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Prometheus-aikuistumisleiri antaa nuorille mahdollisuuden saada tukea oman
elämänkatsomuksensa rakentamiseen ja
elämäntaitojensa kehittämiseen
Alatavoitteet:

6. Jaostot ja työryhmät
Yhdistyksessä toimii suunnittelu-, valmistelu- ja koordinointitehtävissä vähintään
130 vapaaehtoista, joiden valmiuksia,
hyvinvointia ja toimintamahdollisuuksia
tuetaan aktiivisesti. Jaostot ja työryhmät
tarjoavat jäsenilleen tilaisuuksia oppia ja
2.1 Tieto leireistä tavoittaa mahdollisimman
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2.3 Asuinpaikka, äidinkieli, ikä, taloudellinen
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asema ja toimintaesteisyys eivät muodosta es9. Yhteistyö ja vaikuttavuus
tettä leirille osallistumiselle
Protu verkostoituu ja tekee yhteistyötä
2.4 Leirien toimintaedellytykset on turvattu
vahvistaakseen osaamistaan ja asetulevaisuudessa riittävällä määrällä leirimaksuja
maansa järjestökentällä, levittääkseen
ja muilla jatkuvuutta vahvistavilla toimenpiteillä
toimintamalliaan maailmalle sekä järjes3. Jatkoleiritoiminta
tääkseen aikuistumiskoulutusta nuorille
Jatkoleiritoiminta jatkaa leirillä alkanutNufit-filosofiatapahtuman muodossa
ta kasvuprosessia sekä ylläpitää yhteisölAlatavoitteet:
lisyyden kokemusta järjestössä
9.1 Protulla on asiantuntija-asema nuorisoalalla
4. Nuorten omaehtoinen toiminta
9.2 Protu järjestää toimintaansa yhdessä toisten
Nuorilla on matala kynnys tulla mukaan
järjestöjen tai muiden yhteiskunnallisten toimiyhdistyksen toimintaan, kokea yhteisöljoiden kanssa
lisyyttä ja kehittää omia taitojaan sekä
9.3 Protun kansainvälinen yhteistyö tukee
siten kehittää Protua yhteisönä
yhdistyksen omaa toimintaa ja mahdollistaa
5. Jäsenpalvelut
vastaavanlaisen toiminnan syntymisen muihin
Jäsenet kokevat yhteisöllisyyttä ja saavat
maihin
tietoa yhdistyksen toiminnasta seminaa9.4 Järjestetään yhteistyössä Helsingin nuorten
rien, Protu-lehden ja yhdistyksen muun
ajattelijoiden kanssa Nuorten filosofiatapahtujäsenviestinnän kautta
ma (Nufit), johon osallistuvilla 900 nuorella on
mahdollisuus osallistua korkean tason filosofiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, ja
huolehditaan Nufit-toiminnan jatkuvuudesta
tulevina vuosina
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1. Johdanto
Prometheus-leirin tuki ry on vuonna 1990 perustettu uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton nuorisojärjestö, joka järjestää aikuistumiskoulutusta Prometheus-leirien muodossa. Yhdistyksen tavoitteena on
tukea nuoria heidän oman elämänkatsomuksensa rakentamisessa tarjoamatta valmiita vastauksia maailmankatsomuksellisiin kysymyksiin. Toiminta nojaa yhdistyksen yleiskokouksen hyväksymiin leiritoiminnan periaatteisiin (liitteenä).
Nuorisoleirien lisäksi yhdistys järjestää muuta aikuistumiskoulutuksen idean ympärille rakentuvaa
toimintaa, kuten paikallisryhmätoimintaa, aikuisleirejä, syysleirejä sekä vuosittaista Nuorten filosofiatapahtumaa. Yhdistys harjoittaa myös aktiivisesti kansainvälistä yhteistyötä.
Yhdistyksen toiminta nojaa lähes kokonaan nuorten aktiivien tekemään vapaaehtoistyöhön. Toiminta
tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia hankkia järjestötoiminnan sekä aktiivisen kansalaisuuden valmiuksia. Yhdistyksen toiminta on luonteeltaan tasa-arvoista ja yhdenvertaista: kaikilla jäsenillä on iästään,
taustastaan ja henkilökohtaisista ominaisuuksistaan huolimatta mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen asioihin ja toimia haastavissakin vastuutehtävissä.

2. Varsinainen leiritoiminta
Tavoite:

Prometheus-aikuistumisleiri antaa nuorille mahdollisuuden saada
tukea oman elämänkatsomuksensa rakentamiseen ja elämäntaitojensa
kehittämiseen
Alatavoitteet:
2.1 Tieto leireistä tavoittaa mahdollisimman monet leiri-ikäiset ja leireille osallistuu vähintään
900 nuorta

Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi:
➜ Toimenpiteet: Tiedotusjaosto ja toimisto tiedottavat viestintäsuunnitelman mukaisesti leiritoiminnasta nuorille, kasvattajille ja medialle sekä vastaavat yhdistyksen näkyvyydestä eri viestintäkanavissa ja tapahtumissa. Vuonna 2017 panostetaan lisäksi etenkin leiriläisten ja potentiaalisten leiriläisten vanhempien tavoittamiseen. Tiedotusjaoston tukena yhdistyksessä työskentelee osa-aikainen
viestintäkoordinaattori.
■ Mittarit: Leiriläisten määrä, näkyvyys eri viestintäkanavissa sekä tiedotuksen onnistuminen leiriläis- ja vanhempainkyselyissä annettujen vastausten perusteella.
➜ Toimenpiteet: Tiedotusjaosto toimittaa yläkouluihin ja nuorisotiloihin markkinointimateriaalia
sekä järjestää niihin ja toisen asteen oppilaitoksiin vierailijoita kertomaan leireistä.
■ Mittarit: Koulutiedotuksen ja muun vastaavan tiedotuksen määrä ja kattavuus.
➜ Toimenpiteet: Tiedotusjaosto arvioi leiritiedotuksessa nykyisin keskimääräistä heikommin
tavoitetut ryhmät ja suuntaa tiedotusta erityisesti näille ryhmille.
■ Mittarit: Arvioinnin toteutuminen.
➜ Toimenpiteet: Toimisto vastaanottaa leiri-ilmoittautumiset sekä palvelee leiriläisiä, heidän perheitään ja leiritiimejä käytännön kysymyksissä. Asiakaspalvelutehtävissä toimii kaksi täysipäiväistä
toimistosihteeriä.
■ Mittarit: Asiakaspalvelun toteutuminen ja asiakaspalvelusta annettu palaute.
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➜ Toimenpiteet: Leirijaosto tuottaa www-leiriluettelon sisällön, jossa leirit ja leiripaikat on kuvattu
ja jossa voi ilmoittautua leireille. Vuonna 2017 kokeillaan myös leirien järjestämistä muihinkin aikoihin viikosta kuin vain sunnuntaista sunnuntaihin.
■ Mittarit: Ilmoittautumisten määrä ilmoittautumiskauden eri aikoina.
➜ Toimenpiteet: Www-työryhmä kehittää www-sivustoa mobiiliyhteensopivammaksi sekä toteuttaa muiden jaostojen ja toimiston kanssa yhteistyössä sivustolle uusia yhteydenoton työkaluja
leiriläisille perheenjäsenineen sekä muiden leirille lähtemisestä kiinnostuneille heidän paremmaksi
tavoittamiseen.
■ Mittarit: Toteutunut mobiiliyhteensopivuuden parannus ja käyttöönotettu ohjelmisto tai korvaava ratkaisu.
2.2 Leirit ovat sisällöiltään ja puitteiltaan laadukkaita ja riittävästi resursoituja, ohjaajat
hallitsevat leirien sisällöt ja käsittelytavat

Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi:
➜ Toimenpiteet: Leirijaosto hankkii leirikäyttöön vaatimukset täyttäviä tiloja. Kokkijaosto organisoi leirien ruokahuollon.
■ Mittarit: Leiriläisten, tiimiläisten ja kokkien antama palaute leiripaikoista ja kokkien määrä.
➜ Toimenpiteet: Rekrytointiryhmä järjestää kullekin leirille toimivan leiritiimin, johon kuuluu
vähintään kaksi aikuista ohjaajaa ja noin viisi 15–19-vuotiasta apuohjaajaa. Rekrytointiryhmä ja
tiedotusjaosto tiedottavat aikuisille leiriohjaamisen mahdollisuudesta ja järjestävät tarvittaessa
ohjaajainfotilaisuuksia. Tiedotuksella pyritään tavoittamaan esimerkiksi iältään, sukupuoleltaan ja
asuinpaikaltaan moninaisia ihmisiä.
■ Mittarit: Ohjaajainfotilaisuuksien ja ohjaajaksi hakeneiden määrä sekä ohjaajaksi hakeutuneiden
ikä-, sukupuoli- ja alueellinen jakauma.
➜ Toimenpiteet: Koulutusjaosto tarjoaa leiritiimeille mahdollisuuden hankkia EA1-koulutusta
vastaava ensiapukoulutus edullisesti. Kokkijaosto tarjoaa kokeille mahdollisuuden suorittaa hygieniapassi.
■ Mittarit: Toteutuneet ensiapukoulutukset, ensiaputaitonsa riittäväksi kokevien tiimien määrä ja
hygieniapassillisten kokkien osuus yhdistyksen aktiivisista kokeista.
➜ Toimenpiteet: Tukihenkilövastaavat kokoavat leiritiimien tueksi verkoston, joka koostuu vapaaehtoisista sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisista sekä leiritoimintaan perehtyneistä yhdistyksen jäsenistä.
■ Mittarit: Leiritiimien tukihenkilötoiminnasta antama palaute ja tukihenkilöiden oma arvio apunsa riittävyydestä esille nousseissa ongelmissa.
➜ Toimenpiteet: Leiritiimit suunnittelevat ja toteuttavat leirien ohjelmat leiritoiminnan periaatteissa ja strategiassa määritettyjen tavoitteiden mukaisesti. Perusleirien lisäksi leirijaosto järjestää
noin kymmenen leiriä erikoisteemalla hallituksen vahvistaman suunnitelman mukaisesti.
■ Mittarit: Leiriläiskyselyn palaute, järjestettyjen erikoisleirien määrä ja yhteistyöleirien toteutuminen.
➜ Toimenpiteet: Koulutusjaosto kouluttaa ohjaajat ja apuohjaajat kolmesta viikonloppukoulutuksesta koostuvan koulutusohjelman mukaisesti sekä tuottaa ohjeistukset leiritiimeille. Koulutuksia
järjestetään yhteensä noin 60, ja niitä vetävät aiemmin ohjaajina tai apuohjaajina toimineet vähintään
100 kouluttajaa.
■ Mittarit: Toteutuneiden koulutusten määrä, leiritiimeiltä koulutuksista kerätty palaute, leiriläisten leiriläiskyselyssä leiristään antama palaute, yhdistyksen jäseneksi vuoden loppuun mennessä
liittyneiden sekä uudeksi apuohjaajaksi tai ohjaajaksi hakeneiden leiriläisten osuus kaikista kesän
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leiriläisistä.
➜ Toimenpiteet: Koulutusjaosto tekee yhteistyötä asiantuntijayhteisöjen kanssa, jotta koulutusohjelma lisää leiritiimien valmiuksia kohdata ihmisten moninaisuutta ja erilaisia tarpeita. Kevään 2017
koulutuksissa painotetaan henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja turvallisuutta leirillä, leiriohjelman
suunnittelun tukemista sekä mm. kulttuuriltaan, sukupuoleltaan ja seksuaalisuudeltaan moninaisten
leiriläisten huomioon ottamista.
■ Mittarit: Asiantuntijayhteistyön määrä, kevään 2017 teemojen näkyminen koulutuksissa ja koulutettavien erityisohjelmasta antama palaute.
➜ Toimenpiteet: Tiedotusjaosto parantaa leiritiedotuksen sisältöä leirien henkisestä ja fyysisestä
kuormittavuudesta kertomisen osalta leiriläisten turvallisuuden parantamiseksi.
■ Mittarit: Kuormittavuudesta kertomisen toteutuminen tiedotuksessa.
➜ Toimenpiteet: Www-työryhmä kehittää Ideavarasto-verkkopalvelun toimintavarmuutta.
■ Mittarit: Ideavaraston kirjattujen korjaustarpeiden vähentyminen.
➜ Toimenpiteet: Jatkoleirijaosto teemoittaa jatkoleirit siten, että jatkoleirikokemus tarjoaa osallistujille lisää ideoita ja näkökulmia tavallisten leirien vetämiseen.
■ Mittarit: Jatkoleireille osallistuneiden palaute siitä, motivoiko jatkoleiri heitä jatkamaan leiritoimintaa.
2.3 Asuinpaikka, äidinkieli, ikä, taloudellinen asema ja toimintaesteisyys eivät muodosta estettä
leirille osallistumiselle

Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi:
➜ Toimenpiteet: Leirijaosto järjestää leirejä laajasti eri puolilla Suomea.
■ Mittarit: Leirien ja leiriläisten alueellinen jakauma.
➜ Toimenpiteet: Leirijaosto järjestää kolme ruotsinkielistä leiriä ja svenskagruppen tukee tiedotusjaostoa ruotsinkielisessä leiritiedotuksessa ja koulutusjaostoa ruotsinkielisten leiritiimien
kouluttamisessa.
■ Mittarit: Ruotsinkielisten leirien määrä, leireille osallistuneiden ruotsinkielisten osuus leiriläisistä
suhteutettuna ruotsinkielisten osuuteen ikäryhmästä ja ruotsinkielisen leiritiedotuksen määrä.
➜ Toimenpiteet: Kansainvälinen jaosto järjestää yhteistyössä leirijaoston kanssa kolme kansainvälistä englanninkielistä leiriä sekä tukee tiedotusjaostoa englanninkielisessä leiritiedotuksessa ja
koulutusjaostoa englanninkielisten leiritiimien kouluttamisessa. Tiedotusta kansainvälisistä leireistä
kohdistetaan myös Suomen lähialueille, etenkin Viroon.
■ Mittarit: Kansainvälisten leirien määrä, niille osallistuneiden muiden kuin suomea tai ruotsia
äidinkielenään puhuvien määrä ja englanninkielisen leiritiedotuksen määrä.
➜ Toimenpiteet: Leirijaosto järjestää neljä keskimääräistä leiri-ikää vanhemmille nuorille suunnattua seniorileiriä sekä kaksi aikuisleiriä.
■ Mittarit: Seniori- ja aikuisleirien määrä ja niille osallistuneiden leiriläisten määrä.
➜ Toimenpiteet: Koulutusjaosto järjestää leiritiimien koulutuksia myös ruotsiksi ja englanniksi.
■ Mittarit: Ruotsin- ja englanninkielisten koulutusten määrä.
➜ Toimenpiteet: Talousvaliokunta myöntää alennuksia niille vähävaraisille nuorille, joiden ei ole
mahdollista saada julkista tukea leirille osallistumiseen.
■ Mittarit: Myönnettyjen leirimaksualennusten määrä.
➜ Toimenpiteet: Hallitus sopii yhteistyöstä viranomaistoimijoiden tai toisten kansalaisjärjestöjen
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kanssa ja myöntää ennalta sovitulle määrälle sosiaalisesti, terveydellisesti tai taloudellisesti heikommassa asemassa olevia nuoria leiripaikan myös ilmaiseksi.
■ Mittarit: Toteutunut yhteistyö ja myönnettyjen leiristipendien määrä sekä hankkeen toteutumisesta saatu palaute.
➜ Toimenpiteet: Leirijaosto huolehtii Protulle riittävästi esteettömiä tapahtumapaikkoja ja tiedottaa niistä.
■ Mittarit: Esteettömien tapahtumapaikkojen määrä.
2.4 Leirien toimintaedellytykset on turvattu tulevaisuudessa riittävällä määrällä leirimaksuja ja
muilla jatkuvuutta vahvistavilla toimenpiteillä

Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi:
➜ Toimenpiteet: Leirijaosto järjestää kesän aikana yhteensä noin 64 leiriä. Toimisto ohjaa ilmoittautumisia niin, että leirit täyttyvät tasaisesti siten, että leireille osallistuu keskimäärin yli 14 leiriläistä leiriä kohden.
■ Mittarit: Järjestettyjen leirien määrä ja niiden keskimääräinen täyttymisaste.
➜ Toimenpiteet: Leirijaosto hakee aktiivisesti uusia vaatimukset täyttäviä leiri- ja koulutuspaikkoja sekä karsii ongelmallisiksi koettuja paikkoja pois. Jaosto vuokraa tiloja jo valmiiksi vuodelle 2018.
■ Mittarit: Tavoiteaikataulussa vahvistuneet leiri- ja koulutuspaikkavaraukset.
➜ Toimenpiteet: Purkajaistyöryhmä järjestää Purkajaiset-nimisen palauteseminaarin, jossa ohjaajien ja apuohjaajien on mahdollista arvioida leirejään ja esittää kehitysehdotuksia.
■ Mittarit: Purkajaisten osanottajamäärä suhteessa ohjaajien ja apuohjaajien kokonaismäärään,
purkajaisissa kerätyn palautteen määrä sekä purkajaisista annettu palaute.
➜ Toimenpiteet: Tiedotusjaosto toteuttaa leiriläiskyselyn, jossa kartoitetaan leiriläisten kokemuksia leiristä ja yhdistyksen tiedotuksesta.
■ Mittarit: Leiriläiskyselyyn vastanneiden määrä.
➜ Toimenpiteet: Hallitus teetättää tieteellisen tutkimuksen Prometheus-leirien vaikuttavuudesta
leiriläisiin ja leirien vetäjiin. Tutkimuksessa kiinnitetään erityistä huomiota leireillä opittuihin tietoihin ja taitoihin.
■ Mittarit: Toteutunut vaikuttavuustutkimus.
➜ Toimenpiteet: Hallitus, tiedotusjaosto, tapahtumajaosto ja leiritiimit kannustavat yhdistykseen kuulumattomia nuoria ja aikuisia liittymään Protun jäseneksi ja pysymään jäsenenä.
■ Mittarit: Jäsenmäärän kehitys vuonna 2017.

3. Jatkoleiritoiminta
Tavoite:

Jatkoleiritoiminta jatkaa leirillä alkanutta kasvuprosessia sekä ylläpitää
yhteisöllisyyden kokemusta järjestössä
Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi:
➜ Toimenpiteet: Jatkoleirijaosto järjestää viisi leiritoiminnan periaatteita noudattavaa jatkoleiriä,
joita ovat talvileiri vuodenvaihteessa 2016–2017, kesäjatkoleiri kesällä 2017 sekä kolme syysleiriä
lokakuussa 2017. Yksi syysleireistä on suunnattu yli 20-vuotiaille aikuisille. Jaosto myös suunnittelee
vuodenvaihteessa 2017–2018 pidettävän talvileirin.
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■ Mittarit: Jatkoleirien määrä ja täyttöaste.
➜ Toimenpiteet: Jatkoleirijaosto rekrytoi leiritiimiläisiä yhteistyössä muiden jaostojen kanssa ja
kouluttaa jatkoleireille leiritiimit. Jatkoleiritiimit suunnittelevat ja toteuttavat leirien ohjelman.
■ Mittarit: Tiimiin hakeneiden henkilöiden määrä, koulutukseen osallistuneiden tiimiläisten määrä,
koulutuksesta saatu palaute sekä leiriläisiltä saatu palaute.
➜ Toimenpiteet: Jatkoleirijaosto sitouttaa tiimiläiset. Tämän tavoitteen toteutumiseksi jaosto
viestii yhteistyössä muiden jaostojen kanssa tiimihausta, pitää yhteyttä tiimiläisehdokkaisiin valintaprosessin aikana, tekee yhteistyötä rekrytointiryhmän kanssa, tiedottaa hyvin tiimiin valittuja sekä
niitä, jotka eivät päässeet tiimiin, sitouttaa tiimiläiset osallistumaan tiimikoulutukseen sekä opastaa
tiimiläisiä leirien järjestämisessä.
■ Mittarit: Tavoitettujen ja tavoittamatta jääneiden tiimiläisten määrä.
➜ Toimenpiteet: Jatkoleirijaosto tiedottaa mahdollisuudesta osallistua jatkoleireille eri viestintäkanavissa.
■ Mittarit: Jatkoleireille osallistuvien leiriläisten määrä, leirien täyttymisaste ja jatkoleiritoiminnan
taloudelliset toimintaedellytykset.
➜ Toimenpiteet: Jatkoleirijaosto kannustaa jatkoleireille osallistuneita antamaan palautetta leireistä sekä arkistoi leiritiimien tekemät leiriohjelmat. Jaosto kehittää jatkoleirien sisältöjä jatkoleiritiimien, -leiriläisten sekä muiden esittämien ideoiden ja palautteen pohjalta.
■ Mittarit: Jatkoleiritoiminnasta annetun palautteen määrä ja leireiltä jaostolle talteen kerättyjen
leiriohjelmien määrä.

