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 Johdanto 

Saimaan Nuorisoseurat ry:n tehtävänä on toimia oman alueensa paikallisten nuorisoseurojen apuna 

ja tukena. 

Keskusseuran toimintaa ohjaavat nuorisoseurakokouksessa Lahdessa hyväksyttävä 
nuorisoseurastrategia ja kolmivuotisohjelma vuosille 2022-2024.  

Saimaan Nuorisoseurat mahdollistaa ja kehittää alueella tehtävää harrastustoimintaa, järjestämällä 
tapahtumia ja koulutuksia. Keskusseura neuvoo ja auttaa seuratoimijoita järjestämällä 
puheenjohtaja- ja sihteeripäivän, sekä alueellisen Nuorisoseurafoorumin.  

Saimaan Nuorisoseuroihin kuuluu 39 paikallista jäsenyhdistystä, joissa oli vuoden 2020 lopussa 2280 

jäsentä. Saimaan Nuorisoseurojen jäsenseuroista 19 sijaitsee Etelä-Karjalassa, 12 Etelä-Savossa, 2 

Kymenlaaksossa, ja 6 on siirtoseuroja (Ns Karjalan Nuoret, Kirvun kk Ns, Haparaisten Ns, Humalaisten 

Ns Alku, Tietävälän Ns, Ihalan Ns). 

 

Vuoden 2022 painopisteet: 

 Vakautamme toimintaa 

Mitä opimme poikkeusajasta, miten toivumme vaikeuksien jälkeen?   

 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  
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Saimaan Nuorisoseurojen tavoitteet vuonna 2022 

Harrastustoiminnan tuki 

 Tuki paikallisseurojen harrastustoiminnan kehittämiseen: palvelulupauksen jalkauttaminen 

ja vieminen käytäntöön  

o Saimaan Nuorisoseurat hakee keskitetysti AVI:n kerhotoiminta-avustusta Etelä-

Karjalan ja Kymenlaakson alueelle ja koordinoi alueen lasten ja nuorten 

kerhotoimintaa.  

o Keskusseuran työntekijät tukevat seurojen kerhotoiminnan käynnistämistä mm. 

etsimällä kerhoille ohjaajia, ja toimimalla tarvittaessa toiminnan käynnistäjinä. 

o Saimaan Nuorisoseurat järjestää Luova lava –leirejä ja –kerhoja yhteistyössä 

paikallisten seurojen kanssa. 

o Saimaan Nuorisoseurojen suunnittelija Minna Pasi osallistuu harrastustoiminnan 

tuen verkoston työskentelyyn. 

Seuratoiminnan tuki 

 Tuki paikallisseurojen varainhankinnan kehittämiseen 

 Vapaaehtoistoimijoiden tukeminen yhdistyksen hallinnossa  

o Saimaan Nuorisoseurat järjestää puheenjohtaja- ja sihteeripäivän teams-alustalla 

16.1. 

o Saimaan alueellinen Nuorisoseurafoorumi järjestetään 29.1. 

o Saimaan Nuorisoseurat osallistuu valtakunnalliseen seurakäyntipäivään. 

o Saimaan Nuorisoseurojen toiminnanjohtaja Tuija-Liisa Leino osallistuu 

seuratoiminnan tuen verkoston työskentelyyn. 

Teatteri ja kulttuurinen nuorisotyö  

 Yhteisen nuorisoseuralaisuuden löytäminen: yhteiset teatteritapaamiset 2.0.  

