
NUORISOSEURAT 2030 –
STRATEGIA 

Kolmivuotisohjelma 2022-2024

Nuorisoseurakokous 9.-10.10.2021



STRATEGIAPROSESSI
• Strategiatyöryhmän rekrytointi kevät-kesä 2020: johtoryhmä +, hallituksen ja valtuuston edustus, avoin haku 

• Työpajat (SWOT) jäsenille aluefoorumeissa, harrastusalojen kokoontumisissa, hallituksen ja valtuuston 
kokouksissa sekä Nuorille Vaikuttajille, jäsenkysely lokakuussa

• Työryhmän 1. kokous syyskuussa 2020: yhteiskunnallinen kuva (PESTE)

• Työryhmän 2. kokous marraskuussa 2020: työpajojen ja jäsenkyselyn annin analysointia

• Työryhmän 3. kokous tammikuussa 2021: vision ja mission muotoilua 

• Työryhmän 4. kokous maaliskuussa 2021: vision ja mission muotoilua, strategisten tavoitteiden ja kriittisten 
menestystekijöiden pohdintaa, kärkenä myös ”miten erotumme muista”

• Palvelumuotoilun maisteriopiskelijoiden ryhmä mukaan huhtikuun alussa 

• Työryhmän 5.kokous huhtikuussa 2021: Palvelumuotoilijat esittelivät havaintonsa työstämme tähän asti, 
benchmarkit ja KWL – menetelmällä tehdyt havainnot, yhteistä keskustelua + ensimmäiset canvakset, jossa 
strategiahahmotelmaa  -> ensimmäinen strategiahahmotelma näiden synteesinä  

• Työryhmän 5. kokous toukokuussa 2021: palvelumuotoilijoiden terveiset nuorten työpajasta + ehdotukset 
strategiaan -> havaintojen ja ensimmäisen hahmotelman kolme eri synteesiä ->  lopullisen 1. luonnoksen 
viilaus

• Strategialuonnos kommenteille hallitukseen 28.5. ja valtuustoon 29.5. -> seuraava luonnos ja 
kolmivuotisohjelma niiden pohjalta

• Strategiatyöryhmän viimeinen kokous 14.9. -> strategialuonnoksen viilaus -> hyväksyttäväksi hallitukseen 
17.9. -> hyväksyttäväksi nuorisoseurakokoukseen 9.-10.10. 



STRATEGIATYÖRYHMÄN KOKOONPANO

• Prosessin vetäjänä toimi pääsihteeri Annina Laaksonen 

• Hallituksen nimeämä työryhmä: Lauri Haltsonen ja Jaana Inkiläinen 
(hallitus), Tuomas Koivuniemi ja Ira Korkala (valtuusto), Hannu Ala-
Sankola, Iija Filén, Jukka Heinämäki, Pasi Saarinen, Joonas Pokkinen, 
Henna Liiri-Turunen (2/2021 asti), Riina Kylmälahti, Jussi Salmi, 
Jaana Kari (2021 alusta) sekä Timo Nevanperä, Riina Kuukasjärvi, 
Jaakko Viitala, Osmo Hakosalo sekä Tomi Härmä



YHTEISKUNNAN KUVA

• Järjestömme – kuten kaikkien muidenkin - toimintaan vaikuttaa merkittävästi 
muutokset toimintaympäristössä sekä tulevaisuuden megatrendit. 

• Yksi keskeisimmistä 2020-luvun yhteiskunnallisista muutoksista on ollut 
koronaviruspandemia, jonka vaikutukset näkyvät monella tavalla pitkin 
vuosikymmentä. 

• Eriarvoisuuden kasvu, talouden epävakaus sekä ihmisten vapaa-aikatottumusten 
muutos vaikuttavat potentiaalisesti myös nuorisoseuratoiminnassa. 
Samanaikaisesti ihmiset kaipaavat kuulumista yhteisöön entistä enemmän. 

• Etätyön yleistymisen myötä ihmiset ovat myös monipaikkaistuneet, joka 
tarkoittaa esimerkiksi ajan viettämistä loma-asunnolla entistä enemmän. 
Huomionarvoista on toki myös se, että järjestö-ja harrastustoimijat kilpailevat 
entistä enemmän ihmisten vapaa-ajasta esimerkiksi suoratoistopalveluiden ja 
muiden digitaalisten ajanviettotapojen kanssa.



