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Pääkirjoitus
Katsoin Gutsy Go –nimisen nuorten

Usein silloin on helpompi antaa

yhteisön videon, jossa yläkouluikäi-

muiden ympärillä kukkia ja lois-

set kertoivat, millaisessa maailmassa

taa omalla tavallaan, kun itsellä on

haluavat elää. Nuoret sanoivat, että

hyvä olla. Omaan hyvään oloon

kaikkien tulisi saada olla sellaisia kuin

johtavaa karttaa on mahdotonta

ovat. Kaikki pitäisi myös ottaa mu-

toiselle piirtää, mutta tietyillä tienvii-

kaan yhteisöön ja kaikkien tulisi saa-

toilla voi yrittää vinkata reittejä koh-

da ilmaista itseään rohkeasti. Lisäksi

ti tätä päämäärää. Yksi useasti hy-

aikuisten tulisi huomata ja tunnustaa

väksi havaittu ohjauskyltti on osalli-

nuorten osaaminen, koska heissä oli-

suus. Kun saa olla osana jotain yhtei-

si potentiaalia paljon isompiin juttui-

söä, toimia yhteisen hyvän vuoksi ja

hin kuin mitä aikuiset luulevat.

tuntea oman tekemisen merkityksel-

Tämä video kolahti minuun ja py-

lisyyden ja vaikutusmahdollisuudet,

sähdytti aiheen äärelle. Jäin mietti-

on sisäinen hyvinvointi jo ison harp-

mään millaisista asioista he puhui-

pauksen lähempänä.

Tämän erikoisen vuoden jälkeen
tulee taas uusi vuosi. Ensi vuon-

sivat videolla, jossa kysyttäisiin, mil-

Osallisuus, yhdenvertaisuus ja yh-

laisessa maailmassa he elävät nyt.

teisöllisyys ovat nuorisoseuratoimin-

na vietetään Nuorisoseuraliikkeen
140-vuotisjuhlavuotta.

Vaikka paljon hyvääkin varmasti tuli-

nan sydämessä olevat arvot. Kun

vottavasti yhä useampi kuulee, mi-

si esiin, en usko että ainakaan kaikki

kuuntelen nuorisoseuralaisten ker-

ten hienoa toimintaa nuorisoseurois-

toivemaailman asiat mainittaisiin ja

tomuksia heidän omasta toiminnas-

sa tapahtuu ja yhä useampi haluaa

jotkut kerrotuista asioista olisivat ka-

taan, kuulen usein sanojen takaa

lähteä toimintaan mukaan ja löytää

rua kuultavaa. Miksi näin? Miksi it-

sellaista hyvää tekevää tyytyväi-

sieltä oman paikkansa. Uskon, että

seään ei saa ilmaista ja miksi kaik-

syyttä omasta olemisesta. On saa-

tällöin olemme jälleen sylin verran

kia ei oteta mukaan? Miksi me aikui-

nut olla mukana jossain itseä suu-

lähempänä sellaista maailmaa, jos-

set vähättelemme nuorten ajatuksia

remmassa yhdessä muiden kanssa.

ta nuoret haaveilevat.

ja osaamista? Yksiselitteistä vastaus-

Toivoisin, että näitä kokemuksia sai-

ta ei tietenkään ole helppo antaa,

simme me kaikki, nuoret ja vanhat.

mutta meidän aikuisten kannattaa

Uskon vahvasti, että tällaisella toi-

pohtia näitä nuorten ajatuksia. Meil-

minnalla on vaikutusta siihen, mil-

Tiina Koskinen

lä on vastuu näyttää lapsille ja nuo-

laista maailmaa rakennamme itsel-

Toiminnanohjaaja

rille mallia tavoittelemisen arvoisesta

lemme, lähipiirillemme ja koko yh-

Nuorisoseurat Lounais-Suomi

elämästä.

teiskunnalle.

Tällöin

Ihanaa joulun aikaa kaikille, pidetään huolta toisistamme!
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Joukko koolla viimeistä kertaa
Kuva: Erkki Railio

Luova lava -päiväleiri valloitti
Pyhämaan Nuorisoseurantalon
Syyslomaviikolla se sitten viimein to-

Ennakkoon järjestäjiä eniten askar-

teutui, Luova lava -leiri.  Alun perin

rutti Hetken taide -päivä, jota var-

leiriviikkoa oli suunniteltu kesäkuun

ten lapset edellisenä päivänä val-

alkuun, mutta kuten niin moni muu-

mistivat puusta kehykset. Ensin aa-

Mika Sjöblom

kin tapahtuma tänä vuonna, pe-

mulla kukin sai tehdä luonnon mate-

puheenjohtaja

ruuntui myös ensimmäinen leiriviik-

riaaleista hiekkapohjalle kehykseen-

Pyhämaan Nuorisoseura Kajastus

komme. Leirille ilmoittautui 12 las-

sä Hetken taideteoksen, jotka tal-

ta, joka oli erinomainen määrä, kun

tioitiin valokuviksi. Samoin kehyksellä

Hetken taidetta luonnon

huomioidaan, että leiri oli laatuaan

rajattiin kuvausta varten tekijän mie-

materiaaleista – kuva: Erkki Railio

ensimmäinen ja aika on epävar-

lestä kuvauksellinen näkymä tai yk-

muuksia täynnä.

