
 

 

Saimaan Nuorisoseurat   

Toimintasuunnitelma 2023 

 

 

 

Johdanto 

Saimaan Nuorisoseurat on maakunnallinen keskusseura, jonka jäsenyhdistykset sijaitsevat 

Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Kymenlaaksossa. Jäsenseuroja on 41. Vuoden 2023 alusta 

alkaen Saimaan Nuorisoseurat palvelevat myös niitä Kymenlaakson nuorisoseuroja, jotka 

eivät ole Saimaan Nuorisoseurojen jäseniä. Uudesta palvelualueesta tehdään sopimus 

Suomen Nuorisoseurat ry:n kanssa. 

Saimaan Nuorisoseurojen jäsenseuroista 20 sijaitsee Etelä-Karjalassa, 13 Etelä-Savossa, 2 

Kymenlaaksossa ja 6 jäsenseuroista on siirtoseuroja. Lisäksi Kymenlaakson alueella 

palvellaan 11 Kymenlaaksolaista nuorisoseuraa. Saimaan Nuorisoseurojen jäsenseuroissa oli 

vuoden 2022 alussa 2120 jäsentä, ja Kymenlaakson seuroissa noin 700. 

Saimaan Nuorisoseurojen tehtävänä on tuottaa jäsenilleen järjestötoimintaan ja 

harrastustoimintaan liittyviä palveluja. Tiedotamme palveluistamme, ja järjestämme mm. 

alueellisen Nuorisoseuraoforumin ja seurakäyntejä, sekä harrastustoimintaa tukevia 

tapahtumia, kuten Kalenat, Tanssiralli, Teatterimetakka, Nuorisoseuratoiminta tutuksi –

katselmus ja syysleiri. 

 

 

 

 

 



1. Yhteinen ja yhdenvertainen nuorisoseuralaisuus  
 
Tavoite: Palvelurakenteemme mahdollistaa yhdenvertaiset jäsenpalvelut kaikkialla Suomessa 

Toimenpiteet Aikataulu  Vastuu  Mittarit  

Saimaan Nuorisoseurat 
palvelevat 1.1.2023 alkaen 
myös Kymenlaakson 
nuorisoseuroja. 
 
Liiton kanssa tehdään sopimus 
palvelun tuottamisesta. 

koko vuosi  toiminnanjohtaja seurakäyntien määrä 
yhteydenottojen 
määrä 

Keskusseuran toimistolta 
annetaan neuvoja ja apua 
seurojen pulmatilanteissa, ja 
tehdään seurakäyntejä tarpeen 
mukaan. 

koko vuosi toiminnanjohtaja yhteydenottojen ja 
seurakäyntien 
määrä, saatu 
palaute. 

Jokaiseen Kymenlaakson 
alueella toimivaan ”uuteen” 
seuraan tehdään seurakäynti 
vuoden aikana. 

koko vuosi toiminnanjohtaja seurakäyntien 
määrä, saatu 
palaute. 

Järjestämme alueellisen 
Nuorisoseurafoorumin. 

4.2. toiminnanjohtaja osallistujamäärä, 
saatu palaute. 

 

Tavoite: Kehitämme, vahvistamme ja mallinnamme ylisukupolvista toimintaa  

Toimenpiteet Aikataulu  Vastuu  Mittarit  

Tuemme seurojen 
varainhankintaa tiedottamalla 
apurahojen hakuajoista. 

koko vuosi  
 

toiminnanjohtaja hakemusten määrä. 

Järjestämme alueella 
tapahtumia ja tilaisuuksia, joihin 
voi osallistua eri ikäisiä 
nuorisoseuralaisia, mm. 
messut/katselmus 
maaliskuussa. 

koko vuosi toiminnanjohtaja, 
tuottaja 

tilaisuuksien määrä, 
saatu palaute 

Tiedotamme seuroja eri ikäisten 
toimintaan saatavissa olevista 
materiaaleista. 

koko vuosi toiminnanjohtaja, 
toimistosihteeri 

tapahtumien ja 
tilaisuuksien määrä 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   



Tavoite: Lisäämme jäsenseurojen avainhenkilöiden moninaisuus- ja yhdenvertaisuusosaamista 

