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SUOMEN
NUORISOKESKUSYHDISTYS RY

Suomen nuorisokeskusyhdistys ry (SNK ry) on
nuorisolain (1285/2016) 20 §:ssä mainittujen
nuorisokeskusten edunvalvontaa, yhteistyötä, palveluita
ja kehittämistä koordinoiva taho. SNK ry toimi opetus- ja
kulttuuriministeriön palvelu- ja kehittämiskeskuksena
2010–2017. Vuosi 2018 oli yhdistyksen 25. toimintavuosi.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimi yhdistyksen
juhlavuoden suojelijana. 
 
Yhdistys on rekisteröity vuonna 2000 ja sen toiminta on
yleishyödyllistä. Yhdistys on poliittisesti ja
uskonnollisesti sitoutumaton.
 
Yhdistyksen tarkoituksena on sosiaalisen hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen tukemalla ja kehittämällä
valtakunnallisia nuorisokeskuksia ja nuorisotoimialaa
Suomessa. 
 
Yhdistyksen toimenpiteet tukevat nuorisolain 2 §:ssä
asetettujen tavoitteiden toteutumista lisäämällä
mahdollisuuksia ja tietoisuutta nuorten osallisuudesta
sekä kyvyistä ja edellytyksistä toimia yhteiskunnassa,
nuorten harrastusmahdollisuuksista ja toiminnasta
kansalaisyhteiskunnassa. Lisäksi yhdistys edistää
tietoisuutta nuorten yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta
sekä oikeuksien toteutumisesta. Yhdistyksen toiminnassa
huomioidaan valtakunnallisen nuorisotyön- ja politiikan
ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet.
 
Nuorisokeskusten palvelutehtävä määräytyy
nuorisolaissa. Nuorisokeskusten pääasiallisena
ympärivuotisena tehtävänä on tarjota nuorille ohjattua
seikkailu-, luonto-, ympäristö-, kulttuuri- tai
leiritoimintaa (Nuorisolaki 20 §). Nuorisokeskusten
nuorisotyö edistää myös nuorten kansainvälistymistä ja
kestävää kehitystä.
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25. JUHLAVUOSI
2018

SNK ry vastaa keskusverkoston yhteisestä kehittämisestä,
vaikuttamisesta, nuorisokeskusten tunnettuuden
vahvistamisesta ja viestinnän kehittämisestä,
nuorisokeskuspedagogiikan juurruttamisesta sekä
yhteisestä laatu-, seuranta- ja arviointityöstä. 
 
SNK ry kokoaa opetus- ja kulttuuriministeriön käyttöön
nuorisokeskusten talous- ja toiminta-analyysin
vuosittaisista tunnusluvuista. 
 
Lisäksi SNK ry toimii seikkailukasvatusverkoston
kehittäjänä ja koordinoijana. Seikkailukasvatusverkoston
päätavoitteena on seikkailukasvatuksen yhteiskunnallisen
aseman edistäminen. Seikkailukasvatusverkosto on avoin
kaikille menetelmästä kiinnostuneille ja koostuu
moniammatillisista eri tahoja edustavista toimijoista.
 
SNK ry:ssä kehittäminen tapahtuu yhteisesti yhdistyksen
henkilöstön ja vuosittain nuorisokeskusten henkilöstöstä
nimettyjen työryhmien ja eri asiantuntijaedustajien
toimesta. Kehittämishankkeisiin perustetaan
ohjausryhmät. Seikkailukasvastusverkostolla on
moniammatillinen kehittämistyöryhmä.  
Yhdistys tekee aktiivista yhteistyötä jäsentensä lisäksi
valtionhallinnon, kunta- ja koulutussektorin sekä
järjestöjen kanssa.

Sähköisen seuranta- ja

arviointijärjestelmän

kehittäminen

erillishankkeella

EU:n tietosuoja-asetuksen

uudistuksen edellyttämien

toimenpiteiden koordinointi

yhdistyksessä ja

nuorisokeskuksissa.

Yhdistys laati ohjeistuksen 

EU:n tietoturva-asetuksesta

(GDPR)  ja yhdenvertaisuus-

suunnitelman keskusten

työn tueksi. 

Kiinan nuoriso- ja

koulutusmatkailuhanke

Yhteisen

viestintämateriaalin

uudistaminen jatkui

SNK ry:n 25v – juhlavuoden

toiminnot

Ulos2020- tapahtuman

valmistelun aloittaminen

Osallistuminen kasvatus-,

nuoriso- ja sosiaalialan

messuille ja tapahtumiin

Vaikuttaminen Nuotta-

valmennuksen rahoituksen

jatkumiseen

Seikkailukasvatuksen

tutkimuksen edistäminen

TOIMINTAVUODEN

KESKEISIMPIÄ

TOIMENPITEITÄ:
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KATSAUS VUOTEEN 2018

Toimintavuosi oli SNK:n 25. juhlavuosi. Vuoden
teemana oli Yksinäisyyttä vastaan – kohtaamisia jo 25
vuotta. Juhlavuoden aikana yhdistys muistutti
tiedotteissaan ja muussa viestintämateriaalissa
nuorisokeskuksissa tehtävän nuorisotyön tärkeydestä.
Tilaisuuksia olivat kutsuvierastilaisuus Allianssi-
risteilyllä, avoimet ovet nuorisokeskuksissa ja
juhlaseminaarin järjestäminen. Syklin kanssa
järjestettiin Ilmiöt ihmeteltäviksi -koulutuskiertue
keskuksiin. Juhlavuoden toiminnot huipentuivat
joulukuussa Kansallismuseossa järjestettävään
juhlaseminaariin.  Kaikki juhlavuoden tapahtumat
edistivät nuorisolain tavoitteiden toteutumista.
 
Henkilötyövuosia oli yhteensä 3,2. Vakituisen
henkilökunnan lisäksi ostettiin palveluita
tuntityöntekijöiltä sekä ostopalveluna kansainvälisen
työn koordinointia nuorisokeskus Villa Elbasta ja
nuorisokeskus Piispalasta.
 
Vuoden aikana yhdistys oli järjestämässä tai osallistui
näyttelypisteellä kuuteen eri tapahtumaan, joissa
tavoitettiin noin 7600 ihmistä. SNK tuotti
nuorisokeskusten yleisesitteen suomeksi, englanniksi,
ruotsiksi ja kiinaksi.
 