sityiskohta. Erkki Railio toteutti kuvat

Leirillä tutustuttiin eri taiteenaloihin

ja teetti kopiot paperille, jotka lap-

ja tekniikoihin. Lapset saivat ilmais-

set saivat mukaansa Hetkeni taiteili-

ta itseään tanssin keinoin suunnitel-

jana -karonkan jälkeen. Suurimman

lessaan ja toteuttaessaan omaa esi-

vastuun viikosta kantoi Tuire Erholm

tystään kehoilmaisua ohjanneen Til-

yhdessä Ulla-Maija Luotosen kanssa

da Bergströmin johdolla. Esityksen la-

vastatessaan koko leiri-ohjelman jär-

vastukseksi tehtiin akryyliväreillä suu-

jestelyistä sekä teatteri-ilmaisuosuuk-

rikokoinen yhteinen vedenalainen

sien ja Hetken taideteosten toteutuk-

maisema, johon askarreltiin eläimiä.

sesta.

Viikon aikana toteutettiin myös ka-

Tietysti leirillä myös syötiin sekä pe-

laveistoksia paperi-liisteri -menetel-

lattiin lautapelejä ja pihapelejä. Vii-

mällä. Kuvataidetöitä ohjaamassa

kon jälkeen palaute on ollut pelkäs-

oli Lilja Laiho-Virtanen.

tään kiittävää ja ensi vuonna tulem-

me toteuttamaan leirin uudelleen,
mikäli olosuhteet sen sallivat.
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Nuorisoseurateatteria korona-aikana
Koronapandemia peruutti keväältä monen nuorisoseuranäyttämön esityskaudet. Syksyllä tilanne oli jo vähän valoisampi ja monessa nuorisoseurassa rohkaistuttiin toteuttamaan peruuntuneet esitykset. Erilaiset turvajärjestelyt värittivät kuitenkin teatteriesitysten toteutusta ja aiheuttivat myös päänvaivaa. Tässä kolmen nuorisoseuranäyttämön tarinat siitä, miten teatteriesitykset saatiin rajoituksista huolimatta toteutettua.

Näytelmää ja koronapandemiaa – vaikeaako?

määrää supistettiin maksimissaan

teisvarauksen yhteydessä, mainok-

80 hlö/näytös. Aikaisempina vuosi-

sissa ja lehti-ilmoituksissa muistutet-

Marttilan Nuorisoseuran näyttelijät

na näytöksissä on ollut jopa 200 kat-

tiin, ettei näytökseen tulla kipeänä.

kokivat konkreettisesti Covid-19-vi-

sojaa. Katsojat ohjattiin istumapai-

Yhteistyökumppaneiksi saimme Hali-

ruksen vaikutukset harrastamiseen ja

koilleen siten, että henkilöiden/ryh-

kon ja Liedon apteekit, jotka lahjoit-

esittämiseen. Keväällä, juuri kenraa-

mien väliin jäi vaadittava turvaväli.

tivat meille kasvomaskit ja käsidesit.

liharjoitusten alla tuli kunnan pande-

Takit otettiin mukaan saliin naulak-

Kaikilla edellä mainituilla järjeste-

miatyöryhmän päätös kaikkien ylei-

kojonon karsimiseksi. Jokaiselle kat-

lyillä näytöskautemme onnistui mie-

sötapahtumien ja ryhmäharrastus-

sojalle annettiin kaksi kasvomaskia

lestämme hyvin. Katsojia tuli sopivas-

ten perumisesta. Näytelmämme Kai-

ja suositeltiin niiden käyttöä. Käsien

ti, he olivat tyytyväisiä näkemäänsä

von (Hannu Patamaa) esitykset pää-

pesuun ja desinfektioon järjestettiin

ja erityistoimemme saivat kiitosta.

tettiin siirtää syys-lokakuulle.

tilat, aineet ja ohjeet. Väliaikakahvi-

Kulttuuria ja toimintaa pienessä kun-

Syksyllä pandemia osoitti taas kiih-

tus tapahtui ulkona teltassa – liikun-

nassamme toivotaan, sillä mieli kai-

tymistä kesän rauhallisemman vai-

tarajoitteisilla kahvion puolella. Kah-

paa piristystä – varsinkin kun eletään

heen

päätimme

viohenkilökunta käytti kasvomaske-

hyvin rajoitetusti. Näin jälkeenpäin

”tarttua härkää sarvista” ja esittää

ja tarjoilun ajan. Kahvipullat pussi-

ajateltuna olimme ehkä hullun roh-

näytelmän tehostetuilla varotoimilla.

