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Johdanto 
 
Nuorisoseurastrategian 2020 mukaisesti Nuorisoseurojen visiona on olla Suomen merkittävin kulttuurisen 
lapsi- ja nuorisotyön toimija. Kasvatus- ja harrastustoimintamme edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista 
kasvua sekä aktiivista ja vastuullista kansalaisuutta. Eri-ikäisten yhdessä toimiminen vahvistaa 
yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä lisää hyvinvointia.    
   
Jokainen lapsi, nuori ja aikuinen on tervetullut nuorisoseuratoimintaan.  Järjestön keskeisiä arvoja ovat 
osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus.  
  
Osallisuus tarkoittaa nuorisoseurassa yhteisöön kuulumista ja mukanaoloa. Jokainen voi vaikuttaa 
yhteiseen tekemiseen ja toimintaan.    
Yhteisöllisyys on yhdessä toimimista ja tekemisen riemua.  Siihen kuuluvat tasavertainen vuorovaikutus ja 
yhteenkuuluvuus sekä yhteiset kokemukset.  
Nuorisoseurassa kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia. Toiminta on avointa ja arvostavaa, ja siihen on helppo 
tulla mukaan.  
  
Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintaa on ohjannut Nuorisoseurat 2020 –strategia sekä Joensuun 
Nuorisoseurakokouksen hyväksymä kolmivuotisohjelma Tekemisen riemua –nuorisoseuratoiminnan 
pääperiaatteet vuosina 2019-2021.  
   
  

TEKEMISEN RIEMUA –   
NUORISOSEURATOIMINNAN PÄÄPERIAATTEET VUOSINA 2019-2021  
  
Olemme yhdessä päättäneet, että lapset ja nuoret ovat kaiken nuorisoseuratoiminnan keskiössä, ja 
toimintamme on kaikille avointa. Haluamme, että kulttuurinen harrastustoimintamme on arvostettua ja 
meidät tunnetaan laadusta ja turvallisuudesta. Haluamme, että nuorisoseuratyö on tunnettua ja 
arvostettua. Yhteisenä visionamme on, että Nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen nuorisotyön 
toimija.  
  
Teemme järjestön kaikilla tasoilla työtä näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Paikalliset nuorisoseurat ja 
harrastustoiminta sekä toiminnan mahdollistavat vapaaehtoistoimijat – luottamushenkilöt, ohjaajat ja 
talkoolaiset – ovat tässä kuitenkin avainasemassa.    
  
Valtakunnallisen järjestön tehtävänä on olla tukena ja mahdollisuuksien luojana nuorisoseurapolun eri 
vaiheissa.  Parhaiten tämä onnistuu yhdessä toinen toiselta oppien niin, että hyvät käytänteet ja oppimisen 
kokemukset jaetaan ja tuodaan yhteiseksi hyväksi.   
  

 Kolme lupausta 

  
1. Pidämme ovet auki kaikille  

Nuorisoseuratoiminta kuuluu kaikille ja jokainen - lapsi, nuori ja aikuinen - on tervetullut 
nuorisoseuraan.   
  
Harrastukset ovat keskeinen osa meidän kaikkien elämää. Harrastuksissa yhdistyvät itsensä 
kehittäminen, unelmat ja omien vahvuuksien löytäminen sekä eri-ikäisten vuorovaikutus. 
Nuorisoseurassa harrastaminen voi olla kulttuuria tai liikuntaa, se voi olla ohjattua tai omatoimista, 
se voi tapahtua ryhmässä, itsekseen tai koko perhe yhdessä, olla rentoa tai tavoitteellista. Se voi 
olla myös vapaaehtoistoimintaa, talkoita ja tapahtumien sekä leirien järjestämistä tai erilaisten 
projektien tekemistä.  
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Lupaamme pitää ovet auki kaikille ja varmistamme yhdessä paikallisten seurojen kanssa, että 
jokaisella on mahdollisuus löytää itselleen mieluinen nuorisoseuraharrastus. Kannustamme toinen 
toisiamme tunnistamaan osallistumisen esteitä ja luomme uusia tapoja tulla mukaan 
harrastamaan.   
  

2. Tuemme nuorisoseurapolulla  
Paikallinen nuorisoseura mahdollistaa monipuolisen toiminnan jäsenten ja osallistujien toiveiden 
mukaan.  Yhdessä toimiminen muodostaa erilaisia nuorisoseurapolkuja. Ne voivat 
olla henkilökohtaisia kasvutarinoita, harrastusryhmän reittejä seurantalolta kansainvälisille 
festivaaleille tai koko seuran kehityspolkuja kohti hyvinvoivaa lähiyhteisöä.   
  
