
 

 

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2022 
 
 

YLEISTÄ 
 

Nuoret Kotkat on lasten toiminta- ja etujärjestö, jonka toiminta perustuu 
sosialidemokraattisiin arvoihin. Niistä keskeisimpiä ovat tasa-arvoisuus, 
solidaarisuus, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteistyökykyisyys, 
kansainvälisyys ja demokraattisuus. Tuemme lasten, nuorten ja heidän 
kanssaan toimivien aikuisten kasvua arvoihimme monipuolisen toiminnan 
kautta.  

 
Koronaepidemia on kiusannut toiminnan järjestäjiä liki parin vuoden ajan. 
Toivoa sopii, että vuotta 2022 päästään aloittamaan koronavapaasti rokot-
teiden purtua tautiin. Jatkuvat tapahtumien siirrot, rajaamiset ja perumiset 
eivät kehitä järjestön toimintaa, vaan vievät tarpeettomasti niukkoja re-
sursseja. Nyt on aika suunnata katse eteenpäin. 

 
Toimintaryhmien tukemista jatketaan ja piirin järjestöohjaajat ovat mukana 
auttamassa useiden kerhojen toteuttamista. Piirin järjestökoordinaattori 
ohjaa kerhotoiminnan toteutusta ja vastaa leiritoiminnan suunnittelusta. 
 
Vuosi 2022 on maakuntavaalivuosi. Helsingissä vaaleja ei toteuteta, sillä 
kaupunginvaltuusto kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannosta. 
HUS-alueen muutokset vaikuttanevat palveluihin kuitenkin jonkin verran. 
 
Leiritoiminta on toimintamuodoistamme keskeisin, vaan ei ainut. Tuotam-
me laadukkaita leirejä ympäri vuoden. Viikkoleirien lisäksi järjestämme 
myös päiväleiritoimintaa. Leirikalenteriin kuuluu lisäksi piirin oma Keski-
Eurooppaan suuntautuva leirimatka heinäkuussa ja osallistuminen IFM-
SEI:n suurleirille Englannissa. Uutena leirinä järjestämme alkuvuodesta 
viikon mittaisen loppiaisleirin. 
 
Myös koulutustoiminnasta voimme olla ylpeitä. Vertaisohjaajakoulutuk-
semme on jo vuosia tuottanut toimintaamme uusia vertaisohjaajia ja oh-
jaajia sekä mahdollistanut siten käytännön toiminnan pyörittämisen. Kou-
lutustoiminnassa kehitetään tuottaja- ja leiripäällikkökoulutusta, jotta voi-
daan varmistaa laadukkaiden tapahtumien toteuttaminen myös tulevai-
suudessa. 
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Piiri hoitaa edelleen kumppanuussopimuksella Nuorten Kotkien Keskuslii-
ton Urjalassa sijaitsevaa Kankaan Torpan leirikeskusta. Lisäksi resursseja 
suunnataan Kallioniemen Kesäkodin kunnossapitoon, jossa piiri järjestää 
kesällä 2022 kolme kesäleiriä. 

 
  

NUORISOTOIMINTA 
 

Koulutus- ja kurssitoiminta 
 

Piirijärjestön koulutustoiminta on jaettu kolmeen kokonaisuuteen. Ensim-
mäisen kokonaisuuden muodostaa vertaisohjaajakoulutus, johon kuuluvat 
varttistoiminta, vertaisohjaaja- sekä aatteellispoliittinen ns. aapo-koulutus. 
Toiseen kokonaisuuteen kuuluvat nuorten ohjaajien tuottaja- ja leiripääl-
likkökoulutus. Kolmas kokonaisuus on ohjaajakoulutus, johon kuuluvat oh-
jaajaseminaarit, ohjaajien järjestötoiminnan koulutus ja leiriohjaajien taito-
jen erityiskoulutus. Toimintavuonna koulutustoiminnassa erityishuomiota 
kiinnitetään vertaisohjaajien ja nuorten ohjaajien tuottaja- ja leiripäällikkö-
koulutuksen kehittämiseen.  

