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Siitaman Nuorisoseura auttaa koronakriisin keskellä

Kalkkareitten Kulttuurikeikasta Etäkeikka

Louste ja uusi aluetoimisto tutuksi!
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Tämä kevät on ollut poikkeuksel-
linen. Aloitin työt Lounais-Suomen 
aluetoimiston toiminnanohjaajana 
vanhempainvapaan sijaisena Tam-
pereen toimipisteessä tammikuus-
sa. Toimistossa oli täysi hulina päällä, 
kun muut työntekijät pakersivat vii-
mehetken valmisteluja muutaman 
päivän päässä kelluvaa Folklan-
dia-risteilyä varten. Hyppäsin va-
kaasti keinuvaan laivaan muiden 
mukana ja monipuolinen matka al-
koi. Folklandian jälkeen työpöydälle 
ilmaantui monenlaisia kummajaisia; 
oli tursuja, järsuja, lausuntoja, rekiste-
reitä ja budjetteja. Onneksi osa niis-
tä oli entuudestaan tuttuja, loppu-
jenkin kanssa tulimme tutuiksi paris-
sa kuukaudessa.  

Kevään kalenteri näytti täyteläi-
seltä ja tiedossa oli paljon hausko-
ja ja haastaviakin hetkiä. Melko yl-
lättäen vastaan tuli kuitenkin seinä 
nimeltään korona, joka pisti toisille 
asioille stopin ja toisia asioita täytyi 
alkaa muovata uudelleen, sekä töis-
sä että kotona. Tätä kirjoittaessani 
uusia uomia on löytynyt ja näyttää 
siltä, että ehkä jo piakkoin pyöräh-

detään osittain takaisin tutuille urille. 
Muutokset ovat olleet kuitenkin niin 
isoja, että ennalleen paluuta ei tai-
da sellaisenaan olla, mikä on aina-
kin osittain hyvä. Samalla kun puhu-
rit ovat heiluttaneet rakennelmiem-
me seiniä ja kattoja, ovat ne myös 
raikastaneet ilmaa.  

Poikkeukselliset ajat ovat osoitta-
neet minulle poikkeuksellisen terä-
västi myös sen, mitkä asiat merkitse-
vät eniten. Vuoden alussa aloittaes-
sani toiminnanohjaajan sijaisuuden 
osasin iloita jo entuudestaan Tam-
pereen toimiston työkavereista. Pis-
palan Sottiisi -tuotannoissa työsken-
nelleenä tunsin suuren osan lähikol-
legoista jo aiemmilta vuosilta. Tie-
sin, että siinä on tehotiimi, joilta saa 
tukea ja kahvitauot tulevat täytty-
mään hersyvästä naurusta. Lisäk-
si olen saanut tutustua Porissa työs-
kentelevään mitä mainioimpaan 
kollegaani. Hänen avullaan monet 
ympärillä lennelleet epämääräiset 
pallot ovat saanet siistin lentoradan 
ja olen onnistunut nappaamaan 
asioista hallittuja koppeja. Myös ko-
tona ja vapaa-ajalla ilma on keven-

tynyt, kun ajatuksia on jakanut per-
heen ja ystävien kanssa.  

Uskon ja toivon näiden kum-
mallisten päivien saattavan ihmi-
siä yhteen. Nuorisoseuratoiminnas-
sa tämä toive ei ole mitään uutta, 
eikä oikeastaan toivekaan. Yhdes-
sä tekeminen on totta ja toimintam-
me keskiössä. Kun rakennelmat kär-
sivät kolauksia, jää jäljelle ydin, joka 
löytyy ihmisyydestä ja kyvystä tehdä 
yhteistyötä. Nuorisoseuratoiminnas-
sa tämä yhteistyön taito on ollut kai-
ken perusta ja sitä vaalitaan edel-
leen. Mikä parasta, se näkyy ja kuu-
luu kaikessa nuorisoseuratoiminnas-
sa käytännössä. Katse terävöitynee-
nä toteankin, pidetään huolta toisis-
tamme. Yhdessä tästäkin selvitään!   

Tiina Koskinen
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Lyhyesti
RAMPPIKUUME – Valtakunnalliset 
Nuorisoteatteripäivät virtuaaliseksi 
festivaaliksi 

RAMPPIKUUME – Valtakunnalliset Nuorisoteatteripäivät 
järjestetään fyysisen tapahtuman sijaan virtuaalisena 
festivaalina 11.–13.9.2020. RAMPPIKUUMEEN sisältöjä so-
velletaan virtuaaliseen ympäristöön digitaalisia alusto-
ja hyödyntäen.  

Tapahtuma siirrettiin aiemmin huhtikuulta elokuun lop-
puun, mutta haasteita aiheuttavat samaan viikonlop-
puun siirtyneet ylioppilasjuhlat sekä koronaviruksen ai-
heuttamat terveydelliset riskit ja tilanteen epävarmuus.  

Virtuaalisen festivaalin tarkka ohjelma julkaistaan 
myöhemmin. Sisältösuunnittelussa ja käytännön organi-
soinnissa kuunnellaan nuorten ja nuorisoteatteriryhmien 

Pentti Hannula ojentaa kukat ja halaa Karoliinaa 
komentaja Virtasen valvovien silmien alla.

toiveita virtuaalisen nuoriso-
teatterifestivaalin toteutta-
miseksi.  

-Meillä on onneksi nyt ai-
kaa perehtyä virtuaalisen 
festivaalin toteuttamiseen, 
jotta nuoret kokisivat parhaan 
mahdollisen RAMPPIKUUMEEN poikkeusoloista huoli-
matta, Nuorisoseurat Lounais-Suomen toiminnanohjaa-
ja Karoliina Hursti sanoo. 

RAMPPIKUUME – Valtakunnalliset Nuorisoteatteripäi-
vät Kankaanpäässä on 13-20-vuotiaille nuorille ja hei-
dän ohjaajilleen suunnattu nuorisoteatterifestivaali. 
Tapahtuman tuottavat Nuorisoseurat, Kankaanpään 
kaupunki ja Kankaanpään Nuorisoseura ry yhteistyössä 
Satakunnan Nuorisoseurojen liitto ry:n kanssa. 