Vuoden aikana kehitettiin OKM:n hankkeella sähköistä
seuranta- ja arviointijärjestelmää. Yhteistyötahoina
järjestelmän kehittämisessä toimi JK Kehitystoimisto ja
AtFlow.
 
Yhteisen työn kehittäminen tapahtui SNK ry:n ja
nuorisokeskusten henkilöstöstä kootuissa tiimeissä.
Nuorisokeskusverkoston yhteiset henkilöstöpäivät
järjestettiin Nuorisokeskus Pikku-Syötteellä, jossa
muisteltiin SNK ry:n 25-vuotista matkaa.
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VAIKUTTAMISTYÖ

SNK ry teki tiivistä yhteistyötä opetus- ja
kulttuuriministeriön nuorisoyksikön kanssa mm.
tiedottamalla nuorisokeskusten toiminnasta ja
toimintaedellytyksistä. Ministeriön lisäksi yhdistyksen
edustus verkostoitui esittelemällä nuorisokeskuksia ja
seikkailukasvatusta Sitran, Terveyden- ja hyvinvoinnin
laitoksen sekä Lapin ja Tampereen yliopistojen ja eri
ammattikorkeakoulujen kanssa. Keskusteluissa
käsiteltiin nuorisokeskusten monipuolisuutta,
seikkailukasvatusta ja Nuotta-valmennusta.
 
Toimintavuoden aikana varmistettiin Nuotta-
valmennuksen rahoitus vaikuttamistyöllä poliittisiin
päättäjiin ja ministeriön virkamiehiin. SNK ry toimitti
opetus- ja kulttuuriministeriöön nuorisokeskusten
toiminta- ja talousanalyysin vuodelta 2017.

SIDOSRYHMÄTYÖ

OKM:n EU 32 -työryhmä

LYKE-verkoston ohjausryhmä

luonto- ja ympäristökasvatuksen

sekä kestävän elämäntavan

edistämiseksi

Suomen Ympäristökasvatuksen

Seuran (Sykse) pyöreä pöytä

MAPPA-hankkeen ohjausryhmä

Metsän oppimispolun

ohjausryhmä

Ulkoluokka-hankkeen

ohjausryhmä

ENYC (European Network of

Youth Centres)

Platform for European Youth

Centres for Quality Label -

verkosto

Ulos-Ut-Out! – kansainvälisen

ulkona oppimisen

suurtapahtuman ohjausryhmä

Allianssin järjestöviestijöiden

verkosto

Mediakasvatusseuran hallitus

SOSTEn järjestöviestijöiden

verkosto

Suomen Hostel-järjestön hallitus

Suomen leirikouluyhdistyksen

hallitus

VIESTINTÄ

Toimintavuoden aikana SNK ry:n viestinnällisenä
tavoitteena oli strategian mukaisesti
nuorisokeskusverkoston tunnettuuden ja arvostuksen
nostaminen toimialalla. Tavoitteena oli kehittää
keskusverkoston viestintää positiivisemmaksi,
yhteishenkeä luovaksi ja toimialan moninaisuuden
paremmin huomioivaksi. 
 
Viestinnälliset toimenpiteet ovat tavoitteen mukaisesti
tähdänneet siihen, että nuorisokeskukset tunnetaan,
niiden nähdään tuottavan lisäarvoa nuorisotyön
kentälle ja niitä arvostetaan yhteiskuntavastuullisena
palvelu- ja kehittämiskeskusverkostona.
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SNK ry:n viestintäkanavia ja yksittäisiä viestinnällisiä
toimenpiteitä seurattiin tarkasti viestintätyökalujen
analytiikan avulla. Käyttäjäanalytiikan
mukaan www.snk.fi-verkkosivujen kävijämäärät
jatkoivat vuoden 2017 noususuhtaista
trendiä kohdennettujen viestintätoimenpiteiden
ansiosta. Myös SNK ry:n tuottamien
uutiskirjeiden tilaajamäärät jatkoivat
kasvuaan. Yhdistyksen tuottamilla, neljästi vuodessa
ilmestyvillä nuorisotyön, opettajien ja
seikkailukasvatuksen uutiskirjeillä on yhteensä 2813
tilaajaa. Erityisen merkittävää kasvua on tapahtunut
yhdistyksen hallinnoimien sosiaalisen median
kanavissa, joissa kaikkien palveluiden 
käyttäjäanalytiikan käyrät olivat edelleen nousussa.
 
Sitoutuneiden seuraajien noususuhdanne on
ylläpidetty terävöittämällä käyttäjäanalytiikan 
systemaattista hyödyntämistä, kehittämällä 
analytiikkaan perustuvaa sidosryhmäviestintää ja
tuottamalla uusia viestinnällisiä sisältöjä ja tuotteita
sekä keskusten hyödynnettäväksi että sidosryhmä- ja
vaikuttamisviestintään.

SÄHKÖINEN VIESTINTÄ JA SOSIAALINEN MEDIA

Toimintavuonna painotettiin yhdistyksen sähköisen
viestinnän tehostamista käyttämällä kotimaisen
toimijan sisältöhallinnan työkaluja. Yhdistyksen
verkkosivujen toiminnallisuuksia
parannettiin käyttäjäpalautteen perusteella.
Säännöllinen sisällöntuotanto snk.fi-verkkosivuille on
tasaisesti kasvattanut kävijäkuntaa ja lisännyt
sitoutuneiden kävijöiden määrää.
 
Nuorisotyön, opettajien ja seikkailukasvatusverkoston
neljä kertaa vuodessa ilmestyvät uutiskirjeet ovat
osaltaan kasvattaneet kävijävirtaa ja sitoutuneita
vierailijoita sekä yhdistyksen että 
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että seikkailukasvatusverkoston kanavissa. Uutiskirje on
osoittautunut kustannustehokkaaksi tavaksi tehdä
asiakaslähtöistä, kohdennettua viestintää eri
sidosryhmille. Vuoden 2018 lopussa 
seitsemän nuorisokeskusta yhdeksästä oli mukana
yhteisessä nuorisokeskusverkoston uutiskirjeessä.
 