 Teatteri Nuori Kulttuuri – toiminnan hyödyntäminen kulttuurisen nuorisotyön 

kehittämisessä: Roots – ja On Air – toiminnan ”imun” hyödyntäminen omassa toiminnassa. 

o Saimaan Nuorisoseurojen suunnittelija, teatteriagentti ja seurojen teatteritoimijat 

osallistuvat valtakunnallisiin teatteritapaamisiin. 

o Saimaan Nuorisoseurojen suunnittelija Minna Pasi osallistuu teatterin verkoston 

työskentelyyn. 

o Saimaan Nuorisoseurojen teatteriagentti Sami Sivonen on mukana suunnittelemassa 

alueen teatteritoimintaa. 

o Työntekijät kannustavat seurojen ryhmiä osallistumaan Nuori Kulttuurin Roots- 

toimintaan ja On Air –tapahtumaan. 

o Saimaan Nuorisoseurat järjestää lasten teatteritapahtuman 26.5. ja Teatterimetakka 

–tapahtuman 19.-20.11. Aikuisryhmille järjestetään koulutusta toiveiden ja 

tarpeiden mukaan, mm. teatterin päivä 15.10. 

o Tavoitteena on, että Etelä-Karjalan improliiga käynnistyy marraskuussa 2021 ja 

päättyy tammikuussa 2022, Etelä-Savon improliiga järjestetään tammi-maaliskuussa 

2022. 
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Tanssi ja tapahtumat  

 TANSSIN YHTEISÖLLISYYS: Tanssin toimijoiden kuuleminen, ohjaajien ja tanssinopettajien 
toimintaedellytykset, ja uusien löytäminen sekä harrastajamäärien kasvattaminen 

 Alueen ryhmien kannustaminen osallistumaan Folklandialle ja Sottiisiin  
o Kansantanssin harrastajamääriä pyritään kasvattamaan lisäämällä kansantanssin 

näkyvyyttä ja tiedotusta alueella. Saimaan Nuorisoseurojen jäsenenä on neljä 
kansantanssiseuraa: Nuorisoseurat Harmonikka, Lemin Nuorisoseura, Karjalan 
Nuoret ja Rajan Nuoret. 

o Olemme mukana järjestämässä Itä-Suomen tanssitapahtumaa huhtikuussa. 
o Kansantanssijat osallistuvat valtakunnallisiin tapahtumiin. 
o Saimaan Nuorisoseurat järjestävät aikuistanssijoille tanssin päivän 15.10. ja 

Tanssikimara –tapahtuman lapsille ja nuorille 19.-20.11. 
o Saimaan Nuorisoseurojen toiminnanjohtaja Tuija-Liisa Leino osallistuu tanssin 

verkoston työskentelyyn. 
 

Hallinto  
 

 Luottamushenkilöiden osallisuuden lisääminen 

 Nuoret Vaikuttajat – toiminnan laajentaminen alueellisiin ryhmiin  

o Saimaan Nuorisoseurojen toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä vastaa 

johtokunta yhdessä työntekijöiden kanssa. 

o Saimaan alueelta uudet nuoret osallistuvat valtakunnalliseen Nuoret vaikuttajat –

ryhmään. 

o Saimaan Nuorisoseurat aloittaa oman Nuoret vaikuttajat –ryhmän toiminnan. 

Henkilöstö 

 Johtamisen tuloskorttien käyttöönotto  

 Henkilöstön käsikirjan käyttöönotto   

 Työhyvinvoinnin vahvistaminen kaikilla toiminnan tasoilla  

o Johtamisen tuloskortit ja henkilöstön käsikirjat otetaan käyttöön soveltuvin osin. 

o Työhyvinvointiin liittyvistä asioista keskustellaan toimistopalaverissa (pj + 

työntekijät) ja työvaliokunnassa. Työntekijöille mahdollistetaan osallistuminen 

valtakunnallisiin tyhy- päiviin. 

Talous ja varainhankinta 

 Rahoituspohjan laajentaminen 

 Kustannustietoisuuden ja talousvastuullisen ajattelun vakiinnuttaminen 

o Apurahojen hakemista eri tahoilta jatketaan, ja kartoitetaan uusia 

rahoitusvaihtoehtoja mm. Leader –rahoitusta. 

o Alueen toimintaa hoidetaan kustannustehokkaasti.  