Lupaamme olla paikallisten seurojen ja harrastusryhmien tukena toiminnan eri vaiheissa ja 
varmistamme yhdessä paikallisten seurojen kanssa sen, että jokainen toimintaan mukaan tuleva 
löytää itselleen mieleisen nuorisoseurapolun.   
  

3. Tuemme vapaaehtoistoimintaa 
 
Nuorisoseuroissa toimii tuhansia vapaaehtoisia kymmenissä erilaisissa tehtävissä. Meillä pienikin teko 
on merkityksellinen, ja jokainen vapaaehtoinen on tärkeä osa yhteistä järjestöämme, sillä toimintamme 
jatkuu ja kehittyy vain vapaaehtoistoimijoiden ansiosta.    
     
Lupaamme tukea vapaaehtoisia heidän tehtävissään ja auttaa seuroja ja ryhmiä vapaaehtoistoiminnan 
kehittämisessä.  Kehitämme yhdessä paikallisten seurojen kanssa uusia tapoja tehdä 
vapaaehtoistoimintaa, löytää uusia vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita henkilöitä ja madallamme 
kynnystä lähteä mukaan vapaaehtoistoimintaan.  Nostamme yhdessä erilaiset vapaaehtoistehtävät 
näkyväksi ja halutuiksi tekemisen paikoiksi.  
 
Vuosi 2019 sujui suunnitelmien mukaan, samoin kuin alkuvuosi 2020. Maaliskuussa 2020 eli miltei 
kolmivuotisohjelman keskivaiheessa iski iso globaali kriisi eli koronaviruspandemia. Se koetteli koko 
nuorisoseurakenttää suuresti. Tämä ennalta-arvaamaton, ulkopuolinen asia vaikutti siis merkittävästi 
koko kolmivuotiskauden toimeenpanoon ja edellytti niin liitolta, aluetoimistoilta, keskusseuroilta kuin 
paikallisilta nuorisoseuroilta ennennäkemätöntä sitkeyttä ja kestävyyttä.  
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Harrastustoiminnan tuki 
 
Nuorisoseurojen harrastustoiminta noudatti kolmivuotisohjelman 2019-2021 lupauksia sekä vuosittaisia 
toimintasuunnitelmia. Kuitenkin vuonna 2020 alkanut koronapandemia pakotti muuttamaan toimintaa 
nopealla aikataululla sekä siirtämään harrastamista verkkoon.  
 

Monipuolista toimintaa koronankin aikana 
 
Nuorisoseurojen harrastustoiminta pitää sisällään lukuisia viikoittaisia harrastusryhmiä. Harrastamisen ja 
ohjaajien tueksi on järjestetty ohjaajakoulutuksia, virikekursseja, Knoppi-kursseja sekä 
täydennyskoulutuksia. Kolmen kerran kerho –malli tuotettiin matalan kynnyksen kerhotoimintaan. Uusi 
Tempoa Tenaviin -materiaali ilmestyi 2021. Valtakunnallisten tapahtumissa on järjestetty ohjaajien 
olohuone -tapaamisia sekä tapahtumatuotannon osaava talkoolainen-koulutusta nuorille. 
 
Harrastustoiminnan viestintäkanavia ovat ohjaajien Facebook -ryhmä, ohjaajakirje, ohjaajan-, nuorten- ja 
lastenkulttuurin- sekä puuhanurkkasivut Nuorisoseuralehdessä, Nuoristyölehden toimitukseen 
osallistuminen sekä varsin laaja materiaaliosio www-sivuilla. Julkaisimme kerhotoimintaa tukevan 
Nuorisoseura-soppaa kokkikerhomateriaalin. Iltapäivätoiminnan ohjaajilla on myös oma verkosto. 
 
Luova lava -toiminta on vakiintunut osaksi nuorisoseuratoimintaa. Vuonna 2019 järjestettiin 47 leiriä 
unelmien supersankari -teemalla, joilla oli yhteensä 682 lasta ja 93 ohjaajaa.  Vuonna 2020 leirejä 
järjestettiin lumoava luonto -teemalla 48, joilla osallistujia oli 638 ja ohjaajia 81. Vuonna 2021 leirejä on 
syyskuuhun mennessä järjestetty jännittävät juuret -teemalla 73 ja leiriläisiä on ollut 859 ja ohjaajia 83. 
Tuotimme ohjaajille sekä jäsenistölle koulutuksia, joissa opastettiin rakentamaan palvelupolku toiminnan 
järjestämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 105 000 euroa vuonna 2021 lasten ja nuorten 
kesätoiminnan lisäämiseen, jolla yli 50 seurassa järjestettiin kesätoimintaa ja palkattiin ohjaajia. 
 