 
Vertaisohjaajien koulutusviikonloppujen järjestämistä jatketaan. Kolmivuo-
tisessa koulutuksessa olevista vertsuryhmistä kukin vuosikurssi kokoon-
tuu toimintavuoden aikana kaksi kertaa. Koulutuspaikkana on Kankaan 
Torpan leirikeskus Urjalassa. Kurssiviikonloput pidetään seuraavasti: 14.-
16.1.2022, 21.-23.1.2022, 8.-10.4.2022, 17.-18.9.2022, 23.-25.9.2022 ja 
18.-20.11.2022. Maksimissaan osallistujamäärä on 10 hlöä/viikonloppu. 
Koulutukseen sisältyy kurssiviikonloppujen välillä käytännön harjoittelua 
leireillä ja kotkaosastojen kerhoilloissa sekä vertaisohjaajatapaamisia. 

 
Vuoden aikana jatketaan puolitoista vuotta kestävää leiripäällikkökoulutus-
ta, joka antaa valmiuksia myös muun toiminnan tuottamiseen. Koulutus 
toteutetaan pääsääntöisesti iltakurssituksena. 

 
Osallisuus ja demokratiakasvatus ovat keskeinen perusta koko järjestön 
toiminnalle. Osallisuus huomioidaan erityisesti järjestön koulutustoimin-
nassa, jossa nuoria ohjaajia ja vertaisohjaajia koulutetaan löytämään 
paikkansa järjestössä ja vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin myös 
muualla ympäristössä. Aatteellispoliittista aapo-koulutusta järjestetään 
vertaisohjaajakoulutuksesta valmistuneille nuorille. Koulutus toteutetaan 
Helsingissä iltakoulutuksena. Koulutuksen sisältönä on tutustua laaja-
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alaisesti yhteiskunnan rakenteisiin mm. erilaisten asiantuntijatapaamisten 
ja tutustumiskäyntien muodossa. 

 
18.-20.3.2022 lähetetään osallistujia NKK:n vertaisohjaajakurssille Kan-
kaan Torpan leirikeskukselle Urjalaan. 

 
26.-27.3.2022 järjestetään leiriohjaajakurssi ja leiriohjaajamatka Tallin-
naan. Kurssilla valmentaudutaan kesän leireihin. Kurssin yhteydessä jär-
jestettävällä leiriohjaajamatkalla pyritään samalla palkitsemaan piirin leiri-
toimintaa vetäviä vapaaehtoisia ohjaajia. 

 
26.-28.8.2022 järjestetään Bengtsårin leirikeskuksella leirikurssi erityisesti 
Bengtsårin leirien ohjaajille. Kurssilla harjoitellaan saarella tarvittavia eri-
tyistaitoja. 

 
30.9.-2.10.2022 lähetetään osallistujia NKK:n ohjaaja- ja vertsutapahtu-
maan. 
 
Yhteistyötä kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa jatketaan 
ja TSL:n Helsingin Opintojärjestön tarjoamaan koulutukseen lähetetään 
osallistujia toimintavuoden aikana. 

 
Muita koulutustapahtumia järjestetään vallitsevan tarpeen mukaan, huo-
mioiden kuitenkin piirijärjestön talousresurssit. 

 
 

Tiedotustoiminta 
 

Tiedotuksen perusrungon muodostavat erilaiset toimintatiedotteet, joita 
lähetetään toimintaryhmien ohjaajille, vertaisohjaajille ja piirihallituksen jä-
senille. Sisältö tiedotteisiin kootaan piirihallituksen päätöksistä, NKK:n liit-
totiedotteista sekä kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan tiedotteis-
ta. Toimintatiedotteet lähetetään sähköpostin välityksellä, mikä mahdollis-
taa nopean tiedottamisen ja tiedotteiden muokkauksen kerhojen omiin 
tarpeisiin.  