VAHVUUDET

• Arvopohja

• Osaavat ja sitoutuneet ohjaajat ja vapaaehtoistoimijat ympäri Suomen

• Vankka historia ja vahva tarina: toiminnallemme on edelleen 
yhteiskunnassamme tilausta. 

• Toiminnan voima on paikallisissa nuorisoseuroissa ja laajassa 
seurantaloverkostossa. 

• Työssä korostuu niin laaja-alainen kulttuurinen nuorisotyö esimerkiksi 
teatterin, tanssin ja sirkuksen saralla sekä kulttuuriperintötyö niin 
seurantalojen kuin kansanperinteen kuten kansantanssin ja kansanmusiikin 
osalta. 



HEIKKOUDET

• Vanhanaikaisen oloinen brändi

• Järjestön yllättävän vähäinen tunnettuus

• Vapaaehtoisten sekä osaavien ohjaajien vähyys joillain alueilla

• Rahoituksen epävakaus. 



MAHDOLLISUUDET 
• Uudet yhteistyökumppanuudet

• Poikkitaiteellinen yhteistyö eri harrastuslajien kesken

• Digitaaliset tapahtumat ja muut digitaaliset toimintatavat

• Kansanperinnetyön ”uusi tuleminen” 

• Ihmisten kaipuu turvallisten yhteisöjen pariin

• Nuorisoseurojen toimintakonseptit ovat saaneet paljon kiitosta, joten uusien konseptien kautta 
voidaan tavoittaa uusia harrastajia ja vapaaehtoisia mukaan toimintaan. 

• Suomen harrastamisen malli tarjoaa oivalliset puitteet kouluyhteistyöhön myös kulttuurisen 
harrastustoiminnan saralla. 

• Koronapandemian jälkeisessä jälleenrakennusvaiheessa meitä kaikkia tarvitaan, jotta ihmisille 
voidaan tarjota mielekästä tekemistä ja merkityksellisiä yhteisöjä. 

• Seurantalot voivat toimia oman alueensa kansalais- ja harrastustoiminnan sekä erilaisten 
palveluiden keskuksina. 

• Nuorisoseurat saattavat olla monella paikkakunnilla ainoita järjestötoimijoita, jotka tavoittavat 
eri-ikäisiä ihmisiä toimintaansa. 



UHAT

• Väestönmuutos (nuoret ovat tulevaisuudessa vähemmistö)

• Kaupungistuminen sekä sitä kautta toimijoiden määrän väheneminen.



VISIO 2030

Nuorisoseurayhteisö on vastuullinen ja mukaan ottava, 
yhteisöjen tulevaisuuden rakentaja.   



STRATEGIA 2030
Luonnos Nuorisoseurakokoukselle 9.-10.10.2021



TOIMINTA-AJATUKSEMME ELI MISSIOMME

Luomme osallistumisen ja onnistumisen kokemuksia. 
Moninaisella nuorisoseurapolulla on turvallista kasvaa 

ja harrastaa.



ARVOMME

• Järjestön keskeisiä arvoja ovat osallisuus, yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus ja 
moninaisuus. 

• Osallisuus tarkoittaa nuorisoseurassa yhteisöön kuulumista ja mukanaoloa. 
Jokainen voi vaikuttaa tekemiseen ja osallistua omalla panoksellaan.

• Nuorisoseurassa kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia. Toiminta on avointa ja 
arvostavaa, ja siihen on helppo tulla mukaan. 

• Arvostamme moninaisuutta, ja jokainen voi tulla mukaan sellaisena kuin 
on. Meidän toiminnassamme kaikilla on hyvä ja turvallista olla. 

• Yhteisöllisyys on yhdessä toimimista ja tekemisen riemua. Siihen kuuluvat 
vuorovaikutus ja yhteenkuuluvuus sekä yhteiset kokemukset. Yhteisömme 
ovat mukaan ottavia ja turvallisia. 



MISTÄ MEIDÄT TUNNETAAN? 
• Liikumme, liikutamme ja liikutumme: meillä harrastetaan monipuolisesti.

• Tuemme luovuutta: eri kulttuurimuotojen, kuten tanssin, teatterin ja sirkuksen, harrastaminen on 
toimintamme keskiössä. Meillä harrastetaan myös yhteisöllistä liikuntaa. 

• Hyvinvointia harrastuksista: meille lapset, nuoret ja aikuiset haluavat tulla mukaan. 

• Osaavat ohjaajat ja vapaaehtoiset luovat laadukasta harrastustoimintaa ja turvallisia yhteisöjä. 