Kuva: Aila Sookari  

Satakunnan H-killan kuulumisia 
Satakunnan H-kilta kävi helmikuun lopus-
sa pitämässä kiltaneuvoston kokouksen 
Porin toimistolla. Toivotimme Karoliinan 

tervetulleeksi takaisin töihin. 
Suunniteltu vuosikokous siirtyy 
ehkä syksyyn ja mahdollinen 

kesäretki jää tekemättä.  



sutaan useampia maantieteellisesti lähekkäin sijaitsevia 
seuroja. Lisäksi kerran vuodessa järjestetään Aluefooru-
mi, johon kutsutaan edustajia kaikista Lounais-Suomen 
alueen seuroista keskustelemaan yhteisistä asioista. Näi-
den lisäksi alueella organisoidaan myös muuta koulu-
tusta järjestö- ja harrastustoiminnan tueksi.  

Tietoa Lounais-Suomen alueen
tapahtumista ja toiminnasta löytyy nettisivuilta

ja sosiaalisesta mediasta: 
lounaissuomi.nuorisoseurat.fi  

facebook.com/nuorisoseurat.lounaissuomi  
instagram.com/nuorisoseurat.lounaissuomi 

Nuorisoseurat Lounais-Suomi haluaa tarjota kaikille 
alueen seuroille tasapuolisesti hyviä palveluita ja mo-
nipuolisia yhteistyömuotoja. On tärkeää kuulla seuroil-
ta itseltään, minkälaisia onnistumisia ja haasteita ken-
tällä on. Onkin hedelmällistä, kun aktiivinen yhteyden-
pito paikallisseurojen ja aluetoimiston välillä toimii mo-
lempiin suuntiin. Aluetoimistot ovat olemassa paikallis-
seuroja varten.

Teksti: Tiina Koskinen

Lounais-Suomen alueen esittely
Nuorisoseurat Lounais-Suomi aloitti toimintansa vuoden 
2020 alussa. Alueen muodostavat jo aiemmin tiivistä yh-
teistyötä tehneet maakunnat Varsinais-Suomi, Häme ja 
Satakunta, joissa toimii yhteensä lähes 100 paikallisseu-
raa. Uudistuksen tavoite on palvella paremmin kaikkia 
alueen paikallisseuroja. Nuorisoseurat Lounais-Suomen 
aluetoimiston toimipisteet sijaitsevat Porissa ja Tampe-
reella, joissa kummassakin työskentelee yksi toiminnan-
ohjaaja. Lounais-Suomen alueella toimii myös alueval-
tuusto Lounais-Suomi team eli Louste. 

Nuorisoseurat Lounais-Suomen alueella toiminta on 
monipuolista. Paikallisseuroilla on omia harrastusryhmiä, 
alueelta löytyy esimerkiksi teatteri-, tanssi-, kädentaito-, 
liikunta- ja musiikkiryhmiä. Lisäksi seurat järjestävät pal-
jon tapahtumatoimintaa, esimerkiksi saunailtoja, teat-
teriretkiä ja lastentapahtumia. Paikallistapahtumien li-
säksi järjestetään myös alueen yhteisiä tapahtumia, joi-
den toteuttamisessa aluetoimistot ovat mukana. Näis-
tä tutuimpia lienevät valtakunnallinen nuorisoteatterita-
pahtuma Ramppikuume ja lasten ja nuorten poikkitai-
teellinen tapahtuma Kalkkareitten Kulttuurikeikka. 

Aluetoimistot järjestävät myös erilaista koulutus- ja 
seuratukitoimintaa. Yksittäisten seurojen luona käydään 
ympäri vuoden ja alueellisia seurakäyntejä toteute-
taan yleensä syksyisin. Alueellisiin seurakäynteihin kut-
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Aluetoimiston 
työntekijöiden 
esittely

Karoliina Hursti, Porin toimipiste 
1. Ensimmäisen kerran tutustuin Nuorisoseuroihin työn-
antajana keväällä 2011, kun tein nuorisotyön ja -tutki-
muksen sivuaineopintoihin liittyvän työharjoittelun lii-
ton toimistolla. Tämän jälkeen olen tehnyt Ramppikuu-
me-tapahtumassa sihteerin ja kouluttajan pestejä en-
nen kuin aloitin työt Satakunnan Nuorisoseurojen liitto 
ry:n palveluksessa osa-aikaisena syksyllä 2015. Kun Sa-
takuntaan perustettiin aluetoimisto tammikuussa 2016, 
aloitin kokoaikaisena työt Suomen Nuorisoseurojen alai-
sena ja siitä asti olen työskennellyt Porissa, pois lukien 
reilun vuoden vanhempainvapaani 2018-2019.  
2. Vapaa-aika menee pitkälti puolitoistavuotiaan tyttä-
reni ja muun perheen kanssa. Olen mukana myös yh-
distystoiminnassa harrastajateatterin parissa. Haavei-
len, että olisi taas aikaa tehdä teatteria myös taiteelli-
sesti ja päästä pitkästä aikaa näyttämölle! Tällä hetkel-
lä aikaa kuluu myös rintamamiestalon remontin suunnit-
teluun ja toteutukseen.  
3. Parasta on ehdottomasti yhteisöllisyys - talkoohen-
gellä ja tekemisen meiningillä saadaan aikaan mielet-
tömän hienoja juttuja! On myös aina vaikuttavaa kuul-
la ja nähdä, millainen merkitys nuorisoseuratoiminnalla 
nuorisoseuralaisille on.  
4. Avoin, joustava ja työntekijöitään tukeva. Meillä on 
ympäri Suomen iso työntekijäporukka, josta osaamista 
löytyy laajasti. Apua ja tukea voi aina pyytää niin työn-
antajalta kuin kollegoiltakin.  
5. Tiina on aikaansaava, pelkäämätön ja nauravainen.  

