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Pääkirjoitus
Rohkeudella kohti uutta
Syyskuun alussa vietettiin ensimmäis-

rastuksia ja tapahtumia. On ollut

tä Virtuaalista Ramppikuumetta eli

hienoa huomata, että hiljaisen ke-

Valtakunnallista

Nuorisoteatterifes-

vään jälkeen on uskallettu lähteä

tivaalia verkossa. Keväällä tapah-

käynnistämään harrastusryhmiä, pi-

tumaa ei koronan vuoksi voitu nor-

tämään teatteriesityksiä ja järjestä-

maalisti järjestää. Voin henkilökoh-

mään pienimuotoisia tapahtumia.

taisesti sanoa, että kyseessä oli yksi

Järjestäminen näin korona-aikaan

jännittävimmistä

työkokemuksis-

on haastavampaa ja vaatii enem-

ta tähän mennessä. Vastaavaa ta-

män resursseja, mutta ilahduttavas-

liset seuratapaamiset ovat vielä täl-

pahtumaa ei Nuorisoseuroissa aiem-

ti näiden haasteiden alle ei olla lan-

tä syksyltä käynnissä, joten niihin-

min oltu tehty, eikä itselläni ollut min-

nistuttu.

kin kannattaa suunnata kuulemaan

käänlaista kokemusta verkkotapah-

Meneillään olevasta ajasta ja jär-

muiden paikallisseurojen toiminnas-

jestelyistä varmasti jää elementte-

ta. Seurantalotoimijoille suunnattuun

Jo tapahtuman aikana oli havait-

jä myös tuleviin käytäntöihin. Pu-

OKM:n korona-avustushakuun ehtii

tavissa, että päätös tehdä verkkota-

hutaan ”uudesta normaalista”. Nyt

vielä hakemuksen naputella, jos on

pahtuma perumisen sijaan oli onnis-

on hyvä hetki olla rohkea ja ideoi-

ripeä. Haku päättyy 5.10.

tunut. Toki kehitettävää jäi, eikä vir-

da myös uudenlaista, nykyiseen ti-

Autetaan toisiamme pääsemään

tuaalinen tapahtuma korvannut fyy-

lanteeseen sopivaa toimintaa, sillä

yhdessä haastavan ajan yli ja suun-

sistä tapahtumaa, kaikkia niitä koh-

kevään aikana kaikki varmasti huo-

taamaan katseet tulevaan!

taamisia, teatterin taikaa ja yhtei-

masivat, miten merkityksellistä ja tär-

söllisyyttä, mutta tässä maailman

keää seuroissa tehtävä toiminta on.

Karoliina Hursti

tilassa tapahtuma toi myös iloa ja

Tätä toimintaa on tärkeää olla – niin

Toiminnanohjaaja

onnistumisen kokemuksia.

tekijöiden kuin osallistujienkin hyvin-

Nuorisoseurat Lounais-Suomi

tuman tuottamisesta.

Poikkeuksellinen aika on haas-

voinnin kannalta!

tanut myös paikalliset nuorisoseu-

Aluetoimistolta saa tukea toimin-

rat muokkaamaan toimintaansa ja

nan ideoimiseen ja erilaisten tuki-

pohtimaan keinoja toteuttaa har-

muotojen hyödyntämiseen. Alueel-
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Teatteri Ulpu nappasi
RAMPPIKUUME
-kiertopalkinnon
Virtuaalinen RAMPPIKUUME - Valtakunnalliset nuorisoteatteripäivät järjestettiin viikonloppuna 11.-13.9.2020 ensimmäistä kertaa
verkossa. Tapahtumaa ei voitu koronapandemian vuoksi järjestää tavallisesti huhtikuussa Kankaanpäässä. RAMPPIKUUME järjestettiin jo 23. kerran.
RAMPPIKUUMEEN esityskatselmukseen osallistui
yhteensä viisi esiraadin keväällä valitsemaa esitystä, joista neljä esitettiin tallenteella ja yksi livestriimauksella. Katselmuksessa jaettiin yksi kiertopalkinto sekä stipendejä ja kunniamainintoja. RAMPPIKUUMEEN kiertopalkinnon ja 1000 euron stipendin sai Teatteri Ulpu esityksellään ”Kämppis”.