Viestintä ja vaikuttaminen  

 Järjestön näkyvyyden ja tunnettuuden lisääminen entisestään  

 Alueellisen vaikuttamistyön määritteleminen ja vahvistaminen 

 Alueellisten viestintäkanavien kehittäminen ja selkiyttäminen  

o Tiedotamme aktiivisesti omasta toiminnastamme. 

o Saimaan Nuorisoseuroilla on omat nettisivut, facebook –sivu ja instagram-tili, joita 

käytetään aktiivisesti. 
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1. Harrastustoiminta 

Saimaan Nuorisoseurat järjestää alueen harrastajia tukevia koulutuksia ja tapahtumia. Vuonna 2022 

harrastustoiminnassa keskitytään pienten, paikallisten tapahtumien ja koulutusten järjestämiseen.  

Saimaan Nuorisoseurat hakee edelleen keskitetysti AVI:n harrastuskerhoavustusta Etelä-Karjalan 

alueelle ja Kymenlaakson alueelle, ja tukee tarvittaessa Etelä-Savon seuroja hakemusten 

tekemisessä, sillä ne tehdään eri AVI:lle.  

Vuonna 2022 jatketaan ohjaajien iltapalahetkien järjestämistä teams-alustalla. 

 

1.1 Toiminta 

Toimenpide Aikataulu  Tavoite  Mittarit  

AVI:n 
harrastuskerhoavustuksen 
hakeminen Etelä-Karjalan ja 
Kymenlaakson alueelle.  

joulukuu  Kerhotoimintaa 7 seurassa, 
yhteensä 13 kerhoa, joissa 
mukana 145 kerholaista.  
Kerhoja ohjaavat 
koulutetut ohjaajat. 

Kerhoraportit: 
kerhojen, ohjaajien 
ja kerholaisten 
määrä. Mukana 
olevien seurojen 
määrä. 
 

Muun kerhotoiminnan 
tukeminen, ja ohjaajien 
rekrytoinnissa avustamainen 

elo-syyskuu Kaikille suunnitelluille 
kerhoille löytyy ohjaajat. 

Kerhojen ja ohjaajien 
määrä. 

Ohjausapu kerhotoimintaan 
tarvittaessa. 

tammi-
toukokuu 
syys-
joulukuu 

Työntekijät toimivat 
tarvittaessa 
kerhotoiminnan 
käynnistäjinä ja ohjaajina 
kunnes alueelta löydetään 
omat ohjaajat. 

Seurojen ja kerhojen 
määrä, toimintaan 
osallistuvien määrä. 

Avarttitoiminnan 
mahdollistaminen alueella ja 
osallistuminen Avarttiretkelle. 

koko vuosi 
 
13.-15.5. 

Avarttitoiminnasta 
tiedottaminen ja toiminnan 
käynnistäminen. 
Suunnittelija osallistuu 
retkelle kahden nuoren 
kanssa. 

Toimintaan 
osallistuvien määrä. 
 
Retkelle osallistuvien 
palaute. 

Luova lava –leiri- ja 
kerhotoiminnan jatkaminen ja 
kehittäminen. 

koko vuosi Kuuden Luova lava –leirien 
järjestäminen viikoilla 23-
25. Leiriläisiä 100, vastuu 
ohjaajia 4, nuoria 
apuohjaajia 10. Leirejä 
vähintään viisi. 
 
Leirien vastuuohjaajat ovat 
alan ammattilaisia. 
Leiritoiminta on hyvin 
suunniteltua. 

Leiriläisten ja 
ohjaajien määrä. 
 
Palautekysely. 

Tiedottaminen 
osaamismerkeistä, ja 

koko vuosi Alueen ohjaajat ja 
seuratoimijat hakevat 
osaamismerkkejä. 

Haettujen merkkien 
määrä. 
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kannustaminen niiden 
hakemiseen. 

Ohjaajien iltapalahetkien 
järjestäminen. 

koko vuosi Iltapalahetkiä järjestetään 
teams –alustalla vähintään 
6. 
 