 
Toimintatiedotusta täydentämään lähetetään suorapostituksena mm. leiri-
tiedotteita, joilla varmistetaan tiedon kulku suoraan jäsenistölle. Tiedotteita 
levitetään myös mm. kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan toimipaikkojen ja 
kaupungin sosiaali- ja terveystoimen toimialan kautta. 
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Piirijärjestö pitää yllä ja kehittää edelleen omia www-sivuja. Sivut ovat 
osoitteissa www.hnk.fi ja www.lastenleirit.fi. Sivuilta löytyvät tiedot ajan-
kohtaisista tapahtumista ja sivuilta voi sähköisesti ilmoittautua mukaan lei-
ritoimintaan sekä antaa palautetta toiminnasta. Ilmoittauduttaessa on 
mahdollista myös maksaa leiri luottokortilla tai verkkopankin välityksellä. 
Leirien aikana sivuilla voidaan pitää myös leiripäiväkirjaa. Sivuja ylläpitää 
Kooditar Oy. Piirin sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi 
@hnk.fi. 

 
Piirijärjestö on mukana keskusliiton jäsenrekisterissä, jota ylläpitää Veto-
konsultit Oy. Rekisteristä toimintaryhmien on mahdollista tilata erilaisia tu-
losteita, kuten osoitetarroja omia postituksiaan varten.  

 
Piiritoimisto avustaa toimintaryhmiä niiden omien tiedotteiden laadinnassa 
ja markkinoi myös kerhojen tapahtumia piirin toimintatiedotteiden välityk-
sellä.  

 
Vuoden 2022 leireistä julkaistaan erillinen leirikalenteri, jonka tiedot koo-
taan myös piirin www-sivuille. Kesäleireistä tehdään laadukas nelivärinen 
esite, jota postitetaan sekä toimintaryhmien jäsenille että suorapostitukse-
na eri kohderyhmille. Tavoitteena on saada jäsenet osallistumaan joukolla 
piirin leireille sekä saada heidät ilmoittautumaan ajoissa. 

 
Kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan ja Helsinki-Teamin julkaise-
maan kesäesitteeseen toimitetaan tietoja kesäleiritoiminnasta. Kesäesite 
julkaistaan tammi-helmikuussa. Toinen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan 
toimialan tarjoama tiedotuskanava on sähköinen harrastehaku. Sinne toi-
mitetaan tietoja kesäleiritoiminnasta. Harrastehaussa olevan linkin välityk-
sellä on leireille mahdollista ilmoittautua sähköisesti. Harrastehaun palve-
luita on mahdollisuus käyttää myös Toiminta Suomi-portaalin välityksellä.  

 
Helsingin Sosialidemokraattien julkaisuihin toimitetaan leiritoimintaa 
markkinoivia juttuja. 

 
Maksullisia lehti-ilmoituksia käytetään tarvittaessa erityisesti leirejä mark-
kinoitaessa. 
 
Kotkaviestiin toimitetaan piirin tapahtumista kertovia juttuja ja kuvia. Lehti 
ilmestyy vuonna 2022 kaksi kertaa. 
 
 

http://www.hnk.fi/
http://www.lastenleirit.fi/
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Leiri- ja retkeilytoiminta 
 

Leiritoiminta on yksi parhaista menetelmistä tarjota lapsille uusia sosiaali-
sia verkostoja ja ystäväpiirejä sekä tarjota lapsille mahdollisuus oppia su-
vaitsevaisuutta, solidaarisuutta ja kansainvälisyyttä. Leiritoiminta tarjoaa 
lapsille ja nuorille mahdollisuuden päihteettömään yhdessäoloon laaduk-
kaan harrastustoiminnan ympärillä.  

 
Kesällä 2022 järjestämme leiritoimintaa käytännössä koko kesä-
heinäkuun ajan ja viimeiset leiriviikot päättyvät heinäkuun lopulla. Piiri 
pyrkii kesällä 2022 järjestämään oman Keski-Eurooppaan suuntautuvan 
leirimatkan. Talviloman aikana on tarjolla talvileiri ja uutuutena loppiaisena 
järjestettävä viikon mittainen loppiaisleiri.  