Myös yhdistyksen sosiaalisen median
kanavissa Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa
on onnistuttu kasvattamaan sitoutuneiden
kävijöiden määrää sosiaalisen median
käyttäjäanalytiikan perustyökaluja
hyödyntämällä. Sosiaalisessa mediassa kerrotaan
nuorisokeskusten ja nuorisokeskusyhdistyksen
ajankohtaisista asioista ja viestitään visuaalisin keinoin
nuorisokeskusten ja nuorisotyön arjesta.

TUNNETTUUDEN KASVATTAMINEN

SNK ry koordinoi nuorisokeskusten yhteistä näkyvyyttä
nuoriso-, kasvatus- ja sosiaalialan merkittävissä
tapahtumissa. Yhdistys viesti nuorisokeskusten
monipuolisesta asiantuntijuudesta kolmessa
suurtapahtumassa ja kolmessa alueellisessa
tapahtumassa. Näissä keskityttiin erityisesti
leirikoulujen ja seikkailukasvatuksen tunnettuuden
kasvattamiseen.

MERKITTÄVIMPIÄ TAPAHTUMIA

Kirkon kasvatuksen päivät

tammikuussa (1300

osallistujaa),

Seikkailukasvatuspäivät

(200 osallistujaa) 

Valtakunnalliset

Luokanopettajapäivät (100

kävijää) 

Allianssi-risteily (1400

osallistujaa) 

Koulurauha-tapahtuma

(3200 osallistujaa) 

Valtakunnalliset

Lastensuojelunpäivät (1400

osallistujaa). 

Kohtaamisia-seminaari, 

(paikan päällä ja

nettistriimauksen

välityksellä yhteensä 78

osallistujaa).

MARKKINOINTI

Toimintavuonna yhdistys on hyödyntänyt sosiaalisen
median markkinointityökaluja. Maksetut mainokset
muun muassa Facebookissa ja Instagramissa toivat
yhdistyksen verkkosivuille ja sosiaalisen median kanaviin
uusia seuraajia ja kasvattivat nuorisokeskustoiminnan
näkyvyyttä esimerkiksi sidosryhmien ja potentiaalisten
asiakkaiden keskuudessa.
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Yhdistys julkaisi toimintavuoden aikana painettuja
mainoksia Opettajan Retkioppaassa, Kirkon kasvatuksen
päivien käsiohjelmassa, Nuorisotyö-lehdessä ja
Allianssi-risteilyn käsiohjelmassa. 
 
Maksettujen mainosten lisäksi Suomen
nuorisokeskusverkosto on saanut yhdistyksen
toimenpiteillä näkyvyyttä Hostellijärjestön kanavissa ja
kevätretkellä, Visit Finlandin järjestämissä
workshopeissa koulutusmatkailupalveluiden
ostajatahoille, Nuorisotyö-lehdessä, joka postitetaan
kaikkien koulujen yläasteille ja lukioihin sekä kuntien,
valtion ja seurakuntien nuorisoasioita hoitaville ja
päättäville yksiköille ja kaikkiin kirjastoihin
sekä tiedotepalvelu ePressin jakelulistojen kautta.

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTITYÖRYHMÄ

Yhdistys otti käyttöön nuorisokeskusverkoston
viestintä- ja markkinointityön tueksi yhteisen
dokumentinhallintajärjestelmän (Microsoft Teams),
johon SNK:n yhteisen Viestintä- ja
markkinointityöryhmän jäsenillä on pääsy.
Dokumentinhallintajärjestelmään tallentuu jatkossa
kaikki työryhmätapaamisten muistiot, yhteiset
viestintä- ja markkinointidokumentit, tiedote- ja
lausuntopohjat, julkaisuvapaat valokuvat sekä
koulutusten materiaalit. 
 
Dokumentinhallintajärjestelmä tekee läpinäkyväksi
yhdistyksessä tehtävää viestintä- ja markkinointityötä,
joka tukee sekä koko nuorisokeskusverkoston että
yksittäisten nuorisokeskusten toteuttamaa viestintää ja
markkinointia. 
 
Lisäksi yhdistys järjesti Viestintä- ja
markkinointityöryhmälle lisäkoulutusta
verkkokirjoittamisesta toukokuussa. 
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Nuorisokeskusten henkilöstöpäivillä marraskuussa
yhdistys järjesti Postiviidakon sisältömarkkinoinnin
asiantuntijan kouluttamaan nuorisokeskusten
henkilöstöä kohdennetusta sähköisestä 
markkinoinnista. 
 
Koulutuspäivien lisäksi työryhmä tapasi säännöllisesti
etäkokouksissa. Lisäksi yhdistyksen viestinnän
asiantuntija tuki yksittäisiä nuorisokeskuksia
viestinnällisten toimenpiteiden kehittämisessä.
 

JULKAISUT

Toimintavuonna 2018 yhdistys tuotti
uuden yleisesitteen suomeksi,
englanniksi, ruotsiksi ja kiinaksi. Esitteessä on
päivitetyt tiedot nuorisokeskusverkostosta ja niiden
tarjoamista palveluista ja työmuodoista.  
 
Toimintavuonna tuotettiin myös uusittu
painos Leirikouluoppaasta. Interaktiivinen
leirikouluopas rahoitettiin ilmoitusmyynnillä
yhteistyössä Media Dynamo -digitoimiston kanssa.
Leirikouluoppaassa kerrotaan nuorisokeskusverkoston
kasvatuksellisista leirikouluista, jotka tukevat
perusopetuksen opetussuunnitelman, eli OPSin laaja-
alaisten tavoitteiden saavuttamista.  
 
Seikkailukasvatuksen yleisesite uusittiin. Uudessa
esitteessä korostuvat suomalaisen
seikkailukasvatuksen tunnuspiirteet ja arvot
sekä seikkailukasvatuksen mahdollisuudet suhteessa
uuteen opetussuunnitelmaan. Lisäksi yhdistys päivitti
Seikkailukasvatus.fi-verkkosivujen tekstisisältöjä. 
 
