
   
 

   
 

 

Ohjaajakirje 1 / 2021 

Hyvää alkanutta toimintakautta! 
 

Suomen Nuorisoseurojen valtuusto julkaisi ylimääräisessä kokouksessaan 30.1.2021 kannanoton liittyen 
koronan negatiivisiin vaikutuksiin harrastamisen ja vapaaehtoistoiminnan osalta 

https://nuorisoseurat.fi/korona-kurittaa-erityisesti-paikallisia-harrastajia-ja-vapaaehtoisia/ 

Nuorisoseurat ympäri Suomen tarjoavat monenlaista kulttuurista harrastustoimintaa sekä liikuntaa lapsille, 
nuorille ja aikuisille. Paikallisten seurojen toiminnassa on mukana harrastajina tuhansia lapsia ja nuoria 
sekä valtava joukko vapaaehtoistoimijoita, varsinkin paikallisten nuorisoseurojen hallinnossa. Ohjaajina 
työskentelee myös iso joukko kulttuuri- ja nuorisoalan ammattilaisia, jotka saavat elantonsa harrastusten 

ohjaamisesta. 

Koronarajoitukset ovat tärkeitä ja olemme noudattaneet niitä erittäin tarkasti niin valtakunnallisessa, alu-
eellisessa kuin paikallisessa toiminnassa. 

Suurin huoli on kohdistunut kuitenkin ihmisten hyvinvointiin harrastusten jäätyä pois koronarajoitusten 
myötä. Turvalliset ja merkitykselliset yhteisöt ovat tärkeitä meille kaikille, ennen kaikkea lapsille ja nuorille, 
ja nyt jos koskaan niille on todellista tarvetta. Toivomme, että toimintaa saadaan käynnistettyä turvallisuu-

desta tinkimättä. Tuleva vuosi tarjoaa lukuisia toiminnan ja kohtaamisen paikkoja.   

Ympäri Suomea järjestetään lukuisia Luova Lava -leirejä ja teema Jännittävät juuret juhlistaa Nuorisoseura-
järjestön 140vuoden toimintaa. Juhlavuoden aikana valmistellaan järjestölle uutta strategiaa, tuotetaan 

keskustelutilaisuuksia, Suomen suurimmat kakkukahvit sekä Harrastoiminnan seminaari to 7.10.2021. Tässä 
tiedotteessa on lisäksi muuta infoa Nuorisoseurojen ajankohtaisista toiminnoista. 

 
Oikein hyvää kevätkautta - ollaan yhteyksissä!  

 
Riina Kylmälahti  

Harrastustoiminnan tuen suunnittelija  
Puhelin: +358 40 7721 609  

Sähköposti: riina.kylmalahti@nuorisoseurat.fi  

 

  

https://nuorisoseurat.fi/korona-kurittaa-erityisesti-paikallisia-harrastajia-ja-vapaaehtoisia/
mailto:riina.kylmalahti@nuorisoseurat.fi
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WEBINAARIT 

 

Torstaina 18.3.2021 klo 17-19 teemalla: Ohjaajan polku, osaaminen ja työurat  

Webinaari on suunnattu Nuorisoseurojen ohjaajille. Mukaan voi ilmoittautua myös kaikki harrastustoimin-

nasta kiinnostuneet ja vastaavat henkilöt. Illan aiheena on ohjaustyöstä oman tulevaisuuden työelämän 

kannalta hankittu merkityksellinen osaaminen mm. Oppilaitoksissa. 

14.4.2021  klo 18-19.30 Tempoa Tenaviin toiminta ja uusi materiaali 

Webinaari on suunnattu kaikille nuorisoseuralaisille, joita kiinnostaa Tempoa Tenaviin aikuinen-
lapsitoiminta. Webinaarissa kerrottaan tempoa tenaviin toiminnasta sekä julkaistaan uusi materiaali. Ma-
teriaalin esittelee työryhmä, joka on materiaalin kasannut ja kehittänyt. Työryhmään kuuluu Elina Weck-
ström, Jutta Wrangén ja Kirsi Moilanen. Materiaali sisältää ohjekirjan, levyn ja toimintakortit.  

Maanantaina 13.9.2021 Nuorisoseurojen iltapäivätoiminnan ryhmissä ohjaajien lähiesimiehenä ja tiiminve-
täjänä toimivien vastuuohjaajien vertaistapaaminen ja verkkokoulutus. Aiheena: vastuuohjaajan tehtävät 
ryhmän eri vaiheissa, viestintä, kannustus ja motivaation ylläpitäminen. 