Kuva: Maiju Junko

Teatteri Ulpun nuoret saivat Ramppikuume-kiertopalkinnon esityksellä Kämppis. Ramppipysti
luovutettiin työryhmälle tapahtuman jälkeen.
Tapahtuman järjestäminen verkkoalustoilla oli uusi

Raadin jäseninä olivat ohjaaja, kirjailija ja näytelmä-

avaus, joka onnistui hyvin. Teknisiltä ongelmitta vältyt-

kirjailija Elina Kilkku, näyttelijä Arttu Soilumo sekä tanssi-

tiin lähes täysin ja tapahtuma innosti myös katsojia kat-

ja-näyttelijä-näyttämötaistelija Arvo Jean-Michael Saa-

somaan esityksiä ja osallistumaan myös esitysten jälki-

rinen. Raati kokoontui viikonlopuksi Kankaanpäähän ja

löylyihin eli löylytykseen. Monet ryhmät olivat kokoontu-

katsoi esitykset Kankaanpääsalista.

neet omille teattereilleen katsomaan esityksiä yhdessä,

Tapahtumassa nuoret myös kouluttautuivat perjantai-illan työpajoissa, jotka toteutettiin myös verkossa. Pa-

ja tunnelma tapahtumassa oli Ramppikuumeelle ominaisen kannustava.

joina olivat improvisaatio ja status näyttelijäntyössä.

TULOKSET
Kiertopalkinto ja 1000 euron stipendi: Teatteri Ulpu –
Kämppis. Raati kehui ryhmän kunnianhimoista tiimityötä. Esitys oli ehyt ja tasapainoinen itse rakennettu kokonaisuus, josta nousi esiin hauskuus, lämpö ja läheisyys.
Muita stipendejä saivat Sällit kielellisestä ilotulituksesta
ja omaleimaisesta huumorista (300 e) sekä Vuoksenniskan Nuorisoseuran IRTI-teatteri näytte-

Raati Arvo Jean-Michael Saarinen,
Arttu Soilumo ja Elina Kilkku päätöstilaisuudessa Kankaanpääsalissa.

lijäntyön tarkkuudesta ja kokonaisvaltaisuudesta sekä katsomoon asti vyöryvästä ilmaisun voimasta (300 e).
Kunniamaininnat saivat Oulun Taidekoulu – Babuškateatteri esityksestä, joka osoitti, että näyttämöllä voi
tapahtua ihan mitä tahansa sekä
Nutturlan Makasiiniteatteri selkeästi esiin piirtyvästä ajattelusta ja kunnianhimoisen näytelmätekstin haltuunotosta.

Monet ryhmät kokoontuivat katsomaan
esityksiä omille teattereilleen yhdessä.
Kuvassa Nutturlan Makasiiniteatteri.
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Kesän

Luova lava -leireillä
sukellettiin lumoavaan luontoon
Ahlaisissa ja Tampereella

Luova lava -toiminta on Nuorisoseurojen esittävien taiteiden leiri- ja kerhotoimintaa, jossa sisältönä on pääosin teatteri, tanssi ja musiikki. Osallistujien oma
luovuus ja osallisuus ovat keskeistä toiminnassa. Luova lava on matalan kynnyksen taidetoimintaa – osallistujilla ei
tarvitse olla aiempaa kokemusta taiteen harrastamisesta. Luova lava kerho- ja leiritoimintaa voi järjestää jokainen nuorisoseura halutessaan. Tänä kesänä Luova lava –leirien teemana ympäri Suomea oli lumoava luonto.
”Videopajassa kuvattiin lumoavaa luontoa. ”