Tavoitteena on koota 
yhteen alueen ohjaajat 
pohtimaan ja 
keskustelemaan 
ohjaamiseen liittyvistä 
asioista. 

Iltapalahetkien 
määrä, ja niihin 
osallistuvien määrä. 
 
Palaute 
iltapalahetkistä. 

Tiedottaminen Nuori Kulttuuri –
toiminnasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

koko vuosi Alueen nuorten 
harrastusryhmillä on tieto 
Nuori Kulttuuri –
toiminnasta ja sen 
tarjoamista tukimuodoista. 
 
Alueen nuorten ryhmät 
hakevat Roots- rahoitusta 
ja osallistuvat On Air 
tapahtumaan. 

Osallistuvien 
ryhmien määrä, 
harrastajien määrä. 

  

1.2. Koulutus 

Saimaan Nuorisoseurat järjestää tarvittavaa koulutusta omalla alueellaan ja innostaa seurojen 

jäseniä osallistumaan valtakunnallisiin kulutuksiin. 

Toimenpiteet Aikataulu  Tavoite Mittarit  

Improliigan jatkaminen Etelä-
Karjalassa. Aloitettu 
marraskuussa 2021. 
 
Improliiga Etelä-Savossa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Impro –jatkokurssi Imatralla. 
 
 

tammi-
maaliskuu 
 
 
tammi-
maaliskuu 
 
 
 
 
 
 
 
15.10. 

Järjestää Etelä-Karjalassa 
ja Etelä-Savossa 
Improliigat, joissa 
molemmissa on 4 ottelua. 
 
Mukana molemmissa 
liigoissa vähintään 4 
joukkuetta. 
 
Ottelujen ohella 
improliigaan sisältyy 
improkoulutusta.  
 
Imatralle 15 kurssilaista. 
Kurssien kouluttajina 
toimivat alan 
ammattilaiset. 

joukkueiden ja 
yleisön määrä. 
 
Palautteet liigoista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koulutukseen 
osallistuvien määrä, 
palautteet kurssista. 

Kansantanssipäivän 
järjestäminen. 

15.10. Alueen aikuisharrastajille 
järjestetään tanssin päivä, 
harrastajia kiinnostavasta 
aiheesta. 

Osallistujien määrä, 
kurssipalautteet. 
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Liiton järjestämistä 
koulutuksista tiedottaminen. 

 ohjaajawebinaarit 

 Kääntöpiirit 

 ohjaajakoulutus ja 
muut koulutukset 

koko vuosi Alueen ohjaajat ja 
harrastajat ovat tietoisia 
liiton tarjoamista 
koulutusmahdollisuuksista 

Koulutuksiin 
osallistuvien määrä.  

 

1.3. Tapahtumat 

Saimaan Nuorisoseurat järjestää omina tapahtuminaan vuonna 2022 Lasten teatteritapahtuman 

Imatralla 26.5. ja Tanssikimara- ja Teatterimetakka –tapahtumat 19.-21.11. Vuonna 2022 

aloitetaan vuoden 2023 Kalenoiden valmistelut yhteistyössä liiton kanssa. 

Toimenpiteet Aikataulu  Tavoite Mittarit  

Itä-Suomen yhteisen 
tanssikatselmuksen 
järjestämiseen osallistuminen. 

23.-24.4. Saimaan alueelta 

katselmukseen osallistuu 

vähintään kolme 

tanssiryhmää. 

Osallistuneiden 
ryhmien määrä. 
Palaute 
katselmuksesta. 

Lasten teatteritapahtuman 

järjestäminen yhteistyössä 

Vuoksenniskan Nuorisoseuran 

Irti –teatterin kanssa. 

26.5. Lapsia ja nuoria 
kiinnostavan 
kokonaisuuden 
rakentaminen. 
Osallistujia 50. 

Osallistujien määrä, 
kerätty palaute. 

Tanssikimaran ja 
Teatterimetakan järjestäminen. 