 

Tiina Koskinen, Tampereen toimipiste 
1. Aloitin Nuorisoseurat Lounais-Suomen toiminnanoh-
jaajana tammikuussa 2020. Työskentelen tässä tehtä-
vässä vanhempainvapaasijaisena. Olen ollut ensim-
mäistä kertaa harjoittelijana Nuorisoseuroilla Pispalan 
Sottiisin tapahtumatoimistossa 2012, sen jälkeen olen 
työskennellyt projektityöntekijänä Sottiisi-tapahtumissa 
2014 ja 2016. 
2. Vapaa-aikaa vietän kolmevuotiaan tyttäreni ja puoli-
soni kanssa, teen myös paljon musiikkijuttuja, soitan, lau-
lan, sävellän ja sanoitan. Luen myös kaunokirjallisuutta 
ja touhuan ystävieni kanssa.  
3. Tykkään siitä, että nuorisoseuratoiminta on avointa 
kaikille. Yhteisöllisyyden merkitys ja yhdessä tekeminen 
on korvaamatonta yksilön elämässä. 
4. Suomen Nuorisoseurat on reilu ja joustava työnan-
taja. Työkaverit välittävät toisistaan ja tukevat toisiaan 
kinkkisissäkin tilanteissa. 
5. Karoliina on tehokas, auttavainen ja hyvää seuraa. 

Osa lukijoista onkin 
varmasti jo ollut yhteydessä 
aluetoimiston työntekijöiden 
kanssa, mutta tässä vielä 
lyhyt esittely molemmista 
toiminnanohjaajista.

Karoliina ja Tiina helmikuussa 
työntekijäpäivillä Mikkelissä. 

Kuva: Jussi Kaijankangas

1. TyöhistoriasiNuorisoseuroissa 2. Mitä puuhasteletvapaa-aikanasi? 3. Mikä on parasta nuorisoseura-toiminnassa? 4. Millainen työnantaja SuomenNuorisoseurat on? 5. Kuvaile Lounais-Suomen toiminnanohjaajakollegaasikolmella adjektiivilla 



Louste kehittämässä alueellista 
nuorisoseuratoimintaa – tutustu tiimiin jäseniin!  
Louste eli Lounais-Suomi team koostuu Lounais-Suomen 
alueelta valituista Suomen Nuorisoseurojen valtuus-
ton jäsenistä, varajäsenistä sekä muista Nuorisoseuro-
jen valtakunnallisiin luottamustehtäviin valituista. Lous-
te jatkaa ja vie eteenpäin sitä työtä, mitä aiemmin teh-
tiin muun muassa alueneuvottelukunnassa. Tavoitteena 
on vahvistaa valtuutettujen roolia alueen toiminnan ke-
hittämisessä, varmistaa viestin kulkeminen paikallisseu-
rojen, aluetoimistojen ja liiton välillä sekä linjata yhteisiä 

suuntaviivoja tulevaisuudelle ja toiminnalle. Louste ko-
koontuu muutaman kerran vuodessa suunnittelemaan 
ja kehittämään Lounais-Suomen alueen toimintaa ja 
valmistautuu yhdessä mm. liiton valtuuston kokouksiin.  

Paikallisseurat voivat ottaa yhteyttä myös loustelai-
siin viestin viemiseksi aluetoimistolle ja liitolle. Loustelai-
set osallistuvat myös mahdollisuuksien mukaan seura-
käynneille.  

Jaana Rauvola, 
valtuuston jäsen, 
Varsinais-Suomi 
1. Liedon Nuorisoseura on 
kasvattiseurani, jossa toimin 
pitkään johtokunnan pu-
heenjohtajana, nyt jäähdyt-
telen johtokunnan jäsenenä. 
Rivijäsenenä harrastan kan-
santanssia Kosken tl. Nuoriso-
seurassa, sekä Sottiisi Fun Clubis-
sa. Piiritasolla olen mukana Varsi-
nais-Suomen nuorisoseurojen liiton joh-
tokunnassa.   

2. Louste-ryhmässä on parasta sen jäsenet, joihin on ol-
lut ihana tutustua paremmin Lousteen tapaamisissa. 
Aina kun tuntee toista vähän paremmin, niin on pal-
jon helpompi soittaa tai lähettää sähköpostia, kuin vain 
naamatutulle. Louste jatkaa hyvin alkanutta matkaa 
(lue: yhteistyötä vuosien varrelta). 

Varsinais-Suomessa, Hämeessä ja Satakunnassa on 
loppujen lopuksi hyvin samanlaisia ihmisiä, eli saman-
laisia ongelmia ja onnistumisia paikallisseuroissa. Kun 
jaamme tietoa tai teemme asioita yhdessä, ei jokaista 
ongelmaa tarvitse kohdata kolmeen kertaan. Yksi kerta 
riittää :) Mutta onnistumiset me jaamme kolmeen ker-
taan, jokaisessa maakunnassa vuorotellen taputamme 
toisiamme olalle toistaen ”olemme me niin hyviä!” 

Odotan Lousteen (3 maakunnan) rivien tiivistymistä ja 
vaikuttavuuden lisääntymistä NS valtuuston kokouksis-
sa. Ja tietysti hauskanpitoa! Kukaan ei tunne toista nuo-
risoseuralaista niin hyvin, kuin toinen nuorisoseuralainen. 

Antti Rinta-
Filppula,
valtuuston 
jäsen, Häme
1. Tulen Tampereen Nuorisoseurasta, jossa olen muka-
na kansantanssiryhmä Vinkkareiden toiminnassa. Osal-
listun aktiivisesti myös seuran erilaisiin talkootehtäviin. 

2. Työskentely on minulle vielä suhteellisen uutta, sillä 

en ole ehtinyt olla kovin tiiviisti siinä mukana. Parhaalta 
tähän mennessä on tuntunut uusien kontaktien luomi-
nen ja avoimuus. Jatkossa odotan tulevani paremmin 
tutuksi loustelaisten ja itse toiminnan kanssa.

Loustelaisetvastasivat pariin kysymykseen,jotta seuratoimijat tutustuisivatheihin paremmin.  1. Nimi, mistä seurasta olet ja mitä seurassa nykyään teet?  2. Mikä Louste-työskentelyssä onparasta ja mitä siltäodotat jatkossa?
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Maiju Virta, 
valtuuston 
jäsen, 
Satakunta
1. Eurajoen Nuo-
risoseura, nykyään 
johtokunnassa sih-
teeri ja ohjaan ala-
kouluikäisten ja nuorten 
kansantanssiryhmää. 

2. Parasta päästä kehittämään Lounais-Suomen alueen 
toimintaa ja toimia nuorisoseuralaisten kanssa. Odotan 
jatkossa, että kuulisimme paikallisseurojen kuulumisia ja 
mielipiteitä, jotta saadaan kaikkien ääni kuulumaan. 