• Hyvinvoivat nuorisoseurat vahvistavat paikallisyhteisöjä. Toiminnan lähtökohtana ovat ympäristölle, 
taloudelle ja terveydelle kestävät valinnat. 

• Kulttuuriperintö kantaa: teemme näkyväksi aineetonta kulttuuriperintöä, kuten kansantanssia ja -
musiikkia, sekä aineellista kulttuuriperintöä, kuten nuorisoseurantaloja ja kansallispukuja.

• Nuorisoseurat on tunnettu ja tunnustettu yhteisöllisyyden lipunkantaja ja ylisukupolvisen toiminnan 
järjestäjä. 

• Osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun: Nuorisoseurat tunnetaan aktiivisesta yhteiskunnan 
rakentamisesta ja sivistyksen sekä elinikäisen kasvun edistämisestä. 

• Olemme Suomen suurin yhteisöllisten tapahtumien järjestäjä. Tapahtumamme ovat vastuullisesti 
järjestettyjä ja noudattavat kestävän kehityksen periaatteita. 

• Järjestön ylläpitämä oppilaitos Suomen Nuoriso-opisto on valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus. 
Ammatillisten opintojen lisäksi Paukkula kehittää toimialaa ja tarjoaa monipuolista täydennyskoulutusta.



STRATEGISET TAVOITTEET

• Paluu kansanliikkeeksi: Jäsenten ja harrastajien määrä nousee; myös ”virtaavat” jäsenet ovat tervetulleita mukaan 
toimintaan. Toiminta tavoittaa yhä moninaisemman joukon ihmisiä, joita arvomme ja toimintamme puhuttelevat. 

• Nuoret haluavat tulla mukaan: nuorisoseurojen toiminta ympäri Suomen kiinnostaa nuoria ja he haluavat olla mukana. 
Lisäämme mahdollisuuksia nuorten alueelliselle, valtakunnalliselle ja kansainväliselle verkostoitumiselle.

• Itsekasvatus ja osaamisen tunnistaminen: Nuorisoseuroissa kasvatetaan taitoja itsekasvatuksen hengessä. Yhteisöllisessä 
taide- ja kulttuurikasvatuksessa kertynyt osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. 

• Yhteisöllisen kulttuurityön kehittäminen: kehitämme moninaisia toimintakonsepteja yhdessä kohderyhmiemme kanssa. 
Jäsenseurat voivat hyödyntää konsepteja toiminnassaan osana jäsenyyttään nuorisoseuraliikkeessä. 

• Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen: varmistamme vaikuttamistyömme ja toimintakonseptiemme kautta, että 
kaikilla lapsilla ja nuorilla ympäri Suomen olisi mahdollisuus laadukkaaseen harrastamiseen. 

• Ylisukupolvisen toiminnan kannatteleminen: nuorisoseurapolulla voi jatkaa eri tavoin myös lapsuus- ja nuoruusvuosien 
jälkeen. Tarjoamme vapaaehtoistoiminnan lisäksi aikuisten harrastustoimintaa myös uusille osallistujille. 

• Olemme haluttu rahoituskohde: innovatiivinen toimintamme lisää hyvinvointia ja sitä on kannattavaa rahoittaa ja tukea.

• Olemme haluttu yhteistyökumppani: teemme laajasti yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa paikallisesti, 
valtakunnallisesti että kansainvälisesti. 

• Vastuullinen työnantaja: Nuorisoseuratoiminnassa hankittu osaaminen tukee mm. vapaaehtoisten sekä ohjaajien 
ammatillista kehittymistä. Nuorisoseurat tunnetaan vastuullisena ja haluttuna harjoittelu- ja työpaikkana.

• Kestävä kehitys on nuorisoseuratoiminnan keskiössä: Vastuullisuus ja ilmastovaikutusten huomiointi läpileikkaa kaiken 
toiminnan paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. 



KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT
• Arvopohja näkyy toiminnassa konkreettisina toimina ja ohjeina.

• Hyvinvoivat seurat: työmme keskiössä on varmistaa kaikki mahdollinen tuki paikallisseuroille niin seuratoiminnan, 
harrastustoiminnan kuin eri harrastuslajien kehittämisen ja tukemisen osalta.