Koronapandemia siirsi harrastustoiminnan nopealla aikataululla verkkoon keväällä 2020. Ohjaajien tueksi 
järjestettiin verkon kautta webinaareja sekä ohjaajien vertaisiltoja. Webinaarit ovat tulleet jäädäkseen 
osaksi helposti saavutettavaa ohjaajakoulutusta. 
 
Harrastustoiminnan palvelut koottiin palvelulupaukseksi vuonna 2021. Lupauksen avulla kerrotaan niistä 
palveluista, joita seuroille tarjotaan. Kasvatusnäkemyksemme kuvaa tapaamme toimia ja osallisuusportaat 
ovat puolestaan työkalu päätöksenteon osallisuuden konkretisoimiseen. 
 
Nuorisoseurojen toiminnasta on haettavissa jo 26 osaamismerkkiä, joiden valmistamisessa tehtiin 
yhteistyötä ohjausalan oppilaitosten kanssa. Osaamisen tunnistaminen mahdollistaa nuorisoseuroissa 
opittujen asioiden hyödyntämisen opinnoissa ja työelämässä. 
 

Nuoret vaikuttajat 2019-2021 

 
Vaikuttajanuorten tavoitteena on vahvistaa osallisuutta, vaikuttamisosaamista sekä lisätä intoa 
kansalaisaktiivisuuteen. Ryhmällä 13-26.v nuoria oli tapaamisia ja koulutusta mm. puhe- ja vaikuttavaan 
viestintään.  Ryhmä vaikutti myös mm. järjestön strategityössä ja toimi näkyvästi viestintäkanavissa. 
Aktiivinen ryhmä on tuonut nuorten ääntä esille järjestössä sekä mm. Nuori kulttuuri Talks-tapahtumassa 
keväällä 2021. 
 
Harrastustoiminnan tuki koostuu suunnittelijasta, osa-aikaisesta toimialajohtajasta sekä työntekijöistä, 
jotka oman toimen ohella tukevat seuroissa tehtävää harrastustoimintaa. Harrastustoiminnan verkosto 
“hattu” on kokoontunut neljästi vuodessa toimintaa kehittämään. Yhteistyötä muiden harrastus-, lapsi- ja 
nuorisojärjestöjen kanssa on tehty niin harrastusviikon kuin lastenviikon järjestelyiden osalta sekä 
harrastamisen Suomen mallin verkostoissa. 
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Seuratoiminnan tuki   
 
 

Seuratoiminnan verkkokoulutukset 

Kolmivuotiskauden aikana on lisätty huomattavasti jäsenseuroille suunnattuja valtanunnallisia 

verkkokoulutuksia. Esimerkkeinä toteutetuista koulutuksista voi nostaa seurojen uusille 

toimihenkilöille on kehitetyt Tervetuloa Nuorisoseuraan! -koulutukset, jäsenrekisterin 

käyttöönoton eri vaiheissa toteutetut koulutukset uuden rekisterin käyttöön sekä taloseuroille on 

suunnatut verkkokoulutukset seurantalojen peruskorjauksista ja korona-avustusten hausta.  

 

Seuratoiminnan palvelulupaus 
Seuratoiminnan palvelut, jotka ovat kaikkien nuorisoseurojen käytettävissä koottiin palvelulupaukseksi. 

Lupauksella viestitään kaikista niistä palveluista, joita seurat voivat vaatia liitolta ja keskusseuroilta. 

Seuratoiminnan, harrastustoiminnan ja viestinnän palvelulupaukset muodostavat yhdessä kattavan 

kokonaisuuden paikallisseurojen palveluista. 

 

Jäsenrekisterin uudistamisprojekti 
Uusi jäsenhallintajärjestelmä otettiin käyttöön vaiheittain kolmivuotiskauden aikana. Ensimmäisessä 
vaiheessa käyttöön otettiin varsinainen jäsenrekisteri, jolla seura voi ylläpitää jäsenluetteloa ja hallinnoida 
toimintaryhmiä sekä laskuttaa jäsen- ja toimintamaksut sekä seuroille uutena ominaisuutena mukaan tullut 
tapahtumien hallinta. Toisessa vaiheessa käyttöön otettiin jäsentenportaali, joka nimettiin Seuralaiseksi. 
Tämä korvasi aiemman mobiilijäsenkortin. 
 

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen 
Kauden aikana käynnistettiin vapaaehtoistoiminnan kehittämisohjelman kokoaminen ja 
toteutettiin siihen liittyviä osia, joita olivat mm. Vapaaehtoistoiminnan blogi, #nskiitos –kampanja, 
Nuorisoseurat24 –Facebook -tyhmä ja Tule mukaan –kampanja. 
 