Taina Salminen,
valtuuston jäsen, 
Varsinais-Suomi
1. Kosken Tl. Nuo-
risoseura, kansan-
tanssiohjaaja, ak-
tiivinen talkoolai-
nen ja tapahtuma-
järjestäjä. 

2. Parasta on se, että nyt 
koen valtuustotyöskentelyn olevan oikeasti tärkeä osa 
maakunnan kehittämistä. Lousteen kautta oppii pal-
jon maakunnistamme, millaisia seuroja ja toimijoita 
täällä on. Yhdessä on mukava pohtia asioita ja suun-
nitella tulevaa toimintaa. Odotan, että yhdessä saam-
me Lounais-Suomesta vahvan nuorisoseura-alueen, 
jolla toimitaan aktiivisesti liiton ja aluetoimistojen tu-
kemana. Olisi mukavaa, jos paikallisseurat olisivat yh-
teydessä valtuuston edustajiin ja kertoisivat toiminnas-
taan ja toiveistaan. 

Leena 
Valkeapää, 
valtuuston 
jäsen, Häme
1. Ritvalan Nuo-
risoseura, varapu-
heenjohtaja & hel-
kajuhlatoimikunnan 
puheenjohtaja & lau-
lan seuran kuorossa. 

2. Tutustuminen alueisiin ja seuroihin jotka ovat oikeas-
taan aika lähellä, mutta itselle ihmeen tuntematto-
mia. Odotan ideoita ja iloisia tapaamisia. 

Soile Vahela, 
valtuuston 
jäsen, 
Satakunta
1. Suttilan nuo-
risoseura Huittinen. 
Johtokunnan jäsen. 

2. Idea Lounais-Suo-
men edustajistosta on 
kiva. Toivon yhteistyön li-
sääntyvän ja toiminnan ak-
tivoituvan yli maakuntarajojen. 

Paavo Keski-
Orvola, 
valtuuston 
jäsen, Häme
1. Sottiisi Fun Club. 
Olen siirtynyt seu-
rassa taustavaikut-
tajaksi. 

2. Ikuinen cliché, mutta 
ihmiset. Kaikissa järjestöhommissa, 
jossa olen ikinä ollut mukana on ollut parasta ihmi-
set. Tulevaisuudessa toivon voivani tarjota mielipitei-
täni Lousteen kehittämisessä. 

(Kuvaaja: V

ern
a 

An
til

a)
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Simo Arvela,
valtuuston jäsen, 
Satakunta
1. Nihattulan Nuoriso-
seuran puheenjohtaja. 

2. Parasta on hyvien 
käytäntöjen ja ajatus-
ten jakaminen. Odotan 
alueellisen yhteistyön ke-
hittymistä ja jatkumista edel-
leen. 

Sini Kilpinen,
valtuuston 
jäsen, Häme
1. Tampereen Nuo-
risoseura ry, Sihteeri 

2. Louste-työskente-
lyssä parasta on tun-
ne yhteisöllisyydestä. 
Jatkossa odotan yhteis-
työtä muiden kanssa. 

Mika Sjöblom,
valtuuston 
varajäsen, 
Varsinais-
Suomi
1. Pyhämaan Nuo-
risoseura Kajastus ry, 
seuran puheenjohtaja 
ja jokapaikanhöylä. 

2. Yhteinen ideointi laajentaa aina katsantokantaa. 
Haluaisin olla luomassa paikallisseurojen kesken yh-
teenkuuluvuuden tunnetta ja yhteistyöverkostoa.

Heli Parikka-
Makkonen,
valtuuston 
varajäsen, 
Häme
1. Ritvalan nuo-
risoseura, puheen-
johtaja. 

2. Mahdollistaminen ja 
yhteisön voima, näistä saa-
dulla voimalla asioita olisi helpompi 
työstää omassakin seurassa.

Eija Tuomi,
valtuuston 
varajäsen, 
Satakunta
1. Lavian Nuoriso-
seura. Tällä het-
kellä etäjäsen. Tar-
vittaessa käytettä-
vissä ja apuna.  

2. Lousteessa on parasta 
eri seurojen välinen jaettu tieto ja yh-
teistyö, jonka toivon vielä lisääntyvän. 

Veera 
Lindholm,
valtuuston 
varajäsen, 
Varsinais-
Suomi
1. Kosken Tl. Nuo-
risoseura ry. Seuran 
puheenjohtaja 

Tiina Raita,
valtuuston varajäsen, Häme 
1. Olen Tiina, Tampereen Nuorisoseuran johtokun-
nan jäsen.  
2. Lousteessa pysyy selvillä maakunnan asioista ja 
saa vinkkejä myös oman seuran toimintaan ja mei-
tä askarruttaviin kysymyksiin. 



Nina Aksentjeff,
valtuuston 
varajäsen, 
Satakunta
1. Euran Nuorisoseu-
ran puheenjohtaja. 
2. Tapaamisissa tuo-
daan esille seuroja 
koskevia asioita, esim. 
miten liiton tavoitteita tuo-
daan seuroissa käytäntöön. Tapaamisissa saa intoa 
ja ideoita omaan toimintaan. Samalla pääsee vai-
kuttamaan ja viestimään oman alueen tarpeita ja 
toiveita liiton tasolle. Yhdessä pohtiminen tuo uusia 
näkökulmia. Henkilökohtaisella tasolla odotan ehkä 
eniten samanhenkisten, kehittämisintoisten ihmisten 
tapaamista. Se toimii kuin piristysruiske ja lisää uskoa 
nuorisoseurojen menestykseen tulevaisuudessa. 

Maili Jokinen,
valtuuston 
varajäsen, 
Häme
1. Kuoreveden Nuo-
risoseura Nysä ry, teat-
teritoiminta. 
2. Olen ollut vasta vä-
hän aikaa mukana, mut-
ta toiminta on aktiivista. 

Terhi Virta,
valtuuston 
varajäsen, 
Satakunta
1. Eurajoen Ns, olen 
seurassa ohjaaja, joh-
tokunnan jäsen ja ra-
hastonhoitaja 
2. Louste-työskentelyssä 
on parasta hyvä ja keskus-
televa iloinen ryhmä. Odotuksia 
jatkosta, kehitetään alueen toimintaa yhdessä. 