Yhdistys tuotti englannin- ja
kiinankielisen koulutusmatkailuesitteen, jossa
markkinoidaan nuorisokeskuksia non-formaalin
oppimisen asiantuntijoina. Koulutusmatkailuesitettä
on jaettu laajasti kansainvälisissä
yhteistyöverkostoissa.
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25-vuotiaan SNK ry:n juhlavuotta juhlistettiin
postikorttisarjalla, joka tuli jakoon Suomen
nuorisokeskuksiin. Nuorisokeskusten asiakkaat saavat
toiminnallisuuteen ja luovuuteen kannustavan
postikortin, jonka he voivat lähettää terveisenä
nuorisokeskusvierailustaan. Postikorteilla Suomen
nuorisokeskusten tunnettuus kasvaa ja lähetetyt
terveiset lisäävät kohtaamisia ja yhteisöllisyyttä. 
 
SNK ry kiteytti 25-vuotisen taipaleensa infograafiin,
joka julkaistiin Allianssi-risteilyllä järjestetyssä
kutsuvierastilaisuudessa.  
 
SNK ry tuotti uusia sisältöosioita snk.fi-
verkkosivuille. Yhdistys myös tuotti kokonaan uudet
englannin- ja kiinankieliset verkkosivut kansainvälisen
koulutusmatkailun tueksi. 
 
Nuorisokeskusten käyttöön yhdistys
teki dokumentaation viestinnän saavutettavuuden
kehittämiseksi. Nuorisokeskusverkoston pedagogisen
työryhmän jäseniä koulutettiin kesäkuussa
saavutettavuussuunnitelman laatimiseen ja
dokumentaation hyödyntämiseen nuorisokeskuksissa. 
 
Yhdistys laati ohjeistuksen EU:n tietoturva-
asetuksesta (GDPR) keskusten oman
tietoturvatyöskentelyn tueksi.
Nuorisokeskusverkoston keskusjohtajia ja viestinnän ja
markkinoinnin työryhmän jäseniä koulutettiin
tietoturvadokumentaation laatimiseen
ja sen hyödyntämiseen nuorisokeskuksissa.
 
EU:n tietosuoja-asetus 
 
EU:n tietosuoja-asetus tuli voimaan toukokuussa.
Yhdistys päivitti omat toimintonsa vastaamaan
asetusta, nimesi tietosuojavastaavan ja laati
tietoturvadokumentaation, joka sisältää
yleiskuvauksen Suomen nuorisokeskusyhdistys ry:ssä
käytetyistä instrumenteista, joissa käsitellään
henkilötietoja. 
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SNK RY 25 VUOTTA

Vuosi 2018 oli Suomen nuorisokeskusyhdistyksen 25.
toimintavuosi. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö
toimi juhlavuoden suojelijana.  
 
Juhlavuonna 25-vuotias yhdistys muistutti 
ponnekkaasti nuorisokeskuksissa tehtävän nuorisotyön
tärkeydestä muun muassa järjestämällä avoimet ovet
kaikkiin keskusverkoston nuorisokeskuksiin,
kokoamalla nuorisotyön vaikuttajia
yhteen juhlaseminaariin sekä järjestämällä
koulutusta yhdenvertaisuuden toteutumisesta
nuorisotyön kentällä.

NUORISOKESKUSTEN AVOIMET OVET 2018

Osana SNK ry:n juhlavuoden toimintaa Suomen
nuorisokeskuksissa järjestettiin elokuussa
avoimet ovet, jolloin vierailijat saivat tutustua
nuorisokeskusten toimintaan. Yhdistys tuotti
tiedotemateriaalit keskusverkoston käyttöön avoimista
ovista viestimiseksi.

ILMIÖT IHMETELTÄVIKSI -KOULUTUSKIERTUE

Toimintavuonna 2018 järjestettiin Ilmiöt ihmeteltäviksi
-koulutuskiertue nuorisokeskuksissa yhteistyössä
Suomen ympäristöopisto SYKLIn kanssa.
Koulutuksessa esiteltiin malli toiminnallisen ja
lapsi-/nuorilähtöisen monialaisen
oppimiskokonaisuuden toteuttamiseen pihalla,
metsässä tai rannalla. Yhdistys tuki koulutuskiertuetta
viestinnällisillä toimenpiteillä.
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ALLIANSSI-RISTEILY: KUTSUVIERASTILAISUUS
NUORISOALAN VAIKUTTAJILLE

 
 
 

JUHLASEMINAARI 2018: KOHTAAMISIA

Joulukuussa yhdistys järjesti
kutsuvierastilaisuutena juhlaseminaarin, jossa
tarkasteltiin yhdistyksen ja nuorisokeskusten historiaa
osana yhteiskunnallisia ilmiöitä. Juhlaseminaarin
ohjelma välitettiin myös verkossa Kansallismuseon
suoratoistopalvelussa.

Osana SNK ry:n 25-vuotisjuhlavuoden toimintaa
yhdistys kutsui rahoittajat ja sidosryhmiensä edustajat
kutsuvierastilaisuuteen, jossa juhlistettiin aikuistuvaa
yhdistystä. Kutsuvierastilaisuudessa julkaistiin 
Nuorisokeskusten vuosi 2017 -julkaisu, joka valottaa
nuorisokeskusten arkea ja kertaa yhdistyksen 25-
vuotista taivalta.

HISTORIIKKI

25-vuotisjuhlan kunniaksi aloitettiin historiatiedon
kokoaminen, joka tulee jatkumaan tulevina vuosina.
Historiikkia varten on haastateltu Kari Hietaharjua,
Seppo Körkköä sekä Jani Karjalaista. Lisäksi tietoa on
koottu vanhoista julkaisuista, kuten strategioista,
pöytäkirjoista ja hankesuunnitelmista ja -
raporteista. Historiikkia varten koottua aineistoa
käytettiin mm. 25 v. juhlaseminaarin sisällössä.
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NUORISOKESKUSVERKOSTON
KEHITTÄMISTYÖ

Kehittämistyön tavoitteet ja niitä tukevat toimenpiteet
on johdettu nuorisolaista ja -asetuksesta sekä Suomen
nuorisokeskusten strategiasta 2014–2020. Vuonna 2018
jatkettiin kehittämistyötä, jonka tavoitteena on, että
nuorisokeskusten nuorisotyö perustuu vahvaan
yhteisesti jaettuun nuorisokeskusten pedagogiseen
työotteeseen ja nuorten osallisuuteen kaikessa
nuorisokeskustoiminnassa. 
 