 
Tarjonnan täydentää pääsiäisenä järjestettävä pääsiäisleiri, syyslomalla 
järjestettävä syysleiri sekä kesällä varttivertsuille suunnattu leiri. Päiväleiri-
toimintaa jatketaan Herttoniemenrannan asukastalon tiloissa. Päiväleirit 
järjestetään kesä-heinäkuussa (24 pv). Kaikkiaan leiritoiminnassa tavoitel-
laan v. 2022 noin 3000 leirivuorokauden järjestämistä.  

 
Leiritoiminta suunnataan toimintavuonna pääsääntöisesti alle 13-
vuotiaille. Poikkeuksen tästä muodostavat varttisleiri sekä mahdolliset 
kansainväliset leirimatkat. 

 
Leiritoiminnan pyörittämisestä päävastuun kantavat vapaaehtoiset ohjaa-
jat ja vertaisohjaajat. Ulkopuolisia ammattilaisia voidaan käyttää erityis-
toimintoja toteutettaessa.  

 
Keskusliiton kanssa tehdyn kumppanuussopimuksen pohjalta piiri vastaa 
Kankaan Torpan leirikeskuksen kunnossapidosta ja käyttövuorojen hallin-
noinnista. Nykyinen sopimus on voimassa toistaiseksi. Ratkaisulla piiri 
turvaa tarvitsemiensa käyttövuorojen saamisen sekä leiri- ja kurssitoimin-
nan kehittämisen pitkällä tähtäimellä. Toimintaa johtaa piirin työryhmä, jo-
hon liitto on valinnut edustajansa sekä piirin nimeämä isännöitsijä. 

  
Kankaan Torpan leirikeskuksen talkoisiin ohjataan mukaan helsinkiläisiä 
ohjaajia. Isot talkoot järjestetään Urjalassa toimintavuoden aikana ainakin 
kahdesti. 
 
2.-8.1.2022 järjestetään uutena leirinä loppiaisleiri Kankaan Torpan leiri-
keskuksella Urjalassa. Tavoitteena on saada mukaan 40 osallistujaa. 
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19.-25.2.2022 järjestetään perinteinen talvileiri Kankaan Torpan leirikes-
kuksella Urjalassa. Leirille suunnitellaan monipuolinen ulko- ja sisäohjel-
ma. Tavoitteena on saada leirille mukaan noin 40 osallistujaa. 
 
14.-17.4.2022 järjestetään pääsiäisleiri Kankaan Torpan leirikeskuksella 
Urjalassa. Tavoitteena on saada leirille mukaan noin 30 osallistujaa. 

 
6.-8.5.2022 järjestetään osastojen viikonloppuleiri Meriharjun kurssikes-
kuksella Vuosaaressa. Tapahtumaan pyritään saamaan mukaan noin 30 
osallistujaa. 

 
21.-22.5.2022 lähetetään osallistujia NKK:n luontoseikkailuun Pirkanmaal-
le Seitsemisen kansallispuistoon. 
 
25.-29.5.2022 järjestetään Kankaan Torpan leirikeskuksella kevättalkoot. 
Talkoissa kunnostetaan leirikeskus kesätoimintoja varten sekä pystyte-
tään kesäleirien teltat. 

 
6.-23.6.2022, 27.6.-8.7.2022 järjestetään Herttoniemenrannan asukasta-
lolla Helsingissä päiväleirejä yhteensä 24 vuorokautta. Leirien aikana teh-
dään retkiä lähiseudulla sekä järjestetään muuta kivaa tekemistä talolla ja 
sen lähiympäristössä. Leiripäiville mahtuu osallistujia maksimissaan 
20/päivä (6.-23.6.2022 40/päivä).  Toimintaa varten haetaan Etelä-
Suomen AVI-keskukselta tukea. 