Kuvan ja narujen taikaa koettiin Ahlaisissa
Ahlaisten Nuorisoseura yhdessä Nuorisoseurat Lounais-Suomen kanssa järjesti elokuun alussa kahden
päivän Luova lava -leirin viime kesäiseen tapaan.
-Viikko ennen koulun alkua on tuntunut hyvältä ajankohdalta. Pidemmät lomareissut on reissailtu, ja kesäteatteristakin on ehditty toipua, kertoo Ahlaisten Nuorisoseuran puheenjohtaja Regina Wittsberg. Leirillä oli
kaksi työpajaa kumpanakin päivänä. Nuokkarilla tehtiin
taikatemppuja taikuri Jari Reposen opastuksella, ja Pu-

”Ilmapallojen muovailu
vaati tarkkuutta ja
keskittymistä.”

tajalla videopajan ohjaajana toimi Ari Impola. 12 leiriläisen porukka oli jaettu puoliksi kahteen ikäluokkaan,

tettiin teatterinäyttämöllä pieni taikanäytös, jossa jokai-

koulunsa aloittaviin ja yli 10-vuotiaisiin. Päivät aloitettiin

nen leiriläinen pääsi esittämään jonkin oppimansa tai-

ja päätettiin yhdessä. Ensimmäisenä päivänä taikapa-

katempun, kun katsomossa oli muutamia vanhempia.

jassa opeteltiin muun muassa taikatemppu, jossa hävitettiin kolme tikkaria.
-Minulla on täällä pussissa neljä tikkaria, ja sitruunatikkari on suosikkini, kertoi jokainen pikkutaikuri.
Ja yleisö jäi ällistelemään, minne hävisivät muut kol-

Videopajassa otettiin luontokuvia ja vedenalaisvideoita, jotka editoinnissa sijoitettiin green screenin edessä
kuvattujen uutistoimittajien taustalle. Videopajan tuotoksia voivat kaikki katsella Ahlaisten Nuorisoseuran Ahlastetuupi-kanavalta Youtubesta.

me tikkaria. Lisäksi opeteltiin naru- ja korttitemppuja ja
muovailemaan ilmapalloja. Leirin huipennukseksi järjes-

Teksti ja kuvat: Jaakko Viitala
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Luova lava –periaatteiden mukaisesti leiriläiset saivat itse vaikuttaa leirien sisältöön ja olla vahvasti osallisena viikon toiminnan suunnittelussa. Leiripäivät täyttyivät hauskoista leikeistä, ulkoilusta, teatteri- ja improvisaatioharjoitteista, sirkustuokioista ja oman teatteriesityksen valmistelusta. Leiriläiset ja ohjaajat kokivat lumoava luonto –teeman herkulliseksi pohjaksi oman teatteriesityksen valmistelulle. Käsikirjoitus tehtiin yhdessä koko
porukan voimin ja esityksiin rakennettiin mieluisa rooli jo-

“Ole oma itsesi, paitsi silloin kun näytellään”

kaiselle. Koronatilanteen vuoksi leirien esitykset kuvattiin ja jaettiin osallistujien huoltajille sähköisesti isomman

Yksi kevään jännitysnäytelmistä oli kesäleirien kohta-

yhteisen päätöstilaisuuden sijaan. Onneksi esityksen ku-

lo. Koronatilanteen vuoksi saimme myös Tampereella

vaaminenkin sai nuorien taiteilijoiden vatsoihin sopivas-

odottaa pitkälle loppukevääseen päätöstä, voidaan-

ti perhosia, jotta myös pientä esiintymisjännitystä pääs-

ko leirit toteuttaa. Onneksi tilanne helpotti kesän kyn-

tiin kokemaan.

nyksellä sen verran, että viranomaiset näyttivät säädök-

Hienojen esitysten lisäksi oli upeaa kuulla ja huoma-

siä noudattavalle leiritoiminnalle vihreää valoa. Yhtei-

ta, kuinka leiriläisistä muodostui yhtenäinen ja rohkea

sen toiminnan ja turvallisen ryhmän merkitys oli tänä ke-

porukka viiden leiripäivän aikana. Toimiminen taiteen

sänä vielä normaaliakin suurempi kevään koulusulkujen

parissa yhteisen tavoitteen eteen innostavien ja taita-

ja muun poikkeusajan vuoksi.