tettiin ennakkoon pieniin grillipussei-

keita, mutta se kannatti. Uusi näy-

Varotoimet suunniteltiin Aluehallinto-

hin. Näyttelijät eivät olleet missään

telmä on jo harjoitteilla, jännityksellä

viraston hyväksymillä tavoilla, ja lisä-

tekemisissä yleisön kanssa. Jokai-

odotamme kevään tilannetta.

työtä oli melkoisesti.

sen näytöksen jälkeen tuolit ja kaik-

jälkeen,

mutta

Esitykset rajattiin neljään, alku-

ki kosketuspinnat puhdistettiin kloo-

Merja Tuominen

peräisen seitsemän sijaan. Yleisö-

ri 500ppm-liuoksella. Lippujen etukä-

ohjaaja

Kaivon työryhmä
kuvaaja: Anna Ojala
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Nysä kuvaaja: Jaana Hytönen

PirttiTeatteri kuvaaja: Sirkku Veilahti

Korona haastoi uuden teatteriryhmän

Puolen vuoden projektista vuoden projekti

Kangasalan Nuorisoseuraan perustimme syksyllä 2019

Kuoreveden nuorisoseuran näyttämölle piti jo keväällä

oman teatteriryhmän, jolle annoimme nimen PirttiTeat-

2020 saada ensi-iltansa Arto Paasilinnan romaaniin (il-

teri. Harjoittelimme innolla ajatellen esittävämme huh-

mestynyt 1988) pohjautuva dramatisointi Suloinen Myr-

tikuussa näytelmämme, jonka on käsikirjoittanut ohjaa-

kynkeittäjä. Niin vaan kuin muillekin vastaavassa tilan-

jamme Sirkku Veilahti. Edessä oli enää muutama harjoi-

teessa oleville harrastajateattereille sattui, ettei ensi-il-

tuskerta, kun korona tuli ja sekoitti kaiken! Olimme petty-

taa tullutkaan vaan tuli korona. Seurantalollamme kaik-

neitä ja harmissamme...

ki toiminnat keskeytettiin koko kevään ajaksi ja vielä ke-

Kangasalla puuhattiin samaan aikaan myös teatterei-

säksikin.

den yhteistä teatteriviikkoa Kangasalatalolle. Meidän oli

Syksyllä tunnustelimme tilannetta, ja uudet näytelmä-

tarkoitus esittää Kerttu siellä sitten, kun Pirtin esitykset oli-

harjoitukset kymmenen näyttelijän voimin alkoivat elo-

sivat ohi. Asiat menivätkin toisin päin (sattuneesta syys-

kuun loppupuolella ohjaajana edelleen Maria Telén

tä). Ensi-esitys olikin ”isolla lavalla”, suurella jännityksel-

Mäntästä. Harjoitukset sujuivat innostuksen vallassa. Oli-

lä höystettynä!

han näyttelijöille tärkeää saada vihdoinkin Suloinen Myr-

Kaikki meni hyvin, ja sitten näyttelimme vielä neljä ker-

kynkeittäjä esityskuntoon.

taa Pirtillä. Yleisömäärän jouduimme rajoittamaan puo-

Korona-ajan säädökset olivat voimassa edelleen; tur-

leen, mutta muuten kaikki sujui hyvin turvavälejä nou-

vavälit, maskit yms. Ensi-ilta oli sunnuntaina 11.10.2020.

dattaen sekä maskeja käyttäen.

Olimme ilmoituksissa kutsuneet katsojia vain ennakko-

Sekä yleisö että me näyttelijät olimme kovin tyytyväi-

varauksin tulemaan näytöksiin. Näin säästyimme ovelta

siä, kun saimme kaikki sujumaan! Nyt olemmekin jo uu-

käännyttämästä ihmisiä takaisin, sillä katsomoon voitiin

den näytelmän kimpussa, ja esitykset ovat keväällä -21

ottaa korkeintaan 50 katsojaa turvavälein. Samoin vä-

- toivottavasti!

liaikakahvitkin nautittiin turvavälein salissa. Näytelmällä
Teksti: Aija Lindholm

oli 10 esitystä ja kaikki voitiin toteuttaa. Katsojat kiittelivät meitä teatterin esitysten järjestämisestä, kun niin vähän tänä aikana on kulttuuritarjontaa. Kulttuurihan on
meille ihmisille elinehto! ”Myrkynkeittäjä” ihastutti tekstillään ja vihastutti tärkeillä teemoillaan: epäoikeudenmukaisuus, eriarvoisuus, vanhusten kohtelu ja yhteiskunnan
epäkohdat ovat tänäkin päivänä ajankohtaisia. Nysän
puolen vuoden projektista tulikin vuoden projekti. Lopussa kiitos seisoo!      
Teksti Inkeri Ojanen
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HÄMEEN H-KILTA ry
kutsuu kirjoitustalkoisiin
Hämeen H-kilta ry pyytää nuorisoseuralaisia kirjoittamaan nuorisoseuratarinoita vuosien
varrelta toiminnasta, tapahtumista, sattumuksista tai miltä tuntui toimia nuorisoseurassa.
Saadut tarinat voi toimittaa kirjallisena tai sähköpostilla, nimettömänä tai nimen kanssa.
Saaduista tarinoista kootaan tarinateos. Kerättyjä muistoja voidaan käyttää myös
Nuorisoseurojen 140-vuotisjuhlavuoden nuorisoseuratarinoiden julkaisuissa.
Kirjoitusaikaa on 31.3.2021 asti. Sivumäärä vapaa.
Osoitteet:
Inkeri Ojanen, Koittolantie 50, 42100 JÄMSÄ, e-mail inkeri.ojanen@gmail.com
Esko Kannusmäki, Pirjonkaivonkatu 3 G 14, 33710 TAMPERE, e-mail esko.jk@gmail.com