Palvelualueiden muodostaminen 
Kolmivuotiskauden aikana käynnistettiin paikallisseurojen palvelualuekokeilu, jonka tarkoituksena 
on turvata alueelliset peruspalvelut kaikille nuorisoseuroille sijainnista riippumatta sekä kohdentaa 
alueilla olevien työntekijöiden työpanos entistä tehokkaammin jäsenseurojen palvelemiseen. 
Kokeilu aloitettiin hankkeena Lounais-Suomessa (Häme, Satakunta ja Varsinais-Suomi) ja 
seuraavassa vaiheessa mukaan tuli Etelä-Suomi (Etelä-Häme ja Uusimaa). Lisäksi palvelualuemallia 
on valmisteltu Itä-Suomen (Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Ylä-Savo)  ja Kakkois-Suomen (Kymi ja 
Saimaa) osalta. 
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Tanssi ja tapahtumat 
 

Kansanomaisen paritanssin kehitys- ja yhteistyöhanke käynnisti kolmivuotiskauden 
Suomen Nuorisoseurat toteutti vuosina 2019-2020 “Koko Suomi osaa Sottiisia” -kansanomaisen paritanssin 
kehitys- ja yhteistyöhankkeen. Hankkeen tavoitteena oli kansanomaisten paritanssien tunnetuksi 
tekeminen ja opetusmetodin luominen sekä materiaalin tuottaminen aiheesta. Hankkeen yhteydessä 
toteutettiin seminaareja, työpajoja ja pr-tapahtumia eri puolella maata. Yhteistyötahoina hankkeessa olivat 
kansantanssi- ja -musiikkialan oppilaitokset, järjestöt ja tapahtumat ja sitä tuki Museovirasto.  
 

Tapahtumatoiminta sopeutui koronapandemiaan 
Kolmivuotiskausi alkoi tanssin tapahtumien osalta vakaissa olosuhteissa. Vuosien 2019 ja 2020 Folklandia-
risteilyt sekä syksyn 2019 Tanssimania toteutettiin suunnitellusti. Vuoden 2020 alkupuolella käynnistynyt 
koronapandemia vaikutti olennaisesti kolmivuotiskauden jälkipuolen tapahtumatoteutuksiin. 
 
Pispalan Sottiisin ja Nuori Kulttuuri -toiminnan 50-vuotisjuhla SottiisiMoves 2020 siirrettiin kesäkuulta 
lokakuulle ja toteutuskonsepti muutettiin verkkotapahtumaksi. SottiisiMoves -tapahtuman yhteydessä 
järjestettiin myös lasten ja nuorten kansantanssiryhmien Tanssiralli-katselmus sekä nuorten tanssiryhmien 
Moves-katselmus. Videokatselmuksiin osallistui yhteensä 66 ryhmää. 
 
Vuodelle 2021 suunniteltu Folklandia-risteily jouduttiin peruuttamaan pandemiatilanteen johdosta. 
Folklandia-risteilyn sijaan järjestettiin helmikuussa Tampereella Eläköön Folk! Stream -tapahtuma, jonka 
yhteydessä toteutettiin FolkForum-seminaari sekä kansanmusiikin ja kansantanssin toimijoiden 
valtakunnallinen palkitsemistilaisuus sekä kansanmusiikkikonsertteja. 
 
Vuodelle 2021 Suomeen suunniteltu pohjoismainen NORDLEK 2021 Tampere -kansantanssijuhla jouduttiin 
peruuttamaan koronapandemian vuoksi. Myöskään nuorisoseurojen nuorten ja aikuisten Tanssimylly-
kansantanssikatselmusta ei järjestetty samasta syystä. 
 
Lasten ja nuorten kulttuuritapahtuma Kalenat järjestettiin verkkotapahtumana. Tapahtuma tarjosi 
puolentoista kuukauden aikana lähes 300 lapselle ja nuorelle työpajoja ja yhteisöllistä toimintaa verkossa ja 
se huipentui Lappeenrannassa kesäkuussa maskottihahmojen Repen ja Rillan vetämään yhteiseen 
synttärityöpajaan ja -konserttiin. Kalenat oli nuorisoseurojen juhlavuoden lasten ja nuorten päätapahtuma 
ja sen suojelijana toimi Suomen tasavallan presidentti. 
 
