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Maailma on jatkuvassa liikkeessä. 
Maapallo pyörii akselinsa ympä-
ri päivittäin, tuulen tanssi lehdissä ei 
lopu, ihmiset liikkuvat reittejään, eläi-
met puuhaavat omia askareitaan. 
Kaikki on samalla ohimenevää, sekä 
hyvät että huonot asiat. Mikään ei 
ole koskaan täysin pysähtynyttä, ei 
edes viimeisimmän pysähtyneem-
män ajanjaksomme aikana. Ajoit-
tain maailmaa ihmetellessä tuntuu, 
että asiat vain menevät ratojaan 
ja kukaan ei hallitse niitä. Tämä on 
ehkä osittain tottakin globaalissa 
maailmassa, jossa vuorovaikutussuh-
teet ovat moninaisia ja syy-seuraus-
suhdeketjut monipolvisia.  

Kuitenkin samalla me teemme 
koko ajan valintoja, joilla on vaiku-
tusta. Elämä on yhtä improvisaati-
oteatteria, kun jatkuvasti valitsem-
me asioiden välillä. Mitä syön, mitä 
vastaan minulle esitettyyn kysymyk-
seen, minkä kappaleen laitan soi-
maan, mitä puen päälleni. Välil-
lä esitys muistuttaa kaoottista ryh-
mäkohtausta, toisinaan taas hiljais-
ta monologia. Tämän päättymättö-
män improvisaation lisäksi teemme 
ihmislajina myös suunnitelmallisem-
pia valintoja, valintoja joilla pyrimme 
vaikuttamaan.  

Yhdistystoimijoille vaikuttaminen 
on usein tärkeä syy olla mukana yh-
distyksessä. On halua vaikuttaa jo-
honkin itselleen ja omalle yhteisöl-
leen tärkeään asiaan. Meille Nuo-
risoseuroissa laadukas harrastus-
toiminta, yhdenvertaiset osallistu-
mismahdollisuudet, oman seutu-
kunnan hyvinvointi ja iloiset ihmisiä 
yhteen saattavat tapahtumat ovat 
esimerkiksi näitä toiminnan moti-
vaattoreita.  

Uuden Nuorisoseurojen valtuusto-
kauden lähestyessä on aika miet-
tiä, kuka haluaa olla vaikuttamassa 
Nuorisoseura-asioihin valtakunnalli-
sella tasolla seuraavan kolmen vuo-
den ajan. Jokainen seura voi ehdot-
taa jäsenistöstään uusia ehdokkaita 
valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi, 
voit myös vinkata omalle jäsenseu-
rallesi kiinnostuksestasi valtuutetun 
tehtäviin. Valtuustoon lähtemisen 
kynnystä ei pidä asettaa liian kor-
kealle, Nuorisoseurat on turvallinen 
ympäristö kokeilla uudenlaisia teh-
täviä ja tästäkään ei tarvitse selvi-
tä yksin.  

Lounais-Suomen alueella toimii 
alueen valtuutettujen epävirallinen 
ryhmä Louste. Lousteen päätehtä-
vä on toimia rentona vertaistukiryh-

mänä valtuuston jäsenille ja olla link-
kinä paikallisseurojen ja aluetoimis-
ton välillä. Lousteen ryhmässä toimi-
neet ovat kokeneet yhdessä työs-
kentelyn mukavaksi, hedelmällisek-
si ja hyväksi tueksi valtuustotyöhön.  

Valtakunnallisena järjestönä vai-
kuttamismahdollisuutemme eivät 
jää vain Nuorisoseurojen omaan toi-
mintaan. Yhteistyössä muiden järjes-
töjen kanssa voimme vaikuttaa laa-
jemminkin suomalaisessa yhteiskun-
nassa meille tärkeisiin asioihin. Tätä 
mahdollisuutta ei kannata jättää 
käyttämättä! 

Nuorisoseurakokous 9.-10.10., eh-
dokkaiden nimeäminen 15.9. men-
nessä. Katso lisää:
nuorisoseurakokous.nuorisoseurat.fi 

Tiina Koskinen 
toiminnanohjaaja 

Nuorisoseurat Lounais-Suomi 
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Kansallispukujen tuuletusta Ulvilassa  
Ulvilassa tuuletettiin kansallispukuja perjantaina 6.8. Na-
parannassa. Kauniissa aurinkoisessa ja lempeän tuulises-
sa ja hyvin tuulettavassa säässä pidettiin piknikkiä grillika-
toksessa ja jutusteltiin erilaisista, paikalla olevista kansallis-
puvuista. Osallistujia tapahtumassa oli parisen kymmen-
tä ja kaikki esittelivät pukujaan ja niiden historiaa, miten 
ja miksi puku oli päätynyt juuri kertojan päälle. 