vien ohjaajien kanssa hitsasi porukan tiiviisti yhteen. Lei-

Nuorisoseurat Lounais-Suomen aluetoimisto Tampe-

rien alussa osallistujat tekivät draamasopimuksen, jossa

reella järjesti kaksi Luova lava –leiriä alakouluikäisille

määriteltiin yhdessä toiminnan sääntöjä. Yksi säännöis-

lapsille ja nuorille. Ohjaajana toimi jo viime kesältä tut-

tä oli “ole oma itsesi, paitsi silloin kun näytellään”. Leiri-

tu teatteriin erikoistunut Sanni Pakanen ja apuohjaajak-

palautteen perusteella tämä toteutui, kun leiriläiset sa-

si Osuuspankin kesäduunituella palkattiin sirkustaitaja

nojensa mukaan saivat turvallisessa ilmapiirissä olla juu-

Sade-Maria Wiherkoski. Leirit olivat viiden päivän koko-

ri sellaisia kuin halusivat olla. Tätä osallisuus ja luova toi-

naisuuksia peräkkäisinä viikkoina kesäkuun alussa. Leiri-

minta parhaimmillaan saa aikaan.

paikkana toimi Tampereen keskustassa sijaitseva nuorten kulttuurikeskus Monitoimitalo 13.

Teksti: Tiina Koskinen
Kuvat: Sade-Maria Wiherkoski
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SottiisiMoves 2020 juhlii tuplasynttäreitä!
Nuorisoseurojen ja Tampereen kaupungin yhdessä jär-

Ohjelman keskiössä on lasten ja nuorten Moves- ja

jestämässä, Suomen mittavimmassa tanssin ja musiikin

Tanssiralli-katselmukset, joihin saapuu 100 ryhmää ym-

tapahtumassa, Pispalan Sottiisi ja Nuori Kulttuuri juhli-

päri Suomen. Katselmuksissa eri-ikäiset lapset ja nuo-

vat 50-vuotista taivaltaan. Festivaalin sydän on Tam-

ret pääsevät näyttämään osaamistaan ja mukana on

pere-talo, josta tanssi ja musiikki levittäytyvät ympäri

tanssilajien koko kirjo streetistä hamboon.

kaupunkia.  

Nuoret haluavat vaikuttaa
Yksi Moves-tapahtumaan osallistuvista ryhmistä on Nur-

teluun. Ryhmä on tsempannut kovasti haasteista huoli-

mijärven Tanssiopiston EK3. Tanssijat odottavat jo innok-

matta ja on aloittanut innokkaana live-treenauksen!”

kaana

SottiisiMoves 2020 -tapahtumaa ja Moves-kat-

oimansa teoksen. Ryhmän vetäjä koreografi ja tanssin-

Ohjelmakattauksesta löytyy
jokaiselle jotakin

opettaja Moona Nevalainen kertoo teoksesta ja pro-

Luvassa on muun muassa Palomylly yhtyeen hypnoot-

sessista:

tista haitaritrancea ja tajunnanräjäyttä-

selmusta, missä he pääsevät esittämään yhdessä ide-

”Teos ”Till Greta” on kunnianosoitus ruotsalaiselle Gre-

vää tanssia. Lauteilla näh-

ta Thundbergille ja kaikille, jotka omalla panoksellaan

dään Anne-Mari Kivimä-

työskentelevät ilmastokriisin torjumiseksi. Teoksella ha-

ki, Ville Rauhala, Pekko

luamme ilmaista huolemme maapallon tämänhetkises-

Käppi ja Timo Saari. Lap-

tä tilasta.”

sille ja nuorille on tarjolla

”Ideointi lähti nuoria kiinnostavien aiheiden läpikäyn-

yhteisiä GetTogether -tilai-

nistä. Luonnonsuojelu valikoitui esityksen teemaksi ja

suuksia ja esiintyjiä lasten-

aloitimme työskentelemään muoviroskien, eli teoksen

musiikkiduo

rekvisiitan kanssa. Ne luovat teokselle selkeän näyttä-

röstä tubettaja Tuure Boe-

mökuvan ja antavat tanssijoille uudenlaista haastetta.

liukseen.

