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Toimintasuunnitelma 2020 
 
 
 
Johdanto 
Saimaan Nuorisoseurojen tehtävänä on toimia paikallisten nuorisoseurojen tukena omalla 
toimialueellaan Nuorisoseurastrategian mukaisesti sekä kehittää ja mahdollistaa alueella tehtävää 
kulttuurista lapsi- ja nuorisotyötä.  
 
Keskusseuran toimintaa ohjaavat Nuorisoseurastrategia 2020 ja Tekemisen riemua 2019-2021 -
kolmivuotisohjelma. 
 
Vuoden 2020 liiton ja sen aluetoimistojen yhteiset toiminnan painopisteet ovat: 

 Viestinnän palvelulupauksen jalkauttaminen 

 Harrastustoiminnan ja seuratoiminnan palvelulupauksien konseptointi ja julkaiseminen 

 Yhdenvertaisen palvelutakuun konseptointi ja julkaiseminen 

 Nuorisoseuraliikkeen oman arvon tunnon kohottaminen 
 
Saimaan Nuorisoseurat on toteuttamassa painopistealueita osallistumalla eri verkostoiden 
työskentelyyn ja välittämällä tietoa oman alueensa nuorisoseuroille. 
 
Saimaan Nuorisoseurojen toimialueella toimii 40 jäsenyhdistystä, joista Etelä-Karjalan alueella 
sijaitsee 20 seuraa, Etelä-Savon alueella 11 seuraa, Kymenlaakson alueella 2 seuraa. Siirtoseuroja 
on 7.  Jäsenmäärä vuoden 2018 lopussa oli 2518 jäsentä.  
 
Paikallisseurojen toiminta on monimuotoista. Tärkeimpiä toimintamuotoja ovat tanssi- ja 
teatteritoiminta, sekä liikunta. Seurojen toiminnan aktiivisuus on monen tasoista. Osa seuroista 
kamppailee oman alueen pienentyneen väestömäärän kanssa, joka on vaikuttanut seurojen 
jäsenmääriin ja toimintaan. Seurat ovat mukana toteuttamassa tapahtumia, teatteriproduktioita, 
järjestävät tansseja, liikuntatapahtumia jne. Toimintaa tehdään yhteistyössä alueen muiden 
yhdistysten ja toimijoiden kanssa, ja seurantalo on myös muiden toimijoiden käytössä. Seuroja, 
joissa on säännöllistä, viikoittaista harrastustoimintaa, on pääsääntöisesti kaupunkiseuroissa ja 
suuremmissa taajamissa.  
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Saimaan Nuorisoseurojen perustamisesta tulee 2020 kuluneeksi 130-vuotta. Juhlavuotta vietetään 
toiminnan merkeissä eri puolilla toimialuetta. Haastamme paikalliset nuorisoseurat mukaan 
toteuttamaan juhlavuotta itse valitsemalla tavalla.  
 
Saimaan Nuorisoseurojen toiminnassa vuonna 2020 paneudutaan erityisesti viestinnän 
kehittämiseen. Monipuolista toimintaa tuodaan aktiivisesti esille eri viestinnän kanavissa. 
Paikalliset nuorisoseurat haastetaan mukaan juhlavuoden toteuttamiseen ja esille tuomiseen. 
Nuorisoseurat saavat omat tapahtumansa juhlavuoden kalenteriin, joka julkaistaan sähköisenä. 
Kalenteria voidaan täydentää pitkin vuotta. 

 
 

1. Harrastustoiminnan tuki 
 

1.1 Toiminta 

Toimenpiteet Aikataulu  Vastuu Tavoite 

Olemassa olevien materiaalien 
markkinoiminen seuroille 

jatkuva työntekijät Seurat ovat tietoisia olemassa 
olevista harrastustoiminnan 
materiaaleista ja tietävät mistä 
ne löytyvät.  
 
Materiaalit ovat 
seuratoimijoiden ja ohjaajien 
käytössä. 

Osaamismerkkien markkinoiminen.  
 
 
 
Seuroille kerrotaan osaamismerkeistä 
ja kannustetaan hakemaan niitä. 

jatkuva työntekijät Osaamismerkkien avulla 
tunnistetaan ja tunnustetaan 
henkilöillä olevaa osaamista. 
 
Seuroissa osataan kertoa 
osaamismerkeistä ja hakea niitä. 

Luova lava –päiväleirien järjestäminen 
 
 

kesäkuu 
 
 
 

työntekijät, 
leirien ohjaajat 

Järjestetään kaksi Luova lava –
päiväleiriä. Osallistujia 10/leiri. 
 