Arja Liikanen,
valtuuston varajäsen, Häme
1. Olen Lempäälän Nuorisoseuran sihteeri ja teatteri-
toiminnan vastaava.  

Petra Mäkeläinen,
valtuuston 
varapuheen-
johtaja, 
Häme
1. Sottiisi fun Club ry. 
Seurassa olen joh-
tokunnan jäsen, jä-
senrekisterin ylläpitä-
jä sekä Hämmäys-tanssi-
ryhmän ”jojo” 
2. Parasta Lousteessa on siinä mukana olevat ihmi-
set. Meillä on tosi hyvä tekemisen meininki ja halu 
kehittää Lounais-Suomeen alueen nuorisoseuratoi-
mintaa. Jatkossa odotan samaa aktiivista toimin-
taa, hyviä keskusteluita sekä mukavia kohtaamisia. 

Ragni Reichardt,
Suomen Nuorisoseurojen hallituksen 
puheenjohtaja
1. Kosken Tl Nuorisoseura. 
Toimin seurassa har-
rastajana ja talkoo-
laisena. 
2. Yhteisöllisyys! Toi-
minnan yhdessä ke-
hittämistä. 

Harri Penttilä,
Suomen Nuorisoseurojen 
hallituksen 
varapuheen-
johtaja 
Vesilahden
Nuorisoseura 

Kuvaaja: Ant   Y
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RUNO- JA MUSIIKKIMATINEA KUOREVEDELLÄ
Kuoreveden Nuorisoseuran järjestämänä Runo- ja Mu-
siikkimatinea on ilahduttanut kulttuurin ystäviä seuran 
omalla talolla jo usean vuoden ajan helmikuun loppu-
puolella. Tämänvuotinen matinea pidettiin 23.2.2020 
klo 14.00 alkaen.  

Alkusanat lausui ja yleisön ja ohjelmansuorittajat ru-
nojen ja musiikin pariin tervetulleeksi toivotti seuran pu-
heenjohtaja Inkeri Ojanen, joka toimi myös tilaisuuden 
juontajana.  

Jämsän Musiikkiopiston nuoret viulistit Pihla Kettunen 
ja Hilda Harju sekä huilisti Silja Piirainen esittivät viisi mu-
siikkinumeroa. Suomalaisia tekstejä, omaa ja lainattua, 
saimme kuulla Pertti Takasen esittämänä. Muistatko 
Monrepos’n laulua säesti haitarilla Kari Moisio. Takanen 
esitti myös Lapsuuden kotikylälle -muistelon Kuoreve-
den Kertteellä vietetystä ajasta. Pertti Takanen sai oma-
kohtaisten kokemusten kertomukseen tunteita, eletyn 
elämän iloja ja suruja. Jämsän Heräkulman trubaduu-
ri Ilkka Talvi, mies ja kitara, tunnelmoi laulelmia vuosien 
varrelta. Lapin kesän herkkä ja tunteellinen tulkinta kos-
ketti kuulijaa. Nysän Ilmaisutaidon kerhon esitti pienois-
näytelmän Lumikki Remix, joka oli kerhon itsekirjoittama 
versio tunnetusta sadusta. Näytelmässä esiintyivät hah-
mot Lumikki, Kääpiö, ja Kuningatar (hämäysasuna mor-
sian). Väliajalla oli kahvitarjoilu.  

Tilaisuuden toisen osuuden täyttivät alkujaan kuore-
vesiläinen Hanna Haapanen ja Tibu Borgstén Pieniä pa-
loja sinusta –teoskokonaisuudella. Esityksessä Borgsté-
nin runot keskustelevat Haapasen laulujen kanssa ra-
kentaen siltoja niiden välille. Teos on taiteilijoiden ensim-
mäinen yhteistyöprojekti, jota on esitetty syksystä 2019 
lähtien. 

Hanna Haapanen on laulaja-lauluntekijä, jonka juu-
ret ovat Kuorevedellä. Haapanen oli aikoinaan tuttu 
näky Nysän lavoilla niin lausuntaesityksissä, näytelmissä 
kuin kesäteatterissakin. Hän on säveltänyt ja sanoittanut 
lauluja yli kymmenen vuotta. Hänen herkissä folk-hen-
kisissä lauluissaan soi rakkaus luontoon, hiljaisuuteen ja 
valoon pimeyden keskellä.  

Tibu Borgstén on helsinkiläinen sanataiteilija, jolla on 
monipuolinen taiteilijan tausta myös teatterin, tanssin ja 
kuvataiteen parissa. Borgstén kirjoittaa runoja suomek-
si, ruotsiksi ja englanniksi ja hänen tekstejään on kuultu 
näyttämöllä, sävellettynä ja runo-cd:llä. Tällä hetkellä 
hän työstää novellikokoelmaa. Saimme tietää tässä ti-
laisuudessa, että Hanna Haapanen on saanut levytys-
sopimuksen omille lauluilleen, joita hän säestää kitaralla. 
Kuuntelimme henkeä pidätellen ihania runoja ja lauluja.  

 
Teksti: Inkeri Ojanen 

Kuva: Simon Rodgerson
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Jokakeväistä Kalkkareitten Kulttuurikeikka oli tarkoi-
tus tänä vuonna viettää Noormarkun yhtenäiskoulul-
la maaliskuun viimeisenä viikonloppuna. Järjestävänä 
seurana oli Satakunnasta Porin Nuorisoseura yhteistyös-
sä aluetoimiston kanssa. Osallistujat olivat jo ilmoittautu-
neet ja suunnitelmat olivat kalkkiviivoilla, kun sitten kaik-
ki pysäytettiin koronatilanteen vuoksi. Vaikka Kalkkarei-
ta olisikin ollut todella hienoa viettää, tapahtuma pe-
ruttiin turvallisuuden ja terveyden turvaamiseksi. 

Varsinaisen Kulttuurikeikan sijaan päätimme kuitenkin 
järjestää Kalkkareitten Etäkeikan. Virtuaalinen tapah-
tuma oli kaikille avoin etätaidetapahtuma. Kalkkareit-
ten Etäkeikkaan sai lähettää omia teoksiaan, jotka sit-
ten julkaistiin Nuorisoseurat Lounais-Suomen sosiaalisen 
median kanavissa. Tapahtumaan sai osallistua halua-
mallaan taidelajilla, joko lähettämällä valokuvan tai vi-
deon omasta teoksestaan. Jokaisesta teoksesta annet-
tiin myös lyhyt kirjallinen palaute tekijälle kunkin taidea-
lan ammattilaisen toimesta. Lisäksi kaikkien osallistunei-
den kesken arvottiin kaksi lahjakorttia Nuorisoseurojen 
Puoti-verkkokauppaan. 