Toimenpiteet Aikataulu  Vastuu Mittarit  

Tapahtumamme ovat 
moninaisia ja yhdenvertaisia. 

koko vuosi toiminnanjohtaja, tuottaja, 
toimistosihteeri 

tapahtumien 
saavutettavuus 

Nuorten vaikuttajien 
tapaamisissa käsitellään 
moninaisuutta ja yhden 
vertaisuutta. 

koko vuosi toiminnanjohtaja, tuottaja Toteutetut tapaamiset 

Kaikissa alueen tapahtumissa ja 
muissa tilaisuuksissa 
noudatetaan turvallisemman 
tilan periaatteita. 

koko vuosi työntekijät Turvallisemman tilan 
periaatteet käydään 
läpi tilaisuuksien 
alkaessa. 

 

Tavoite: Tavoite: Nuorisoseurantalojen tunnettuus ja käyttöaste kasvaa 

Toimenpiteet Aikataulu  Vastuu Mittarit  

Keskusseuran yleiset kokoukset 
järjestetään 
Nuorisoseurantalolla. 
 

maaliskuu, 
lokakuu 

toiminnanjohtaja kokoukseen 
osallistuneiden määrä 

Alueen tapahtumia järjestetään 
Nuorisoseurantaloilla mm. 
Teatteribileet, Teatteriväen 
tapaaminen. 

koko vuosi toiminnanjohtaja, tuottaja toteutuneiden 
tapahtumien määrä 

Seuroille tiedotetaan 
seurantalojen 
korjausavustuksesta. 

syyskuu toiminnanjohtaja, 
toimistosihteeri 
 
 
 
 

apurahahakemusten 
määrä 

     
Tavoite: Vahvistamme jäsenseurojen toimintaedellytyksiä myös maaseudulla 

Toimenpiteet Aikataulu  Vastuu Mittarit  

Saimaan Nuorisoseurat hakee 
harrastuskerhotoiminnan 
avustusta Etelä-Suomen 
AVI:Lta, sekä koordinoi 
avustuksen käyttöä. 

 koko vuosi tuottaja harrastuskerhojen 
määrä, mukana 
olevien lasten ja 
nuorten määrä,  
seurojen määrä, 
ohjaajien määrä 

Järjestämme vähintään 7 Luova 
lava –leiriä yhteistyössä 
paikallisseurojen kanssa. 

5.-16.6. tuottaja, toiminnanjohtaja, 
toimistosihteeri, 
projektityöntekijä 

mukana olevien 
seurojen määrä, 
leiriläisten määrä, 
saatu palaute 



Avustamme ohjaajien 
rekrytoinnissa seurojen 
kerhotoimintaan. 

koko vuosi tuottaja työllistyneiden 
ohjaajien määrä, 
kerhojen määrä 

 

2. Yhteistyön kartoittaminen ja lisääminen sekä osaamisen jakaminen 
 

Tavoite: Vahvistamme olemassa olevia kumppanuuksia 

Toimenpiteet Aikataulu  Vastuu Mittarit  
  

Olemme mukana Etelä-Karjalan 
kumppanuuspöydän toiminnassa. 

kokko vuosi  
  
  

 toiminnanjohtaja 
  
 

Kokousten määrä ja 
niihin osallistuminen 

Teemme yhteistyötä kaupunkien 
nuoriso- ja kulttuuripalvelujen, 
sekä alueella toimivien yhteisöjen 
kanssa. 

  koko vuosi toiminnanjohtaja, 
tuottaja  

kumppanuuksien määrä 

Toiminnanjohtaja kuuluu 
järjestön tanssin ja tapahtumien, 
sekä seuratoiminnan 
verkostoihin. Tuottaja on mukana 
teatterin verkostossa. 

koko vuosi toiminnanjohtaja, 
tuottaja 

verkostojen kokousten 
määrä, osallistuminen 
kokouksiin 

 
 

      

 Tavoite: Haemme uusia yhteistyökumppaneita 

Toimenpiteet 
  

Aikataulu  Vastuu Mittarit  

Uusien yhteistyökumppanien 
kartoittaminen 

 

koko vuosi 
 

työntekijät ja 

johtokunta 

Uusien yhteistyötahojen 
määrä. 