• Laadukas harrastustoiminta: kehitämme olemassa olevia toimintakonsepteja sekä uusia toimintamuotoja yhdessä. Opimme 
yhdessä: ohjaajat ja toimintaa järjestävät seurat saavat tukea sekä toisiltaan että luottamus- ja toimihenkilöiltä. Osaavat ja 
innostavat toimijat ovat nuorisoseuroille tärkeää pääomaa. Toimijoiden perehdytykseen, tukemiseen ja koulutukseen panostetaan
suunnitelmallisesti. 

• Nuorisoseurantalot: Nuorisoseurantalot tunnetaan ja ne näkyvät maisemassamme. Hyvässä kunnossa olevat talot ovat merkittävä 
resurssi toiminnallemme. Nuorisoseurantalo on rakennuksen lisäksi muotoutuva ajatus tai alusta erilaisille tapahtumille ja 
toiminnoille.

• Yhteisölliset tapahtumat: Olemme suurin yhteisöllisten tapahtumien järjestäjä maassamme. Tapahtumat tuovat toimintaamme 
näkyväksi. Tapahtumat tarjoavat onnistumisen kokemuksia.

• Ihmislähtöinen, rohkea kehittäminen ja kokeilu: Kehitämme toimintaamme rohkeasti ja pitkäjänteisesti kokeillen, jäsenistön ja 
harrastajien ääntä vahvasti kuunnellen. Otamme huomioon muutkin kohderyhmät eli tulevat/potentiaaliset nuorisoseuralaiset

• Teemme nuorisoseurapolut näkyviksi: kuvaamme eri osallistumisen muotoja ikäryhmittäin. Nuorisoseurat tarjoavat mielekkäitä ja 
selkeitä vapaaehtoistehtäviä ja työtehtäviä. Polku mukaan tulemiseen on selkeä ja kannustava.

• Vakaa ja tasapainoinen talous: rahoituspohja on laaja ja se mahdollistaa yhdenvertaiset palvelut jäsenseuroille

• Nuorisoseuratoiminta tunnetaan: Toiminta saa näkyvyyttä ja se tunnetaan eri puolilla Suomea.

• Vastuullisuus: kaikki toimintamme noudattaa kestävän kehityksen periaatteita. Pyrimme aktiivisesti tekemään kaikesta 
nuorisoseuratoiminnasta hiilineutraalia kuluvan vuosikymmenen aikana. 



MITTARIT 



NUMEERISET MITTARIT

• Jäsenmäärän kehitys: Jäsenmäärän lisäksi mitataan eri-ikäisten 
harrastajien, toimijoiden ym. määriä ja vertaillaan niitä toisiinsa -> saadaan 
näkyviin myös eri ikäryhmien määrävaihtelut

• Harrastajien ja osallistujien määrä: kuinka laajalla alueella 
Nuorisoseuratoimintaa on ja missä pyritään järjestämään mm. 
harrastustoimintaa --> tällä mitataan väittämää ”kaikilla lapsilla ja nuorilla 
on mahdollisuus harrastamiseen ympäri Suomea? 

• Yhteistyökumppanien määrän mittaaminen vuositasolla

• Vastuullinen työnantaja - mittarit: työhyvinvointikyselyt, exit-kysely 
harjoittelijoille ja työllistetyille

• Järjestettyjen tapahtumien ja toimintaryhmien määrä 



LAADULLISET, TALOUDELLISET JA 
TUNNETTUUDEN MITTARIT 

Laadulliset mittarit: 

• Harrastaminen tuottaa hyvinvointia niin yksilölle kuin yhteisölle 

• Nuorisoseuratoiminnassa opitaan uusia taitoja 

• Nuorisoseurassa jokaisella toimijalla on kavereita 
• kyselyt jäsenseuroille ja harrastajille, koulutusten ja tapahtumien palautekyselyt

• Nuorisoseurat on hyvä yhteistyökumppani
• palautekysely yhteistyökumppaneille

Taloudelliset mittarit: 

• Rahoituspohjan laajeneminen (seurataan vuosittain) 

Tunnettuuden mittarit: 

• Vuonna 2030 nuorisoseuraliike tunnistetaan ja tunnustetaan 
brändiattribuuteistaan (”mistä meidät tunnetaan”)



KOLMIVUOTISOHJELMA 
2022-2024

Luonnos Nuorisoseurakokoukselle 9.-10.10. 2021



1. TULEVAISUUDEN YHTEISÖ JA YHTEISÖ 
TULEVAISUUDESSA

• Vahvistetaan seurojen (harrastajien ja ohjaajien) elinvoimaisuutta ja tuetaan koronasta toipumista. Kerrataan 
opit koronakriisin ajalta tulevaisuuden kriisien varalle.