 
6.-12.6.2022 järjestetään seikkailu- ja luontoleiri (leirijakso U1) Kankaan 
Torpan leirikeskuksella Urjalassa. Tavoitteena on saada leirille mukaan 
noin 70 osallistujaa. 

 
13.-19.6.2022 järjestetään seikkailu- ja luontoleiri (leirijakso U2) Kankaan 
Torpan leirikeskuksella Urjalassa. Tavoitteena on saada leirille mukaan 
noin 70 osallistujaa. 

 
17.-19.6.2022 järjestetään leiritalkoot Bengtsårin leirikeskuksella Hangos-
sa. Talkoissa kunnostetaan leirialuetta kotkaleirejä varten ja valmistellaan 
leiriviikoilla toteutettavia ohjelmia. 

 
18.-23.6.2022 järjestetään seikkailu- ja luontoleiri (leirijakso BH), Bengtså-
rin leirikeskuksella Hangossa. Tavoitteena on saada leirille mukaan noin 
50 osallistujaa.  
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19.-23.6.2022 järjestetään varttisleiri Kankaan Torpan leirikeskuksella Ur-
jalassa. Leiri on tarkoitettu 12-14 -vuotiaille nuorille, joille mukavan yhdes-
säolon ja harrasteiden lisäksi järjestetään luontevia leirikeskuksen kesäi-
seen kunnossapitoon liittyviä tehtäviä. Varttivertsutoiminta on osa piirin 
ohjaajakoulutusrakennetta, jolla pyritään löytämään kehityskelpoisia nuo-
ria mukaan varsinaiseen vertaisohjaajakoulutustoimintaan. Tavoitteena on 
saada leirille mukaan noin 30 nuorta. 

 
23.-26.6.2022 järjestetään leiritalkoot Bengtsårin leirikeskuksella Hangos-
sa. Talkoissa kunnostetaan leirialuetta kotkaleirejä varten ja valmistellaan 
leiriviikoilla toteutettavia ohjelmia. 

 
27.6.-3.7.2022 järjestetään seikkailu- ja luontoleiri (leirijakso U3) Kankaan 
Torpan leirikeskuksella Urjalassa. Tavoitteena on saada leirille mukaan 
noin 50 osallistujaa. 

 
27.6.-3.7.2022 järjestetään seikkailu- ja luontoleiri (leirijakso B1) Bengtså-
rin leirikeskuksella Hangossa. Tavoitteena on saada leirille mukaan noin 
70 osallistujaa. 

 
4.-10.7.2022 järjestetään seikkailu- ja luontoleiri (leirijakso B2) Bengtsårin 
leirikeskuksella Hangossa. Tavoitteena on saada leirille mukaan noin 70 
osallistujaa. 

 
11.-15.7.2022 järjestetään merellinen kesäleiri (K1) lomakoti Kallionie-
messä Sipoon saaristossa. Tavoitteena on saada leirille mukaan noin 50 
osallistujaa. 

 
18.-22.7.2022 järjestetään merellinen kesäleiri (K2) lomakoti Kallionie-
messä Sipoon saaristossa. Tavoitteena on saada leirille mukaan noin 50 
osallistujaa. 

 
25.-29.7.2022 järjestetään merellinen kesäleiri (K3) lomakoti Kallionie-
messä Sipoon saaristossa. Tavoitteena on saada leirille mukaan noin 50 
osallistujaa. 

 
Bengtsårin leirikeskuksella Hangossa ja Kallioniemen kesäkodissa Si-
poossa on piirin ja osastojen leiri- ja retkeilykäytössä Helsingin Merikot-
kien ylläpitämä merikelpoinen vene. 
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Piiri toteuttaa heinäkuun lopulla 25.7.-7.8.2022 kaksi viikkoa kestävän lei-
rimatkan Keski-Eurooppaan. Matkajärjestelyissä pyritään yhteistyöhön 
jonkin veljesjärjestömme kanssa. 
 