 

Tavoite: Vahvistamme strategisten tavoitteidemme saavuttamista kansainvälisen yhteistyön 

kautta. 

Toimenpiteet 
  

Aikataulu  Vastuu  Mittarit  

Tiedotamme Nuoren Kulttuurin 
kansainvälisistä matka-
avustuksesta. 
 

hakuaikojen 
mukaan 

toiminnanjohtaja hakemusten määrä 

Kannustamme nuoria vaikuttajia 
osallistumaan kv- vaihtoihin. 

koko vuosi toiminnanjohtaja, 

tuottaja  

 

osallistuneiden määrä 

 



3. Kestävä kehitys ja hyvinvointi nuorisoseuroissa 

Tavoite: Lisäämme jäsenseurojen luottamushenkilöiden jaksamista  

Toimenpiteet 
  

Aikataulu  Vastuu  Mittarit  

Teemme seurakäyntejä. 
Jokaiseen seuraan ollaan vuoden 
aikana yhteydessä jollakin tavalla 
(s-posti, puhelu, käynti, juhlat …) 
 

koko vuosi 

 
 
 
 
 
 

työntekijät, johtokunta 

 

 

 

 

 

seurakäyntien ja muiden 
tapaamisten määrä 
 
 
 

Palkitsemme alueelta vuoden 
nuorisoseuran, vuoden ohjaajan 
ja vuoden nuorisoseuralaisen. 
 
Valinnat julkaistaan alueen 
Nuorisoseurafoorumissa. 

4.2. toiminnanjohtaja, 
johtokunta 

 

saatujen ehdotusten 
määrä 

Osallistumme valtakunnalliseen 
seurakäyntipäivään. 

16.9. toiminnanjohtaja seurakäynnin 
toteutuminen, 
osallistuneiden määrä 

 

Tavoite: Nuorisoseurakentän hiilijalanjälki pienenee toimintavuoden aikana  

Toimenpiteet 
  

Aikataulu  Vastuu  Mittarit  

Omat tapahtumat järjestetään 
mahdollisimman ekologisesti, 
mm. karsitaan 
kertakäyttöastioiden käyttöä. 
 

koko vuosi 

 
työntekijät, johtokunta tapahtumien ekologinen 

toteutuminen 

Toimistolla kierrätetään kaikki 
jätteet. 
 

koko vuosi työntekijät  

 

Toimistolla on astiat eri 
jätteille. 

Kannustetaan seurojen jäseniä 
osallistumaan kestävän 
kehityksen webinaareihin, ja 
kiinnittämään huomiota 
kierrättämiseen. 

koko vuosi toiminnanjohtaja webinaareihin 
osallistuneiden määrä. 

 

 

 

 

 



4. Hyvä ja laadukas ohjaajuus  

Tavoite: Selvitämme seurojen ohjaajatilanne sekä tuemme ohjaajien rekrytoinnissa 

Toimenpiteet 
  

Aikataulu  Vastuu  Mittarit  

Tuemme seuroja ohjaajien 
rekrytoinnissa. 

koko vuosi toiminnanjohtaja, 

tuottaja 

 

 

ohjaajien määrä, 
kerhojen määrä, 
kesäteattereiden määrä 
 

Järjestämme ohjaajille vuoden 
aikana kaksi livetapaamista ja 
kaksi teams –tapaamista. 
 
 
 
Välitämme alueen ohjaajille liiton 
laatimat ohjaajatiedotteet, ja 
lisäämme niihin alueen 
ajankohtaiset asiat. 

livenä 15.4. 
ja 14.10 ja 
verkossa 
tammikuu, 
syyskuu 
 
 
koko vuosi 

tuottaja 

 

 

 

 

tuottaja, 

toimistosihteeri 

 

osallistuneiden ohjaajien 
määrä, saatu palaute 
 
 
 
 
välitettyjen tiedotteiden 
määrä, ohjaajien määrä 

Pidämme yllä alueellista 
ohjaajarekisteriä. 

koko vuosi tuottaja rekisterissä olevien 
ohjaajien määrä 

 

Tavoite: Mahdollistamme monimuotoiset ohjaajien työsuhteet seuroissa 

Toimenpiteet 
  

Aikataulu  Vastuu  Mittarit  

Avustamme seuroja tarvittaessa 
palkanmaksussa. 
 

koko vuosi 

 
toiminnanjohtaja maksettujen palkkojen 

määrä 

 

5. Harrastaminen ja vapaaehtoistoiminta kuuluvat kaikille  
 

Tavoite: Lisäämme nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja -osaamista 

Toimenpiteet 
  

Aikataulu  Vastuu  Mittarit  

Saimaan Nuoret vaikuttajat –
ryhmä jatkaa toimintaansa 
hankkeen loppuun asti. 