Ennen varsinaisen koreografian harjoittelua, teimme

Kansantanssin

tunneilmaisua vahvistavia harjoituksia.”

jä on Pispalan Sottiisin Vuo-

Höpinätötte-

pääesiinty-

”Korona pysäytti ryhmän harjoittelun ja ne siirtyivät

den kansantanssiyhtye Mer-

verkkoon, jolloin keskityimme tekniikkaan ja oheisharjoitt-

ja Skytän kipparoima Kimu-

Alueelliset seuratapaamiset
käynnissä, vielä ehtii mukaan!
Nuorisoseurat Lounais-Suomen alueelliset seuratapaamiset ovat

Syksyllä 2020
jäljellä olevat tapaamiset

käynnistyneet elokuussa ja jatkuvat lokakuun loppupuolel-

To 8.10. klo 18 Poikkitaiteilijat ry

le. Jokainen seura on saanut kutsun seuratapaamiseen, mut-

(Antinraitti 15 B 7, 39980 Sara)

ta jos tämä päivämäärä ei sopinut, voi seura ilmoittautua mi-

To 15.10. klo 18
Lattomeren Nuorisoseurantalo

hin tahansa alueella järjestettävään tapaamiseen. Vielä ehtii
mukaan tutustumaan muihin alueen seuroihin ja juttelemaan

(Liemolantie 1, 28560 Pori)

ajankohtaisista asioista paikallisseurojen ja aluetyöntekijöiden

To 22.10. klo 18 Hämeenkyrön
Nuorisoseurantalo Kyrölä

kanssa! Ilmoittautua voit sähköpostitse osoitteeseen

(Laivatie 3, 39100 Hämeenkyrö)

tiina.koskinen@nuorisoseurat.fi.

rantti, joka on ihastuttanut vauhdikkailla esiintymisillään

Ilon kautta ja terveys edellä!

jo vuodesta 2005. SottiisiMoves 2020 tapahtumassa on

Koronapandemian tilannetta seurataan ajantasaises-

mukana myös Suomen Kansanmusiikkiliiton keväältä

ti ja toimitaan vastuullisesti vallitsevien säädösten mu-

peruttu Samuelin Poloneesi sadan pelimannin voimin.  

kaisesti. Järjestelyissä

edetään terveys

edellä varau-

tuen koronapandemiaan tehostetuilla hygieniakäytänteillä ja huolehtimalla konserttien ja katselmusten
turvaväleistä.
Teksti: Maarit Saarelainen
YHTEISTYÖSSÄ:

asta
Lisätietoja ohjelm
s2020.fi
www.sottiisimove

Samuelin Poloneesi,
Suomen Kansanmusiikkiliitto  
Tampereen tuomiokirkkoseurakunta
Taideyliopisto  
Pääsylippujen myynti Nuorisoseurojen
Puodissa ja Lippupisteessä.  
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Maisa Rantalalle
kultainen ansiomerkki
Nuorisoseuratoiminnasta
”Mä olen järjestöihminen ja tykkään järjestötyöstä”, to-

set –pitopalvelua, joka myös on luonut hy-

teaa Marja-Liisa Rantala, eli Maisa, kun jututan häntä

vän pohjan yhdistystoiminnassa mukana

Kulttuuritalo Laikulla. Maisa on yllätetty muutama viik-

olemiseen. Pitopalvelussa on joutunut orga-

ko takaperin Hämeen Nuorisoseurain Liiton kokoukses-

nisoimaan, keksimään nopeita ja luovia rat-

sa antamalla hänelle Suomen Nuorisoseurojen kultai-

kaisuja sekä tietysti huolehtimaan ruokahuol-

nen ansiomerkki. Kultaisen ansiomerkin myöntökritee-

lon kaikista osa-alueista. Kaikki nämä ovat tär-

reissä todetaan, että ”merkki myönnetään aivan eri-

keitä järjestötoiminnan palasia. Maisa kertoo

tyisistä järjestöllisistä ansioista maakunnallisella tai val-

olevansa kiitollinen Pirkolle, että hän aikoinaan

takunnallisella tasolla tehdystä työstä”. Maisan koh-

pyysi mukaan seuran toimintaan. ”Sillä on ollut

dalla järjestöllisten ansioiden täyttymisestä ei ole

suuri merkitys koko elämälleni”, toteaa Maisa.

epäilystäkään.