4. Nuorten omaehtoinen toiminta
Tavoite:

Nuorilla on matala kynnys tulla mukaan yhdistyksen toimintaan, kokea
yhteisöllisyyttä ja kehittää omia taitojaan sekä siten kehittää Protua
yhteisönä.
Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi:
➜ Toimenpiteet: Paikallisjaosto rekrytoi uusia vetäjiä sekä nykyisiin paikallisryhmiin että perustamaan uusia paikallisryhmiä eri puolille Suomea. Jaosto tarjoaa vetäjille kummi- ja vertaistukea sekä
koulutusta.
■ Mittarit: Paikallisryhmien ja niiden toimintaan osallistuvien määrä.
➜ Toimenpiteet: Paikallisjaosto järjestää ainakin yhden paikallisryhmien tapaamisen uusien vetäjien kouluttamiseksi, kokemusten vaihtamiseksi ja uusien toimintamuotojen kehittämiseksi.
■ Mittarit: Paikallisryhmien tapaamisesta saatu palaute.
➜ Toimenpiteet: Paikallisjaosto tukee taloudellisesti paikallisryhmien järjestämiä tapahtumia.
■ Mittarit: Tapahtumien lukumäärä sekä tapahtumista saatu palaute.
➜ Toimenpiteet: Paikallisjaosto kehittää paikallistoiminnan näkyvyyttä yhdistyksen viestintäkanavissa. Tiedotusta kohdistetaan erityisesti kesän 2017 leiriläisille. Jaosto tekee myös yhteistyötä
www-työryhmän kanssa nettisivujen paikallistoiminta-osion kehittämiseksi.
■ Mittarit: Paikallistoiminnan näkyvyys viestintäkanavissa, paikallisryhmätoimintaan vähintään
kerran vuoden 2017 aikana osallistuneiden kesän 2017 leiriläisten määrä. Nettisivuista saatu palaute
ja kävijöiden määrä.
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➜ Toimenpiteet: Svenskagruppen kartoittaa leirin käyneiden ruotsinkielisten nuorten kiinnostusta omaehtoiseen ryhmätoimintaan ja tukee ainakin yhden ruotsinkielisen paikallisryhmän perustamista.
■ Mittarit: Paikallisryhmien alueellinen ja kielellinen jakauma.
➜ Toimenpiteet: Tapahtumajaosto järjestää jäsenistölle ainakin kaksi isoa tapahtumaa, Puistotapahtuman elokuussa ja Kaamoskarkelot joulukuussa, sekä erilaisia viihteellisiä tukitapahtumia yhdistyksen muiden tapahtumien yhteyteen. Jaosto tiedottaa tapahtumista jäsenistölle.
■ Mittarit: Tapahtumajaoston järjestämien tapahtumien ja niiden osanottajien määrä sekä tapahtumista annettu palaute.
➜ Toimenpiteet: Tapahtumajaosto kokoaa tuotantoa varten tapahtumakohtaiset tiimit ja nimeää
kullekin tapahtumalle vastuuhenkilön. Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on hajauttaa jaostonvetäjän valtaa ja tukea avointa, sisällyttävää ja demokraattista toimintakulttuuria, jota jaosto pyrkii
kehittämään tuotannon kaikissa vaiheissa. Tapahtumajaosto tukee jaostolaisten ja tiimiläisten sijoittumista muihin jaostoihin.
■ Mittarit: Tapahtumajaostolaisten, tapahtumien vastuuhenkilöiden sekä vapaaehtoisten tiimiläisten määrä ja osallistumisen aktiivisuus Tapahtumajaostossa ja muissa jaostoissa.
➜ Toimenpiteet: Hallitus, tapahtumajaosto, paikallisjaosto, koulutusjaosto ja tiedotusjaosto
järjestävät vuoden aikana kokonaan uudenlaisia tapahtumia lisätäkseen jäsenten tilaisuuksia tulla
toimintaan mukaan.
■ Mittarit: Järjestetyt tapahtumat, niiden osanottajamäärä ja niistä annettu palaute.
➜ Toimenpiteet: Yhdistyksellä on puolipäiväinen järjestösihteeri helpottamassa tapahtumien järjestämistä ja niistä tiedottamista.
■ Mittarit: Järjestösihteerin rekrytointi ja tapahtumanjärjestäjien kokemus järjestösihteerin työn
vaikutuksesta tapahtumien laatuun ja osanottajamäärään.