 

TAPAHTUMAT 

 

Nuorisoseurojen Teatteritapaaminen la 13.3.2021 klo 9-12 etäyhteydellä 

Valtakunnallisessa teatteritoimijoiden tapaamisessa pääset jakamaan omia kokemuksiasi ja kuulemaan 
toiminnan haasteita ja onnistumista toisilta toimijoilta eri puolelta Suomea. Yhdessä olemme selvinneet jo 
140 vuotta ja yhdessä selviämme tästäkin kriisistä. Ilon kautta, kuten entinenkin teatteriohjaaja toteaisi! 

Sinä nuorisoseuran teatterissa toimiva ihminen! Osallistu ilmaiseen valtakunnalliseen teatteritoimijoiden 
tapaamiseen! Lisätiedot ja ilmoittautuminen 8.3.2020 mennessä nuorisoseurat.fi/uutiset 

 

Kalkkareitten Kulttuurikeikka etätapahtumana la 27.3.  

 

 

 

 

Kalkkareita vietetään yksipäiväisenä tapahtumana la 27.3. klo 12 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että emme 
kokoonnu kaikki fyysisesti samaan paikkaan vaan nautimme etänä hienoista esityksistä ja työpajoista eri 
puolella Lounais-Suomen aluetta.  
 
Lue lisää osoitteesta https://lounaissuomi.nuorisoseurat.fi/toiminta/kalkkareitten-kulttuurikeikka/ 

https://nuorisoseurarekisteri.fi/Tapahtumat/tapahtumatiedot.aspx?id=4914
https://nuorisoseurarekisteri.fi/Tapahtumat/tapahtumatiedot.aspx?id=4941&returnUrl=https%3a%2f%2fnuorisoseurarekisteri.fi%2fTapahtumat%2ftapahtumakalenteri.as
https://nuorisoseurat.fi/nuorisoseurojen-teatteritapaaminen-la-13-3-2021-klo-9-12-etayhteydella/
https://lounaissuomi.nuorisoseurat.fi/toiminta/kalkkareitten-kulttuurikeikka/
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Ohjaajapäivät ja Knoppi-koulutusten yhteinen 3. koulutusviikonloppu 9.-11.4.2021 

Ohjaajapäivien ohjelmassa on sekä koulutuksellista että virkistävää sisältöä ja vertaistapaamisia. Tarjolla on 

Luova lava työpaja sekä valtakunnallinen Knoppi-koulutusten 3. kokoontuminen.     

Ohjaajapäivien aiheena vertaiskokemusten jakaminen, ryhmäytyminen ja ryhmän hallinta, ohjaajan omat 

vahvuudet ja kasvu sekä virkistyminen. Tapahtumaan voi osallistua etänä, ilmoittautuneille toimitetaan 

lisätietoa käytännön järjestelyistä. Tapahtuma on maksuton nuorisoseuroissa toimiville ohjaajille 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen www.nuorisoseurat.fi/ohjaajalle 

  Ramppikuume iskee 23.-25.4.2021 

RAMPPIKUUME on valtakunnallinen nuorisoteatteritapahtuma 13-20-

vuotiaille nuorille. Tapahtuma järjestetään vuosittain Kankaanpäässä. 

Tapahtuma koostuu esityskatselmuksesta sekä koulutuspajoista. Päivät 

tarjoavatkin nuorille ainutlaatuisen mahdollisuuden esiintyä, nähdä nuo-

risoteatteriryhmien esityksiä ympäri Suomen sekä kouluttautua alan 

ammattilaisten ohjauksessa.  

Vuonna 2021 tapahtuma järjestetään jo 24. kerran. Koronapandemiasta 

johtuen tapahtuma järjestetään virtuaalisena festivaalina verkkoympäris-

tössä.  Työpajailmoittautuminen on auki 15.3.-16.4. Tapahtumaan osallistuminen onnistuu missä vain! 

https://ramppikuume.net/ 

 

Nuori Kulttuuri 21.-23.5.2021 Porissa  

Nuori Kulttuuri Festivalin yhteydessä Nuoret Vaikuttajat ja Nuoret Tuottajat (Suomen Nuorisoseurojen val-

takunnallinen ja paikallinen nuorten ryhmä) järjestävät Nuori Kulttuuri Talks -keskustelutilaisuuksia, jotka 

heijastavat nuorten tuntoja harrastustoiminnan merkityksestä voimakkaammin kuin koskaan aikaisemmin. 