Teatteri Tuulian toiminnassa aloittamisen jälkeen

Nuorisoseura Tuuliassa aktiivisesti toimiva Eila Ranta-

Maisa pyydettiin mukaan Hämeen Nuorisoseurain Lii-

la, Maisan miniä, otti keväällä yhteyttä sanoen, että

ton johtokuntaan ja sielläkin kohta taloudenhoitajaksi

olisi hienoa hankkia Maisalle Nuorisoseurojen kultainen

ja myöhemmin puheenjohtajaksi asti. Hän on työsken-

ansiomerkki. Eila kertoi Maisan täyttävän tänä kevää-

nellyt liitossa myös Leipää ja kulttuuria sekä Kisällistä

nä 70 vuotta, joten nyt olisi hyvä aika huomioida Mai-

osaajaksi –projekteissa. Lisäksi Maisa on toiminut Kan-

san Nuorisoseuraura. Aloimmekin pian yhdessä kasata

gasalan Nuorisoseuran johtokunnassa ja toimii edel-

tarvittavia tietoja ansiomerkin hakulomakkeeseen. Tie-

leen Hämeen H-killassa taloudenhoitajana. Johtokun-

tojen kalastelu ei ollut aivan yksinkertaista, koska Mai-

tatyöskentelyn lisäksi Maisa on luottotalkootekijä. Hä-

salla on ollut hyvin pitkän ja aktiivinen ura Nuorisoseu-

nellä pysyy kädessä niin kaulin kuin soppakauhakin,

roissa. Lisätietoja etsittiin erilaisista pöytäkirjoista ja ky-

eikä lipunmyynti, tuotantopuoli tai remontoiminen-

seltiin pitkään nuorisoseuratoiminnassa mukana olleil-

kaan ole jäänyt vieraaksi puuhaksi. Lasten ja Nuorten

ta, mitä vielä puuttuu. Listasta tuli runsas ja aivan kaik-

Satumatossa Maisa on ollut toiminnantarkastajana

kia päivänmääriä ei tarkkaan saatu selvitettyä, mutta

kolmatta vuotta ja löytääpä hänet usein myös Satu-

kaikki olivat aina heti samaa mieltä yhdestä asiasta;

maton talkoohommista. Historiaan kuuluu myös Suo-

Maisa on todella merkkinsä ansainnut.

men Nuorisoseurojen Liiton valtuutettuna ja varaval-

Maisa on aloittanut Nuorisoseuratoiminnan Kanga-

tuutettuna toimimista. Valtakunnallisten nuorisoseu-

salla toimivassa Nuorisoseura Teatteri Tuuliassa 90-lu-

ratapahtumien tuotannossakin Maisa on tuttu kasvo,

vun loppupuolella. Hänen poikansa Jani Rantala oli

hän on ollut Pispalan Sottiisi –tapahtuman päätoimi-

harrastajana seuran teatteriryhmässä ja Teatteri Tuu-

kunnassa ja tällä hetkellä tapahtuman järjestelytoimi-

lian perustaja Pirkko Syvänne pyysi Maisaa seuran toi-

kunnassa mukana. Sottiisitapahtumissa Maisan näkee

mintaan mukaan ja pian jo taloudenhoitajaksi. Maisan

usein puffettipöydän takana iloisesti jutustelemassa.