Syyskuussa 2021 toteutettu Tanssimania oli ensimmäinen tapahtuma puoleentoista vuoteen, joka oli 
mahdollista toteuttaa osittain yleisötapahtumana. Hybridisti toteutetun festivaalin tilaisuuksiin osallistui yli 
1500 seuraajaa sekä paikan päällä konserteissa että suoratoistona verkon välityksellä. Tanssimanian 
koulutustilaisuuksiin ja maniapajoihin osallistui yli 200 osallistujaa viikonlopun aikana. Tapahtuma oli 
vahvasti mukana myös YLE:n Let’s lauantai -ohjelmassa, joka lähetettiin suorana YLE TV2:lta ja YLE 
Areenasta. 
 

Tanssin harrastustoiminnan tukeminen  
Nuorisoseurojen tanssitoimijoita on tuettu aktiivisella yhteydenpidolla, verkkokoulutuksilla 
materiaalituotannolla, tapahtumilla sekä yhteisillä keskustelutilaisuuksilla. Tukea pyrittiin antamaan sekä 
ohjaajille että seuratoimijoille. Tanssitoiminnan kehittämistä jatkettiin Kansantanssin kääntöpiireissä, joihin 
kutsuttiin avoimesti tanssitoimijoita eri puolilta maata. Tapahtumien toteutuksessa kuultiin 
nuorisoseurojen tanssiryhmiä ja niiden sisältöä rakennettiin palvelemaan ja tukemaan harrastustoimintaa. 
 
Tanssin osaamisverkoston työntekijät ovat kokoontuneet kolmivuotiskauden aikana säännöllisesti 
suunnittelemaan toimintaa. 
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Teatteri ja kulttuurinen nuorisotyö 
 
Kolmivuotisohjelman mukaisesti teatterin ja kulttuurisen nuorisotyön asioita on kehitetty pitämällä ovia 
auki kaikille, tukemalla vapaaehtoistoimintaa ja ja nuorisoseurapolkua. Isona otsikkona toiminnalla on ollut 
yhteinen nuorisoseuralaisuus.  

 
Teatteriverkostot törmäsivät koronaan   
Kolmivuotiskauden alussa teatterin tukipalvelut olivat järjestön työntekijöiden verkostomaisen 
työskentelyn kautta hyvissä lähtökohdissa. Edellisellä kaudella toimintaympäristöä oli tarkasteltu 
rehellisesti ja sen pohjalta oli hyviä suunnitelmia lasten ja nuorten teatteritoiminnan kehittämiseen. 
 
Ensimmäisenä konkreettisena toimenpiteenä kolmivuotiskaudella laajennettiin teatterin verkostotoimintaa 
perustamalla avoimella haulla uusi lastenteatteriverkosto teatteriagenttiverkoston rinnalle.  Verkosto 
kokoontui ensimmäisen kerran elokuussa 2019 yhdessä teatterin osaamiskeskuksen työntekijöiden ja 
teatteriagenttiverkoston kanssa. Jyväskylän Harrastajateatterikesän yhteydessä pidetyssä tapaamisessa 
luotiin verkoston toiminnalle tavoitteita ja yhteisiä toimintatapoja.  
 
Vuoden 2020 alkupuolella maailman vallannut koronapandemia laittoi kuitenkin uuden verkostojen 
kehittämiselle erittäin suuria haasteita. Käytännössä järjestön työntekijöiden resurssi seuraavina kahtena 
vuotena meni olemassa olevien tapahtumien digitalisoimiseen, harrastajateatteritoiminnan 
edunvalvontaan ja seurojen perustoiminnan tukemiseen.  
 
Verkostojen kautta teatteritoiminnan kehittäminen jatkuu tulevalla kolmivuotiskaudella. 
 

Tapahtumat verkkoon 
Toimintakaudella lähes kaikki teatteritapahtumat siirrettiin verkkoon. Valtakunnallisista ja alueellisista 
tapahtumista vain vuoden 2020 Teatterilaiva jouduttiin perumaan kokonaan, kaikille muille löydettiin joko 
verkko- tai hybriditoteutusmalli. 
 
Tapahtumien siirtäminen verkkoon on tapahtunut nopeasti ja Nuorisoseurat on reagoinut tähän erittäin 
hienosti. Verkkotapahtumien tuottamisen oppeja voidaan jatkossa hyödyntää myös pandemia-ajan 
jälkeisessä ajassa.  
 
Nuorisoseurojen tapahtumille ominaista yhteisöllisyyttä aloitettiin tutkimaan toimintakauden loppupuolella 
myös hybriditapahtumien osalta. Tämä viitoittaa kehittämistavoitteita myös seuraaville vuosille. 
 