Tilaisuuksiin tuodaan yhteen keskustelemaan nuoria taiteen ja kulttuurin harrastajia sekä päättäjä ja kult-

tuuri -& taidekentän ammattilaisia ja tutkijoita. https://nuorikulttuuri.fi/ 

 

Kalenat 10.-13.6.2021 

Lastenkulttuurifestivaali Kalenat kokoaa nuorisoseurojen harrastajat Lappeenrantaan. Tapahtumassa näh-
dään ryhmien esityksiä, katukeikkoja ja tapahtuman huipentaa koko viikonlopun ajan vietettävät Nuoriso-
seurojen 140-vuotis syntymäpäivät, joita juhlitaan avajaisissa, illanvietossa sekä juhlakonsertissa. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset Kalenat 2021 

 

 

 

file:///C:/Users/Riina/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MV1TG8YM/www.nuorisoseurat.fi
https://nuorisoseurarekisteri.fi/Tapahtumat/tapahtumatiedot.aspx?id=4915
http://www.nuorisoseurat.fi/ohjaajalle
https://ramppikuume.net/
https://nuorikulttuuri.fi/
https://kalenat.fi/kalenoita-tanssitaan-taas-kesakuussa/
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Tulossa syyskaudella... 

Nuorisoseuraretki ja Avartti-ryhmien kokoontuminen 3-5.9.2021, jos Korona-tilanne on retkelle suosiolli-
nen. Aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

Tempoa tenaviin ohjaajakoulutus 3-4.9.2021. Tempoa tenaviin toiminnan uudistettu iloinen materiaali 
valmistuu keväällä 2021 ja on tilattavissa Puodista. 

 

NUORISOSEUROJEN JUHLAVUOSI 

 

Nuorisoseuraliike täyttää huikeat 140 vuotta 2021. Juhlavuosi tekee näkyväksi nuorisoseuraliikkeen histori-

an, korostaa nuorisoseurojen vahvuutta tässä päivässä ja katsoo ennen kaikkea tulevaisuuteen. Se juhlii yli 

600 jäsenseurassa ympäri Suomen tehtävää paikallista työtä sekä eri harrastusalojen toimintaa. Ensimmäi-

nen nuorisoseura perustettiin Kauhavalla 1881, joten Suomen Nuorisoseurat on maamme vanhin nuoriso-

työtä tekevä järjestö. Juhlavuoden suojelijaksi on lupautunut tasavallan presidentti Sauli Niinistö. 

Juhlavuoden merkittäviä tapahtumia ovat mm. Nuori Kulttuuri -monitaidefestivaali Porissa 21.–23.5., jonka 

yhteydessä järjestetään NuoriTalks!-keskustelutapahtuma. Lasten ja nuorten päätapahtuma on Kalenat, 

jotka järjestetään 10.–13.6. Lappeenrannassa. 

Kauhavan Nuorisoyhtiön perustamispäivänä juhannusviikolla 24.6. toteutetaan Suomen suurimmat kak-

kukahvit samanaikaisesti mahdollisimman monessa paikassa. Tule mukaan järjestämään kakkukahveja!  

Nuorisoseurakokous järjestetään 8.–10.10. Lahdessa. Sen yhteydessä järjestetään myös Tulevaisuusfooru-

mi-seminaaritapahtuma.  Olemme myös mukana Erätauko-säätiön ja YLE:n Hyvin sanottu – rakentavan 

keskustelukulttuurin hankkeessa juhlavuoden yhteiskunnallisella ohjelmalla. Juhlavuoden ohjelma täyden-

tyy pitkin vuotta. 

Noudatamme juhlavuoden tapahtumien osalta mahdollisia koronarajoituksia, joten osa tapahtumista saa-

tetaan järjestää virtuaalisina. Muutoksista ilmoitetaan erikseen joten seuraa tiedotustamme! 

Juhlavuoden tunnus ja tapahtumakalenteri Nuorisoseurojen käyttöön 

Juhlavuoden aikana järjestön käytössä on juhlavuodelle suunniteltu logo eli tunnus, jota käytetään järjestön 

viestinnässä tavanomaisen tunnuksen sijaan. Jäsenseurat voivat käyttää juhlavuoden tunnusta oman logon-

sa rinnalla juhlavuoden aikana. Voitte lisätä seuranne juhlavuoden tapahtumat yhteiseen tapahtumakalen-

teriin Nuorisoseurarekisterin kautta. 
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ILTAPÄIVÄTOIMINTA 

 

Nuorisoseurojen iltapäivätoimintaan osallistuville videokilpailu 

Kaikille nuorisoseurojen iltapäivätoimintaan osallistuville julkistetaan videokilpailu Nuorisoseurat 140vuotta 
juhlavuoden teemalla. Videoilla kuvataan kaikenlaisia iltapäiväkokemuksia vuosina 1881-2021.  Kilpailuaika 
on 15.3.-30.4.2021. Raati valitsee voittajat, jotka julkistetaan pe 28.5.2021 Nuorisoseurat 140vuotta iltapäi-
väryhmien videopalkintogaalassa. Valitut videot ovat myös esillä harrastustoiminnan seminaarissa loka-
kuussa. 