Päämääränä on nuorisokeskusten strategian 2020
mukaisesti, että nuorisokeskukset tunnetaan
yhteiskuntavastuullisina ja hyvinä työnantajina sekä
työssäoppimisen paikkoina ja että nuorisokeskusten
rooli alueellisena ja valtakunnallisena nuorisotoimialan
kehittäjänä on vahvistunut ja Suomen nuorisokeskukset
on kiinnostava yhteistyökumppani.
 
Nuorisokeskusten työtä ohjaa yhteinen pedagoginen
työote. Pedagogisen työn vahvistamiseksi järjestettiin
kehittämispäivät nuorisokeskusverkoston pedagogisen
työryhmän jäsenille.
 
Toimintavuonna kuvattiin nuorisokeskusten
pedagoginen leirikouluprosessi, päivitettiin Nuotta-
ohjaajan käsikirja sekä nuorisokeskusten pedagogista
työotetta kuvaava dokumentti.  Nuorisokeskusten
leirikoulutoiminnasta laadittua prosessikuvausta
tullaan hyödyntämään nuorisokeskusten toiminnan
laadun kehittämisessä, toiminnasta viestimisessä sekä
henkilöstön koulutuksissa. 
 
Nuorisokeskusten leirikoulutoiminnan kehittämiseksi
tilattiin Humanistisen ammattikorkeakoulun
opiskelijalta opinnäytetyö ”Merkityksellinen leirikoulu”,
jossa kehitettiin lapsia osallistavia menetelmiä
ja nostettiin esiin leirikoululaisten näkökulmia heille
tärkeistä asioista leirikoulussa.
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YHTEISTEN DIGITAALISTEN SEURANTA- JA
ARVIOINTIJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN

Yhdistyksen kehittämistyö on keskittynyt seurannan ja
arvioinnin kehittämiseen ja vastannut keskusten ja
ministeriön yhteiseen tarpeeseen kehittää
nuorisokeskustoiminnalle seuranta- ja
arviointijärjestelmä. 
 
Työskentelyssä on hyödynnetty aiempina vuosina
työstettyä talous- ja toiminta-analyysia, ministeriön
edellyttämää raportointia sekä
nuorisokeskusten yhteistä tuloskorttityöskentelyn
nimellä kulkenutta nuorisokeskustoiminnan
yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja palvelukykyä
osoittavaa dokumenttia.
 
Järjestelmä vastaa nuorisolain edellyttämään
arviointijärjestelmää. Hankkeen osana
on myös kehitetty nuorisokeskuksille yhteinen
mobiilisti toimiva asiakaspalautejärjestelmä.  
 
Seuranta- ja arviointijärjestelmän kehittämistyö on
toteutettu ministeriön erillisrahoitteisena hankkeena.
Kehittämistyötä on ohjannut ohjausryhmä, jossa on
ollut edustus nuorisokeskuksista, rahoittajatahosta
(OKM), SNK ry:stä sekä digitaalisen palvelun
tuottaja atFlow Oy:sta sekä
asiantuntijakonsultti Kehitystoimisto Oy:sta.  
 
Hanke on edennyt aikataulussa ja kustannusarvion
puitteissa, mutta kehittämistyötä tarvitaan edelleen.
Jatkokehittämiseen haettiin erillistä hanketta erityisesti
raportoinnin kehittämiseen, rajapintojen
(nuorisotilastot.fi) ja järjestelmän käyttäjien
perehdytykseen sekä käytännön
kokemuksesta opittavien puutteiden
korjaamiseen ja järjestelmän kehittämiseen
mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi.
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SEIKKAILUKASVATUS

Suomen nuorisokeskusyhdistys ry on ylläpitänyt ja
koordinoinut valtakunnallista
seikkailukasvatusverkostoa ja kehittänyt
seikkailukasvatusta Suomessa vuodesta 2008.
Seikkailukasvatuksen kehittäminen ja koordinointi on
yksi SNK ry:lle nimetyistä kehittämistehtävistä. 
 
Seikkailukasvatusverkoston toiminnan päätavoite on
seikkailukasvatuksen yhteiskunnallisen aseman
edistäminen. Seikkailukasvatusverkosto ja SNK ry
korostavat seikkailukasvatusta hyvinvointia ja terveyttä
lisäävänä kasvatuksellisena menetelmänä. Tavoitteena
on alan toimintaedellytysten ja koulutuksen säilyminen,
toimijoiden verkostoitumisen edistäminen,
seikkailukasvatuksen kasvatuksellisen elementin
vahvistaminen sekä menetelmän tunnettuuden ja
käytön lisääminen. 
 
Valtakunnallisen Seikkailukasvatusverkoston toiminnan
tavoitteet ja toimenpiteet linjaa seikkailukasvatuksen
asiantuntijoista koottu kehittämistyöryhmä, jossa on
edustettuna monipuolisesti seikkailukasvatuksen
erilaiset toiminta-alueet kuten koulutus, nuorisotyö,
tutkimus, lastensuojelu, kuntoutus sekä perhetyö.
Kokoonpanossa huomioidaan myös alueellinen
monimuotoisuus ja kaksikielisyys.  Toiminta vuonna
päätettiin siirtyä käyttämään termiä
kehittämistyöryhmä ohjausryhmän sijaan, sillä
seikkailukasvatuksen kehittäminen on osa SNK ry:n
perustehtävää eikä enää erillinen hanke, jolla on
ohjausryhmä.
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KEHITTÄMIS- JA KOORDINOINTITYÖ 
KEHITTÄMISTYÖRYHMÄSSÄ SEKÄ VERKOSTOTYÖ

Kehittämistyöryhmä nimetään vuosittain ja siinä on
enintään 10 asiantuntijajäsentä ja
lisäksi SNK:n toiminnanjohtaja ja nuorisotyön
asiantuntija. Kehittämistyöryhmä kokoontuu
toimintavuoden aikana säännöllisesti joko kasvokkain
tai etäyhteyksin resursseista ja tarpeista
riippuen. Kehittämispäiviä pidetään tarpeen mukaan. 
 