Osallistuneita teoksia tuli mukavasti eri lajeista. Saim-
me nauttia tanssiesityksestä, kuvataidetöistä, laulus-
ta sekä käsityöteoksesta. Oli suuri ilo saada nähdä ja 
laittaa näytille näitä ihania teoksia! Vaikka esityksiä ja 
teoksia ei päässyt kokemaan elävä-
nä, tekemisen riemu välittyi niis-
tä kuitenkin upeasti. Siinä Kalk-
kareitten Etäkeikan tärkein ta-
voite täyttyikin, tekemisen rie-
mua tarvitaan myös tällaisen 
kevään keskellä!  

 
Teksti: Tiina Koskinen  

KalkkareittenEtäkeikan teokset ovatnähtävissä NuorisoseuratLounais-SuomenFacebook ja Instagram–sivuilla. 

Kalkkareitten 
Kulttuurikeikasta 
tuli Etäkeikka 

Harry Potter
- Joanna Lähdeviita,
Porin Ns

Spiderman
- Inka Kokkonen,
Kuoreveden Ns Nysä

Maailma tarvitsee
uutta Iron Mania
- Emilia Koskinen,
Ulvila Ns.

Jennie Kim
- Maria Simulainen,
Ulvila Ns.



Siitaman Nuorisoseura auttaa 
koronakriisin keskellä 
Orivedellä toimiva Siitaman Nuo-
risoseura on vireä nuorisoseura, jos-
sa normaalisti kevätkausi on täynnä 
monenlaista toimintaa. Alkukevääs-
tä he jo järjestivät esimerkiksi sau-
natapahtuman, jossa pääsi pulah-
tamaan avantoon ja nauttimaan 
löylyistä tavallisessa saunassa, sa-
vusaunassa tai telttasaunassa. Lop-
pukevään suunnitelmat on kuitenkin 
jouduttu pistämään uusiksi korona-
pandemian myötä. Tilanne ei ole ty-
rehdyttänyt siitamalaisten kekseliäi-
syyttä, vaan he ovat alkaneet ide-
oida uusia toimintamuotoja teknolo-
giaa apunaan käyttäen ja lisäksi tar-
joavat apua kyläläisille.  

Siitaman Nuorisoseuran sihteeri 
Lotta Loikkanen kertoo, että he ovat 
jakaneet kyläläisten postilaatikoihin 
koronatiedotteen, jossa ovat muun 
muassa tarjonneet kauppa-apua. 
Apua saa pyytää kuka vaan, joka 
sitä tarvitsee. Loikkanen iloitsee sii-
tä, että kauppa-apua on uskallettu 
pyytää ja että se on saatu nopeas-

ti organisoitua. Maksuasiat he ovat 
saaneet myös hyvin sumplittua yh-
dessä kaupan kanssa. ”Huijareita 
on koronatilanteessakin liikkeellä, jo-
ten niistäkin olemme varoitelleet. On 
helpompaa ja turvallista ottaa apua 
vastaan jo valmiiksi tutuilta”, toteaa 
Loikkanen. Kauppa-apua saa pyy-
tää kaikenlaiseen ostostarpeeseen. 
”Kerran kysyttiin, että voinko tuo-
da uusimman Muumimukin kaupas-
ta muiden ostosten lisäksi ja samal-
lahan sekin sieltä kaupasta ruokaos-
tosten mukana kulkeutui”, kertoo 
Loikkanen iloisesti. 

Koronatilanteen hellittämistä odo-
tetaan toiveikkaana myös Siitaman 
Nuorisoseurassa. Haastattelun teko-
hetkellä huhtikuun puolivälissä Lot-
ta Loikkanen oli juuri kuluneella vii-
kolla ohjannut ensimmäisen kun-
topiirin seurantalo Jukolassa Face-
book-liven kautta. ”Osallistujia oli 
jopa enemmän kuin perinteiseen 
tapaan järjestetyissä kuntopiireissä, 
osallistumiskynnys saattoi olla näin 

matalampi”, pohtii Loikkanen. Siita-
man Nuorisoseurassa aktiivijäsene-
nä on myös eräoppaana toimiva 
henkilö, joka on järjestänyt monen-
laisia yhteisiä retkiä nuorisoseuralai-
sillekin. Nyt poikkeustilanteessa hän 
on tehnyt seuran Whatsapp-ryh-
mään luontoaiheisia kuva-arvoituk-
sia. Suunnitteilla on myös virtuaali-
nen kyläajelu, jossa esiteltäisiin Sii-
taman kylän historiallisia paikkoja 
ja upeita luontokohteita. Alun perin 
kierros piti toteuttaa traktorin laval-
la tai polkupyörillä kylän läpi ajellen, 
mutta nyt mietinnässä on virtuaalito-
teutus. Monenlaista on siis kehitteillä 
eikä yhteisöllisyys ole kadonnut poik-
keustilanteen myötä minnekään. 

Lopuksi Loikkanen toteaa, että 
kun nyt tällainen koronavirus on tul-
lut, niin Siitama on erinomainen paik-
ka kohdata tämä virus; naapureihin 
on välimatkaa, mutta apua saa, jos 
tarvitsee ja ympärillä on mahtava 
luonto. 

Teksti: Tiina Koskinen 

Kuva: Lotta Loikkanen
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-TAPAHTUMAN UUSI AJANKOHTA ON
16.-18.10.2020

Tampereella toteutettavassa festivaalissa yhdistyvät 
valtakunnallinen Nuori Kulttuuri Moves-katselmus ja 
kansainvälinen kansantanssin ja kansanmusiikin fes-
tivaali Pispalan Sottiisi.  

”Haluamme tuoda 
ihmisille hyvää mieltä ja tekemisen riemua. SotisiMoves 2020 -tapahtumas-sa ovat edustettuina kaikki tanssilajit pols-kasta hip hoppiin. Vuoden teema Saa tanssia! tarkoittaa, että tällä festivaalilla kaikkisaavat halutessaan tanssia.”kertoo Suomen Nuorisoseurojentoimialajohtaja Jukka Heinämäki. 