Asiantuntijana tapahtumassa toimi Merja Latvala, joka 
kertoili ja vastaili kysymyksiin kansallispukujen historiasta, 

Nysällä nautittiin kesäteatterista  
Kuoreveden kesäteatterissa Nuorisoseura Nysällä näh-
tiin Timo Parvelan kirjoittama koko perheen pirskahtele-
va musiikkinäytelmä Maukka, Väykkä ja suuri seikkailu. 

Kiitos kaikille katsojille, jotka kävitte katsomassa, miten 
Maukan ja Väykän ystävyyden kävi seikkailun edetessä 
ja kuka taikajuoman lopulta sai juodakseen. 

 
Tässä katsojien palautetta näytelmästä: 

”Se oli tosi kiva esitys, ja kaikista parasta oli kaikki! Nau-
tin joka  hetkestä!” -Olivia, melkein 7v. 

”Oli tosi hauska! Oli hauskaa päästä näkemään lavas-
teet!” -Ilona, melkein 9v. 

Rooleissa Laura Aronen, Jaana Hytönen, Anni Hietala, Satu Nieminen,
Emma Järvinen, Minna Hietala, Heidi Palonen sekä Tani Lindroos.
Ohjaaja Maria Telén. Äänissä Maili Jokinen. Puvustus Marja Sotaniemi.
Lavastus Marjatta ja Reijo Väisänen.

Nuorisoseurat 140-vuotta
kakkukahveja juhlittiin Nysällä

rennoissa merkeissä.
Kuva: Satu Nieminen

käytöstä, valmistamisesta ja korjaamisesta. Käytiin kes-
kustelua, missä ja miten kansallispukuja voidaan käyttää, 
miten saadaan ne mahdollisimman aktiiviseen käyttöön 
ja mitä pitää sisällään TMP-TuunaaMunPerinne -pukeutu-
minen. Tilaisuudessa tuli selkeästi esille, että olemme kaik-
ki erittäin ylpeitä puvuistamme! 

Teksti
Katariina Molkkari 
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lapset olivat koko ajan menossa mukana, eivätkä jää-
neet yksin. 

Minusta oli hienoa huomata, kuinka lapset tulivat niin 
hyvin toimeen keskenään sekä meidän ohjaajien kans-
sa. Tuntui siltä, että olisimme kaikki olleet toisillemme jo 
entuudestaan tuttuja. Lapset tottelivat hyvin, eikä tullut 
minkäänlaista eripuraa keidenkään välillä. Ennen leiriä 
hieman jännitti, millaisia lapsia leirille on tulossa, ja kuin-
ka leiri onnistuisi, mutta heti ensimmäisenä päivänä huo-
masi jännityksen olleen aivan turhaa. Lapset saivat toisis-
taan mukavia uusia tuttavuuksia. Itsekin sain tutusta mo-
neen uuteen ihmiseen. 

Leirin lopussa pidimme esityksen, jota leiriläisten per-
heenjäsenetkin pääsivät katsomaan. Lapset itse kek-
sivät esityksessä olleen näytelmän juonta sekä henki-
löhahmoja, ja minä punoin heidän ideoistaan valmiin 
näytelmän. Tämä oli minulle todella mieluista tekemistä, 
sillä olen ennenkin ollut osana kirjoittamassa näytelmää, 
ja muutenkin teatteri on lähellä sydäntäni.  

Haastattelin lapsia leirin jälkeen, ja yksi lapsista kertoi, 
ettei leirillä tullut milloinkaan tylsää. Oli myös mukava 

Suttilan Nuorisoseura järjesti 7-11-vuotiaille Luova Lava 
-leirin ensimmäistä kertaa Huittisten Suttilassa yhdessä 
Lounais-Suomen Nuorisoseurojen kanssa. Leiri järjestettiin 
7.-11. kesäkuuta, ja minä toimin leirin yhtenä apuohjaa-
jana. Minun lisäksi oli myös toinen apuohjaaja sekä kaksi 
aikuista ohjaajina. Leiri saatiin hyvin organisoitua yhdes-
sä leiriläisten kanssa. He olivat innokkaasti mukana vai-
kuttamassa leiripäivien sisältöön.