Vuonna 2021 juhlitaan nuorisoseuroja!
Vuonna 2021 tulee kuluneeksi 140 vuotta ensimmäisen

Juhlavuoden päätapahtumia ovat Kalenat Lappeen-

nuorisoseuran perustamisesta, joten ensi vuonna viete-

rannassa 10.-13.6. sekä Nuorisoseurakokous 8.-10.10.

tään nuorisoseuraliikkeen 140-vuotisjuhlavuotta. Juhla-

Lahdessa. Juhannuksen kynnyksellä torstaina 24.6.21

vuosi näkyy läpi vuoden valtakunnallisella ja alueellisel-

vietetään Suomen suurimpia kakkukahveja nuorisoseu-

la tasolla - ja toivon mukaan paljon myös paikallisella

rojen kunniaksi - lähdettehän tekin mukaan omalla tilai-

tasolla!

suudellanne?

Paikallisseurat voivat lähteä juhlavuoteen mukaan liit-

Juhlavuoden tavoitteena on saada kaikki nuorisoseu-

tämällä jo olemassa olevat tai uudet tapahtumansa ja

rat mukaan juhlimaan ja kertomaan mittavasta histo-

toimintansa osaksi juhlavuotta. Tämän tueksi julkaistaan

riastamme ja nykypäivän upeasta toiminnasta kaikille!

viestintä- ja muuta materiaalia ja toki aluetoimisto on
myös apuna juhlavuoden suunnittelussa ja viestinnässä!

maaliskuussa 2021
Maaliskuun viimeisenä viikonloppuna 27.-28.3.2021 on

Tuttuun tapaan Kalkkareilla on myös ennakkokatsel-

aika viettää riemukasta lasten ja nuorten poikkitaiteellis-

muslajit, jossa sarjat ovat Visuaaliset taiteet (kädentai-

ta tapahtumaa Kalkkareitten Kulttuurikeikkaa. Tulevana

dot, valokuvaus, videotaide, kuvataide jne.) sekä Sa-

vuonna Kalkkarit järjestetään Ulvilan yhteiskoululla. Järjes-

nataiteet (kirjoitelmat, runot, lyriikat jne.) Ennakkokatsel-

tävinä seuroina Porin Nuorisoseura ja Ulvilan Nuorisoseura.

muslajien aiheet ovat Suomen suurimmat kakkukahvit ja

Kuluneena vuonna Kalkkarit peruttiin viime metreillä

Poikkeusajan tunnekirjo. Voit alkaa jo miettiä, millainen

vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Ensi vuoden tautiti-

sinun työsi näistä aiheista voisi olla!

lanteesta on vielä vaikea sanoa mitään varmaa, joten

Kalkkareitten Kultturikeikka on myös saanut uuden vi-

olemme päättäneet suunnitella livetapahtuman rinnal-

suaalisen ilmeen! Uudessa logossa haluttiin kunnioittaa

la etätapahtumaa. Mikäli livetapahtumaa ei pystytä tur-

vanhaa perinnettä, mutta kuitenkin päivittää se parem-

vallisesti järjestämään, siirrämme tapahtuman verkkoon.

min tapahtumaa kuvaavaksi. Uudessa logossa halusim-

Etätapahtuman katselmuksiin osallistutaan lähettämällä

me tuoda esiin monipuolisesti eri taidemuotoja, joita

tallenne oman ryhmän tai yksilön esityksestä. Yksityiskoh-

Kalkkareilla esitetään. Uuden ilmeen on suunnitellut me-

dista tiedotetaan myöhemmin. Päätös tapahtuman to-

dia-assistentti Joni Sivonen.

teutusmuodosta tehdään tammi-helmikuun vaihteessa,
ilmoittautuminen tapahtumaan on helmikuun aikana.

