimaan 
Nuorisoseurojen 
toiminnan jatkuvuuden. 
Vuodelle 2018 
valtionapua haetaan 
54 000€. 

 
 
6. Liitteet 

 Saimaan Nuorisoseurojen tapahtumakalenteri 