 

Kirjoituskilpailuja ja Höntsä-hanketta 

Toimintakaudella järjestettiin vuosittain yhteistyössä Nuoren Voiman Liiton ja Suomen Nuoriso-
opiston kanssa J. H. Erkon kirjoituskilpailua. Kilpailun osallistujamäärät ovat vuosi vuodelta olleet 
suuret:  
 
Vuosi 2019: 235 osallistujaa 
Vuosi 2020: 224 osallistujaa 
Vuosi 2021: 290 osallistujaa 
 

Kolmivuotiskaudella saatetiin päätökseen myös matalan kynnyksen toimintamalleja kehittänyt Höntsä-
hanke. 
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Nuori Kulttuuri  
Nuori Kulttuuri on merkittävin kulttuurisen nuorisotyön muoto Suomessa. Opetus-ja kulttuuriministeriön 
rahoittamalla toiminnalla on yli 70-vuotinen historia alkaen Nuorten henkisistä kilpailuista ja jatkuen 
Nuorison taidetapahtumien kautta Nuori Kulttuuri -toiminnaksi. Toimintaa hallinnoi ja pyörittää Suomen 
Nuorisoseurat. 
 
Toimintakaudella Nuori Kulttuurille luotiin laajan yhteistyöverkoston kanssa uusi strategia, joka kantaa 
nimeä “Onnistumisen kokemuksia”. Kolme keskeistä asiaa vuoteen 2026 yltävässä strategiassa ovat 
rohkeus, arvostus ja monitaiteisuus. 
 
Toimintakaudella vuoden 2019 toiminta saatiin vietyä läpi suunnitellusti. Teatteriteemainen toimintavuosi 
huipentui Jyväskylässä pidettyyn valtakunnalliseen Teatris –tapahtumaan.  
 
Vuosina 2020 ja 2021 sopeuduttiin uuteen normaaliin vieden tapahtumia verkkoon. Ensimmäisen 
pandemiavuoden päätapahtuma SottiisiMoves vietiin maaliin viidensillä toimintasuunnitelmilla 
SottiisiMoves Stream-tapahtumana. Tampere-talosta lähetetty tapahtuma tavoitti noin 10 000 ihmistä eri 
puolilta maailmaa. 
 
Vuoden 2021 monitaidefestivaali järjestettiin yhteistyössä Porin kaupungin ja laajan 
järjestöyhteistyöverkoston kanssa. Aikaisemmista tapahtumista oli otettu mukaan oleelliset opit ja Nuori 
Kulttuuri Digifestival lisäsi vuorovaikutuksellisuutta uusien kanavien käyttöönoton myötä. Tapahtuman 
oheen kehitettiin myös täysin uusi keskustelutapahtumaformaatti Nuori Kulttuuri Talks, jossa nuoret, 
päättäjät ja ammattitaiteilijat tulevat yhteen keskustelemaan esimerkiksi kulttuurin harrastamisen 
hyvinvointivaikutuksista ja erilaisista merkityksistä.  
 
Nuori Kulttuuri on toimintakaudella löytänyt paikkansa kehittämisyksikkönä, joka tukee paikallista, 
alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä kulttuurista nuorisotyötä. Digitaaliset välineet on otettu 
luontevaksi osaksi Nuori Kulttuuri –toimintaa ja toiminta tavoittaa vuosittain useita tuhansia nuoria. 
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Viestintä ja vaikuttaminen 
 
Liiton viestinnän ja vaikuttamistoiminnan tavoitteena oli, että Nuorisoseurat tunnetaan Suomen 
merkittävimpänä kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön toimijana vuonna 2020.  Ajantasaisella viestinnällä ja 
ennakoivalla edunvalvonnalla luotiin lasten ja nuorten kulttuurisen kerho- ja harrastustoiminnan 
tekemiselle toimintaedellytyksiä liitto-, alue- ja paikallistasolla.   
 

Vaikuttaminen ja verkostot 
 
Nuorisoseurat toimii yhteistyössä eri järjestöjen kanssa tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä käynnistämällä 
yhteishankkeita. Yhteistyötahoina ovat erityisesti muut lapsi- ja nuorisojärjestöt, tanssi-,harrastajateatteri- 
ja kulttuurijärjestöt sekä oppilaitokset.  Kolmivuotiskauden aikana liitto on ottanut kantaa muun muassa 
nuorisoalan järjestöjen tulevaisuuden rahoitukseen, järjestöjen toimintaedellytyksiin sekä syrjinnästä 
vapaaseen toimintaan liittyen.  
 