Ramppikuume 2021
Ramppikuume – Valtakunnalliset Nuorisoteatteripäivät Kankaanpäässä valloittaa jälleen huhtikuussa. 23.-25.4.2021 järjestettävä tapahtuma tarjoaa
teatterista kiinnostuneille nuorille ja heidän ohjaajilleen laadukasta ja monipuolista koulutusta
sekä mahdollisuuden päästä esiintymään nuorisoteatterikatselmuksessa.
Haku katselmukseen on auki 24.2. Katselmukseen haetaan lähettämällä tallenne esityksestä
ja täyttämällä hakulomake.
Tapahtuman suunnittelussa seurataan tarkasti koronapandemian etenemistä ja reagoidaan tilanteen
kehittymiseen. Seuraa tapahtuman tiedotusta osoitteessa www.ramppikuume.net
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Alueellinen seuratapaaminen Kangasalan Pirtillä,
kuvaaja Tiina Koskinen

Alueellisilla seuratapaamisilla
vertaistukea ja uusia ideoita

Syksyn 2020 aikana Lounais-Suomen aluetoimiston toi-

vaikuttanut toimintaan ja talouteen, mutta myös siitä mi-

minnanohjaajat Tiina ja Karoliina kiersivät paikallisseuro-

ten vallitseva tilanne vaikuttaa tulevaan ja miten asia pi-

ja ja laajaa toiminta-aluetta alueellisten seuratapaamis-

tää ottaa huomioon jatkossa.

ten muodossa. Elo-lokakuun aikana järjestettiin yhteen-

Alueellisten seuratapaamisten ehdotonta parasta an-

sä seitsemän alueellista seuratapaamista. Kaksi tapaa-

tia on mahdollisuus saada vertaistukea. On hyvä kuulla,

mista siirtyi vielä tulevaan, keväälle 2021.

että ei ole pulmien ja ongelmakohtien kanssa yksin, vaan

Seuratapaamiset aloitettiin elokuun lopulla Varsi-

monet seurat painiskelevat samojen haasteiden kanssa.

nais-Suomesta, jonne tämäntyyppiset seurakäynnit ran-

Näilläkin käynneillä lähes kaikki seurat nostivat esiin muun

tautuivat ensimmäistä kertaa uudessa aluetoimistomal-

muassa, että uusia ja aktiivisia tekijöitä kaivataan seuroi-

lissa. Varsinais-Suomi on työntekijöille vielä Lounais-Suo-

hin. Luottamushenkilöitä, ohjaajia ja talkoolaisia on vai-

men alueelta vähiten tunnettua nuorisoseura-aluetta,

kea löytää. Tähän asiaan seurat kaipaisivat paljon tukea

joten oli hienoa, että myös Varsinais-Suomen seurat läh-

ja hyviä ideoita.

tivät aktiivisesti mukaan.

Muiden paikallistoimijoiden kanssa jutellessa on mah-

Alueellisten seuratapaamisten tavoitteena on ollut

dollista saada vinkkejä myös omaan toimintaan ja ide-

tuoda lähialueiden seuroja yhteen, kuulla seurojen kuu-

oita sovellettavaksi. Seurojen kertomukset toiminnastaan

lumisia ja myös kertoa, mikä on ajankohtaista niin alu-

ovat mielenkiintoisia ja inspiroivia. Syksyn seuratapaami-

eellisella kuin valtakunnallisellakin nuorisoseuratasolla.

silla saatiin kuulla muun muassa seurantalon korjauspro-

Tämän syksyn teemaksi valikoitui ymmärrettävistä syis-

jektista, erilaisista rahoituskanavista ja innovatiivisista toi-

tä korona ja sen tuomat vaikutukset paikallisseurojen toi-

mintaideoista.

mintaan. Pandemia on vaikuttanut kaikkiin seuroihin ta-

Yksi alueellisten seuratapaamisten ja myös yksittäisten

valla tai toisella, ja aihe myös puhututti käynneillä pal-

seurakäyntien isointa antia on päästä tutustumaan eri

jon. Ajatuksia tuli vaihdettua siitä, miten pandemia on jo

seurantaloihin. Lounais-Suomen alueeltakin löytyy lukui-

sia seurantaloja, joiden kiehtovat tarinat ja tunnelmalliset salit saavat kerta toisensa jälkeen vaikuttumaan.
Aina on myös hienoa nähdä, miten ylpeästi seurat kertovat omista taloistaan. Historialliset nuorisoseurantalot
ovat monelle seuralle kannustimena ylläpitää toimintaa.
Osallistujilta seuratapaamiset ovat saaneet positiivista
palautetta ja tilaisuuksien järjestämistä on kiitelty. Moni
on toivonut, että vielä useampi seura innostuisi ja rohkaistuisi tapaamisiin mukaan. Toivommekin, että seuraavilla kierroksilla yhä useampi seura lähtee tapaamiseen.
Hyödyllisen tiedon lisäksi tarjolla on myös hyvät kahvit ja
maistuvat herkut – niin kuin tänäkin syksynä!
Kiitos vielä kaikille seuroille, joiden taloille pääsimme
käyntejä tekemään, sekä jokaiselle osallistujalle. Nähdään taas tulevilla seurakäynneillä!
Teksti: Karoliina Hursti
Marttilan aluetapaamisessa
tarjolla oli herkullista puolukkapiirasta,
jonka ohjeen saimme luvan jakaa!

Marttilan Nuorisoseurantalo
kuvaaja Tiina Koskinen
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Lempäälän Nuorisoseuran
Salonkitanssiryhmä

Haluaisitko pukeutua juhlavasti ja nauttia menneiden aikojen glamourista? Lempäälässä se onnistuu!
Lempäälän Nuorisoseuran Salonkitanssiryhmä harjoittelee viikoittain juhlatansseja, käy esiintymässä
ja järjestää tyylikkäitä tanssiaisia.