ehdottaminen taloudenhoitajaksi oli luonteva ratkai-

Keskustelutuokiomme meinaa jäädä hieman kes-

su, koska hän on ollut ammatiltaan kirjanpitäjä. Toimis-

ken, koska Maisalla alkaa seuraava tapaaminen ai-

totyön lisäksi Maisa on pyörittänyt Kangasalan Vakka-

van tuota pikaa. Hänen täytyy rientää kokoukseen,

jossa käsitellään tulevan SottiisiMoves-tapahtuman

Kysyn vielä tulevaisuuden suunnitelmista. Maisa ker-

majoitusvalvonta-asioita. Edellispäivänä Maisa on

too, että aikoo jatkaa aktiivista toimimista ja haluaa

kokoustanut H-killan sekä Teatteri Tuulian porukoi-

myös jakaa omaa osaamistaan ja tietotaitoaan muil-

den kanssa. Tarinoita Maisalla riittäisi ainakin muuta-

le. ”Suvussamme onkin aika paljon opettajia, olisiko-

man historiikin verran ja keskustelumme aikana olenkin

han minustakin pitänyt tulla sellainen”, naurahtaa

kuullut monenlaista mielenkiintoista Maisan värikkäistä

Maisa ja lähtee iloisesti kohti seuraavaa tapaamista.

vuosista. Lopuksi palaan siihen, mikä on saanut Maisan toimimaan näin aktiivisesti ja monipuolisesti Nuo-

Teksti: Tiina Koskinen

risoseuroissa. Maisa sanoo yksinkertaisesti tykkäävänsä

Kuva: Eila Rantala

järjestötyöstä. ”Haluan, että asiat hoidetaan jämptisti,
sääntöjen ja yhdistyslain mukaisesti ja haluan olla osaltani tekemässä tätä työtä”, Maisa toteaa.
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“Louste kokoontui
suunnittelemaan vuotta 2021
rennoissa tunnelmissa.”

Katseet tulevaan

aurinkoisessa Meri-Teijossa
Louste eli Lounais-Suomen epävirallinen aluevaltuus-

seurojen käyttöön ja miten muuten voisimme innostaa

to kokoontui elokuun puolivälissä aurinkoiseen Meri-Tei-

kaikki paikallisseurat mukaan.

joon suunnittelemaan vuotta 2021. Toiminnanohjaa-

Antoisan työskentelypäivän päätteeksi toiminnanoh-

jien Tiinan ja Karoliinan johdolla loustelaiset pohtivat toi-

jaajilla oli roppakaupalla eväitä kirjattavaksi toiminta-

mintoja, jotka tukisivat paikallisseurojen toimintaa ensi

suunnitelmaan ja terveisiä myös valtakunnan tasolle.

vuonna ja näin ollen löytyisivät Lounais-Suomen aluetoimiston toimintasuunnitelmasta.

Lousteen tarkoituksena on toimia paikallisseurojen
ja aluetoimiston välillä, joten jokainen paikallisseuran

Yksi paljon keskustelua herättänyt aihe oli Nuorisoseu-

edustaja voi halutessaan olla myös loustelaisiin yhtey-

rojen 140-vuotisjuhlavuosi, jota vietetään vuonna 2021.

dessä. Lousteen jäsenet on esitelty Aluesanomien viime

Toiveena ja tavoitteena on, että juhlavuosi näkyisi niin

numerossa ja esittely joukosta löytyy myös aluetoimis-

paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisesti kaikissa

ton nettisivuilta.

nuorisoseuroissa. Loustelaiset ideoivat tukimateriaaleja

Teksti: Karoliina Hursti
Kuvat: Tiina Koskinen
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Paikallisseuraesittelyssä

Kauko-Pohjan Nuorisoseura
1. Seuran nimi ja paikkakunta

vääseen. Tanssit alkavat tänä vuonna 12.9. ja pienen

Kauko-Pohjan Nuorisoseura Ry, Jäminkipohja, Ruovesi.

joulutauon jälkeen jatkuvat aina vappupäivään asti.

