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MIKÄ NUORISOSEURAT?

• Nuorisoseuraliike syntyi Kauhavalla juhannuksen aatonaattona 1881 neljän nuorukaisen 
aloitteesta. Nuorisoseurat on Suomen vanhin nuorisotyötä tekevä järjestö.

• Nuorisoseuratoimintaa on sekä kaupungeissa että maaseudulla ympäri Suomea. Toimintaa 
toteuttavat paikalliset nuorisoseurat, aluetoimistot ja valtakunnallinen liitto. Suomen 
Nuorisoseurat ry on valtakunnallinen nuorisotyötä tekevä järjestö, jonka tehtävänä on tukea 
paikallisten nuorisoseurojen toimintaa.

• Paikallisia nuorisoseuroja on eri puolilla Suomea noin 650. Niistä noin 600 omistaa 
nuorisoseurantalon. 

• Toimintana tarjoamme lapsille, nuorille ja aikuisille laadukkaita harrastuksia, kuten tanssia, 
teatteria, musiikkia, sirkusta ja liikuntaa. 

• Järjestämme myös harrastusaloihin ja järjestötoimintaan liittyviä tapahtumia ja koulutuksia. 

• Nuorisoseuroissa jokaisella lapsella, nuorella ja aikuisella on mahdollisuus harrastaa 
kulttuuria, kasvaa aktiiviseksi yhteisön jäseneksi ja kokea tekemisen riemua!



Kaikki lähtee liikkeelle strategiastamme





Nuorisotoimintamme

• Nuorisotyötä 141 vuotta

• Keskitymme kulttuuriseen nuorisotyöhön, esim. tanssi ja teatteri isossa 
roolissa

• Omaehtoista nuorten toimintaa

• Nuori Kulttuuri 

• Valtakunnallisen liiton tehtävänä on tukea paikallisseuroissa tehtävää 
nuorisotyötä mm. kouluttamalla, kehittämällä uusia toimintamuotoja 
jne. 

• Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen on strateginen 
tavoitteemme



Mitä osallisuus merkitsee meille?

• Yksi neljästä arvoistamme

• Osallisuus on ollut toimintamme ytimessä jo 141 vuotta – kaikki 
toiminta kumpuaa paikallisesta tarpeesta käsin ja ihmisten 
aloitteesta lähtien

• Osallisuus ei saa olla näennäistä vaan aitoa ja ihmisistä itsestään 
kumpuavaa

• Dialogisuuden merkitys 



Hankkeen tarve

• Haluamme osaltamme huolehtia siitä, että nuoret ymmärtävät, 
miten kansalaisyhteiskunta ja päätöksenteko toimii

• Haluamme muuttaa sitä tapaa, miten nuorista puhutaan 
yhteiskunnassa – ei heidän ohitseen vaan heidän kanssaan

• Haluamme mukaan kaikenlaisia nuoria, ei vain heitä, jotka ovat 
valmiiksi yhdistysaktiiveja.

• Paikalliset nuorisoseurat tarvitsevat ja haluavat lisää päteviä 
nuoria mukaan yhdistystoimintaan



NUORET NUORISOSEURAVAIKUTTAJAT -
TOIMINNAN TAVOITTEET

• Valmentaa 15-25-vuotiaita nuorisoseurojen harrastajia 
kansalaisyhteiskuntaan, järjestötoimintaan sekä vaikuttamiseen

• Tukea alueellista ja valtakunnallista nuorten osallisuutta heitä 
itseään koskevassa päätöksenteossa

• Kasvattaa uusia nuorisoseuravaikuttajia mukaan 
järjestöhallintoon 

• Lisätä nuorten vaikuttamismahdollisuuksia järjestömme joka 
tasolla ja yli sektorirajojen (järjestöhallinto, harrastustoiminta ja 
seuratoiminta)



MITEN OHJELMA TOIMII? 
Hankkeet perustiedot: 

• Nuoret Nuorisoseuravaikuttajat, Erasmus+ (KA154-YOU) Youth participation activities

• Toteutusaika 1.1.2022-1.7.2023

• Muodostuu mentoritapaamisista, alueellisista tapaamisista ja valtakunnallisista tapaamisista

• Kuusi aluetta: Etelä-Suomi, Lounais-Suomi, Kaakkois-Suomi, Itä-Suomi, Keski- ja Länsi-Suomi, Pohjois-
Suomi

• Mukaan ilmoittautunut 49 nuorta ja 17 mentoria

• Ryhmiä ohjaavat alueiden työntekijät ja 2020-21 kauden Nuorista Vaikuttajista rekrytoidut mentorit

• Tavoitteena järjestää kaksi kasvokkaista tapaamista per ryhmä per vuosi + muutama Teams –
kokoontuminen.

• Valtakunnallisia tapaamisia koko ryhmälle on kaksi (elokuu 2022 ja toukokuu 2023).