Koittaa keskiviikkoilta. Ryhmä innokkaita tanssinharrastajia kokoontuu Lempäälän Nuorisoseuran talolle. Ohjaajamme Aune Koskelan johdolla
opettelemme 1800-luvun ja 1900-luvun alun muotitansseja, kuten pas d’Espagne, wengerka ja
pompadour. Nykyään näitä tanssitaan lukioiden
vanhojentansseissa ja akateemisissa juhlissa.
Meitä on seitsemän paria ja ohjaaja, ryhmämme koon hiukan vaihdellessa vuosittain. Kaikilla on
tanssitaustaa: kilpatanssia, tanssikursseja, kansantansseja, ja kaikki olemme innokkaita tanssilavoilla kävijöitä.
Motivaatiota harjoitteluun saamme esiintymällä syntymäpäiväjuhlissa, hääjuhlissa, pikkujouluissa, hyväntekeväisyys- sekä – tietenkin – itse järjestämissämme tapahtumissa. Onpa meidät kutsuttu erityisiin salonkitanssiaisiin sekä nykymuotoisiin
tanssitapahtumiin. Ohjelmistoomme kuuluu myös
koreografioita 1920- ja -40-luvuilta. Olemme esiin-

tyneet Latviassa ja tehneet opetusvideot Pohjoismaiden suurimman kansantanssitapahtuman
Nordlekin historiallisten tanssien Suomen osuuden
tansseista vuosille 2018 ja 2021.
Meillä on hyvä yhteishenki ja mm. käymme yhdessä lavatansseissa. Esitystansseja ja niiden järjestyksiä saavat kaikki ehdottaa – ja ehdottavatkin. Ohjaajamme Aune kuuntelee kärsivällisesti,
ottaa ne huomioon, ja tekee lopuksi omat päätöksensä.
Lempäälän Nuorisoseurassa salonkitansseja
harjoiteltiin ja esitettiin jo 1960-luvulla. Vuodesta
1995 lähtien ryhmä on harjoitellut viikoittain. Maineikas tanssinopettaja Ilpo Salonen toimi ohjaajana vuoteen 2010, sen jälkeen ryhmää on ohjannut diplomitanssinopettaja Aune Koskela.
Vaalimme Ilpo Salosen opetuksia pyrkimyksenä säilyttää salonkitanssien arvokkuus. Vältämme
”kansanomaisuutta”, kuten riehakkuutta, kenkien

Lempäälän Nuorisoseuran Salonkitanssiryhmä vuoden 2020 Loppiaistanssiaisissa. Kuva Jalo Virkki.
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kopisteluja, käsien läpsytyksiä, teemme vetoaskeleet huolella ja miesten vapaa käsi on tietenkin selän takana – unohtamatta alkukumarrusta ja -niiausta.
Salonkitansseilla on Suomessa oma harrastajakuntansa, ja tanssiaisia järjestetään harvakseltaan
eri puolilla Suomea. Vuonna 2014 päätimme aloittaa omien tanssiaistemme järjestämisen. Ajankohdaksi tarkentui loppiainen, jonka vaihdoimme
myöhemmin loppiaisaatoksi.
Vuoden 2015 Loppiaistanssiaisista muodostui
juhliemme rakenne. Pukukoodi on juhlapuku eli
miehillä frakki tai tumma puku ja naisilla pitkä iltapuku. Tanssit varataan tanssikorteissa, joissa on
myös ohjeita 1800-luvun tanssiaisetiketistä, kuten
”on herrasmiehen velvollisuus kantaa mukanaan
kynää”.
Tansseista puolet on salonkitansseja, ja joka toinen on nykyaikainen tanssi, kuten valssi, tango ja
foxtrot. Musiikista vastaa Lempäälän Pelimannit,
aloitamme poloneesilla, Salonkitanssiryhmä esiintyy, ja tauoilla voi nauttia virvokkeita. Vuosina 2015
ja 2016 oli mahdollisuus otattaa itsestään ja paristaan valokuva, jota ”vanhennettiin”, kuin se olisi
ollut albumissa sata vuotta. Vieraamme ovat saapuneet ympäri Suomea, aina Porvoota myöten.
Vuonna 2017 valitsimme teemaksi vuoden 1917,
olihan itsenäisen Suomen satavuotisjuhlavuosi. Nuorisoseuran näyttelijät esittivät tanssien lomassa vuoden 1917 tapahtumia uudenvuodenpäivästä Suomen itsenäistymiseen. Isänmaallisen
näytelmän lopussa esiintyjät saapuivat Jääkärimarssin tahdissa Suomen lippua kantaen, ja yksi
esitti Juhani Ahon runon Siniristilippu: ”Missä valkoinen poutapilvi taivaan sinikannella vaeltaa, sii-