 

UUSIA MATERIAALEJA OHJAAJILLE 

 

Höntsä-hanke on koonnut upeasti tietoa ja materiaalia, jota harrastustoiminnassa kaivataan. Tavoitteena 

on ollut lisätä nuorten omaehtoista harrastamista ja tukea hyvinvointia ja osallisuutta. Höntsä-toimintaa 

kuvataan kulttuurin ja liikunnan yhdistäväksi, nuorista lähteväksi, iloiseksi, osaamisesta riippumattomaksi ja 

kaikille avoimeksi. Ohjaajan työkalupakin osallisuus lokerosta löydät hankkeen mahtavat materiaalit:  Hönt-

sää nuorille - miksi ja miten: Opas nuorilähtöiseen harrastustoimintaan, Höntsää nuorille -esite, Höntsä-

työkirja ja Höntsä-peli 

 

Osaamismerkit  

Digitaalinen osaamismerkki on tapa tunnistaa ja antaa tunnustusta esimerkiksi yhdistys- ja harrastustoi-

minnassa kertyneestä osaamisesta. Merkkiä voi hyödyntää työpaikkaa hakiessa tai opinnoissa omaa osaa-

mista esitellessä sekä jakaa sosiaalisen median kanavissa, kuten LinkedInissä, Facebookissa tai Twitterissä. 

Osaamismerkki on kuva, joka sisältää tietoja siitä, minkälaista osaamista merkin saaneella henkilöllä on 

kyseisestä aiheesta. Merkkejä voi kerätä itselleen monesta eri teemasta. Ilmoitus merkin hyväksymisestä 

tulee merkkihakemuksen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiin, joka ohjaa rekisteröitymään Open Badge 

Passport -palveluun. Kaikki saadut merkit löytyvät jatkossa henkilökohtaiselta tililtä kyseisestä palvelusta. 

Nuorisoseurojen osaamismerkkejä on mm.  

 Puheenjohtajille, sihteerille sekä taloudenhoitajille 

 Nuorisoseurojen seuratoiminnan tehtävissä vastaaville 

 Nuorisoseurojen harrastustoiminnan parissa toimiville, ohjaajille sekä osallistujille 

 Koulutuksiin osallistujille 

 Tapahtuman tekijöille 

Lisätietoa: https://nuorisoseurat.fi/jasenseuroille/osaamismerkit-ja-osaamisen-tunnistaminen/ 

file:///C:/Users/Riina/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MV1TG8YM/www.nuorisoseurat.fi
https://openbadgepassport.com/1etusivu/
https://openbadgepassport.com/1etusivu/
https://nuorisoseurat.fi/jasenseuroille/osaamismerkit-ja-osaamisen-tunnistaminen/
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Harrastamisen Suomen malli 

 

Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollis-

taa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. 

Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käy-

täntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. 

Nuorisoseurojen harrastamisen verkkomateriaalia opettajille, ohjaajille sekä ryhmille on koottu kotisivuille  

https://nuorisoseurat.fi/harrastusviikko/ lisäksi suosittelemme teitä tutustumaan työkalupakkiin ja verkko-

aineistoihin. 

Tanssinriemu.fi on Suomen Nuorisoseurojen jäsenilleen tarjoamaa palvelua jossa jaetaan Nuorisoseurajär-

jestön tuottamia tanssiohjelmistoja kansantanssiryhmien käyttöön. 

Sivustolle on koottu suoria hakuja materiaaleihin, kuten tanssin ohje, nuotti sekä musiikki, jos ne vain ovat 

olleet saatavilla. https://tanssinriemu.fi/ 

 

Harrastusviikko tulee syyskauden alussa 

 

Nuorisoseurat on mukana yhteistyöverkostossa, jonka tavoitteena on edistää koululaisten ryhmässä harras-
tamisen mahdollisuuksia – ennen kaikkea koulupäivän yhteydessä oppilaiden toiveita kuunnellen.  

 

Syyslukukauden alussa kouluilla toteutetaan valtakunnallinen harrastusviikko, johon etsitään mukaan har-
rastustoiminnan järjestäjiä esittelemään toimintaa. Kevään aikana on tiedossa lisää infoa, materiaalia ja 
opastusta toteutukseen. Jotta paikalliset nuorisoseurat pystyvät järjestämään toiminnan esittelyyn syys-
kauden alussa, kannattaa toteuttamiseen varautua jo hyvissä ajoin kevään aikana.   