5. Jäsenpalvelut
Tavoite:

Jäsenet kokevat yhteisöllisyyttä ja saavat tietoa yhdistyksen toiminnasta
seminaarien, Protu-lehden ja yhdistyksen muun jäsenviestinnän kautta.
Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi:
➜ Toimenpiteet: Tapahtumajaosto järjestää sääntömääräisten yleiskokousten yhteydessä seminaarit, jotka kiinnostavalla sisällöllään kokoavat jäsenistöä yhteen myös muiden kuin pelkästään yleiskokouksista kiinnostuneiden osalta.
■ Mittarit: Seminaarien osanottajamäärä, seminaarien ja yleiskokouksen osanottajien määrän suhde sekä seminaareista annettu palaute.
➜ Toimenpiteet: Lehden toimitus julkaisee Protu-lehteä ympärivuotisesti verkkolehtenä ja kahdesti vuodessa painettuna julkaisuna. Toimitus hankkii journalistisen sisällön lehteen nuorilta vapaaehtoisilta toimittajilta päätoimittajan johdolla. Toimitus tarjoaa verkkolehdellä tilan jäsenten väliselle
keskustelulle ja muulle kirjoittamiselle oman toimituksellisen sisältönsä ohessa.
■ Mittarit: Julkaistujen painettujen numeroiden ja verkossa julkaistun toimituksellisen sisällön
määrä, verkkolehden kävijämäärä, lehden saama palaute, lehteen kirjoittaneiden määrä ja verkkolehdessä julkaistun muun kuin toimituksen oman sisällön määrä.
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➜ Toimenpiteet: Tiedotusjaosto julkaisee yhteistyössä hallituksen ja kaikkien muiden jaostojen
kanssa kuukausittain jäsenistölle lähetettävää sähköistä uutiskirjettä, jossa tiedotetaan yhdistyksen
toiminnasta ja Protu-lehden verkkolehden sisällöistä.
■ Mittarit: Julkaistujen uutiskirjeiden määrä ja uutiskirjeen tilaajien määrä.

6. Jaostot ja työryhmät
Tavoite:

Yhdistyksessä toimii suunnittelu-, valmistelu- ja koordinointitehtävissä
vähintään 130 vapaaehtoista, joiden valmiuksia, hyvinvointia ja
toimintamahdollisuuksia tuetaan aktiivisesti. Jaostot ja työryhmät tarjoavat
jäsenilleen tilaisuuksia oppia ja kehittyä toiminnan puitteissa.
Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi:
➜ Toimenpiteet: Jaostot tiedottavat toimintamahdollisuuksista aktiivisesti eri viestintäkanavissa
ja tarjoavat jäsenille yhdenvertaiset mahdollisuudet tulla mukaan toimintaan. Työvaliokunta auttaa uusia aktiivitoiminnasta kiinnostuneita löytämään itselleen sopivia tehtäviä, ja www-työryhmä
kehittää toimintaan hakeutumisen työkaluja helppokäyttöisemmiksi. Jaostot pyrkivät kehittämään
toimintaansa siten, että jaostoon on mahdollista ja mielekästä tulla mukaan myös kesken vuoden tai
vain vuotta lyhyemmäksi aikaa.
■ Mittarit: Yhdistyksen toiminnassa mukana olevien aktiivien määrä ja määrän kasvu edellisvuodesta sekä aktiivitoimintaan hakeutuneiden palaute hakuprosessista.
➜ Toimenpiteet: Työvaliokunta ja jaostot rekrytoivat mukaan toimintaan niin kokeneita kuin
uusia toimijoita, huolehtivat toimijoiden perehdyttämisestä ja tarjoavat sopivan haasteellisia tehtäviä
kaikille toimijoille. Kaikki jaostot kehittävät toimintaansa siten, että kaikenikäisten on mahdollista
toimia ja vaikuttaa jaostossa.
■ Mittarit: Jaostolaisilta saatu palaute ja aktiivitoiminnassa toimineiden osuus kaikista siihen kiinnostuksensa ilmaisseista.
➜ Toimenpiteet: Tiedotusjaosto ja työvaliokunta lisäävät aktiivitoiminnassa mukana olevien
ihmisten esittelyä esimerkiksi Protun www-sivuilla ja sosiaalisessa mediassa helpottaakseen jaostojen
lähestyttävyyttä ja jaostotoiminnan tunnettuutta.
■ Mittarit: Toteutuneet tiedotustoimet ja jaostoon vuoden 2017 aikana hakeneiden määrän muutos
edellisiin vuosiin verrattuna.
➜ Toimenpiteet: Työvaliokunta järjestää koulutusta ja henkilökohtaista tukea kaikille yhdistyksessä toimiville aktiiveille sekä valvoo jaostojen toiminnan sujumista. Yhdistyksellä on töissä puolipäiväinen järjestösihteeri, joka tukee vapaaehtoisten työtä ja toimii heidän turvaverkkonaan ehkäisten
ylikuormittumista. Toimikauden lopussa työvaliokunta ja www-työryhmä toteuttavat jäsenille
heidän hyvinvointiaan Protussa koskevan kyselyn.
■ Mittarit: Jaostolaisilta saatu palaute työvaliokunnan ja järjestösihteerin tarjoamasta tuesta ja
työvaliokunnan arvio tavoitteen toteutumisesta. Hyvinvointikyselyn tulokset.
➜ Toimenpiteet: Hallitus ja työvaliokunta valmistelevat suunnitelman toiminnan yhdenvertaisuuden, häirinnän ehkäisemisen ja turvallisuuden parantamiseksi rekrytoimalla niihin yhden tai useamman erillisen vastuuhenkilön, jolla on toimintakäytäntöjen seuraamiseen riittävästi resursseja ja joka
on tasapuolisesti kaikkien toimintaan osallistuvien tavoitettavissa. Vastuuhenkilöt nimittää hallitus
tai hallituksen aiheelliseksi katsoessa yleiskokous.
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■ Mittarit: Nimitetyt vastuuhenkilöt ja heidän riittävä resursointinsa.
➜ Toimenpiteet: Www-työryhmä kehittää www-sivustoa mobiiliyhteensopivammaksi ja saattaa
loppuun materiaalipankin uudistuksen.
■ Mittarit: Toteutuneet kehitystyöt.