• Turvataan toiminnan resurssit: jäsenseurat saavat tarvitsemaansa tukea sen ansiosta. Paikallisseurojen ja 
niiden toimijoiden monimuotoisuus on työn keskiössä.  

• Monipuoliset organisoitumisen ja tekemisen mallit: mitä esimerkiksi virtaava jäsenyys tarkoittaa 
konkreettisesti. 

• Turvallinen yhteisö, jossa voi kasvaa: Seurat rakentavat kansalaisyhteiskuntaa, joka on mukaan ottava ja 
osallistava. Onnistumisen kokemukset ovat mahdollisia kaiken ikäisille alueesta riippumatta. 

• Tarjoamme työllistämismahdollisuuksia työelämän ulkopuolella oleville nuorille ja muille henkilöille, ja 
tuemme heidän jatkopolkujensa löytämistä.

• Vahvistamme ylisukupolvista toimintaa nuorisoseurapolkuja kuvaamalla. 

• Vahvistamme yhteisöllisen työn osaamista kansainvälisen yhteistyön kautta

• Nuorisoseuratoiminnan kestävän kehityksen periaatteet päivitetään ja toiminnan ilmastovaikutukset otetaan 
huomioon. Nuorisoseuratoiminnassa pyritään aktiivisesti hiilijalanjäljen pienentämiseen niin paikallisesti 
kuin valtakunnallisesti.



2. MONINAISUUS JA MUKAANOTTAMINEN 
NUORISOSEUROISSA

• Kuvataan, mitä moninaisuus ja mukaan ottaminen tarkoittavat 
nuorisoseuroissa: osaamisen kartuttaminen, yhteiset turvallisemman 
tilan pelisäännöt ja toiminnot

• Toivotetaan tervetulleiksi uusia harrastajia ja toimijoita ja kehitetään 
harrastustoimintaa eri puolilla Suomea, ml. etäharrastamisen 
laajentaminen

• Vahvistetaan yhteisölähtöistä toimintaa: mukaan voi tulla 
ehdottamaan uutta toimintaa, jota kautta uudet toimijat pääsevät 
mukaan 

• Opimme lisää aiheesta kansainvälisen yhteistyön kautta



3. TOIMINNAN KIRJO ESIIN 

• Nostetaan harrastamisen ja seuratoiminnan kirjo esiin ja opitaan 
toinen toisiltamme. Jaetaan hyviä ideoita seura-ja 
harrastustoiminnasta eri puolilta Suomea 

• Nuorisotyöllisen otteen vahvistaminen mm. aktiivisen 
kuntayhteistyön kautta

• Rekrytoidaan ja koulutetaan lisää ohjaajia harrastustoimintaan 
(ammatillista ja höntsää) ja tehdään yhteistyötä tämän tiimoilta 
muiden toimijoiden kanssa esimerkiksi yhteisten koulutusten myötä. 

• Mitataan ja tehdään näkyväksi eri-ikäisten harrastamisen ja 
osallistumismahdollisuuksien merkitystä



AAMUN TYÖRYHMIEN KYSYMYKSET 

Strategia: 

1) Millaisia ajatuksia strategia herättää? 

2) Mikä teitä erityisesti miellyttää? 

3) Mitä haluaisit vielä muuttaa?

4) Millainen yhteiskunnallinen toimija me olemme? Millainen pitäisi olla? 

5) Onko vision ja mission sanoitus riittävän ROHKEA ja MUKAANSATEMPAAVA?

Kolmivuotisohjelma: 

1) Millaisia ajatuksia kolmivuotisohjelma (=ensimmäinen strategiaa toteuttava 
ohjelma) herättää? 

2) Mitkä olisivat mielestänne tärkeimpiä toimenpiteitä kolmivuotisohjelman 
otsikoiden alle?