2. Lyhyt katsaus seuran historiaan
Kauko-Pohjan Nuorisoseura ja seurantalo on perustettu

Tänä vuonna järjestimme 18.7. menestyksekkään Kesäpäivä -tapahtuman jossa meillä kävi n. 500 henkilöä.

taan (1 markka) Lauri ja Ida Mikkoselta, rakennustar-

4. Mikä seurassa on parasta ja toimii hyvin?
Onko jonkun asian kanssa haasteita?

peet paikallisten metsänomistajien metsistä ja talo ra-

Parasta on mainio me-henki, jolla on saatu tekijöi-

kennettiin yhdessä Ruoveden Karjalaisten kanssa. Kar-

tä talonkunnostustalkoisiin. Haasteena on ikäänty-

jalaiset oli evakkojuna tuonut lähinnä Kaukolan alueel-

vä jäsenistö ja heidän jaksamisensa tulevaisuudessa.

ta, josta seuran nimi juontuu. Pohjan-loppuosa tulee

Myös nuorten saaminen mukaan nuorisojärjestötoimin-

Jäminkipohjasta ja Pohjankylästä.

taan on vaikeaa.

3. Millaista toimintaa seuralla on nykyään?
Seura järjestää tilauksesta erilaisia tapahtumia: häitä,

5. Mitä tulevaisuuden suunnitelmia
seuralla on?

merkkipäiväjuhlia, erilaisia kursseja aina ruuanlaitosta

Samalla menolla jatketaan. Tansseja talvikaudella ja

koirien koulutukseen. Lisäksi toimimme kokouspaikka-

muita tapahtumia tarpeen ja kysynnän mukaan. Lisäksi

na alueen eri järjestöille. Ruoveden Karjalaiset toimivat

olemme tiivistämässä yhteistyötä Jäminkipohjan mui-

aktiivisesti tiloissamme ja piha-alueellamme ja pyörit-

den yhdistysten kanssa, joista Karjalaisten ohella mai-

tävät valtakunnankin tasolla menestynyttä kyykkäseu-

nittakoon kyläyhdistys Jämä.

1950 -luvulla. Maa-ala saatiin ostettua nimelliseen hin-

raa. Varsinainen päätoimintamme, ja rahoituslähteemme, on kuitenkin tanssien järjestäminen syksystä ke-

Pentti Michelsson ja Tapio Konsala hiovat
tanssisalin lattiaa. Lattia hiottiin kolme
kertaa ja lakattiin viisi kertaa.
Kuva Petri Kauppinen

Tapahtumakalenteri
LOKAKUU
3.10. 		

Valtakunnallinen seurakäyntipäivä 			

Koko Suomi

8.10. 		

Alueellinen seuratapaaminen, Poikkitaiteilijat ry:n talo Sara

15.10.		

Alueellinen seuratapaaminen, Lattomeren Ns-talo

16.-18.10.

SottiisiMoves					Tampere

29.10.

Ohjaajien olohuone 				

Teams

22.10.

Alueellinen seuratapaamien, Hämeenkyrön Ns-talo

Hämeenkyrö

Pori

MARRASKUU
7.11. 		

Tervetuloa Nuorisoseuraan –koulutus		

Tampere/Teams

21.-22.11.

Valtuuston syyskokous 				Seinäjoki

JOULUKUU
16.12.

Ohjaajien olohuone				Teams

Aluesanomat

– Nuorisoseurat Lounais-Suomen sähköinen jäsenlehti
Julkaisuaikataulu

Aluesanomat 3/2020 ilmestyy viikolla 50, aineistot viikolla 48.
Lähetä juttuja ja kuvia osoitteeseen
lounais-suomi@nuorisoseurat.fi.

Toimitus ja julkaisija
Nuorisoseurat Lounais-Suomi
Porin toimipiste
Otavankatu 5, 28100 Pori
Tampereen toimipiste
Keskustori 4, 33100 Tampere

Koonnut

Karoliina Hursti ja Tiina Koskinen

Taitto

Sini-Kadrin Muru-Litaiff Padilha

Kansikuva

Kuvaaja Sanni Pakanen
Luova lava –leiri Tampere