19.-20.11. Harrastustoimintaa tukevat 
tapahtumat tuovat 
harrastaajat ja ohjaajat 
yhteen. 
 
Osallistujia yhteensä 100. 

Osallistujien määrä, 
palautteet 
tapahtumista. 

Valtakunnallisista tapahtumista 
tiedottaminen ja 
kannustaminen osallistumaan. 

 

Folklandia  
7.-8.1. 
Kääntöpiiri 
9.4. 
Ramppikuu-
me 22.-24.4. 
Pispalan 
Sottiisi  & 
Tanssimylly 
16.-19.6. 
Teatterilaiva 
16.-17.9. 
Dääns –leiri 
syyskuu 
Valtakunnalli
set teatteri- 
tapaamiset 
 

Alueen harrastajat 
osallistuvat liiton 
järjestämiin tapahtumiin. 

Osallistujien 
määrä/tapahtuma. 
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Kalenat 2023 järjestelyjen 
aloittaminen. 
Sopimuksen laatiminen liiton ja 
Saimaan Nuorisoseurojen 
välillä. 

koko vuosi Tapahtuman teeman 
valinta, 
pääjuhlakokonaisuuden 
valmistaminen ja videointi, 
tapahtuman 
sisältösuunnittelun 
käynnistäminen. 
Työnjaosta sopiminen. 

Teema ja ohjelmat on 
valmiina sovittuna 
aikana. 

 
 

     

1.4. Kehittäminen 

Toimenpiteet Aikataulu  Tavoite  Mittarit  

Uusien 
rahoitusmahdollisuuksien 
kartoittaminen 
harrastustoiminnan 
tukemiseen. 

koko vuosi Käynnistää 
harrastustoimintaa tukeva 
hanke alueella. 

Saatu hankerahoitus. 

Teatteriväen tapaamisen 
järjestäminen. Tapaamisessa on 
etäosallistumismahdollisuus. 

6.2. Keskustella alueen 
teatteritoiminnasta, ja 
koulutustarpeista, sekä 
miettiä kehittämisideoita. 
 
Saimaan teatteriagentti 
osallistuu tapaamiseen.  
 

Osallistujien määrä, 
palaute. 
 
 
 
 

Suunnittelija osallistuu 
Harrastustoiminnan tuen 
verkoston työskentelyyn, ja 
toiminnanjohtaja tanssin 
verkoston työskentelyyn. 

koko vuosi Työntekijät osallistuvat 
verkostojen kokouksiin, ja 
ovat mukana verkostojen 
tapahtumissa. 

Saimaan 
työntekijöiden antama 
työpanos (x h/vuosi) 
koko järjestön tanssi- 
ja teatteritoimintaan. 

     
 

2. Seuratoiminta 

Toiminnan tavoitteet v. 2022 

Saimaan Nuorisoseurat avustaa tarvittaessa jäsenseurojaan avustusten hakemisessa, ja muistuttaa 

säätiöiden ja rahastojen hakuajoista. 

Seurojen hallinnossa toimiville järjestetään puheenjohtaja- ja sihteeripäiviä, joilla käsitellään seuran 

hallintoon liittyviä asioita. Saimaan alueen Nuorisoseurafoorumi järjestetään tammikuussa. 

2.1. Kansalaistoiminta 

Toimenpiteet Aikataulu  Tavoite Mittarit  

Ansio- ja tunnustusmerkkien 
myöntäminen. 
 
 
 

 koko 
vuosi 
 
 
 

Seurat hakevat 
tunnustuksia 
jäsenilleen. 
 

Haettujen merkkien 
määrä. 
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Alueellisten toimijoiden 
palkitseminen. 

 

ehdotuk- 
set 
syksyllä 
 
palkitsemi
nen Ns- 
foorumis- 
sa keväällä 

Alueelta valitaan 
vuosittain vuoden 
ohjaaja, vuoden 
nuorisoseuralainen ja 
vuoden nuorisoseura. 

Saatujen ehdotusten 
määrä. 