Festivaalin sydän on erinomaiset tilat tarjoava Tam-
pere-talo, josta tanssi ja musiikki levittäytyvät ym-
päri kaupunkia. Ohjelman keskiössä ovat lasten ja 
nuorten Moves- ja Tanssiralli-katselmukset sekä Saa 
tanssia! -kansanomaisen paritanssin juhlaproduk-
tio. Yksi SottiisiMovesin pääesiintyjistä on Pispalan 
Sottiisin vuoden 2020 kansantanssiyhtye Kimurant-
ti Lappeenrannasta. Festivaaliin kuuluvat olennaise-
na osana myös erilaiset konsertit, tanssit ja GetToget-
her -tapahtumat.    

SottiisiMovesissa nähdään kotimaisten ryhmien li-
säksi virolainen Kalev Järvelän kokoama Koidupu-
na & Co -ryhmä. Oman lisävärinsä tapahtumaan 
tuovat myös Suomen Kansanmusiikkiliiton keväältä 
peruttu Samuelin Poloneesi -kansanmusiikkitapah-
tuma sekä Tampereella samaan aikaan järjestettä-
vä suomalais-ugrilaisten kansainvälistä sukukansan-
päivää juhliva Sugrifest. Festivaalin uusi ohjelma val-
mistuu kesäkuun loppuun mennessä.  

Poikkeustilanne ja kevään katkokset tanssin harras-
tustoiminnassa huomioidaan SottiisiMoves 2020 val-
misteluissa. Tapahtuman ilmoittautumisaikaa jat-
ketaan elokuun loppuun saakka ja keväältä pe-
ruuntuneisiin Moves-aluekatselmuksiin ilmoittau-
tuneille tanssiryhmille varataan mahdollisuus il-
moittautua myös valtakunnalliseen SottiisiMo-
ves-katselmukseen. Ilmoittautumiset tapahtuvat 
ryhmittäin sähköiseen järjestelmän kautta, joka on 
avoinna 16.4.-31.8.2020 välisenä aikana.    

SottiisiMoves 2020 -tapahtuman valmisteluissa seu-
rataan edelleen koronapandemian kehittymistä ja 
toimitaan vastuullisesti vallitsevien säädösten mukai-
sesti. Tapahtumakokonaisuuden järjestävät Suomen 
Nuorisoseurat ja Tampereen kaupunki. Käytännön 
toteutuksesta vastaavat Pispalan Sottiisin tapahtu-
matoimisto Tampereelta ja Nuori Kulttuuri -toimisto 
Jyväskylästä.  

Lue lisää: www.sottiisimoves2020.fi      

Tampereella 16.–18.10.2020Tampereella 16.–18.10.2020

www.sottiisi.net

Kuva: Lotta Loikkanen



Ilta Villen kanssa

Tämän vuoden Teatterilaiva seilataan Helsingistä Tallinnaan ja 
takaisin. Laiva on lastattu komedialla, improvisaatiolla sekä ih-
meellisillä tarinoilla.  
Mukaan on kutsuttu näyttelijä Ville Haapasalo. Venäjällä näyt-
telijäkoulutuksen käynyt Haapasalo on tehnyt elokuvia ja tele-
visiosarjoja ympäri maailmaa. Millaista on näyttelijäntyö Suo-
messa ja Venäjällä? Kaipaako Haapasalo teattereiden näyttä-
möille? Teatterilaivalla vietetään Ilta Villen kanssa leppoisasti 
keskustellen Haapasalon urasta, huikeista tarinoista sekä teat-
terista. 
Ohjelmistossa Teatteri Europassa nähdään kolme näytelmää: 
Helsingin Kellariteatterin satiiri Ponit nukkuvat öisin, Tampe-
reen Tukkateatterin musiikkikomedia Best Friends Forever, 
Tampereen poikateatteri Sällien bromanttinen komedia Viisi 
kaveria nimeltä Pasi  sekä Joensuun Impholistien Improshow. 
Lisäksi laivalla on mahdollista kouluttautua työpajoissa ja ottaa 
osaa leikkimieliseen Improskabaan.  

18.9. – 19.9.2020
22 tunnin aikana aimo annos kulttuuria

teatterin ystäville. Lähde mukaan! 
Liput tapahtumaan myy Ikaalisten matkatoimisto! 

www.teatterilaiva.fi

Vuoden 2020 
palkitut 
Nuorisoseurat Lounais-Suomi palkitsee ansioitunei- 
ta Nuorisoseuroja ja nuorisoseuralaisia vuosittain. 
Nimityksiä varten kerätään seurojen jäseniltä eh- 
dotuksia, joista aluevaltuusto Louste valitsee nimi-
tysten saajat. Tunnustukset julkaistiin tänä vuonna 
helmikuussa pidetyn Aluefoorumin yhteydessä Huh-
tamon Nuorisoseurantalolla Huittisissa.   

Vuodesta 2020 alkaen tunnustuksia ei jaeta enää 
maakunnittain vaan ne jaetaan yhteisesti koko 
Lounais-Suomen alueen kesken.

Vuoden ohjaaja 
Eila Grönholm, Halikon Ns, Salo 
Jyri Siimes, Sottiisi Fun Club, Tampere 
Katariina Molkkari, Ulvilan Ns, Ulvila 

Vuoden nuorisoseuralainen 
Ilkka Viitala, Karvian Ns, Karvia 
Jaana Rauvola, Liedon Ns, Lieto ja Kosken Tl. Ns, Koski Tl. 
Marita Raita, Tampereen Nuorisoseura, Tampere 

Vuoden Nuorisoseura 
Ritvalan Nuorisoseura, Ritvala 
Kiikoisten Nuorisoseura, Kiikoinen 
Marttilan Nuorisoseura, Marttila 

Palkitut vasemmalta oikealle Ann-Marie Vähä-Piikkiö/Marttilan Ns, Heli Parikka-Makkonen/Ritvalan Ns, Marita Raita, Jaana Rauvola, 
Eila Grönholm, Jyri Siimes, Katariina Molkkari, Ilkka Viitala
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Paikallisseuraesittely:
Kakskerran Nuorisoseura Ry, 
Kakskerta-Satava, Turku 