AAMUN TYÖRYHMIEN 
KOONNIT



RYHMÄ 1 (sihteeri: Jukka)
• Visio, strategia ja missio

• Miten strategia avautuu, miten runsaus pilkotaan ”keihään kärjiksi”
• Ihmisenä kasvaminen, turvallisessa ympäristössä myös epäonnistumisen kokemukset ovat 

tärkeitä 
• Palvelutuotannon roolin määritteleminen selkeämmin strategiaan (koulut ja nuorisopalvelut)
• Avoimia mahdollisuuksia osallistua harrastustoimintaan 
• Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden esille tuominen
• Yhteiskunnallinen merkitys: Meiltä pyydetään lausuntoja ja näkemyksiä nuorten hyvinvointiin 

liittyvissä kysymyksissä 

• Kolmivuotisohjelma 
• Kolmivuotisohjelma kaipaa konkreettisia toimenpiteitä, jotka kohtaavat seurojen toiminnan
• Harrastajan palvelupolun turvaaminen erityisesti uusissa toimintamuodoissa (esim. 

palvelutuotanto kouluille nuorisopalveluun).
• Hyvinvoinnin lisääminen ja ihmisten tuominen yhteen 
• Luodaan mahdollisuuksia kokoontumiseen ja toimimiseen yhdessä  



RYHMÄ 2 (sihteeri: Iija)

• Moninaisuus on hyvä arvo. Tämä tuo myös hyvin ilmi seurojen toiminnan 
moninaisuuden.

• Ylisukupolvisuus tarkoittaa yhdessä tekemistä. Ei ole tarpeen eroitella lasten ja 
aikuisten harrastuksia, vaan kaikki voivat harrastaa yhdessä --) Vahvistamme 
ylisukupolvisen toiminnan mahdollisuuksia.: Nuorisoseurapolulla voi jatkaa eri 
tavoin lapsuus- ja nuoruusvuosista aina vanhuuteen asti

• Paluu kansanliikkeeksi kuulostaa poliittiselta --) Olemme tulevaisuuteen katsova 
moderni kansanliike

• Visioehdotus: Nuorisoseurayhteisö on yhteisöjen tulevaisuuden rakentaja; 
vastuullinen ja mukaan ottava.

• Missioehdotus: Mahdollistamme osallistumisen ja onnistumisen kokemuksia. 
Moninaisella nuorisoseurapolulla on turvallista oppia ja kasvaa



RYHMÄ 3 (sihteeri: Pasi)

• Onko strategiset tavoitteet ja kriittiset menestystekijät missä järjestyksessä? Miksi 
vastuullisuuskysymykset ovat molemmissa viimeisinä, vaikka vastuullisuus on 
mukana myös visiossa?

• Mistä meidät tunnetaan?

• Lisätään kolmanneksi viimeiseen kohtaan sanat kulttuuriperintö ja 
hyvinvointi.

• Vision virkkeessä jotain vikaa, miettikää pilkun paikkaa.

• Missio on selkeä ja hyvä.

• Voisiko paikallisuus -termin lisätä johonkin kriittiseen menestystekijään?
• Sopii esimerkiksi kuudenteen tai seitsemänteen kohtaan.



RYHMÄ 4 (Joonas: "Kaikki mukaan")

• Ensimmäisä ajatuksia - tunnettuus: Vastaako se toiminnan volyymia? Tunteeko nuoret 
meidät toimintapaikkana?

• Mistä tunnetaan: A) Tuemme luovuutta - määritelläänkö millaista eli onko tarpeen 
luetella eri harrastusalat? B) SNO kirjaus strategiansa mukaiseksi.

• Menestystekijät: Järjestys - seura kaiken keskiössä. Myös yhteistyö seurojen välillä tärkeä 
näkökulma (liittyy myös kolmevuotisohjelmaan).

• Menestystekijät: Digitalisaatio - diginuorisotyö tätä päivää, miten strategiaan?

• Kolmevuotisohjelma - tärkeää saada strategia eloon!
• Osallisuus ja moninaisuus: koulutusta ohjaajille (tässä yhteistyö Paukkulan kanssa!) -> tarve saada 

sekä uusia ohjaajia koulutettua että mahdollisuus oppia uutta
• (Nuorten) osallisuus: konkreettinen toimintamalli/työkalu osallisuuden lisäämiseen vrt. 

Vapaaehtoiskorttipakka.
• Nuorten ääni kuuluviin -> omannnäköistä toimintaa -> toiminnan mukainen näkyvyys.

• Virtaava jäsenyys merkityksellistä, tässä aito kehittymisen paikka. Määrittely kuitenkin tärkeää!



RYHMÄ 5 (sihteeri: Tuija-Liisa)

• Strategia on ytimekäs, asiat on hyvin kiteytetty, toiminnan ydin tulee hyvin esiin.

• Moninaisuus on hyvä lisä arvoihin.