Työtilaisuuksien tarjoaminen 
vapaaehtoisille. 

koko vuosi Alueen tapahtumissa on 
riittävästi talkooväkeä. 

Talkootyöhön 
osallistuneiden 
määrä. 

Tiedottaminen Skaffin 
tukimuodoista. 

koko vuosi Seurat osaavat hakea ja 
tilittää Skaffin 
avustukset. 

Opintokeskuksen 
palveluja käyttävien 
seurojen määrä. 
Alueelle saadun 
tuen määrä. 

Seurantalojen korjausavustuksesta 
tiedottaminen, ja tarvittaessa 
avustuksen haussa avustaminen. 

 syksy Tukea tarvitsevat seurat 
osaavat hakea 
seurantalojen 
korjausavustusta. 

Alueelta tulevien 
hakemusten määrä. 

Valtakunnallisen 
seurakäyntipäivän järjestäminen. 

lokakuu Saimaan alueelta yksi 
seura osallistuu 
valtakunnalliseen 
seurakäyntipäivään. 

Osallistujien määrä, 
palaute. 

  

2.2. Koulutus 

 

Toimenpiteet Aikataulu  Tavoite Mittarit  
  

Puheenjohtaja- ja sihteeripäivän 
järjestäminen. Aiheena mm. 
seuran toiminnan vuosikello. 

 16.1. 
  
  
  
  

Seurojen puheenjohtajat 
ja sihteerit tietävät, mitä 
tehtäviä seurassa 
vuosittain on, ja milloin 
ne täytyy hoitaa. 
 
Osallistujia 10 seurasta. 
  
 

Koulutukseen 
osallistuneiden määrä. 
 
Palaute koulutuksesta. 

Alueellisen 
Nuorisoseurafoorumin 
järjestäminen. 

29.1. Foorumiin osallistuu 
edustajia vähintään 10 
seurasta.  
 
Foorumin sisältö palvelee 
nuorisoseurojen 
toimintaa. 

Osallistuneiden määrä. 
 
Palaute 
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Liiton järjestämistä webinaareista 
tiedottaminen. 

koko vuosi Alueen nuorisoseurat 
ovat tietoisia liiton 
järjestämistä 
webinaareista ja muista 
koulutuksista. 

Koulutuksiin 
osallistuneiden määrä. 

     

2.3. Tapahtumat 

Toimenpiteet Aikataulu  Tavoite Mittarit  
  

Nuorisoseurapäivän esiin 
nostaminen seurojen 
toiminnassa.   

27.3. Nuorisoseurat 

järjestävät omia 

tapahtumiaan 27.3. 

Seurojen omien 
Nuorisoseurapäivän 
tapahtumien määrä. 

Työntekijät ja johtokunnan 
jäsenet osallistuvat seurojen 
juhliin. 

 koko vuosi 
  
  

 Osallistua kutsuttuihin 
juhliin ja tapahtumiin. 
  
 

Osallistumisten määrä. 

       

  

2.4. Kehittäminen 

Toimenpiteet 
  

Aikataulu  Tavoite  Mittarit  

Seuratapaamisten 
toteuttaminen. 
 

koko vuosi 

 
Vierailut seurojen 

luona. Tapaamiset 

ovat joko yksittäisiä 

tai niihin voi osallistua 

useampi seura 

yhdessä. 

Toteutuneiden 
seuravierailujen määrä. 

Apurahojen hakuajoista 
tiedottaminen, ja tarvittaessa 
hakemusten tekemisessä 
avustaminen. 

koko vuosi Seurat osaavat hakea 

lisärahoitusta 

toimintaansa. 

Tehtyjen 
avustushakemusten 
määrä. 

Uuden palvelualue –mallin 
käyttöön ottaminen. 
 
Mahdollisuus liittyä Saimaan 
Nuorisoseurojen jäseneksi. 

koko vuosi Kymenlaakson alueella 
sijaitsevat seurat saavat 
lähipalvelut Saimaan 
Nuorisoseuroilta. 