Seikkailukasvatuksen kehittämiseksi ja osaamisen
levittämiseksi perustettiin vuonna 2013
seikkailukasvatuksen alueelliset verkostot.
Alueverkostot ovat jatkaneet toimintaansa
edellisvuosien tapaan ja järjestäneet kaikille avoimia
tapaamisia, koulutuksia ja tutustumiskäyntejä yhdestä
neljään kertaa vuodessa/ verkosto.
Seikkailukasvatusverkoston alueverkostot ovat
organisoituneet nimeämällä tapaamisten kiertävän
suunnittelu- ja järjestämisvastuun yhdelle alueensa
taustaorganisaatiolle ja nimeämällä organisaation
sisältä yhdyshenkilön. Toiminta on kaikille avointa ja
halukkaat voivat osallistua minkä tahansa
alueverkoston tapaamisiin. 
  
Alueellisten verkostojen toimintaa on tuettu
viestinnällisesti ja taloudellisesti. Toimintaan on
myönnetty avustusta esimerkiksi luennoitsijan tai
kouluttajan kuluihin, tapaamisten tila- tai
välinevuokriin sekä pienimuotoisiin nuotiokahveihin.
Alueverkostot ovat raportoineet tapaamisista ja näitä
raportteja on hyödynnetty viestinnässä.
 
Alueverkostot ovat olleet toimintavuonna aktiivisia ja
järjestäneet mm. Elämyspedagogisen-koulutuksen,
melontaretken sekä erilaisia päivän tai yön yli kestäviä
retkiä, joilla on keskusteltu alueen ajankohtaisista
teemoista, ideoitu yhteisiä tapaamisia ja jaettu
osaamista. 

LYKE Luonto- ja

ympäristökasvatuksen

tukiverkosto

SYKLI Suomen ympäristöopisto

Suomen metsäyhdistyksen

Metsän oppimispolku

SYKLIn Ulkoluokka-hankkeen

ohjausryhmä

LYKEn MAPPA-hankkeen

ohjausryhmä

SEIKKAILUKASVATUKSEN
YHTEISTYÖ
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Y

Alueellisen toiminnan ansiosta seikkailukasvattajat
ovat voineet verkostoitua alueellisesti, kehittää
toimintaansa, levittää osaamista ja saada vertaistukea
sekä kokeilla ja oppia uusia seikkailukasvatuksen
menetelmiä.
 
Toimintavuonna on tehty tiivistä yhteistyötä luonto-
ja ympäristökasvatusta toteuttavien tahojen, kuten
Luonto- ja ympäristökasvatuksen tukiverkoston 
LYKEn sekä Suomen ympäristöopiston SYKLIn ja
Suomen Metsäyhdistyksen kanssa. Olemme olleet
mukana Metsäyhdistyksen Metsän oppimispolun,
Syklin Ulkoluokka- sekä LYKEn MAPPA -hankkeiden
ohjausryhmissä. MAPPA kokoaa yhteen
ympäristökasvatustahojen tuottamaa lapsille ja
nuorille tarkoitettua materiaalia. LYKE on rakentunut
luonto- ja ympäristökoulujen verkoston ympärille ja
sen toiminnan tarkoituksena on tukea
varhaiskasvatusta ja perusopetusta luonto- ja
ympäristökasvatuksessa sekä kestävän elämäntavan
kysymyksissä. ”Ulkoluokka – liikuntaa ja oppimista
lähiluonnossa” on SYKLIn hanke, joka kuuluu Liikkuva
koulu -ohjelmaan.
 
Vuonna 2017 perustettu seikkailuterapiaverkosto
toimi aktiivisesti järjestäen kolme yleistä tapaamista
joista kahteen sisältyi vertaiskoulutusosuuksia. 
Verkosto kokoaa yhteen niitä ammattilaisia, jotka ovat
terapia- tai kuntoutustyössä kiinnostuneet
käyttämään seikkailukasvatusta ja
seikkailumenetelmiä. Verkosto on muotoutumassa
edelleen käyttäen yhteydenpitokanavana Facebook-
sivua Seikkailuterapia. Sivun jäsenmäärä kasvaa
tasaisesti, ollen vuoden 2018 päättyessä n. 130
henkilöä.
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SEIKKAILUKASVATUKSEN TUTKIMUKSEN 
VAHVISTAMINEN KORKEAKOULUISSA

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

Seikkailukasvatusverkosto on  European Institute
for Outdoor Adventure Education and Experiential Lear
ning (EOE) -verkoston jäsen ja ollut toimintavuonna 
aktiivinen toimija. Seikkailukasvatusverkoston
ohjausryhmän jäsen on edustanut EOE:n johtokunnassa
ja SNK:n työntekijät ovat osallistuneet vuoden 2018
seminaariin syyskuussa Sloveniassa. 
Seikkailukasvatusverkoston jäsenet pitivät neljä
esitelmää tai työpajaa EOE:n seminaarissa. 
 
Seikkailukasvatusverkoston ohjausryhmän kaksi jäsentä
osallistui kahdeksanteen kansainväliseen
seikkailuterapiakonferenssiin Sydneyssä Australiassa
pitäen omia työpajoja. Kaksi seikkailukasvatusverkoston
jäsentä kuului kansainvälisen seikkailuterapiaverkoston
ohjausryhmään (Adventure Therapy International
Committee - ATIC). Lisäksi kolme verkoston jäsentä
toimi vuoden aikana pohjoismaisen Nordic Outdoor
Therapy Network-verkoston koordinaattoreina ja
pohjoismaiden edustajaryhmän jäseninä.

Kehittämisryhmä on toiminut aktiivisesti
seikkailukasvatuksen tutkijaverkostojen rakentamiseksi
ja tutkimuksen tekemisen edellytysten vahvistamiseksi
suomalaisissa korkeakouluissa. Koulutuksessa ja
kasvatuksessa sekä hyvinvointi-, terveys- ja
sosiaalisektoreilla tarvitaan lisää tutkimukseen
perustuvaa tietoa seikkailukasvatuksen merkityksestä,
vaikutuksesta ja vaikuttavuudesta.
 