• Nuorisoseuroja ei tunneta riittävästi yhteiskunnallisena keskustelijana, on paljon ihmisiä jotka eivät tunne järjestöämme ollenkaan. 

• Visio koettiin mahdolliseksi, katse tulevaisuuteen on tärkeä. Helpommin lähestyttävä kuin edellisessä strategiassa.

• Kaikkien ikäluokkien esiin nostaminen, ja ylisukupolvisuus on hyvä asia. -> Kaikkien toiminta on yhtä arvokasta!

• Missio kertoo kertoo hyvin siitä, millaista toimintamme parhaimmillaan on.

Kolmivuotisohjelmaan:

• Osavat ohjaajat ovat toiminnan järjestämisessä avainasemassa. Toivotaan syventävää kouluttsta Knoppi-koulutuksen jälkeen eism. Nuorten ryhmien ohjaamisesta.

• Ohjaajien rekrytointi ei aina ole helppoa. Uusia toimijoita on vaikea löytää. Vinkkejä ja kannustusta tarvitaan

• Seuroissa harrastavat eivät välttämättä tiedä olevansa mukana nuorisoseuratoiminnassa. Koulutusta/työkaluja siihen miten kerron harrastajalle, mikä on nuorisoseura, ja miten se 
toimii/mitä siellä tehdään. (paikallisuus, alueellisuus, valtakunnallisuus)

• Paikallisseurojen toiminnan tukeminen on tärkein tehtävämme

• Seuojen hallinnon tukeminen ja uusien toimijoiden kouluttaminen on tärkeää.

• Tarvitaan tukea ja koulutusta varainhankintaan.

• Nuorten kysyminen eri tehtäviin tärkeää, henkilökohtaiset kontaktit ovat tärkeitä.

• Imagon kirkastaminen/freesaus on tärkeää.

• Meitä ei tunneta, toimintaamme ei tunneta tarpeeksi.

• Logo, nettisivut

• Nuoret mukaan tiedottamaan toiminnasta -> kanavat joissa nuoret toimivat



RYHMÄ 6 (sihteeri: Minna P)

• Strategian luettavuutta lisäisi arvojen aukikirjoitus samassa järjestyksessä kuin ne luetellaan alussa.

• Strategisten tavoitteiden "Kestävä kehitys on nuorisoseuratoiminnan keskiössä" herätti paikallisseuran näkökulmasta ihmetystä, 
mitä tämä tarkoittaa talottoman seuran näkökulmasta?

• Tunnettuuden mittarit? Pitäisikö olla Tunnettavuuden tai tunnistettavuuden mittarit?

• Paikallisseuran näkökulmasta haastetta strategiasta löytyy. Mutta näkyykö strategian jalkautus paikallistasolle asti.

• Strategiassa miellyttää se, että se on osattu laatia kauaskatseisesti. Osa asioista tuntuu korkealentoisilta, kaukaisilta, mutta
todennäköisesti ne ovat kymmenen vuoden päästä arkipäivää. Myös se miellyttää, että strategiassa on edelleen perinteiset arvot 
kunniassa.

• Me olemme yhteiskunnallisena toimijana näkymätön. Kansainvälisiin järjestöihin verrattuna (esim. Partio, 4H) Nuorisoseurat on
tuntemattomampi. Järjestön sisällä jäsenistön tunnettavuutta järjestöstä ja sen jäsentoiminnasta kokonaisvaltaisesti pitää lisätä ja 
uudenlaisten yhteistyökuvioiden lisäämistä. Tavoitteeksi näkymättömästä näkyväksi. Kulttuurialalla kaikkiaan uutiskynnyksen 
ylittäminen on vaikeaa. Benchmarkataan Martat. :)

• Visio herättää kysymyksen miten tämä tehdään, miten nuorisoseura on vastuullinen, mukaan ottava? Onko missio liian laaja? 
Innostaako visio? Pitäisikö edes jommankumman joko vision tai mission olla konkreettisempi (vrt. edelliset visio ja missio)? Olisiko 
hyvä, että visio ja missio jäisivät mieleen?

• Kolmiovuotisohjelmassa on hyvä, että uusi arvo moninaisuus on mukana ohjelmassa. Verrattuna aiempaan kolmivuotisohjelmaan 
otsakkeet herättävät enemmän kysymyksiä. Aiemman Kolmivuotisohjelman kolme lupausta siis avautuivat suoraan otsikosta ja 
olivat konkretiallaan helposti sisäistettäviä.