- aluetapaaminen 
- valtakunnallinen 

tapaaminen 
 

 
 
 
11.-12.2.  
26.-28.5. 

toiminnanjohtaja, 

tuottaja 

Mukana olevien nuorten 
määrä. 

Uuden Nuoret vaikuttajat –
ryhmän rekrytointi, mikäli 
sellainen käynnistetään syksyllä 
2023. 

- aluetapaamiset 

syyskausi 
2023 

toiminnanjohtaja, 

tuottaja 

Mukaan saatujen nuorten 
määrä. 



Tuetaan alueella toteutettavan 
Dynamo –hankkeen toimintaa. 

hankkeen 
kesto 

toiminnanjohtaja Hankkeen aikana 
käynnistetty toiminta ja 
sen jatkuvuus. 

Mahdollistamme nuorten Avartti 
–toiminnan alueella. 

koko vuosi tuottaja Avartti –toiminnanssa 
mukana olevien määrä. 
 

Nuorten solidaarisuus –hankkeen 
käynnistäminen Pieksämäellä 
mikäli hankkeelle saadaan 
rahoitus. 

tammikuu toiminnanjohtaja  
Dynamo –hankkeen 
hankepäällikkö 

Hankkeen aikana tehty 
toiminta. 

 

Tavoite: Kasvatamme nuorisoseurojen toimintaryhmien ja harrastajien määrää 

Toimenpiteet 
  

Aikataulu  Vastuu  Mittarit  

Tiedotamme seuroille 
työkalupakin sisällöstä mm. 
valmiista tiedotepohjista ja 
erilaisista materiaaleista. 
 

koko vuosi 

 
toiminnanjohtaja, 

tuottaja 

tiedotteiden määrä, 
harrastajien määrä 

Avustamme ohjaajien 
rekrytoinnissa seurojen 
kerhotoimintaan. 

koko vuosi tuottaja, 

toiminnanjohtaja  

 

käynnistyneiden kerhojen 
määrä, kerholaisten 
määrä 

Annamme seuroille ohjausapua 
mahdollisuuksien mukaan. 

koko vuosi tuottaja, 
toiminnanjohtaja 
 
 

kerholaisten määrä, 
ohjattavien ryhmien 
määrä 

 

Tavoite: Tuemme nuorisoseurajärjestön vapaaehtoistoiminnan kehittymistä 

Toimenpiteet 
  

Aikataulu  Vastuu  Mittarit  

Tarjoamme Kalenoissa 
talkootehtäviä ja –koulutusta. 
 

8.-11.6. 

 
toiminnanjohtaja talkoolaisten 

määrä/riittävyys 

Tarjoamme nuorille 
talkootehtäviä omissa 
tapahtumissamme mm. 
Teatterimetakassa ja 
Tanssikimarassa. 
 

18.-19.11. toiminnanjohtaja, 

tuottaja 

 

talkoolaisten määrä 

Tiedotamme seuroille 
vapaaehtoistoiminnan 
webinareista ja muista 
koulutuksista. 

koko vuosi toiminnanjohtaja, 
toimistosihteeri 

osallistuneiden määrä 



Järjestämme yhteistyössä 
seurojen kanssa 
järjestyksenvalvojan 
kertauskurssin. 

kevät toiminnanjohtaja kurssilaisten määrä 

 
6. Vahvistamme harrastajien yhteisöllisyyttä tapahtumiemme kautta 

 

Tavoite: Järjestämme harrastustoimintaa tukevia koulutuksia ja tapahtumia 

Toimenpiteet 
  

Aikataulu  Vastuu  Mittarit  

Järjestämme kaikille 
harrastuslajeille yhteisen messu-
/katselmustapahtuman, jonne 
ryhmät voivat tuoda omia 
esityksiään, teemalla 
Nuorisoseuratoiminta näkyväksi. 
 