Kolmivuotiskauden keskeisin aktiivista edunvalvontatyötä vaatinut asia on ollut koronapandemiasta 
johtuvien tappioiden kompensoiminen paikallisille jäsenseuroille valtiovallan toimesta. Teimme heti 2020 
huhtikuussa laajan jäsenjärjestökyselyn, jonka avulla pyrittiin kartoittamaan jäsenistön näkemyksiä siitä, 
miten korona on toimintaan vaikuttanut varsinkin talouden näkökulmasta. Kertynyttä tietoa pystyttiin 
hyödyntämään suoraan edunvalvonnassa ja kooste vietiinkin opetus-ja kulttuuriministeriön tietoon 
toukokuussa 2020. Lopulta ensimmäinen korona-avustus aukesi seurantaloyhteisöille syyskuussa 2020 ja 
toinen elokuussa 2021. Ensimmäisellä kierroksella kaikki avustusta hakeneet nuorisoseurat (n. 200 talollista 
seuraa) saivat avustusta.  
 

Viestintä 
 
Ulkoisessa viestinnässä nostettiin erityisesti esiin erilaisia harrastajien ja vapaaehtoisten tarinoita 
esimerkkinä nuorisoseuratoiminnan vetovoimaisuudesta. Yksi merkittävimmistä kolmivuotisohjelman 
teemoista myös viestinnän saralla oli Nuorisoseuraliikkeen 140-vuotisjuhlavuosi 2021, jonka tavoitteeksi 
asetettiin nuorisoseuralaisuuden omanarvontunnon kohottaminen sekä nuorisoseuratoiminnan 
tunnettuuden kasvattaminen. Juhlavuotemme merkittävyydestä kertoo se, että juhlavuoden suojelijaksi 
suostui Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Juhlavuosi avattiin lyhytelokuvalla 8.1.2021 järjestön 
verkkosivuilla, YouTubessa ja Facebookissa. Se sai noin 50 000 katselukertaa. Juhlavuoden kohokohta olivat 
myös Suomen suurimmat kakkukahvit juhannuksen aatonaattona eli virallisena ensimmäisen 
nuorisoseuran perustamispäivänä 24.6., jolloin nuorisoseurat eri puolilla Suomea järjestivät 
kahvitilaisuuksia. Niitä järjestettiin yli 100 ja kahvittelijoita oli yhteensä yli 5000.  
 
Koronan tiimoilta on tehty myös aktiivista tiedotusta median suuntaan ja nuorisoseurojen tilanteesta on 
kirjoitettu mm. Ilkka-Pohjalaisessa, Ylellä, Maaseudun tulevaisuudessa, Suomenmaassa, Turun Sanomissa, 
Etelä-Suomen Sanomissa sekä useissa paikallislehdissä. Myös järjestön tapahtumat sekä erilaiset palkinnot 
ovat saaneet huomiota mediassa. Televisionäkyvyyttä on saatu v. 2021 Eläköön Folk! – tapahtumalla Yle 
Pirkanmaan alueuutisissa sekä Tanssimania – tapahtuman kautta, joka oli mukana Ylen Let’s lauantai – 
ohjelmassa TV2:ssa ja Yle Areenassa syyskuussa 2021.  

 
Liiton verkkosivuille tehtiin saavutettavuusauditointi ja sen perusteella sivuston saavutettavuuteen tehtiin 
parannuksia. Sitä myös ylläpidetään aktiivisesti.  Järjestön viestinnän palvelulupaus julkaistiin, ja sitä kautta 
myös viestinnän palvelut ovat jäsenseurojen käytössä.  

Nuorisoseuralehti toimitettiin neljä kertaa vuodessa jokaiseen jäsentalouteen. Sen myötä sisältöjä 
uudistettiin vastaamaan paremmin laajennetun lukijakunnan tarpeita.  Sosiaalisen median kanavista 
käytössä olivat Facebook, Instagram ja Youtube, joiden sisältöä kuratoitiin entistä aktiivisemmin 
viestintätiimin toimesta.  
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Hallinto ja talous 
 
Valtuusto kokoontui hallituksen kutsusta vuosittain kaksi kertaa, kevätkokoukseen huhti-toukokuussa ja 
syyskokoukseen syys-joulukuussa. Hallitus johti liiton toimintaa ja taloutta nuorisoseurakokouksen ja 
valtuuston päätösten mukaisesti sekä ohjasi jäsenyhdistysten toimintaa ja valvoi sääntöjen ja kokousten 
päätösten noudattamista. Merkittävä osa vuosien 2020 ja 2021 kokouksista pidettiin kokonaan 
etäkokouksina koronapandemiasta johtuen.  
 
Vuonna 2018 valitun valtuuston jäsenistä 1/3 ja liiton hallituksen jäsenistä 1/3 on alle 29-vuotiaita. 
Piirijärjestöjä ja paikallisseuroja on suositeltu valitsemaan toimielimiinsä nuoria. Paikallisseurojen 
mallisäännöissä on määritelty, että 1/3 hallituksen jäsenistä on oltava alle 29-vuotiaita. 
 