• Kolmivuotisohjelman tärkeimmät toimenpiteet kohtaan 1. Toiminnan resurssien turvallinen... kohtaan 2. Toivotetaan tervetulleiksi
uusia harrastajia ja toimijoita... kohtaan 3. Nostetaan harrastamisen ja seuratoiminnan kirjo...



RYHMÄ 7 (sihteeri: Ville K)

• 1) Tähän päivään sopiva, vaikka sisältö onkin tuttua aiemmista strategiasta ja kolmivuotisohjelmasta.

• 2) Ulkopuolinen porukka tarjonnut tuoretta näkökulmaa. Ilmastonäkökulmien huomioiminen tärkeää.

• 3) Numeeriset mittarit: Exit/Lähtökysely myös työntekijöille.

• 4) Paikallisseurat rohkeammin esiin ja näkyviksi toimijoiksi. Myös liitto näkyvästi esiin, varsinkin seuduilla, 
joissa ei ole paikallisseuroja. Nuorten kasvattaminen vaikuttamiseen, kokouskäytännöt, keskustelu myös eri 
mieltä olevien kanssa.

• 5) Visio hyvä, että on lyhyt ja ytimekäs. Johonkin kohtaan voisi lisätä ajatuksen, että meillä on avoimet ovet. 
Nuorisoseurayhteisö on kaikille avoin, vastuullinen ja mukaan ottava, yhteisöjen tulevaisuuden rakentaja.

• Kolmivuotisohjelma 1) Otsikon 1 viimeinen kohta: voisiko tämä näkyä Kotiseutuliitolle annettavissa 
lausunnoissa.

• 2) Otsikoista Toiminnan kirjo esiin.
• 1. Turvallinen yhteisö, jossa voi kasvaa / Turvataan toiminnan resurssit / Vahvistamme ylisukupolvista toimintaa / 

Nuorisoseuratoiminnan kestävän kehityksen periaatteet päivitetään (Seurojen ympäristöohjelma)
• 2. Vahvistetaan yhteisölähtöistä toimintaa
• 3. Nostetaan harrastamisen ja seuratoiminnan kirjo esiin (Myös nuorisoseurojen ulkopuolelle!)



Ryhmä 8 (sihteeri: Jonna) 



RYHMÄ 9 ( Pirita )

1. Millaisia ajatuksia strategia herättää
- Strategia kattava ja laajasti mietitty

2. Mikä teitä miellyttää
Toiminta on kaikenikäisille, vaalitaan perinteitä ja kehitetään ja luodaan ja uusia toimintamuotoja ja perinteitä, kestävä kehitys 
huomioitu, visioon, missioon ja arvoihin on helppo sitoutua, hyvinvoinnin korostaminen, turvallisuus tärkeää ja se näkyy

3.Mitä haluaisit muuttaa?
- "paluu kansanliikkeeksi" termi vaihtoon, viittaa menneisyyteen, poliittisuuteen, herättää negatiivista kaikua, vrt. Elokapina

- Muutosesitys Kohti valtakunnallista yhteisöä vrt visio - yhteisöjen tulevaisuuden rakentaja – tulevaisuus ei voi olla paluuta!.
- Kohtaan Tunnettuuden mittarit – nuorisoseuraliike sana pois ja tilalle nuorisoseuratoiminta

4. Millainen yhteiskunnallinen toimija olemme
- joustava yhteisö, pystymme nopeasti ja ketterästi mukautumaan paikallisesti
- paikallisuus ja maanlaajuisuus voimavara - yhteisöjen verkosto
- tunnettavuutta lisättävä

Emme ymmärtäneet, mihin brändiattribuuteilla viitataan?

Lisää teksti napsauttamalla



SEURAAVAT STEPIT

• Strategiaan ja/tai kolmivuotisohjelmaan voi tehdä muutos-ja/tai 
täydennysesityksiä lauantaihin 9.10. 2021 klo 20.00 mennessä 
kirjallisesti. Esitykset toimitetaan sähköpostitse pääsihteerille 
annina.laaksonen@nuorisoseurat.fi. Esitysten on tultava virallisilta 
kokousedustajilta. 

• Muutosesitykset voivat olla ehdotuksia täydennyksistä, sanamuotojen 
muutoksista, sanojen tai lauseiden poistoista jne. 

• Hallitus käsittelee mahdolliset muutosesitykset lauantaina klo 20.00 
alkaen. 

mailto:annina.laaksonen@nuorisoseurat.fi