Lyhyt katsaus seuran 
historiaan  
Kakskerrassa toiminta alkoi yli 100 
vuotta sitten, kun Kakskerran Nuo-
risoseuran perustava kokous pidet-
tiin Satavan Uudessakylässä tammi-
kuussa 1916. Silloista toimintaa voi-
si kutsua nykytermein osallistavaksi; 
vuorotellen osallistujat valmistivat ja 
esittivät ohjelmaa ja sitä harjoiteltiin 
tulevia juhlia varten, joita olivat mm. 
Kalevala- ja Snellmanin juhla. Urheilu 
kuului alusta alkaen kiinteänä osana 
toimintaan. Alun innostuksen jälkeen 
toiminta hiipui, kunnes 1950-luvulla 
seura herätettiin uudelleen henkiin 
ja liikuntatoimintaa oli runsaasti len-
topallosta naisvoimisteluun.  

Kakskerran Nuorisoseuran sata 
vuotta sitten valetut peruspilarit, 
kulttuuri ja liikunta ovat nykyään-
kin tärkeitä fyysisen ja henkisen hy-
vinvoinnin lähteitä. Nuorisoseura, ni-
mestään huolimatta, on kaikenikäis-
ten seura.  Siitä on esimerkkinä tä-
män vuoden näytelmämme ikähai-
tari, joka venyy lähes 70 vuoteen.   

Millaista toimintaa seuralla 
on nykyään? 
Nykyisin Kakskerran Nuorisoseuran 
toiminta painottuu teatteriin ja las-

tentoimintaan. Seura tarjoaa kesäl-
lä ohjattuja peli-iltoja lapsille Seu-
raintalon kentällä. Kesän päätteek-
si on pidetty leikkimieliset urheilu- ja 
onkikilpailut.  

Teatteria on harrastettu Kaksker-
rassa – lähes taukoamatta - vuodes-
ta 1979. Mennyttä ohjelmistoa ja ku-

via esityksistä löytyy meidän netti-
sivuilta ja jonkin verran myös Face-
bookista.  

Myös muuta toimintaa järjeste-
tään, esimerkiksi kesäisin tanssit seu-
raintalolla. Syksylle on suunnitteilla 
tarjota paikallista riistasoppaa pei-
jaisten tapaan.  Myös paikallisiin ta-
pahtumiin osallistutaan esimerkik-
si Kakskertapäiville ja seurakunnan 
kirkkokahvien järjestelyyn.  

Mikä seurassa on parasta ja 
toimii hyvin? Onko jonkun 
asian kanssa haasteita? 
Seurassa on parasta paikallinen yh-
teishenki ja seuran pitkä historia. Mu-
kana toiminnassa ja hallituksessa on 
sekä konkareita että joka vuosi tulee 
mukaan toimintaan myös uusia har-
rastajia ja talkoolaisia. Kiinnostavia 
ja monipuolisia aktiviteetteja ja ta-
pahtumia yritetään aina keksiä joka 
vuodelle, jotta toiminta uudistuu ja 
tavoitamme uusia jäseniä mukaan 
toimintaan. Siihen onkin tärkeää 
panostaa, koska välillä on haastei-
ta löytää riittävästi vastuuhenkilöitä 
vetämään tiettyä toimintaa. Seural-
le on tärkeää että kaikille toiminnas-
sa mukana olevilla on itselleen sopi-
va määrä vastuutehtäviä, jotta har-
rastus olisi mielekästä ja innostavaa.  

Mitä tulevaisuuden suunni-
telmia seuralla on? 

Kakskerran Nuorisoseura esittää 
keväällä 2021 näytelmän Tahdot-
ko naimisiin. Käsikirjoitus: Ilkka Mal-
mi ja Rami Saarijärvi. Esitykset Kaks-
kerran seuraintalolla Samppaantie 
90, Turku. 

Paikallisseura-esittely on juttusarja,jossa esitellään yksi arpomalla valittu Lounais-Suomen
alueen seura. 

Seuraintalolla esitetään keväisin 
teatteria ja myö tanssit järjestetään 

talolla.  

Yhteiskuva vuoden 
2016 teatterinäytelmän 
Rakastettu Johansson 

näyttelijöistä

Seuraa Kakskerran Nuorisoseuraa netissä: kakskerrannuorisoseura.fi/  
facebook.com/kakskerrannuorisoseura/

Kuva: Pekko Vasantola
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Aluesanomat 
– Nuorisoseurat Lounais-Suomen sähköinen jäsenlehti

Tapahtumakalenteri
TOUKOKUU 
19.5.                 Työpaikkaohjaajakoulutus: Aloituswebinaari                Teams 

KESÄKUU  
1.-5.6.               Luova lava -päiväleiri                                                    Tampere 
8.-12.6.             Luova lava -päiväleiri                                                    Tampere 

ELOKUU 
21.-22.8.           Kansantanssin Kääntöpiiri                                             Tampere 
24.8.                 Virtuaalinen ohjaajien olohuone                                   Teams 

SYYSKUU  
11.-13.9.           Virtuaalinen RAMPPIKUUME                                         Verkossa 
12.9.                 Seurantalopäivä 
16.9.                 Työpaikkaohjaajakoulutus: Päätöswebinaari                Teams 
18.-19.9.           Teatterilaiva                                                                  M/S Silja Europa   

LOKAKUU   
3.10.                  Valtakunnallinen seurakäyntipäivä              
16.-18.10.          SottiisiMOVES                                                               Tampere 

Julkaisuaikataulu 
Aluesanomat 2/2020 ilmestyy viikolla 39,
aineistot viikolla 37.
Lähetä juttuja ja kuvia osoitteeseen
lounais-suomi@nuorisoseurat.fi. 

Toimitus ja julkaisija
Nuorisoseurat Lounais-Suomi
Porin toimipiste                      Tampereen toimipiste 
Hallituskatu 6, 28100 Pori      Kulttuuritalo Laikku, 33100 Tampere

Koonnut
Karoliina Hursti ja Tiina Koskinen

Taitto
Sini-Kadrin Muru-Litaiff Padilha

Kansikuva
Anni Hietala, Kuoreveden Nysä ry,
työ Kalkkareitten Etäkeikkaan