25.3. 

 
tuottaja, 

toiminnanjohtaja 

tapahtumaan 
osallistuvien määrä, saatu 
palaute 

Järjestämme lasten ja nuorten 
Teatteribileet Lemillä. 
 
 

18.5. tuottaja  

 

tapahtumaan 
osallistuvien määrä, saatu 
palaute 

Järjestämme kaikille halukkaille 
18 + -vuotiaille (ohjaajat, 
harrastajat, vapaaehtoiset) 
yhteisen viikonlopputapahtuman, 
joka sisältää koulutusta, 
kohtaamisia ja innostamista. 
 

9.-10.9. tuottaja, 
toiminnanjohtaja 

tapahtumaan 
osallistuvien määrä, saatu 
palaute 

Järjestämme lasten ja nuorten 
Tanssikimara- ja Teatterimetakka 
–tapahtumat. 

18.-19.11. tuottaja, 
toiminnanjohtaja 

tapahtumiin osallistuvien 
määrä, saatu palaute 

 

Tavoite: Alueemme harrastajat osallistuvat valtakunnallisiin tapahtumiin ja koulutuksiin. 

Toimenpiteet 
  

Aikataulu  Vastuu  Mittarit  

Järjestämme matkan Folklandia –
risteilylle. 
 

13.-14.1. 

 
toiminnanjohtaja osallistuneiden määrä 

Kannustamme nuorten 
teatteriryhmiä osallistumaan 
Ramppikuume –tapahtumaan. 

21.-23.4. tuottaja osallistuneiden ryhmien 
määrä 

Kannustamme nuorten ryhmiä 
osallistumaan Nuori Kulttuuri –
festareille Kuopiossa. 

26.-27.5. tuottaja, 

toiminnanjohtaja 

osallistuneiden määrä 



Järjestämme Kalenat yhdessä 
Suomen Nuorisoseurojen kanssa. 
 
Vastaamme tapahtuman 
käytännön järjestelyistä, sekä 
osallistumme tapahtuman 
sisällön tuottamiseen. 
 
Vastaamme 
järjestelytoimikunnan 
työskentelystä ja talkooväen 
rekrytoinnista. 
 
Toiminnanjohtaja kuuluu 
Kalenoiden ohjausryhmään, 
tuotantotiimiin ja 
järjestelytiimiin, ja tuottaja 
ohjelmatoimikuntaan. 
Toimistosihteeri on mukana 
tapahtuman tiedotuksessa ja 
markkinoinnissa. 
 
Valitsemme johtokunnasta 
edustajat tapahtuman 
järjestelytoimikuntaan. 
 

kevät 2023 + 
8.-11.6. 

toiminnanjohtaja, 

tuottaja, 

toimistosihteeri 

 

osallistujamäärä, 
talkoolaisten määrä, 
saatu palaute 

Tiedotamme ja kannustamme 
teatteriryhmiä osallistumaan 
harrastajateatterikesään. 

18.-20.8. tuottaja, 
toimistosihteeri 

hakeneiden ja 
osallistuneiden ryhmien 
määrä 

Alueen kansantanssijat 
osallistuvat Tanssimaniaan ja 
Dääns –leirille. 

29.9.-1.10. toiminnanjohtaja osallistuneiden määrä 

 

7. Hallinto ja henkilöstö  
 
Tavoite: Saimaan Nuorisoseurojen hallinto ja työntekijät vastaavat alueen aktiivisesta 
toiminnasta. 
 

Toimenpiteet Aikataulu  Vastuu Mittarit  
  

Saimaan Nuoriseuroilla on 
johtokunta, johon kuuluu 
puheenjohtaja, 8 varsinaista 
jäsentä ja 2 varajäsentä. 
 
Puolet johtokunnan jäsenistä on 
vuosittain erovuorossa. 

koko vuosi toiminnanjohtaja, 
johtokunta 

kokouksiin osallistuminen 
 
 



Pidämme kevätkokouksen 
maaliskuussa ja syyskokouksen 
lokakuussa. 
 