 

https://nuorisoseurat.fi/harrastusviikko/
https://tanssinriemu.fi/
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https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/lasten-liike/harrastaminen-koulussa/harrastusviikko/  

Verkostossa mukana: Kehittämiskeskus Opinkirjo – Koululiikuntaliitto – Liikunnan aluejärjestöt – Manner-
heimin Lastensuojeluliitto – Nuori Kirkko – Suomen 4H liitto – Suomen Nuorisoseurat  – Suomen Olympia-
komitea – Suomen Partiolaiset – Suomen Vanhempainliitto  –  Taiteen perusopetusliitto – Suomen lasten-
kulttuurikeskus 

 

 

 

  

file:///C:/Users/Riina/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MV1TG8YM/www.nuorisoseurat.fi
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/lasten-liike/harrastaminen-koulussa/harrastusviikko/
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Luova Lava – toiminta teillekin!  

Teemana on Jännittävät juuret 

Luova lava -toiminta on Nuorisoseurojen esittävien taiteiden leiri-, harrastus- ja työpajatoimintaa, jossa 
sisältönä on pääosin teatteri, tanssi ja musiikki. Osallistujien luovuus ja osallisuus ovat keskeisiä toiminnan 
elementtejä. Luova lava on matalan kynnyksen taidetoimintaa – osallistujilla ei tarvitse olla aiempaa koke-
musta luovien alojen harrastamisesta.  

Alkuvuosi on hyvää aikaa suunnitella ja valmistella kesän Luova lava -leirejä ja työpajoja.  

Luova lava toimintaan on valmistumassa maaliskuussa materiaali, joka toimitetaan kaikille kesän Luova lava 
leirien järjestäjille. Luova lava -toimijoiden jo valmiit materiaalit on saatavilla kaikkien, niin toimintaa järjes-
tävien kuin ohjaajienkin käyttöön https://nuorisoseurat.fi/jasenseuroille/tyokalupakki/ 

Kaikkien Luova lava toimintaa järjestävien kanssa tehdään sopimus Luova lava toiminnan järjestämisestä. 
Sen avulla voimme toimittaa teille järjestäjän materiaalipaketin, varata oikean määrän leiriläisten t-paitoja 
sekä varmistaa yhteisen vakuutuksen kattamaan kesällä 2021 Luova lava leiritoiminnan osallistujat. Pi-
dämme järjestäjiin myös yhteyttä ja autamme toiminnassa tarpeen mukaan.  

Luova lava toimijoiden verkostotapaaminen ja järjestäjien info pidetään 20.4. klo 17-19.30 

https://nuorisoseurarekisteri.fi/Tapahtumat/tapahtumatiedot.aspx?id=4948 

 

Luova lava ohjaajien tapaaminen pidetään virtuaalisesti 11.5. klo 15-17  

https://nuorisoseurarekisteri.fi/Tapahtumat/tapahtumatiedot.aspx?id=3856&returnUrl=https%3a%2f%2fn

uorisoseurarekisteri.fi%2fTapahtumat%2ftapahtumakalenteri.aspx 

1Ota yhteyttä sopimuksen teossa: pirita.laiho@nuorisoeurat.fi, puh. 040 558 7870 

 

 

 

 

 

https://nuorisoseurat.fi/jasenseuroille/tyokalupakki/
https://suomennuorisoseurat.sharepoint.com/:x:/r/sites/nuorisoseuraintra/harrastustoiminta/_layouts/15/WopiFrame.aspx?guestaccesstoken=eHpvnt%2biiVvIWxyj%2fHNBNDpL2SM%2f6PG7rg9bqovSSGA%3d&docid=1_1efda2565bb004852be1dddba1f512fcf&wdFormId=%7B0E033802%2DAA4F%2D4893%2D9933%2DC682B2A7A0F5%7D&action=formsubmit
https://nuorisoseurarekisteri.fi/Tapahtumat/tapahtumatiedot.aspx?id=4948
https://nuorisoseurarekisteri.fi/Tapahtumat/tapahtumatiedot.aspx?id=3856&returnUrl=https%3a%2f%2fnuorisoseurarekisteri.fi%2fTapahtumat%2ftapahtumakalenteri.aspx
mailto:pirita.laiho@nuorisoeurat.fi
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Uusi Nuorten vaikuttajaryhmä järjestää kohtaamisia 

 

Käynnistämme syksyllä uuden haun 13–30-vuotiaille nuorille, jotka ovat kiinnostunut luottamushenkilönä 
toimimisesta ja asioihin vaikuttamisesta nuorisoseurajärjestössä. 