 

 
 

     

 Hallinto  

Saimaan Nuorisoseurojen johtokunnan jäsenet osallistuvat aktiivisesti oman alueensa 
toiminnan kehittämiseen, ja johtokunnan kokouksiin. Saimaan Nuorisoseurojen alueelta on 
uudet nuoret mukana valtakunnallisessa Nuoret vaikuttajat –ryhmässä. Tavoitteena on 
perustaa vuoden aikana alueen oma nuoret vaikuttajat –ryhmä. 
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Toimenpiteet 
  

Aikataulu  Tavoite  Mittarit  

Saimaan Nuorisoseurojen 
johtokunnan kokoukset ja 
suunnittelupäivä. 
 

koko vuosi 

 
Johtokunta kokoontuu 

vuoden aikana kuusi 

kertaa.  

 

Työvaliokunta 

kokoontuu tarvittaessa. 

 

Toiminnan 

suunnittelupäivä 

järjestetään elokuussa. 

Kokousten määrä, 
päätösten määrä. 

Kevät ja syyskokouksen 
järjestäminen. 

kevätkoko-
us 20.3. ja  
syyskokous 
3.10. 

 Kokouksissa käsitellään 

ja hyväksytään niihin 

kuuluvat asiakirjat. 

 

Molemmissa 

kokouksissa paikalla 

vähintään 10 seuran 

edustajat. 

 

Kokouksiin 
osallistuneiden seurojen 
määrä. 
 
 

Osallistuminen liiton valtuuston 
kokouksiin. 

21.5. ja 
26.11. 

Saimaan 
Nuorisoseurojen 
edustajat osallistuvat 
kokouksiin. 

Kokouksiin osallistuneet. 

Palvelualueuudistukseen 
osallistuminen. 

koko vuosi Liiton kanssa tehdään 
sopimus 
palvelualueuudistukses-  
ta, jossa Kymenlaakson 
seurat saavat 
lähipalvelut Saimaalta. 

 

 

3. Viestintä, markkinointi ja vaikuttaminen 
Tavoitteena on  

- Järjestön näkyvyyden ja tunnettuuden lisääminen entisestään  

- Alueellisen vaikuttamistyön määritteleminen ja vahvistaminen 

- Alueellisten viestintäkanavien kehittäminen ja selkiyttäminen  

Olemme mukana kehittämässä alueellista viestintää, ja teemme omalla alueellamme 

nuorisoseuratoimintaa tunnetuksi eri kanavien kautta.  

 

Toimenpiteet Aikataulu  Tavoite  Mittarit  
  

Saimaan Nuorisoseuroilla on omat 
netti- ja facebook –sivut, joita 
päivitetään aktiivisesti. 
 

koko vuosi Saimaan 
Nuorisoseurojen 
tiedotuskanavat ovat 
jäsenistön käytössä. 

Postausten määrä. 
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Omalla instagram –tilillä jaetaan 
tietoa tapahtumista ja 
koulutuksista. 

Seuratiedotteen lähettäminen. koko vuosi Seurojen toimijoille 
lähetetään vähintään 6 
sähköistä tiedotetta 
vuodessa. 
 

Tiedotteiden määrä, 
avattujen tiedotteiden 
määrä, tiedotteen 
vastaanottajien määrä. 
 

Valtakunnallisten 
ohjaajatiedotteiden välittämien 
alueen ohjaajille. 

kevät, syksy Kaikki alueen ohjaajat 
saavat 
ohjaajatiedotteen. 

Tiedotteiden määrä. 
 
 

Teatteritiedotteen lähettäminen. koko vuosi Kaikki postituslistalla 
olevat saavat alueellisen 
teatteritiedotteen. 

Tiedotteiden määrä, 
avausten määrä. 
 
 

Kysely Teatteria –esitteestä.   tammikuu Teatteritoimijoilta 
kysytään tarvetta 
Teatteria –esitteelle. 
Mikäli esitteelle on 
tarvetta ja siihen lähtee 
mukaan riittävä määrä 
toimijoita, se tuotetaan. 