Koronavirus muutti myös Nuorisoseurojen toimintaa merkittävästi. Järjestön tukitoimintoja kohdennettiin 
esimerkiksi vapaaehtoisten tukemiseen, entistä vahvempaan edunvalvonta-ja vaikuttamistoimintaan sekä 
tapahtumien virtuaali-tai hybriditoteutukseen.  
  
Nuorisoseurojen pääsihteerinä aloitti huhtikuun alussa 2020 kulttuurituottaja (YAMK) Annina Laaksonen.   
  
Vuoden 2020 alussa aloitettiin Nuorisoseurojen 140-vuotisjuhlavuoden 2021 valmistelu. Ensimmäinen 
nuorisoseura perustettiin vuonna 1881 Kauhavalle ja tästä tuli kuluneeksi 140 vuotta 2021. Juhlavuoden 
työryhmä koostui niin luottamushenkilöistä, paikallisseurojen aktiiveista ja työntekijöistä. Työryhmää 
luotsasi pääsihteeri Annina Laaksonen. Työryhmä suunnitteli hienon kokonaisuuden juhlavuoden 
kokonaisuuden, jota jouduttiin toki viilaamaan koronapandemiasta johtuen.   
  
Uuden nuorisoseurastrategian valmistelu alkoi toukokuussa vuonna 2020 sitä varten kootun työryhmän 
toimesta ja pääsihteerin johdolla. Strategia on käsittelyssä Nuorisoseurakokouksessa lokakuussa 2021, 
samoin kuin siitä juonnettu kolmivuotisohjelma vuosille 2022-2024.   
 
 

Tilikausi 2019 
Yleisavustus vuodelle 2019 oli 1 121 000 euroa. Avustus kasvoi 21 000 euroa vuoden 2018 tasosta. Talous 

sujui melko lailla suunnitellusti esimerkiksi tapahtumien toteutuessa ennakoidusti 

lipunmyyntiennusteineen ja toiminnan pyöriessä suunnitellun mukaisesti. Avustuksesta 145 000 euroa 

jaettiin edelleen neljälle rekisteröidylle piirijärjestölle. Tilikauden tulos oli – 10 580,64 alijäämäinen. 

 

Tilikausi 2020 
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Suomen Nuorisoseurat ry:lle 1 065 000 euroa yleisavustusta 

käytettäväksi nuorisotoimintaan nuorisolain ja nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevan asetuksen mukaisesti. 

Avustussumma putosi 56 000 euroa vuoden 2019 tasoon verrattuna. Koronapandemian myötä työnantajan 

TyEl-maksut pienenivät väliaikaisesti toukokuusta alkaen, joka vaikutti myönteisesti talouteen. Samaan 

aikaan tulopuolelta jäi saamatta merkittävä määrä fyysisten tapahtumien peruunnuttua maaliskuun 2020 

jälkeen. Avustuksesta 143 000 euroa jaettiin edelleen neljälle rekisteröidylle piirijärjestölle eteenpäin 

välitettynä valtionapuna ja yhdelle rekisteröidylle piirijärjestölle toiminta-avustuksena.   

Tilikauden tulos oli 9683,47 euroa ylijäämäinen.  
 

Arvio talouden kehityksestä vuonna 2021 
Vuoden 2021 yleisavustus on vuoden 2021 tasolla eli 1 065 000 euroa. Yleisestä kustannustason noususta 
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johtuen vuonna 2021 on kiinnitetty erityistä huomiota tarkkaan taloudenpitoon ja varainhankinnan 
kehittämiseen. Merkittävin negatiivinen tekijä talouden kannalta oli Folklandia-tapahtuman siirtyminen 
vuodella eteenpäin sekä suurimman osan fyysisistä tapahtumista siirtyminen verkkototeutukseen 
koronapandemian vuoksi. Opetus-ja kulttuuriministeriö myönsi järjestölle 27 000 euron 
koronakompensaatioavustuksen Folklandian peruuntumisesta vuodelta 2021 johtuen.  
 

Vuoden 2021 kesällä liitto myi omistuksessaan olleen liikehuoneiston As Oy Big Benistä Vantaan 

Tikkurilassa. Tämän turvin liitto voi maksaa loput kirjalainasta pois SNO:lle vuoden 2021 aikana.  

Talouden kulkua loppuvuoden 2021 osalta on vaikea ennustaa koronapandemiasta johtuen, mutta 

luultavasti tulos tulee olemaan lievästi alijäämäinen.  