Nuorten vaikuttajaryhmä järjestää tapaamisia ja erilaisia kohtaamisia, mahdollisuuksia oppia vaikuttamises-
ta, sada lisää tietoa Nuorisoseurajärjestön monipuolisesta toiminnasta ja mahdollisuuksista sekä saada 
äänensä kuuluville. Vuonna 2019 koottu Nuorten vaikuttajaryhmä toimii hankkeen mentorina. Hankkeen 
toiminnoissa kohderyhmänä ovat 13-30-vuotiaat nuoret ympäri Suomea. Nuorisoseurat antaa hankkeeseen 
osallistuville nuorille todistuksen ja hankkeen aikana luotavan Open Badge vaikuttajan osaamismerkin. 
Suomen Nuorisoseurat ry:n hallitus ja sen jäsenet nimetään vaikuttajakummeiksi vaikuttajaryhmälle ja 
hankkeen edistymisestä raportoidaan hallituksen kokouksissa. 

https://nuorisoseurat.fi/jarjesto/hankkeet/nuoretvaikuttajat/ 

 

Jos olet kiinnostunut toiminnasta, ota yhteyttä suunnittelila Riina Kylmälahti p. 040 7721 609 rii-
na.kylmalahti@nuorisoseurat.fi 

 

 

 

KOULUTUKSET 

 

Kansantanssikoulutukset  

Kansantanssin ohjaajille järjestetään koulutusta tarpeen mukaan akuutin ja toimintaa rajoittavan Korona-
tilanteen jälkeen. Mitä koulutustarpeita ja toiveita sinulla on? Laita sähköpostia tai soita Riialle 
riia.niemela@nuorisoseurat.fi / 044 744 3939! 
 
Ajankohtaisten toimintojen osalta kannattaa seurata tanssikalenteriamme: 
https://nuorisoseurat.fi/toiminta/tanssi/#tanssikalenteri! 

file:///C:/Users/Riina/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MV1TG8YM/www.nuorisoseurat.fi
https://nuorisoseurat.fi/jarjesto/hankkeet/nuoretvaikuttajat/
mailto:riina.kylmalahti@nuorisoseurat.fi
mailto:riina.kylmalahti@nuorisoseurat.fi
mailto:riia.niemela@nuorisoseurat.fi
https://nuorisoseurat.fi/toiminta/tanssi/#tanssikalenteri
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Teatterikoulutukset  

 

 

Suomen Harrastajateatteriliitto järjestää Teatterikursseja ympäri Suomea!  Nuorisoseurojen jäsenenä seu-
ranne on myös Suomen Harrastajateatteriliiton jäsen ja Harrastajateatteriliiton palvelut – kuten koulutuk-
set – ovat nuorisoseurojen käytettävissä  

 

Koulutukset https://shtl.fi/yleista-koulutuksista/koulutuskalenteri/  

Harrastajateatterikesä 20.-22.8.2021 www.harrastajateatterikesa.fi   

 
Lisätietoja Harrastajateatteriliiton toiminnoista tuottaja Mari Saarinen, mari.saarinen@shtl.fi,  
puh. 050 468 2138  

 

 

 

 

Sirkuskoulutukset  

Lisätietoa Pirita Laiho, pirita.laiho@nuorisoseurat.fi, 040-5587870. Koulutuksen järjestävät Stadin Nuoriso-
seurat yhteistyössä Opintokeskus kansalaisfoorumin kanssa.  

 

  

https://shtl.fi/yleista-koulutuksista/koulutuskalenteri/ 
http://www.harrastajateatterikesa.fi/
mailto:mari.saarinen@shtl.fi
mailto:pirita.laiho@nuorisoseurat.fi
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Kansalaisfoorumi  

Opi uutta! Kansalaisfoorumi tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittää itseäsi kulttuurin, taiteen ja yhteisen 
toiminnan keinoin. Sinä nuorisoseuralaisena olet osa kansalaisfoorumia, josta kannattaa ottaa kaikki hyöty 
irti ja osallistua kansalaisfoorumin tarjoamille kursseille! Opintokeskus kansalaisfoorumi tarjoaa paljon kou-
lutuksia eri puolilla Suomea lisätieto kurssikalenterissa: https://kansalaisfoorumi.fi/koulutukset/  

 

Kansalaisfoorumi räätälöi monenlaisia koulutuksia ohjaajille, jos kalenterista ei löydy sopivaa, tai ne ovat 
täynnä – kuten herkästi ovatkin.   

 

Yhteisöllinen opintoryhmä voi saada Kansalaisfoorumin välittämänä valtionapua toimintaansa enintään 
500 euroa. Ryhmät ovat käytettävissä kaikilla nuorisoseuroilla opintotoiminnan järjestämiseen. Hakuaika on 
jatkuva. Lisätiedot: https://kansalaisfoorumi.fi/tuki/perusta-yhteisollinen-opintoryhma/ 

 

 

Ammatillinen ohjaajakoulutus ja näyttämötyön linja! 