Kyselyn tulokset. 
 
 

Nuorisoseuratoiminnan esillä 
pitäminen alueen mediassa. 

koko vuosi Alueen medialle 
tiedotetaan 
tapahtumista.  
Seuroja kannustetaan 
tiedottamaan omista 
tapahtumistaan. 

Mediaosumat. 

  

4. Henkilöstö ja talous 
Saimaan Nuorisoseurat ottaa käyttöön soveltuvin osin liiton valmistamat johtamisen 

tuloskortit ja henkilöstön käsikirjan. Työn tekemiseen ja aikatauluttamiseen liittyvät asiat 

käsitellään toimistopalavereissa ja työvaliokunnassa. 

 

Toiminnan rahoituspohjaa laajennetaan hakemalla entistä tehokkaammin avustuksia 

rahastoilta, säätiöiltä ja muilta mahdollisilta tahoilta. Keskusseuran toiminta on 

kustannustehokasta. 

 

Saimaan Nuorisoseuroilla on kaksi vakituista työntekijää, toiminnanjohtaja ja 

suunnittelija. Toimisto toimii Saimaan Nuorisoseurojen omistamissa tiloissa, Kirkkokatu 

12 A 6.  

 

Toimenpiteet Aikataulu  Tavoite  Mittarit  
  

Henkilöstöresurssien 
turvaaminen. 

koko vuosi Saimaan 
Nuorisoseurojen 
palveluksessa on kaksi 
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päätoimista työntekijää, 
toiminnanjohtaja ja 
suunnittelija. 

Harjoittelu- ja kesätyöpaikkojen 
tarjoaminen. 

koko vuosi Saimaan Nuorisoseurat 
tarjoaa 
harjoittelupaikkoja 
opiskelijoille, ja 
kesätyöpaikkoja Luova 
Lava –leirien ohjaajana. 

Työntekijöiden määrä, 
tarjotut harjoittelupaikat. 
 

Nuorten työllistäminen kesätöihin. 
 
Työllistämiseen haetaan 
kaupunkien kesätyöseteleitä. 

kesäkuu Nuoria työllistetään 
Luova lava –leirien 
apuohjaajiksi. 
Tavoitteena 10 nuoren 
työllistäminen. 

Työllistettyjen määrä. 
 
 

Kerho-ohjaajien palkkaaminen. kevät, syksy Kerhojen ohjaajiksi 
työllistetään alan 
ammattilaisia ja 
ohjaajakoulutuksen 
käyneitä ohjaajia. 

Työllistettyjen ohjaajien 
määrä. 
 
 

Työntekijäpäiville osallistuminen.  8.-10.2. ja 
27.-30.9. 

Työntekijät osallistuvat 
työntekijäpäiville. 

 
 
 

Saimaan Nuorisoseurojen 
omistamien asuntojen 
vuokraaminen. 

koko vuosi Asunnot ovat 
vuokrattuna koko 
vuoden ajan. 

 

Apurahojen hakeminen rahastoilta 
ja säätiöiltä. 

koko vuosi Avustuksia haetaan 
tukemaan alueen 
toimintaa. 

Saadut avustukset. 

Kurssituntien hakeminen 
Kansalaisfoorumilta. 
 
 
 
 
Seuroja kannustetaan 
järjestämään kursseja ja 
yhteisöllisiä opintoryhmiä, ja 
hakemaan 

joulukuu Kansalaisfoorumilta 
haetaan kurssitunnit 
seuraavan vuoden 
koulutuksiin ja 
tapahtumiin. 
 
Seurat osaavat käyttää 
Skaffin tarjoamia tukia.  

Kurssituntien määrä, 
saatu valtionapu. 

Valtionavun hakeminen syyskuu Saimaan Nuorisoseurat 
hakee vuodelle 2022 
valtionapua 50 000 
euroa. 

Valtionavun määrä. 

   

 