Seuroissa järjestetään omia 
leirejä. 
 
Seurat osaavat hyödyntää Luova 
lava – leiritoimintaan tehtyjä 
materiaaleja. 

Luova lava –kerhotoiminnan 
käynnistämisessä avustaminen. 
Toiminnan koordinointi. 

syksy 2020 suunnittelija Seuroissa käynnistyy Luova lava 
–kerhotoimintaa.  
 
Seurat osaavat hyödyntää Luova 
lava -kerhotoiminnan 
materiaaleja. 
 

Haetaan Etelä-Suomen AVI:lta 
paikallisen harrastustoiminnan tukea. 
 

joulukuu 
2020 

suunnittelija Saadaan tukea seurojen 
harrastuskerhoille. 
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Toimitaan kerhotoiminnan 
koordinoijana.  

Kerhotoimintaa seitsemässä 
jäsenseurassa, kerholaisia 200. 

Annetaan seuroille tarvittaessa 
ohjausapua. 

jatkuva työntekijät Avustaminen uuden toiminnan 
käynnistämisessä.  
Olemassa olevan toiminnan 
tukeminen.  

 
1.2 Koulutus 

Toimenpiteet Aikataulu  Vastuu Tavoite 

Kansantanssileirin järjestäminen. 
 
Kansanomaisen paritanssityöpajan 
järjestäminen leirin yhteydessä. 
 
 
 
 

14.-15.3. 
 
 
 
 
 

toiminnan- 
johtaja 
 
 
 
 
 

Kansantanssileirin sisällön 
suunnittelussa huomioidaan 
kansanomaisten tanssien 
teemavuosi. Osa ohjelmasta 
koostuu paritansseista. 
 
Osallistujia 40 

Knoppi Pro –koulutuksen 
järjestäminen ohjaustoiminnassa 
mukana oleville aikuisille. 

29.-30.8. suunnittelija Uusien virikkeiden saaminen ja 
tiedon päivittäminen. 
 
8 kurssilaista 

Valtakunnallisista 
ohjaajakoulutuksista tiedottaminen 
 

jatkuva työntekijät Seuroissa ollaan tietoisia 
valtakunnallisista koulutuksista. 
Ohjaajille tarjotaan 
mahdollisuuksia osallistua 
koulutuksiin. 

Teatterileirin ja Improliigan 
järjestäminen 

14.-15.3. suunnittelija 
teatteriagentti 

Teatteritoimijoille järjestetään 
harrastustoimintaa tukevaa 
koulutusta. 
 
Improliiga toteutuu alueella. 

 
1.3 Tapahtumat 

Toimenpiteet Aikataulu  Vastuu Tavoite 

Saimaan Nuorisoseurat toteuttaa 

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson 

yhteisen Moves-aluetapahtuman 

yhdessä Lappeenrannan kaupungin 

nuorisotoimen kanssa. 

21.3. toiminnan- 
johtaja 

Alueen 10-20 –vuotiaiden 
tanssiryhmät osallistuvat 
aluetapahtumaan. 
 
Tapahtumassa tehdään 
tunnetuksi alueen 130-vuotiasta 
toimintaa.  

Teatteriväen tapaamisen 

järjestäminen. 

3.5. suunnittelija Tapaaminen kokoaa 
teatteritoimijat yhteisen pöydän 
ääreen. Tapaamisen yhteydessä 
nähdään Pertunmaan 
Nuorisoseuran esitys. 
 
Osallistujatavoite 20 henkilöä 
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Tanssiralli –tapahtuman markkinointi 10.-14.6. toiminnan- 
johtaja 

Alle 16-vuotiaiden ryhmät 
osallistuvat Tanssiralliin.  
 
Tavoite neljä ryhmää alueelta. 

Tanssikimara- ja Teatterimetakka –
tapahtumien järjestäminen alueen 
alle 16-vuotiaille kansantanssin ja 
teatterin harrastajille. 

14.-15.11. työntekijät Osallistujia yhteensä 80.  
 
Harrastajat oppivat 
tapahtumissa uusia tietoja ja 
taitoja, sekä tapaavat muita 
harrastajia. 

Valtakunnallisista tapahtumista 
tiedottaminen. 

- Folklandia  10.-11.1. 
- Ramppikuume  24.-26.4. 
- SottiisiMoves 10.-14.6. 
- Teatterilaiva 11.-12.9. 
- Dääns -leiri 

jatkuva työntekijät Alueen nuorisoseuroista 
osallistutaan valtakunnallisiin 
tapahtumiin. 