 

Paukkulan ohjaajalinjat alkavat syksyllä Mikkelissä ja tämä on erinomainen vaihtoehto ohjaajana kehitty-
miseen kaikille kiinnostuneille. Paukkulan koulutuksista saat lisää potkua mm. kulttuurisen nuorisotyön ja 
liikunnan ohjaukseen. Kursseille hakeudutaan www.paukkula.fi sivujen kautta  

 

Liikunnanohjauksen peruskurssi antaa valmiudet toimia mm. liikunnanohjaajana, sekä valmentautua ter-
veys-, liikunta- ja kasvatusalan pääsykokeisiin. Voit rakentaa osaamista ja tehdä liikunnasta unelmaduunisi.  

 

Näyttämötyön linja hakuaika alkaa 8.3.2021 opetuksessa painottuvat näyttelijäntyö ja esiintyjyys ja niihin 
suhtaudutaan koulutuksessa kokonaisvaltaisesti: opintoihin kuuluu näyttelijäntyötä, tekstinkäsittelyä, tans-
sia ja liikettä, laulua, kehonhallintaa sekä teatteritaiteen tutkimista.  

 

Ammatillisten opintojen tueksi harjoittelupaikat ja opinnäytetyöt järjestössä  

Onko edessäsi työelämässä tapahtuva oppiminen tai opintojesi lopputyö? Etsitkö työkokeilupaikkaa ohjaus- 
tai nuorisotyön alalta? Työkokeilu ja opiskeluaikana hankittu työkokemus on tärkeä osa opintoja, josta voi 
hyötyä työpaikkaa etsiessä. Lisäksi siinä luodaan kontakteja ja hankitaan uusinta tietoa erilaisista mahdolli-
suuksista työllistyä ja kehittyä omalla alallaan.  

file:///C:/Users/Riina/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MV1TG8YM/www.nuorisoseurat.fi
https://kansalaisfoorumi.fi/
https://kansalaisfoorumi.fi/koulutukset/ 
https://kansalaisfoorumi.fi/tuki/perusta-yhteisollinen-opintoryhma/
http://www.paukkula.fi/
https://paukkula.fi/kurssit/nayttamolinja/
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Nuorisoseurojen toiminnassa voit päästä kokeilemaan monipuolisesti työtehtäviä kuten esimerkiksi:           

 Leiri-, harrastustoiminnan -, yhteisöllisen ryhmän ohjaus  

 Koululaisten iltapäivätoiminnan ohjaus ja palvelun tuottaminen  

 Leirin tai tapahtuman tuottaminen  

 Osallistava toiminta, lasten ja nuorten omaehtoisen toiminnan ohjaaminen 
 Tapahtumatuotantoa 

 Hallinnon tehtäviä 

 Kuvankäsittelyä ja taittotehtäviä 

 Verkkosivujen sisällöntuotantoa 

Nuorisoseurojen toiminnan parissa tehdään myös opinnäytetöitä mm. toiminnan vaikuttavuuden arvioin-
nissa, suunnittelussa ja sisällön tuottamisessa. 

 
Lisää tietoa www.nuorisoseurat.fi/tyollistaminen tai Nuorisoseurojen aluetoimistoilta.  

 

Valmista materiaalia toimintaan!  

Nuorisoseurojen verkkosivuilla on työkalupakki, jossa on rakennustarpeita nuorisoseuratoimijoille. Materi-
aalia on toiminnan suunnitteluun (kerho-ohjelmat, valmiit tehtäväradat) tai esimerkiksi viestintään (valmiit 
esitteet suomeksi, selkosuomeksi, arabiaksi ja venäjäksi). Tarkista säännöllisesti, mitä on tulossa: 
www.nuorisoseurat.fi/tyokalupakki  

 

  

 

Nuorisoseurapuoti   

Nuorisoseurojen verkkokauppa Puoti on pullollaan mainioita harrastajille sopivia tuotteita, kuten juomapul-
loja, laukkuja, T-paitoja, huppareita, ohjeita, kirjoja, koruja ja kaulanauhoja sekä maskeja vaikka koko ryh-
mälle.  Lisäksi Puodissa on myynnissä Luova lava leirien, kesäteattereiden ja tapahtumien osallistumispa-
ketteja ja lippuja. Nuorisoseurat voivat tehdä sopimuksen verkkokaupan käytöstä 
http://puoti.nuorisoseurat.fi/fi/ 