Myös IFM-SEI:n Common Ground -leiristä ja muista kansainvälisistä leiri-
matkoista tiedotetaan jäsenistölle ja niille pyritään ohjaamaan mukaan 
osallistujia. 
 
9.-11.9.2022 järjestetään Kankaan Torpan leirikeskuksella Urjalassa syys-
talkoot. Talkoissa leirikeskus kunnostetaan talvikauden toimintoja varten.  

 
15.-21.10.2022 Helsingin koulujen syysloman aikana järjestetään piirin 
syysleiri seitsemän päivän mittaisena Kankaan Torpan leirikeskuksella Ur-
jalassa. Tavoitteena on saada leirille mukaan noin 50 osallistujaa.  

 
Erilaisia muita retkiä järjestetään toimintaryhmille niiden toivomusten poh-
jalta. Pyrkimyksenä on myös koordinoida kerhojen toimintaa siten, että 
retket olisivat mahdollisimman täysiä ja niihin panostettavat varat tulevat 
täysimääräisesti hyödynnettyä mm. kuljetusten osalta. 

 
 

Harrastus- ja ohjelmatoiminta 
 

Piirin toimintaryhmät kokoontuvat eri puolilla kaupunkia. Toimintaryhmien 
toimintaa avustavat ja tukevat piirin järjestöohjaajat. 
 
Etelä-Suomen AVI-keskuksen tukemaa kerhotoimintaa jatketaan eri puo-
lella kaupunkia. 
 
Erilaisia kulttuuriretkiä järjestetään toimintavuoden aikana yhteistyössä 
toimintaryhmien kanssa. 

 
 

Kansainvälinen toiminta 
 

Kansainvälisten leirimatkojen osallistujia valmennetaan matkoille 6.-
8.5.2022 Kankaan Torpan leirikeskuksessa järjestettävällä viikonloppu-
kurssilla. 
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Piiri toteuttaa heinäkuun lopulla 25.7.-7.8.2022 kaksi viikkoa kestävän lei-
rimatkan Keski-Eurooppaan. Matkajärjestelyissä pyritään yhteistyöhön 
jonkin veljesjärjestömme kanssa. 
 
29.7.-8.8.2022 lähetetään osallistujia IFM-SEI:n Common Ground-
suurleirille Englantiin. 

 
Eurooppalaisiin veljesjärjestöihin pidetään yllä suhteita. 

 
 

Piirin toimisto 
 

Piirijärjestön toimisto palvelee toimintaryhmiä kaikissa niiden toimintaan 
liittyvissä kysymyksissä. Toimisto sijaitsee Eläkkeensaajien Keskusliiton 
tiloissa Merihaassa osoitteessa Haapaniemenkatu 14, 2.krs 00530 Hel-
sinki. Toimistossa työskentelee päätoiminen toiminnanjohtaja, jonka vas-
tuulla on koko järjestön toiminnan ja talouden suunnittelu, kehittäminen ja 
johtaminen sekä järjestökoordinaattori, jonka vastuualueisiin kuuluu mm. 
leiri- ja kerhotoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja johtaminen. 

 
Lisäksi piirin palveluksessa on järjestöohjaaja/ohjaajia, joiden työpanos 
kohdentuu pääasiassa kerhotoimintaan. Toiminta-avustusten salliessa jär-
jestöohjaajien määrää lisätään. 

 
Työntekijöiden palkkauskuluihin piiri anoo avustusta Helsingin kaupungin 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostolta. Avustusanomus mi-
toitetaan siten, että se mahdollistaa kahden päätoimisen työntekijän palk-
kaamisen. Piirin toiminnasta on tehty vuoden 2020 alussa ns. EFQM-
arvio, jolla avustusperuste on tarkistettu seuraavan kolmen vuoden ajaksi.  

 
Toimistolla on käytössä ajanmukainen atk-laitteisto, jolla tarjotaan toimin-
taryhmille mm. jäsenrekisteripalveluita. 