 

maaliskuu, 
lokakuu 

toiminnanjohtaja kokouksiin 
osallistuneiden määrä 
 

Järjestämme suunnittelupäivän, 
jonka aikana johtokunta 
suunnittelee seuraavan vuoden 
toimintaa. 

syyskuu toiminnanjohtaja suunnittelupäivään 
osallistuneiden määrä 
 
 

Johtokunta pitää vuoden aikana 
kuusi kokousta. 

koko vuosi toiminnanjohtaja, 
puheenjohtaja 

kokouksiin osallistuminen 
 
 

Saimaan Nuorisoseuroilla 
työskentelee vuonna 2023 
kokoaikainen toiminnanjohtaja, 
osa-aikainen tuottaja ja 
oppisopimuksella osa-aikainen 
toimistosihteeri. 

 koko vuosi johtokunta työntekijäresurssien 
säilyminen 
 
 

Palkkaamme kevätkaudella 
projektityöntekijän vastaamaan 
kesän 2023 Luova lava –
leiritoiminnasta. 

maaliskuu toiminnanjohtaja työntekijä palkattu, 
leirien määrä 

Tarjoamme opiskelijoille 
harjoittelupaikkoja ja 
kesätyöpaikkoja nuorille. 

koko vuosi toiminnanjohtaja työllistyneiden määrä 

 
8. Talous ja varainhankinta 

Tavoite: Keskusseuran talous on tasapainossa ja mahdollistaa alueen toiminnan. 

Toimenpiteet Aikataulu  Vastuu Mittarit  
  

Syyskokouksessa 2022 nostetut 
jäsenmaksut turvaavat alueellista 
toimintaa. 
 
Jäsenmaksut laskutetaan maalis-
huhtikuussa. 

koko vuosi toiminnanjohtaja jäsenten määrä, 
jäsenmaksutuottojen 
määrä 
 

Haemme aktiivisesti rahoitusta eri 
rahastoilta ja säätiöiltä. 

koko vuosi toiminnanjohtaja saadut apurahat 
 

Saimaan Nuorisoseurojen 
omistamat kaksi asuinhuoneistoa 
ovat vuokrattuna koko vuoden. 

koko vuosi toiminnanjohtaja saadut vuokratuotot 
 
 

Keskusseura toimii omissa 
toimitiloissa.  

koko vuosi toiminnanjohtaja, 
johtokunta 

 
 
 

Vuodelle 2023 on haettu 
valtionapua Suomen 
Nuorisoseurat ry:n kautta 
50 000€. 

 toiminnanjohtaja saatu valtionapu 
 
 

 



9. Viestintä ja vaikuttaminen  

Tavoite: Tiedotamme aktiivisesti toiminnastamme ja pidämme sosiaalisen median kanavamme 
ajan tasalla. 
 

Toimenpiteet Aikataulu  Vastuu Mittarit  
  

Viestimme järjestön 
eduskuntavaalitavoitteista 

kevät  toiminnanjohtaja, 
toimistosihteeri 

mediaosumien määrä, 
tiedotteiden määrä 
 

Lähetämme seuroille vähintään 
kuusi seuratiedotetta vuodessa. 
 
Tiedote lähetetään myös Kymen 
alueen seuroille. 

koko vuosi toimistosihteeri, 
toiminnanjohtaja 

tiedotteiden määrä, 
tiedotteen saajien määrä 
 

Lähetämme Saimaan 
Nuorisoseuran toiminta-alueen 
teatteritoimijoille 
teatteritiedotteen noin 
kuukauden välein. 

koko vuosi tuottaja tiedotteiden määrä, 
tiedotteen saajien määrä 

Viestimme aktiivisesti 
toiminnastamme nettisivuilla, ja 
sosiaalisen median kanavissa. 

koko vuosi toimistosihteeri postausten määrä, 
tykkäysten määrä 
 
 

Olemme aktiivisesti yhteydessä 
alueen mediaan. 

koko vuosi toimistosihteeri, 
tuottaja, 
toiminnanjohtaja 

mediaosumien määrä 
 
 

Julkaisemme tarvittaessa Teatteria 
–esitteen. 

kevät  toimistosihteeri, 
tuottaja 

esitteiden määrä, mukana 
olevien tahojen määrä 
 
 

 

 

 

  