 

http://www.nuorisoseurat.fi/tyollistaminen
http://www.nuorisoseurat.fi/tyokalupakki
http://puoti.nuorisoseurat.fi/fi/
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140-vuotisjuhlavuotemme kunniaksi olemme lanseeraamassa 

Puoti-verkkokauppaamme erilaisia arkikäyttöön soveltuvia 

tuotteita kuten juomapulloja, kangaskasseja ja essuja. Ensim-

mäisenä lanseeraamme I Love Tanhu – pullojen paluun ja samalla 

tuomme Puotiin liudan uusia fanituotteita, joiden kautta voi tunnus-

taa rakkauttaan omaa harrastuslajiaan kohtaan. Nyt ennakkotilaajan 

etuna tuotteita saa ennakkotilaajan hintaan – tilaa siis samalla itsellesi 

sekä koko ryhmälle! Tuotteita saatavilla useilla eri painatuksilla.  

Oheisen tilauskaavakkeen kautta voit tehdä kimppatilauksen – Puo-

dissa tuotteet ovat jatkossa tarjolla yksittäiskappaleina. Tuotteiden 

toimitus maaliskuun lopussa. 

 Nuorisoseuratuotteiden tilaus (google.com) 

 

Pidetään yhdessä Nuorisoseura toimintaa näkyvillä! 

Jakamalla omia kuvia ja tunnelmia toiminnastanne sosiaalisessa mediassa, teet nuorisoseuralaisuutta tun-
netuksi kaikille. Muista lisätä #nuorisoseurat ja #tekemisenriemua julkaisun perään!  

 

Nuorisoseurojen ohjaajilla on Ns ohjaajat Facebook-ryhmä. joka toimii ohjaajien yhteisenä viestinvaihto-
alustana. Se on vapaa keskustelufoorumi kaikille Nuorisoseurojen ohjaajille. Tule mukaan ja tuuleta tai kier-

rätä ajatuksia. Löydä ystäviä ja verkostoidu 💗 

 

Seuraa meitä Facebookissa www.fb.com/nuorisoseurat, Instagramissa @nuorisoseurat tai tilaa uutiskirje 
verkkosivuiltamme! 

 

Nuorisoseurat-lehti on järjestön jäsenlehti, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Lehti toimitetaan maksutta 
kaikkiin jäsentalouksiin https://nuorisoseurat.fi/nuorisoseuralehti/ 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Riina/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MV1TG8YM/www.nuorisoseurat.fi
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQKfwIIzoVKXg_00BrhFbZlHhZTq0FvY4K0HrdjNAj940LgQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQKfwIIzoVKXg_00BrhFbZlHhZTq0FvY4K0HrdjNAj940LgQ/viewform
https://www.facebook.com/groups/nsohjaajat/
http://www.fb.com/nuorisoseurat
https://nuorisoseurat.fi/nuorisoseuralehti/
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Lue lisää muista uutiskirjeistämme 

 

Nuorisoseuraposti on tarkoitettu kaikille nuorisoseurojen aktiiveille: puheenjohtajille, sihteereille, ohjaajil-

le, hallituksen jäsenille tai muuten vain kiinnostuneille. Nuorisoseuraposti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. 

Liity Nuorisoseurapostin tilaajaksi 

Tanssin uutiskirje lähetetään kuukausittain ja välittää alan harrastajille ja ohjaajille ajankohtaista tietoa 

järjestön tapahtumista, koulutuksista ja tanssiuutisista 

Liity tanssin uutiskirjeen tilaajaksi >> 

Teatterin uutiskirje lähetetään noin joka toinen kuukausi ja se välittää alan harrastajille ja ohjaajille ajan-

kohtaista tietoa järjestön tapahtumista, koulutuksista ja teatteriuutisista. 

Liity teatterin uutiskirjeen tilaajaksi >> 

Nuorisoseurat Lounais-Suomi lähettää kuukausittain sähköisen kuukausitiedotteen, joka kokoaa alueen 
ajankohtaisia asioita sekä nostaa myös valtakunnallisia tapahtumia ja uutisia.  

Liity Nuorisoseurat Lounais-Suomen kuukausitiedotteen tilaajaksi >> 

 

 

https://nuorisoseurat.fi/uutiskirjeet/
https://nuorisoseurat.us9.list-manage.com/track/click?u=cc03f3b17961b3f4eadbfd106&id=8efdf35fea&e=0ea047eb69
https://nuorisoseurat.us9.list-manage.com/track/click?u=cc03f3b17961b3f4eadbfd106&id=ac05bd8989&e=0ea047eb69
https://satakunnannuorisoseurat.us12.list-manage.com/subscribe?u=934da2c8d9b89a4333feb2b37&id=e054ac468e