nä on Suomen lippu”. Lopuksi lauloimme Maamme-laulun. Esitystanssit oli valittu teeman mukaan.
Vuoden 2018 teema oli Kuningas Kustaa III ja
Naamiohuvit. Esitimme tapahtumia hänen kuninkaaksi tulostaan Tampereen perustamisen kautta
naamiaishuveihin, joissa hänet ammuttiin. Teatteriaseen, jonka ei pitänyt laueta, iskurin alle oli teipattu paljon nallipyssyn nalleja, minkä vain kuningas ja ampuja tiesivät. Leimahduksen ja pamauksen jälkeen naiset todellakin kirkaisivat. Kuningas
toipui, armahti ampujan, ja tanssit jatkuivat. Esitystansseihin kuului Gustafs Skål -tanssi.
Vuoden 2019 teemaksi nousi Kulkurin valssi. Paronista oli tehty veijarihahmo. Tanssiesityksissä oli
väentuvantanssit, kummitustanssi ja lopussa morsian ryöstettiin.
Vuonna 2020 koimme Wienin kevään ja Straussien valssit. Juontajat kertoivat eri tanssien historiasta. Aulassa vieraat pääsivät tunnelmaan keväisen linnunlaulun sävelin ja tanssisali oli koristeltu kukkasin.
Vuodeksi 2021 olemme suunnitelleet 20-lukua. Mitähän keksimme?
Kiinnostuitko? Olet tervetullut ryhmäämme, jos
sinulla on tanssitaitoa ja olet valmis sitoutumaan
harjoitteluun, esiintyminen on vapaaehtoista. Juhlatanssit eivät ole vaikeita, mutta niissä on muistamista. Monet niistä muistuttavat toisiaan, mikä on
sekä etu että haitta.
Tule tanssiaisiimme, koe juhlava tapahtumamme omakohtaisesti, niin näet, haluatko jatkaa.
Moni on jäänyt koukkuun. Tervetuloa!
Teksti Antero Kangas
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Harri Penttilälle
kultainen ansiomerkki
Suomen Nuorisoseurojen syysvaltuuston kokous marraskuun loppupuolella sai liikuttavan
päätöksen, kun hallituspestin jättävälle Harri Penttilälle myönnettiin kultainen ansiomerkki.
Kultainen ansiomerkki myönnetään erityisistä maakunnallisista ja valtakunnallisista
ansioista nuorisoseuratoiminnassa.
Merkin virtuaalisesti luovuttanut Suomen Nuorisoseurojen puheenjohtaja Ragni Reichardt kertoi myöntöperusteet liikuttuneena. Liikuttunut oli
myös Harri itse.
”Onneksi myöntäminen tapahtui etänä”, Harri
naurahtaa. Hän kertoo arvostavansa merkin saamista suuresti.
”On ollut todella hienoa olla hallituksessa mukana. Yhteistyö Ragnin kanssa on sujunut hyvin, ja ollaan saatu viime vuosina hienoja juttuja aikaan”,
Harri kertoo.

Kipinä vaikuttamiseen ajoi eteenpäin
Halu harrastaa teatteria ajoi aikoinaan teini-ikäisen Harrin mukaan nuorisoseuratoimintaan. Harri
asuu nykyäänkin Vesilahdella, missä toimii kolme
nuorisoseuraa. Vesilahden Nuorisoseurassa oli tarjolla teatteria, joten sinne Harri päätyi ja on mukana seuran toiminnassa edelleen. Toinen seura, jossa Harri vaikuttaa, on Narvan Tähti Nuorisoseura, jonka tapahtumia Harri on ollut mukana toteuttamassa.
Kiinnostus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja
kuntapolitiikkaan on nykyisin kunnanvaltuutettunakin toimivalle Harrille ollut aina läsnä. Siksi tuntuikin luontevalta lähteä parikymppisenä mukaan Vesilahden Nuorisoseuran johtokuntatyöskentelyyn.
”Johtokunta oli hyvä opettelualusta vaikuttamiseen ja esimerkiksi kokousteknisten juttujen oppimiseen”, Harri kertoo.
Paikallisseuran johtokunnasta tie vei myös alueelliseen vaikuttamiseen ja Hämeen Nuorisoseurain liiton johtokuntaan, jossa Harri vaikutti muutamia vuosia. Valtakunnallinen nuorisoseuraura alkoi valtuuston jäsenenä. Valtuustojäsenyyden aikana Harri havahtui nuorisoseuraorganisaation

kokoon ja laajuuteen, jota ei ollut hahmottanut
aiemmin.
”Valtuustossa seurasin aina hallituksen jäsenten
valintaa, ja alkoi mietityttää, että kyllä minustakin
voisi olla hallituksen jäseneksi. Valtuusto kokoontuu vain pari kertaa vuodessa ja on lopulta pintaraapaisu päätöksenteossa. Hallitustyöskentelyssä on mahdollista päästä vaikuttamisen ytimeen.
Halu päästä vaikuttamaan ajoi minut hallitukseen
mukaan”, Harri kertoo.
Hallitusuraa kesti täydet kolme kaksivuotiskautta, joista suurimman osan Harri oli myös hallituksen
varapuheenjohtajana.