Seurat järjestävät vuoden aikana 
tapahtumia, joissa tuodaan esille 
keskusseuran 130-v juhlavuosi. 
 
Tuetaan tarpeen mukaan 
tapahtumien järjestämistä. 

koko vuosi työntekijät, 
seurojen toimijat 

Jokainen jäsenseura osallistuu 
omalla tavallaan juhlavuoden 
viettoon. 
 
Tapahtumien järjestämistä 
tuetaan viestinnän avulla, sekä 
avustetaan tarvittaessa 
tapahtumien käytännön 
järjestelyissä. 
 
Tapahtumat ovat esillä 
juhlavuoden kalenterissa. 

Teemaviikoista tiedottaminen  
- Harrastusviikko elo-syyskuu 
- Lasten oikeuksien viikko 

syksy työntekijät Tiedotetaan seuroja 
teemaviikoista ja ollaan 
mahdollisuuksien mukaan 
mukana järjestämässä ohjelmaa 
viikoille. 

Ohjaajien olohuoneen järjestäminen kevät työntekijät Ohjaajat tapaavat toisiaan ja 
pääsevät virkistäytymään 
ohjaajien olohuoneessa. 
 

Kalenoiden 2021 suunnittelun 
käynnistäminen  

syksy työntekijät Kalenoiden suunnittelu 
käynnistetään yhdessä liiton ja 
muiden yhteistyötahojen 
kanssa. 

 
1.4 Kehittäminen 

Toimenpiteet Aikataulu  Vastuu Tavoite 

Oppilaitosyhteistyö jatkuva työntekijät Tarjotaan mahdollisuus 
suorittaa opintoihin liittyviä 
harjoitteluja toimistolla. 
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Kansantanssin Kääntöpiiri 
 
 
 
Teatteriagentti 
 
 
 
Lastenteatteriverkostoon 
osallistuminen 

elo-syyskuu 
 
 
 
jatkuva 
 
 
 
jatkuva 
 

toiminnan- 
johtaja, alueen 
edustaja 
 
teatteriagentti, 
suunnittelija 
 
 
suunnittelija, 
verkoston 
jäsenet 

Alueen edustajat osallistuvat 
kansantanssitoiminnan 
kehittämiseen. 
 
Teatteriagentti osallistuu 
teatteritoiminnan 
kehittämiseen ja kouluttaa 
alueen teatteritoimijoita. 
Saimaan alueen edustajat 
osallistuvat aktiivisesti 
verkoston työskentelyyn. 

 
 

2. Seuratoiminnan tuki 
 

2.1. Kansalaistoiminta 

Toimenpiteet Aikataulu  Vastuu Tavoite 

Valitaan Saimaan alueelta vuoden 
nuorisoseura, vuoden 
nuorisoseuralainen ja vuoden ohjaaja. 
 
 
 
 
 
Ansioituneiden nuorisoseuralaisten 
palkitseminen. 

ehdotukset 
kerätään 
syksyllä 
2019, 
julkistus 
aluefooru-
missa 2020 
 
jatkuva 

toiminnan- 
johtaja, 
johtokunta 

Nuorisoseurat tekevät esityksiä 
tunnustusten saajista. 
 
 
 
 
 
 
Tiedotetaan ansio- ja 
tunnustusmerkeistä. 
Kannustetaan hakemaan 
merkkejä. 

Valtakunnallinen seurantalopäivä syksy toiminnan- 
johtaja 

Kannustetaan seuroja olemaan 
mukana valtakunnallisessa 
seuratalopäivässä. Kerrotaan 
päivän markkinointiin 
käytettävissä olevasta 
materiaalista. 

Seurantalojen korjausavustukset haku 30.9. 
mennessä 

toiminnan- 
johtaja 

Seurat hakevat 
korjausavustuksia. 
 
Maakunnan hakemuksista 
annetaan lausunto. 

 
 

2.2. Koulutus 

Toimenpiteet Aikataulu  Vastuu Tavoite 
 

Valtakunnallista 
Nuorisoseurafoorumia markkinoidaan 
alueen seuroille. 

16.-17.5. toiminnan- 
johtaja 
johtokunta 

Alueen seuroista osallistutaan 
Nuorisoseurafoorumiin. 
 
Foorumista saadaan uutta 
tietoa ja innostusta toimintaan. 
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Uuden Nuorisoseurarekisterin 
käyttöön ottaminen. 
 
Käyttökoulutuksista tiedottaminen. 
 
 
Työntekijät osallistuvat 
käyttökoulutukseen. 

jatkuva työntekijät Alueen seuroille tiedotetaan 
uudesta rekisteristä.  
 