Tavoitteena on kannustaa erityisesti väitöskirja- ja post
doc -tasoisten tutkimusten tekemiseen ja tukea
korkeakouluja hankkeiden suunnittelussa ja
hankerahoitusten hakemisessa. Seikkailu- ja
luontokasvatusta on tarkasteltu kaksi kertaa omassa
teemaryhmässään vuosittaisilla Kasvatustieteen
päivillä. 
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SEIKKAILUKASVATUKSEN
TUNNETTUUDEN LISÄÄMINEN

SNK ry on lisännyt Seikkailukasvatusverkoston ja
seikkailukasvatuksen lähestymistapojen näkyvyyttä ja
tunnettuutta kehittämällä viestintää.
Seikkailukasvatus.fi-sivusto, Seikkailukasvatuksen
uutiskirje ja Seikkailukasvatus.fi:n oma Facebook-sivu
toimivat seikkailukasvatusverkoston tiedotuskanavina.
Menetelmästä ja verkoston työskentelystä kerrotaan
visuaalisin keinoin Instagram-palvelussa.  
 
Seikkailukasvatus-menetelmän tunnettuutta 
on myös lisätty osallistumalla toimialan tapahtumiin ja
seminaareihin sekä tekemällä aktiivista yhteistyötä eri
sidosryhmien kanssa. Verkoston toimijoita ovat tehneet
aktiivista tiedostusyhteistyötä yhdistyksen viestinnän
ja nuorisotyön asiantuntijoiden kanssa.

Vuoden 2018 päivät järjestettiin Tampereen
yliopistossa ja teemaryhmässä esiteltiin yhteensä viisi
tutkimusta.
 
Toimintavuonna on rakennettu Tampereen yliopiston
nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen sekä
kasvatustieteen koulutusten kanssa tutkijoiden
työryhmää, jossa on mukana seikkailukasvatuksesta
väitelleitä tutkijoita, seikkailukasvatuksen yliopettaja
Humanistisesta ammattikorkeakoulusta (Humak)
sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)
edustaja sekä muita seikkailukasvatuksen tai
seikkailuterapian tutkimuksesta kiinnostuneita
henkilöitä. Tätä yhteistyökuviota on rakennettu
systemaattisesti tapaamalla eri korkeakoulujen
edustajia Rovaniemellä ja Tampereella sekä
tapaamalla THL:n edustajia. Tällä tavalla koottu
tutkijoiden työryhmä on kokoontunut kahdesti ja
kehitellyt seikkailukasvatuksen tutkimusaiheita sekä
kartoittanut ja pohtinut erilaisia rahoitusvaihtoehtoja
tutkimukselle. Työ jatkuu.
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VALTAKUNNALLISET SEIKKAILUKASVATUSPÄIVÄT

Koko seikkailukasvatuksen kenttää kokoavat
vuosittaiset Seikkailukasvatuspäivät on järjestetty
vuodesta 2007 lähtien. Kahdennettoista
Seikkailukasvatuspäivät järjestettiin Suomen
Urheiluopistossa Vierumäellä 15.–16.3. 2018 ja
tapahtumaan osallistui järjestäjätaho mukaan lukien
noin 200 henkilöä. Seikkailukasvatuspäivillä esiteltiin 
suomalaisen seikkailukasvatuksen arvot ja
tunnuspiirteet, mikä on edellisten vuosien
seikkailukasvatuksen ohjausryhmätyöskentelyn
painopiste. Tapahtumasta saatiin 72 uutta tilaajaa
Seikkailukasvatuksen uutiskirjeelle. 

Toimintavuonna seikkailukasvatukseen keskittyneessä
viestinnässä on korostettu suomalaisen 
seikkailukasvatuksen arvoja ja tunnuspiirteitä. 
Suomalaisen seikkailukasvatuksen tunnuspiirteitä ja
arvoja kirkastaneesta ohjausryhmän työstä valmistui
opinnäytetyö vuonna 2017. Opinnäytteen
tulosten pohjalta on muun muassa tuotettu uusi
Seikkailukasvatuksen esite ja roll up messu- ja
tapahtumakäyttöön. 
 
Yhdistys on kehittänyt Seikkailukasvatus.fi-sivustoa
resurssipankiksi, joka palvelee kasvatus-, sosiaali-,
terveys- ja koulutusalojen ammattilaisia, opiskelijoita
sekä muita seikkailukasvatuksesta kiinnostuneita.
Resurssipankkiin on koottu tietoa seikkailukasvatuksen
koulutuksista, linkkejä seikkailukasvatuksesta tehtyihin
opinnäytetöihin, nuorisotiedon kirjastoon sekä alan
tutkimukseen. Seikkailukasvatus.fi-verkkosivuille on
tuotettu uusia sisältöjä muun muassa suomalaisen
seikkailukasvatuksen tunnuspiirteistä ja arvoista sekä
uudistettu kalenteritoiminto, jotta
seikkailukasvatukseen liittyvät tapahtumat löytyvät
entistä helpommin.
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KANSAINVÄLINEN TYÖ

SNK ry on tukenut, kehittänyt ja koordinoinut
valtakunnallisten nuorisokeskusten kansainvälistä
toimintaa ja keskusten roolia toimia
kansainvälisyyskasvatuksen ja pedagogisen
liikkuvuuden asiantuntijana. Yhdistys on ollut
keskusten väylä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
kansallisella, pohjoismaisella ja eurooppalaisella tasolla.

KANSAINVÄLISEN TYÖN TIIMI JA 
TYÖN KOORDINOINTI

Kansainvälisen työn koordinaatio toteutui SNK ry:n ja
Nuorisokeskuksien Villa Elban ja Piispalan
ostopalvelusopimuksella.
 
Keskushenkilöstöstä koottu kansainvälisen työn tiimi
on asiantuntijaelin, joka linjaa ja kehittää keskusten
yhteistyötä kansainvälisen toiminnan alueella. Tiimin
jäsenet vastaavat yhdessä sovittujen asioiden
tiedottamisesta ja jalkauttamisesta omaan keskukseen
ja sen toimialueelle. 
 
KV-tiimi järjesti vuoden aikana kolme Skype-kokousta
ja lisäksi osa jäsenistä tapasi marraskuussa
henkilöstöpäivien yhteydessä Pikku-Syötteellä. Lisäksi
yhteyttä on pidetty sähköpostitse ja puhelimitse,
vaihdettu tietoja, välitetty hankeideoita ja
kumppanuuksia sekä neuvottu toisiamme
haasteellisissa tilanteissa.