• Vuoden 2023 aikana nuorten ryhmät voivat tehdä kansainvälisiä ryhmävaihtoja eurooppalaisten 
kumppaniorganisaatioiden kanssa (erillinen rahoitus Erasmus + akkreditaation kautta)



Nuoret Nuorisoseuravaikuttajat 2022-2023
• 1. Mentoritapaaminen 25.-27.3.2022Mentorit

• 1. alueellinen tapaaminen 1.-3.4.2022Alueryhmä

• 1. Valtakunnallinen tapaaminen 26.-28.8.2022Nuoret Vaikuttajat

• 2. alueellinen tapaaminen 15.-16.10.2022Alueryhmä

• 3. alueellinen tapaaminen 18.-19.2.2023Alueryhmä

• 2. valtakunnallinen tapaaminen 25.-28.5.2023Nuoret Vaikuttajat

• 2. Mentoritapaminen 10.-11.6.2023Mentorit



Kokoontumisten sisältö
• Mentorikoulutus: mitä on mentorointi, mentorit rooli ja vastuut

• 1. aluetapaaminen: tutustuminen, mitä on vaikuttaminen, oma vaikuttajapolkuni, mikä on vaikuttanut 
minuun 

• 1. valtakunnallinen tapaaminen: YLE-vierailu: mikä on Yleisradion rooli & miten se pyrkii tavoittamaan 
nuoria, puhujakoulu, tutustuminen Erätauko – dialogiin, kokous- ja yhdistysasiaa, kv-vaihtojen ideointia

• 2. alueellinen tapaaminen: valtakunnallisen tapahtuman purkukeskustelu, tapaaminen oman 
alueen nuorisoseuravaikuttajien kanssa (hallituksen tai valtuuston jäseniä), sekä oman alueen poliittisen 
päättäjien kanssa (esim. kunnanvaltuutetuttu) ja/tai somevaikuttajien kanssa

• 3. alueellinen tapaaminen: moninaisuus-ja yhdenvertaisuusteemat, vaikuttajan osaamismerkki, oman 
jatkopolun pohtiminen

• 2. valtakunnallinen tapaaminen: Nuorisoseurojen Tulevaisuuden kansalaistaidot –työpaja, miten EU 
toimii, tapaaminen EU-vaikuttajan kanssa, nuorisoseurojen valtuuston kokouksen seuraaminen ja purku, 
dialogi valtuutettujen kanssa

• Mentoreiden lopputapaaminen: purku, kv-vaihtojen fasilitointikoulutus

• Lisäksi alueryhmien ja ohjausryhmän (=mentorit) tapaamisia Teamsissa

(virtuaalitapaamisista ei saa erillistä rahoitusta tästä instrumentista)



Nuorten rooli vs. organisaation rooli

• Nuoret mentorit muodostavat hankkeen ohjausryhmän 

• Nuoret päättävät hankkeen tarkennetuista sisällöistä

• Organisaatio tarjoaa puitteet ja työntekijäresurssin tueksi: 
työntekijän rooli on mahdollistaa, ei niinkään luotsata

• Tarkkaa ohjelmaa viilataan koko ajan nuorilta saadun palautteen 
perusteella



Hankkeen budjetti
• Pieni osuus hankkeesta vastaavan työntekijän palkkaan, mukana joukko 

muita työntekijöitä, jotta toiminta juurtuu osaksi koko järjestöä eikä ole 
irrallinen hanke 

• Matkat ja tapaamiset muodostavat isoimman osan hankkeen kuluista

• Actionit = alueelliset ja valtakunnalliset tapaamiset osallistujille, mentoreiden 
eli ohjausryhmän tapaamiset

• Mentorit toimivat vapaaehtoispohjalta 

• Budjetti (max. toteuman mukaan)
• Matkat (EUR) 23 272,00
• Organisaatiotuki (EUR) 2 500,00
• Osallistujatuki (EUR) 25 200,00
= Yhteensä (EUR) 50 972,00



Huomioi tämä

• Suunnittele hankkeen joka vaihe yhdessä nuorten kanssa

• Mieti, miten hanke liittyy oman organisaation strategiaan ja 
tavoitteisiin

• Mieti, miten sitoutat henkilöstön ja/tai vapaaehtoiset mukaan 
hankkeeseen 

• Mieti tarkkaan, miten budjetti rakentuu

• Tämän hankkeen avulla voimme pyörittää ”vaikuttajakoulua”, joka 
ei olisi tässä laajuudessa mahdollista perusrahoituksella



Mitä hyötyä tästä on ollut minulle?

• Taneli Arosara osallistui ensimmäiseen Nuoret vaikuttajat -
ryhmäämme 2020-2021, ja toimii nyt mentorina 2022-2023 –
vuosien nuorille.

• Mitä olet oppinut mukana ollessasi?

• Miksi halusit jatkaa mentoriksi?

• Mitä muuta haluaisit kertoa osallistumishankkeen 
hakemista suunnitteleville organisaatioille?



Palautetta nuorilta 

• "Loistavia keskusteluja"

• "Puhujakoulu oli kyllä jotain niin huikeeta etten osaa sanoin kuvailla, 
huh huh!"

• "Sisältö oli antoisaa ja sopi viikonlopun teemaan. Puhujat osasivat 
ottaa tilanteen haltuun ja yleisönsä huomioon. Erityiskiitos ”YLE-
tyypille” joka piti esiintymisensä meidän nuorien ehdoilla!"

• "Iso kiitos vielä siitä, että tuotte nuoria yhteen ympäri Suomen! 
Kiitos että mahdollistatte meille tän"❤️



Kiitos – yhdessä rakennamme 
tulevaisuuden!