 
Toimisto on avoinna pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 8.30 - 
16.00. Toimistotilan lisäksi piiritoimistolla on toimintaryhmille mahdollisuus 
käyttää yhteisiä kokoustiloja. 

 
Työntekijöitä koulutetaan vuoden aikana liiton, kaupungin kulttuuri- ja va-
paa-ajan toimialan, Helsinki-Teamin ja Allianssin järjestämissä työntekijä-
koulutustapahtumissa sekä mahdollisuuksien mukaan työväenliikkeen 
oppilaitosten kursseilla.  
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Toimistokalustoa ja -materiaalia hankitaan ja pidetään ajan tasalla tarpeen 
mukaan. 

 
 

Hallinto 
 

Piirijärjestön vuosikokous järjestetään sääntöjen mukaan lokakuussa. 
 

Piirihallitus kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa. 
 

Piirin työvaliokunta valmistelee piirihallituksen käsittelyyn tulevia asioita ja 
johtaa piirin käytännön asioiden hoitoa piirihallituksen linjausten mukaan. 

 
Erilaisia työryhmiä nimetään piirihallituksen päätösten mukaan. Niiden 
tehtävänä on piirihallituksen alaisuudessa valmistella ja toteuttaa eri asioi-
ta. Toiminnanjohtaja kokoaa toimintatapahtumien suunnittelua ja toteutus-
ta varten tarvittavat ohjaajaryhmät. 

 
Hallinnon jäseniä koulutetaan keskusliiton järjestämissä tilaisuuksissa.  

 
NKK:n järjestöpäiville Helsingissä 2.-3.4.2022 lähetetään osallistujia. 

 
Piiriä edustaa NKK:n edustajistossa kuusi varsinaista edustajaa, jotka on 
valittu piirijärjestön sääntömääräisessä syyskokouksessa syksyllä 2020. 
Edustajien toimikausi on kaksi vuotta. Edustajisto kokoontuu sääntömää-
räisiin kokouksiin 2.-3.4.2022 Helsingissä ja 5.-6.11.2022 Jyväskylässä. 

 
Piiri pyrkii saamaan edustajiaan liiton hallitukseen. 

 
Piirin edustajat osallistuvat keskusliiton jaostojen ja työryhmien työhön. 
 
Kankaan Torpan leirikeskuksella on oma työryhmä, joka vastaa leirikes-
kuksen kunnossapidosta ja kehittämisestä. Työryhmään kuuluu neljä piirin 
edustajaa ja kaksi keskusliiton nimeämää edustajaa. Työryhmän vetovas-
tuu on kumppanuussopimuksen mukaisesti piirillä. 
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VARAINHANKINTA 
 

Piirin oman varainhankinnan selkärangan muodostavat jäsenyhdistyksiltä 
kannettavat perus- ja lisäjäsenmaksut, henkilöjäsenmaksut ja toiminta-
ryhmien jäsenmaksut sekä SDP:n nuorisoeuro ja eri järjestöjen, yksityis-
henkilöiden ja liikelaitosten myöntämät avustukset ja lahjoitukset. 

 
Omaa varainhankintaa harjoitetaan lisäksi pienimuotoisen myyntitoimin-
nan muodossa erilaisten tilaisuuksien yhteydessä.  

 
 

YLEISAVUSTUKSET 
 

Piirijärjestö anoo Nuorten Kotkien Keskusliiton välityksellä opetus- ja kult-
tuuriministeriön myöntämää nuorisotyön valtionavustusta.  

 
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostolta 
anotaan avustusta työntekijöiden palkkauskustannuksiin, vuokrakuluihin, 
piirin toimintaryhmien toimintakuluihin sekä lomatoiminnan järjestämiseen. 

 
Etelä-Suomen Aluehallintovirastolta haetaan avustusta ns. nuorten har-
rastekerhojen (eli 3.-10. -luokkalaisten) kerho- ja päiväleiritoimintaan.  

 
 

PIIRIHALLITUS 

 