7. Talous ja hallinto
Tavoite:

Yhdistyksen talous ja hallinnollinen toiminta ovat kestävällä pohjalla
Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi:
➜ Toimenpiteet: Toimisto ja talousvaliokunta järjestävät kirjanpidon ja talouden seurannan sekä
kehittävät taloushallinnon työkaluja yhdessä www-työryhmän kanssa. Yhdistyksessä työskentelee
toimistoassistentti kirjanpidon laatimisen helpottamiseksi ja talouden seurannan tehostamiseksi
kesken toimikauden.
■ Mittarit: Tilintarkastajien lausunto, tilikauden tulos, hallituksen arvio talouden seurannan järjestelyistä ja taloudellisesta tilanteesta.
➜ Toimenpiteet: Talousvaliokunta kerää yhteistyössä jaostojen kanssa varoja hakemalla avustuksia yhdistyksen toimintaan. Tiedotusjaosto koordinoi muuta varainkeruuta, johon sisältyy myyntituotteiden hankkimista ja niiden mainontaa sekä jäsenrekrytointia.
■ Mittarit: Oman pääoman määrä tilikauden lopussa, uudet rahoituslähteet, toteutunut varainhankintatuotteiden myynti, vuoden aikana liittyneiden uusien jäsenten määrä ja jäsenmäärän kehitys.
➜ Toimenpiteet: Www-työryhmä kehittää sähköisen kulukorvausjärjestelmän nopeuttamaan toimiston työtä.
■ Mittarit: Käyttöön otettu uusi nykyistä vaivattomampi järjestelmä.
➜ Toimenpiteet: Hallitus ja www-työryhmä kehittävät www-kehitystyön reaktionopeutta ulkopuolisella ohjelmointiavulla. Www-työryhmä ja toimisto selvittävät, olisiko yhdistyksellä tarvetta ja
mahdollisuutta ottaa kehitystyöhön tulevina vuosina avuksi lisäresursseja, esimerkiksi siviilipalvelushenkilö.
■ Mittarit: Toteutuneet www-kehityshankkeet sekä toimiston ja työvaliokunnan arvio viankorjauksen nopeutumisesta aiempiin vuosiin nähden. Suunnitelma tulevien vuosien www-kehitystyön resursoinnista.

8. Demokratia
Tavoite:

Päätöksenteko yhdistyksessä on avointa ja osallisuutta tukevaa
Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi:
➜ Toimenpiteet: Hallitus järjestää kaksi yleiskokousta, joissa käsitellään sääntömääräiset ja muut
tarvittavat asiat. Yleiskokouksissa hyödynnetään jäseniä osallistavia ja toiminnallisia menetelmiä
päätöksenteon tukena ja testataan sähköisen etäosallistumisen työkaluja varautuen sähköisen etä-
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äänestyksen käyttöönottoon vuonna 2018.
■ Mittarit: Yleiskokouksiin osallistuneiden määrä.
➜ Toimenpiteet: Hallitus julkaisee yhdistyksen päätöksentekoa ja hallintoa koskevat dokumentit
mahdollisimman suuressa laajuudessa kaikille jäsenille.
■ Mittarit: Asiakirjojen ja päätösten julkisuuden toteutuminen.
➜ Toimenpiteet: Hallitus tiedottaa mahdollisuudesta osallistua jaostojen ja hallituksen kokouksiin
kaikille jäsenille.
■ Mittarit: Tiedotuksen toteutuminen.
➜ Toimenpiteet: Svenskagruppen parantaa ruotsinkielisten jäsenten mahdollisuuksia osallistua
päätöksentekoon lisäämällä ruotsinkielistä tiedotusta.
■ Mittarit: Ruotsinkielisen tiedotuksen määrä.
➜ Toimenpiteet: Jaostojen autonomiaa sekä hallinnon päätöksentekoprosessin keveyttä lisätään
jatkamalla tarpeettomasti hallinnon tasolla tehtävien päätösten siirtämistä jaostoille itselleen.
■ Mittarit: Päätöksenteon hajauttamisen toteutuminen, hallituslaisten arvio hallituksen päätöksenteon keskittymisestä olennaisiin kysymyksiin ja jaostojen arvio vaikutusmahdollisuuksiensa kehittymisestä.
➜ Toimenpiteet: Hallitus ja työvaliokunta kehittävät yhdistyksen ketteryyttä ja valmiuksia nopeatahtiseen projektityöskentelyyn.
■ Mittarit: Jaostojen arvio toimintamahdollisuuksiensa ja reaktionopeutensa kehittymisestä.
➜ Toimenpiteet: Www-työryhmä kehittää aiempaa helppokäyttöisemmän ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä lisäävän työkalun budjettien ja budjettipäivitysten laatimiseen vapaaehtoisten kesken.
■ Mittarit: Työkalun käyttöönotto vuoden 2018 budjetin laadinnassa ja vapaaehtoisten antama
palaute sen käytettävyydestä.
➜ Toimenpiteet: Www-työryhmä saattaa loppuun materiaalipankin uudistuksen.
■ Mittarit: Toteutuneet kehitystyöt.
➜ Toimenpiteet: Työvaliokunta edistää vuonna 2016 valmistuneen yhdenvertaisuuskyselyn tulosten pohjalta yhdenvertaisuutta lisäävien toimintatapojen käyttöönottoa yhdistyksen kaikessa toiminnassa.
■ Mittarit: Toteutuneet kehitystyöt.