Nuorisoseuraura jatkuu paikallisesti
Harri Penttilä kokee, että yksi Nuorisoseurojen valttikortti on järjestön verkostomainen työskentelytapa. Ympäri Suomen löytyy eri alojen asiantuntijoita laajasti. Osaamista löytyy muun muassa niin
teatterin, tanssin, sirkuksen kuin seuratoiminnankin
osalta. Yksittäisellä seuralla on mahdollisuus saada tukea laajasti, jos tarvetta löytyy.
”Järjestön isot tapahtumat ja vaikka Luova lava
–toiminta ovat huikeita ja tukevat seuroissa tapahtuvaa harrastustoimintaa”, Harri pohtii.
Harri näkeekin, että nuorisoseurojen tehtävä on
luoda harrastusmahdollisuuksia. Paikallisseurankin
tulisi löytyy ne harrastukset, joita lapset ja nuoret
haluavat harrastaa.
”Vesilahden alueen kolme nuorisoseuraa ovat
toiminnassaan painottuneet eri tavoin. Itsekin löysin tieni Vesilahden Nuorisoseuraan siellä olevan
teatteritoiminnan vuoksi”, Harri kertoo.
Jatkossa Harrin nuorisoseuraura jatkuu paikallistasolla. Tulevaisuuden suunnitelmana on jatkaa
paikallistason aktiivina ja innokkaana harrastajana. Nyt voisi olla hyvä hetki myös siirtyä enem-
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män myös toiminnan mahdollistajaksi. Valtakunnan vastuut saavat toistaiseksi jäädä.
”On hyvä, että tulee uusia ihmisiä ja näkemyksiä
sekä tilaa uusille ajatuksille”, Harri toteaa.
Vesilahden lisäksi Harri tullaan näkemään jatkossakin valtakunnallisissa tapahtumissa ja nuorisoseuratoiminnassa.
”Varmasti olen jatkossakin innokas tapahtumissa kävijä”, Harri naurahtaa lopuksi.
Teksti: Karoliina Hursti

Pikku-Väkkärä
kuvaaja: Heikki Westergård

Paikallisseuraesittely:

Eurajoen
Nuorisoseura
1. Seuran nimi ja paikkakunta
Eurajoen Nuorisoseura ry, Eurajoki

Väkkärä
kuvaaja:
Hannele Jasu

2. Lyhyt katsaus seuran historiaan
Eurajoen Nuorisoseura ry on perustettu 24.9.1894
Eurajoen kirkonkylässä.
Seuran historia on moninainen erilaisten alajaostojen ja kerhojen suhteen. Seuralla on ollut mm. kirjasto, raittiusseura, näytelmäkerho, nukketeatterikerho, bändikerho, voimisteluseura, soittokunta.
Toiminta on ollut joskus jopa keskeytettynä, mutta
aktiivisten toimijoiden toimesta toiminta on herätetty uudelleen henkiin.

3. Millaista toimintaa seuralla
on nykyään?
Tämän päivän toiminta seurassa on aktiivista, vaikka jäsenmäärä ei päätä huimaa. Lajina on kansantanssi. Toimivia ryhmiä on kolme, alle kouluikäisistä
nuoriin aikuisiin. Varainhankintana meillä on vuosittain Eurajoen markkinoilla hodari- ja kahvikioski.

4. Mikä seurassa on parasta ja toimii
hyvin? Onko jonkun asian kanssa
haasteita?
Ehdottomasti parasta on yhdessä tekeminen ja
kokeminen. Meillä on hyvä yhteen hiileen puhaltava porukka. Tällä hetkellä suurimpana haasteena on löytää uusia ohjaajia ja saada lisää salivuoroja käyttöömme.

5. Mitä tulevaisuuden
suunnitelmia seuralla on?
Pysyä aktiivisena paikallisseurana, joka tarjoaa turvallisen ja edullisen harrastusmahdollisuuden erityisesti lapsille ja nuorille.
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Hyvää joulua
ja onnellista
uutta vuotta!
Toivottavat
Karoliina ja Tiina
aluetoimistolta

Tapahtumakalenteri
JOULUKUU
16.12.

Ohjaajien olohuone 							

Teams

TAMMIKUU
12.1.

Webinaari: Moninainen työkuva - Nuorisoseuran ja ohjaajan sujuva yhteistyö Teams

15.-17.1.

Nuorisoseurojen kouluttajakoulutus 					

Mikkeli, Paukkula

HELMIKUU
20.2

Eläköön Folk!			

				

24.2.

Lounais-Suomen virtuaaliset seurakahvit 				

Tampere
Teams

MAALISKUU
6.3.

Aluefoorumi				

27.-28.3.

Kalkkareitten Kulttuurikeikka						

Aluesanomat

– Nuorisoseurat Lounais-Suomen sähköinen jäsenlehti
Julkaisuaikataulu

Aluesanomat 1/2021 ilmestyy viikolla 11, aineistot viikolla 9.
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

Sonja Kenias

Kansikuva
Kari Shea

Ulvila