Nuorisoseurat osallistuvat 
rekisterin käyttökoulutukseen 
ja ottavat rekisterin käyttöön. 
 
Työntekijät hallitsevat uuden 
rekisterin käytön. 

 
 

2.3. Tapahtumat 

Toimenpiteet Aikataulu  Vastuu Tavoite 
 

Alueellisen Nuorisoseurafoorumin 
järjestäminen 

1.2. toiminnan- 
johtaja 

Alueellinen 
Nuorisoseurafoorumi tarjoaa 
seuratoimintaa tukevaa 
koulutusta ja mahdollisuuden 
verkostoitumiseen. 

130- vuotisjuhlavuosi huomioidaan 
syyskokouksessa. 

lokakuu työntekijät, 
johtokunta 

Syyskokouksen yhteyteen 
järjestetään 130-vuotisjuhla. 
Juhlassa huomioidaan alueen 
toiminnan kehittämiseen 
osallistuneita henkilöitä. 

 
2.4. Kehittäminen 

Toimenpiteet Aikataulu  Vastuu Tavoite 

Aluetoimisto on mukana liiton 
yhteisessä kehittämistoiminnassa ja 
sitoutuu yhteisten tavoitteiden 
edistämiseen omalla alueellaan 

jatkuva toiminnan- 
johtaja,  
suunnittelija 

Työntekijät osallistuvat 
työntekijäpäiville ja verkossa 
järjestettäviin aluepalavereihin 
ja webinaareihin.  
 
Toiminnanjohtaja osallistuu 
tanssin verkoston ja 
seuratoiminnan tuen 
toimintaan. Suunnittelija 
osallistuu harrastustoiminnan 
tuen ja teatterin 
osaamisverkoston toimintaan. 

Jäsenlähtöisemmän toiminnan 
kehittäminen ja varmistaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jatkuva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

toiminnan- 
johtaja,  
suunnittelija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jäsenistöä tavataan 
tapahtumien ja koulutusten 
yhteydessä, sekä 
seurakäynneillä ja 
aluefoorumissa.  
 
Seurakäyntejä järjestetään 
syys-marraskuussa. 
 
Jokaiseen seuraan ollaan 
vuoden aikana yhteydessä 
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Valtakunnallisen seurakäyntipäivän 
toteuttaminen 

 
 
 
 
 
lokakuu 

 
 
 
 
 
toiminnanjohtaja 

Seuroilta saadaan 
toimintatiedot, ja tieto siitä 
millaisia palveluja he 
tarvitsevat. 
 
Valtakunnallisen 
seurakäyntipäivän 
toteutuminen. 

Alueen valtuutettujen ja 
varavaltuutettujen roolin 
huomioiminen alueellisesti 

jatkuva 
 
kokoukset 
17.5. ja  
21.-22.11. 

toiminnan- 
johtaja, 
johtokunta 
 
 
 
Lauri Haltsonen 

Alueen valtuutetut tuntevat 
toisensa ja oman alueensa, sekä 
osaavat tuoda alueen 
näkökulman esille valtuuston 
kokouksissa. 
 
Alueen valtuutetut tapaavat 
toisensa ennen valtuuston 
kokouksia . 

 
 

3. Viestintä, markkinointi ja vaikuttaminen 
 

Toimenpiteet Aikataulu  Vastuu Tavoite 
 

Säännöllinen yhteydenpito alueen 
nuorisoseuroihin 

- Kotisivut 
- Facebook 
- Seuratiedote 

 
- Ohjaajatiedote 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Saimaan teatteritoimijoiden 
uutiskirje 

  
 

 
 
jatkuva 
jatkuva 
vähintään 
6/vuosi 
kevät/syksy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
noin kerran  
kuussa 
 

työntekijät 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
suunnittelija 

Kotisivut ja facebook-sivu 
pidetään ajan tasalla ja niiden 
kautta viestitään keskusseuran 
ja paikallisseurojen 
toiminnasta. 
 
Nuorisoseuroille lähetään 
sähköinen seuratiedote 
vähintään kuusi kertaa 
vuodessa. 
 
Liiton valmistelemat 
ohjaajatiedotteet välitetään 
alueen ohjaajille. Tiedotteisiin 
lisätään tiedot oman alueen 
koulutuksista ja tapahtumista. 
 
Alueen teatteriasioista 
tiedottaminen 

Viestinnän palvelulupauksen 
jalkauttaminen ja näkyväksi 
tekeminen 
 

jatkuva työntekijät Nuoriseurojen viestintä on 
aktiivista ja tuo esille 
monipuolista toimintaa.  
 