9. Yhteistyö ja vaikuttavuus
Tavoite:

Protu verkostoituu ja tekee yhteistyötä vahvistaakseen osaamistaan ja
asemaansa järjestökentällä, levittääkseen toimintamalliaan maailmalle sekä
järjestääkseen aikuistumiskoulutusta nuorille Nufit-filosofiatapahtuman
muodossa
Alatavoitteet:
9.1 Protulla on asiantuntija-asema nuorisoalalla

Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi:
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➜ Toimenpiteet: Hallitus tarjoaa yhdistykseen kertynyttä osaamista ja näkökulmaa julkisen keskustelun ja muun yhteiskunnan käyttöön.
■ Mittarit: Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen sisältö ja määrä, näkyvyys ja vaikuttavuus.
➜ Toimenpiteet: Hallitus käynnistää yhdistyksen historiikin laatimisen rekrytoimalla tehtävään
päätoimittajan ja projektivastaavan sekä järjestämällä rahoituksen. Kustannuksista mahdollisimman
suuri osa pyritään kattamaan ulkopuolisen rahoituksen avulla, mutta tärkeintä on saada projekti
mahdollisimman pian käyntiin.
■ Mittarit: Historiikki-projektin eteneminen.
9.2 Protu järjestää toimintaansa yhdessä toisten järjestöjen tai muiden yhteiskunnallisten
toimijoiden kanssa

Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi:
➜ Toimenpiteet: Puheenjohtajisto vahvistaa kumppanuutta nykyisten yhteistyötahojen kanssa ja
etsii uusia mielekkäitä yhteistyötahoja. Erityisesti pyritään lisäämään yhteistyötä toisten nuorisoleiritoimintaa järjestävien tahojen kanssa molemminpuolisen osaamisen lisäämiseksi.
■ Mittarit: Yhteistyökumppaneiden määrä, yhteistyön sisältö ja määrä sekä yhteistyön toiminnalle
tuoma lisäarvo.
9.3 Protun kansainvälinen yhteistyö tukee yhdistyksen omaa toimintaa ja mahdollistaa
vastaavanlaisen toiminnan syntymisen muihin maihin

Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi:
➜ Toimenpiteet: Kansainvälinen jaosto vahvistaa yhteistyötä Protus Sverige -sisarjärjestön, norjalaisen Humanistisk Ungdom -järjestön sekä Protun muiden eurooppalaisten kumppanien kanssa.
Tähän sisältyy asiantuntija-avun ja muun aineettoman tuen tarjoamista, oman leiritoiminnan esittelyä, yhteistapaamisia sekä leiriohjelmaideoiden vaihtoa. Kansainvälinen jaosto etsii aktiivisesti
yhteistyökumppaneita Virosta.
■ Mittarit: Protusin kanssa tehdyn yhteistyön määrä, Protus Sverigeltä ja muilta kumppaneilta
saatu palaute yhteistyön onnistumisesta, yhteistapaamisiin ja ohjaajavaihtoon osallistuneiden Protun aktiivien määrä, virolaisten yhteistyökumppaneiden määrä sekä kansainvälisen yhteistyön avulla
saatujen leiriläisten määrä International-leireille ja ruotsinkielisille Prometheus-leireille.
➜ Toimenpiteet: Kansainvälinen jaosto jatkaa yhteistyötä Prometheus-leiritoiminnan synnyttämiseksi muissa maissa.
■ Mittarit: Kansainvälisen yhteydenpidon ja yhteistyön määrä leiritoiminnan käynnistämiseksi.
➜ Toimenpiteet: Kansainvälinen jaosto ja svenskagruppen tarjoavat ajantasaista Protusta ja leiritoiminnasta kertovaa materiaalia englanniksi ja ruotsiksi yhdistyksen viestintäkanavissa. Kansainvälinen jaosto kehittää muunkielisiä materiaaleja.
■ Mittarit: Protusta kertovan ruotsin-, englannin- ja muunkielisen materiaalin määrä ja kattavuus.
9.4 Järjestetään yhteistyössä Helsingin nuorten ajattelijoiden kanssa Nuorten filosofiatapahtuma
(Nufit), johon osallistuvilla 900 nuorella on mahdollisuus osallistua korkean tason filosofiseen ja
yhteiskunnalliseen keskusteluun, ja huolehditaan Nufit-toiminnan jatkuvuudesta tulevina vuosina

Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi:
➜ Toimenpiteet: Protu on mukana järjestämässä vuoden 2016 tammikuussa kaksipäiväistä Nuorten filosofiatapahtumaa yhteistyössä Helsingin nuorten ajattelijoiden, Feton, Dilemman ja Helsingin
työväenyhdistyksen kanssa.
■ Mittarit: Nufitin kävijämäärä, tapahtumasta saatu palaute ja tiedotuksen kattavuus.