Yhdistys on myös koonnut seikkailukasvatuksen
verkostoista pedagogisia seikkailukasvatuksen luentoja
ja työpajoja sekä tukenut Nuorisokeskus Pikku-Syötettä
vuoden 2019 Seikkailukasvatuspäivien 
viestinnällisissä toimenpiteissä muun muassa
tuottamalla verkkosivutekstit, päivien ohjelman ja
ilmoittautumislomakkeen. Vuoden 2018 viimeinen
Seikkailukasvatuksen uutiskirje keskittyi
markkinoimaan Seikkailukasvatuspäiviä.
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KOULUTUSMATKAILUN EDISTÄMINEN

Nuorisokeskusten kansainvälisen työn uusi kasvava
toiminto on aasialaisten nuorisomatkailuryhmien
kiinnostus suomalaisista leirikouluista ja leireistä.
Vuoden 2018 aikana päätettiin suunnata kansainvälisen
työn resurssit uusiksi siten, että aloitetaan hanke,
jonka aikana aloitetaan yhteinen markkinointi
erityisesti Kiinasta saapuville asiakkaille.
 
Koulutusmatkailu-hankkeelle perustettiin ohjausryhmä,
joka seurasi säännöllisesti hankkeen edistymistä sekä
toimi hankkeen osa-aikaisen koordinaattorin tukena.  
 
Koulutusmatkailu-hankkeessa tuotettiin esitteitä
kansainvälisen näkyvyyden lisäämiseksi. Kiinankielistä
väestöä tavoitellaan painotuotteilla, jotka esittelevät
nuorisokeskusverkostoa, Nuotta-valmennusta ja
koulutusmatkailumahdollisuuksia.
Nuorisokeskusverkoston yleisesite,
Seikkailukasvatuksen esite ja Koulutusmatkailua
Suomen nuorisokeskuksissa -esitteet on tuotettu
englanniksi ja niitä levitetään kansainvälisissä
yhteistyöverkostoissa ja -tapahtumissa. 
 
Esitteiden lisäksi toimintavuoden aikana tuotettiin
englannin- ja kiinankieliset verkkosivut. Verkkosivujen
tekstisisällöt on suunniteltu ja kohdennettu
nimenomaan koulutusmatkailijoille ja elämyksellisestä
non-formaalista oppimisesta kiinnostuneille
toimijoille.  
 
Koulutusmatkailu-hankkeessa on tehty tiiviisti
yhteistyötä eri sidosryhmien,
kuten Visit Finlandin, AuroraXplorerin ja
kauppakamarien kanssa.

ENYCin vuosikokous järjestettiin  Villa Elbassa
helmikuussa johon osallistui kv koordinaattori.
Erlebnistagen kanssa yhteistyö on jatkunut.
Erlebnistagenin henkilöstöä kävi opintovierailulla Villa
Elbassa ja Marttisessa maaliskuussa.
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Leirikoulujen ja Nuotta- valmennuskoulutuksen
markkinointi huipentui lokakuussa Kiinassa pidettyyn
isoon leirikouluja käsittelevään kansainväliseen China
Camp Education -konferenssiin, jossa
nuorisokeskuksilla oli oma messuosasto ja
konferenssin ohjelmassa oma työpaja nuorisokeskusten
pedagogisen työn esittelemiseksi. Konferenssiin
osallistui 1023 leirikouluammattilaista 
seitsemästä maasta. Konferenssissa esitettyjen
kyselyiden perusteella kiinankieliset verkkosivut
päivitettiin vastaamaan paremmin
leirikouluammattilaisten kysymyksiin ja keskusten
leirikouluohjelmapaketit ladattiin verkkosivuille.

SIDOSRYHMÄTYÖ

Koulutusmatkailu-hankkeessa tehtiin tiiviisti
yhteistyötä nuorisokeskusten kanssa.
Projektikoordinaattori laati
nuorisokeskusten leirikouluohjelmapaketit kiinaksi ja
englanniksi. Ohjelmapaketit on lähetetty 28 incoming-
toimistolle, jotka edistävät koulutusmatkailua
Kiinassa.  
 
Projektikoordinaattori on pitänyt yhteyksiä incoming-
toimistoihin vastaamalla ja neuvomalla leirikouluihin
liittyvissä kysymyksissä. Projektikoordinaattori on
myös laatinut suunnitelmia  Fam tripien 
toteuttamiseksi nuorisokeskuksissa. 
 
Projektikoordinaattori on myös tehnyt yhteistyötä
Korean nuorisovaihtokeskuksen kanssa mm.
Koordinoimalla nuorisoryhmän vierailua
Nuorisokeskus Anjalassa ja laatimalla kolmen viikon
ohjelmapaketin Etelä-Korean markkinoille. 
Nuorisokeskuksiin on toimitettu incoming-toimistojen
listaus ja ja China Camp Education -konferenssin
kontaktilistaus tulevaa käyttöä varten.
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HALLINTO

Ylintä päätäntävaltaa yhdistyksessä käyttivät
vuosikokoukset. Kevätkokous järjestettiin toukokuussa
Helsingissä ja syyskokous marraskuussa nuorisokeskus
Pikku-Syötteellä. Yhdistyksen hallitus kokoontui
seitsemän kertaa vuoden aikana.
 
Hallituksen jäsenet 2018
 
Jenni Liikkanen                   puheenjohtaja
Mika Pekkala                       varapuheenjohtaja
Helena Vuorenmaa              jäsen
Kari Hietaharju                    jäsen
Riitta Laulajainen                jäsen
 
SNK ry:n ja nuorisokeskusten henkilöstö kehittävät
nuorisokeskusten työtä yhteisissä kootuissa
työryhmissä, jotka kokoontuivat vuoden aikana tarpeen
mukaan. Työryhmiä olivat viestintä- ja markkinointi,
pedagoginen ja kansainvälinen työryhmä  sekä
ohjauksryhmät Kiinan nuorisomatkailuhankkeessa sekä
Sähköisen seuranta- ja arviointijärjestelmän
kehittämishankkeessa. Seikkailukasvastuksen
kehittämisestä vastasi laaja moniammatillinen
kehittämistyöryhmä.

Yhdistyksen kirjanpitopalvelu
ostettiin Likividi Oy:ltä.
Tilintarkastuksen hoiti
Arguda Oy:ltä HTM-
tilintarkastaja Sulo Karhu.
 
Tulos: 5 774 €

TALOUS