Viestintä on graafisen 
ohjeistuksen mukaista. Seurat 
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käyttävät heille valmistettuja 
logoja. 
 
130-vuotisjuhlavuosi näkyy 
viestinnässä. 

Kiinnostuneiden nuorten 
kartoittaminen Saimaan some-tiimiin 

jatkuva työntekijät Nuorilla on mahdollisuus 
osallistua alueen some-
viestintään. Alueelta löydetään 
tiedotuksesta kiinnostunut 
some-tiimi. 
 

Teatteriesitteen tuottaminen ja 
harrastajateatterikortit 
 
Yhteistyö Kymenlaakson kanssa. 
 
 
 
 
 

kevät suunnittelija Teatteria! –esite leviää 
tasaisesti ympäri Etelä-Karjalaa, 
Etelä-Savoa ja Kymenlaaksoa   
ja tuoden esille monipuolista 
teatteritoimintaa. 
 
Esitettä painetaan 24 000 kpl  
Halukkaat seurat voivat ottaa 
käyttöön 
harrastajateatterikortit. 

130-vuotisjuhlavuoden esille 
tuominen 
 

- juhlavuoden juliste 
- juhlavuoden 

tapahtumakalenteri 
- juhlavuoden logo 

 työntekijät Juliste seurojen käytössä. 
 
Seurojen juhlavuoden 
tapahtumat löytyvät 
kalenterista.  
 
Juhlavuoden logoa käytetään 
kaikessa tiedottamisessa. 
 

 
4. Hallinto, henkilöstö ja talous 
 

Toimenpiteet Aikataulu  Vastuu 

 

Tavoite 

Oma toimisto 
Kirkkokatu 12 A 6, Lappeenranta 
 
Saimaan Nuorisoseurojen 
työntekijäresurssien turvaaminen 

jatkuva johtokunta Saimaan Nuorisoseuroilla on kaksi 
työntekijää, toiminnanjohtaja ja 
suunnittelija. 
 
 

Harjoittelupaikkojen tarjoaminen 
 
 
 
 
Kesätyöpaikkojen tarjoaminen 
 
 
 
Muiden työllistämismahdollisuuksien 
selvittäminen. 

jatkuva 
 
 
 
 
touko-
kesäkuu 
 
 
jatkuva 
 

suunnittelija 
 
 
 
 
toiminnanjoh-
taja 

Tarjotaan opiskelijoille 
harjoittelupaikkoja. Tavoitteena 
kaksi harjoittelijaa vuoden aikana. 
 
Työllistetään vähintään kaksi 
nuorta Luova lava –leirien 
ohjaajiksi. 
 
 
Työllistämisen avulla saadaan 
toimistolle lisäresursseja. 



   
 

Saimaan Nuorisoseurojen toimintasuunnitelma 2020 

 

Saimaan Nuorisoseurojen omistamien 
asuntojen  vuokrauksen jatkamien 

jatkuva toiminnan- 
johtaja 

Asunnot ovat vuokrattuna läpi 
vuoden. 

Kokoukset 
- johtokunnan kokoukset 

 
 
 
 
 
 

- kevät- ja syyskokous  

 
6 /vuosi 
 
 
 
 
 
 
maaliskuu ja 
lokakuu 

 
toiminnan- 
johtaja 
 
 
 
 
 
toiminnan- 
johtaja 

 
Johtokunnan jäsenet osallistuvat 
aktiivisesti johtokunnan 
työskentelyyn. 
 
Johtokunta suunnittelee ja arvioi 
alueen toimintaa. 
 
Seurat lähettävät edustajat  
päättämään yhteisistä asioista.  
 
Syyskokouksen yhteydessä 
juhlistetaan 130-vuotista 
toimintaa. 

Kurssituntien varaaminen 
Kansalaisfoorumilta. 
 
 
Apurahojen hakeminen rahastoilta ja 
säätiöiltä. 

joulukuu 
 
 
 
jatkuva 

toiminnan- 
johtaja 
 
 
toiminnan- 
johtaja 
 

Koulutustoiminnassa 
hyödynnetään skaffin kautta 
saatavaa valtionapua. 
 
Saimaan Nuorisoseurojen 
toimintoihin haetaan aktiivisesti 
apurahoja. 

Valtionavun hakeminen syksy toiminnan- 
johtaja 

Vuodelle 2020 haetaan 
valtionapua 53 000 euroa. 

 
5. Liitteet  

 Alueen tapahtumakalenteri 