Leirin aikana teimme monia eri teatteriin, musiikkiin ja 
tanssiin liittyviä harjoituksia. Näiden lisäksi täytimme leiri-
vihkoja sekä pelasimme ulkona erilaisia pihapelejä. Pää-
sin itse hieman muistelemaan omia alakouluaikojani, 
kun menimme sieltä tuttuja pihapelejä. Oli hauska kuul-
la tuttujen pelien uusia versioita ja nimityksiä. Oli myös 
mukavaa olla vetämässä lapsille heille entuudestaankin 
tuntemattomia teatteriharjoituksia, joita itse olin oppinut 
lukion teatterikursseilla. 

Ilahduin leiriläisten kekseliäisyydestä. He olivat hyvin 
spontaaneja ja esittivät omia esityksiään aina leiripäi-
vän lopuksi. Ujoimmatkin rohkaistuivat tekemiseen mu-
kaan ja löysivät itsestään uusia puolia. Oli ihanaa, kun 

Leiriläisten ja ohjaajien yhteiskuva. 
Pienelläkin porukalla saatiin mukava 
leiri aikaiseksi. 

Uutta kokemusta
leirin apuohjaajana



kuulla, kun leiriläiset kertoivat saaneensa viikon aikana 
lisää kokemusta varsinkin näyttelemisestä. Lasten mie-
lestä leiri oli myös monipuolinen. Olen samaa mieltä, sil-
lä sain itsekin monipuolisen kuvan leirillä apuohjaajana 
olemisesta. Sain suunnitella leiripäivien sisältöä sekä olla 
itse menossa mukana. Menisin oikein mielelläni uudel-
leenkin apuohjaajaksi – tai vaikkapa ohjaajaksikin eri-
laisille leireille. 

Apuohjaajana ollessani sain taas lisää arvokasta ko-
kemusta lasten kanssa toimimisesta. Oli hauskaa, kuin-
ka osa lapsista kutsui minua sekä 
muita ohjaajia opettajiksi. 
Toivottavasti tulevaisuu-
dessa minua kutsuttaisiin-
kin tällä nimikkeellä. 

Katriina Jokinen 
18v lukiolainen 

Nuorisoseurojen 140-vuotista taivalta juhlittiin kesä-
kuun 24. päivänä myös Suttilan Nuorisoseurantalol-
la Huittisissa. Sää salli ulkona pidettävän kakkukah-
vittelun. Paikalla oli paljon Suttilan väkeä, ja kahvit-
telemaan pysähtyi myös muita ohikulkijoita. Puheen 
vilinä vain yltyi porukan kasvaessa, ja kaikilla tuntui 
olevan mukavaa. 

Ohjelmassa oli myös minun suunnittelemani rasti-
rata lapsille. Samalla kun aikuiset söivät maukasta 
mansikkakakkua kahvin kera, lapset saivat kierrellä 
ulkona erilaisia rasteja.  

Rasteja oli kahdeksan, ja jokaiselta rastilta kerät-
tiin kirjain, jotka yhdessä muodostivat ajankohtaisen 
sanan juhannus. Kun sana oli ratkaistu, palkkioksi sai 
Nuorisoseurat 140 v -ilmapallon sekä tikkarin.

Kakkukahvit 24.6.2021 

 Taikasauvat olivat osa 
näytelmää. 

Rastit: 
1. Etsi Nalle Puhille reitti hunajan luo 
2. Hulavanteen pyöritys, haaste: pyöritä vannetta   
    30 kertaa peräkkäin 
3. Keksi lause, jossa on 3-6 sanaa, jotka alkavat
    samalla kirjaimella (esim. Kukat kukkivat kesällä) 
4. Yritä heittää merkityltä paikalta pallo ämpäriin
    (3 yritystä)
5. Tee 10 X-hyppyä 
6. Yritä saada yhdellä heitolla mahdollisimman
    monta mölkkyä kaadettua merkityltä paikalta
    (3 yritystä) 
7. Piirrä jokin kuva katu-    
    liiduilla 
8. Etsi kirjainsok-
    kelosta 3 sanaa  

Paikalle saapui mukava määrä 
ihmisiä kahvittelemaan. 

Rastiradan 
tarvikkeet. 



140-vuotisjuhlakahveilta
Tunnelmia

Luvian Nuorisoseura vietti nuorisoseurojen yhteistä juhla-
päivää helteisessä säässä Luvian torilla. Torstai on Luvial-
la perinteinen toripäivä, joten paikalle kerääntyikin run-
saasti väkeä heti kahvituksen alkaessa. Kukin sai kahvin 
ja kakkupalan lisäksi halutessaan Nuorisoseuran logol-
la varustetun ämpärin. Jaossa oli myös vastapainettuja 
flyereitä, joissa oli tietoa juhlavuodesta, omasta seuras-
tamme ja tulevan talven toiminnasta.  

Luvian Nuorisoseuran keskeisin toiminta on jokavuoti-
set Tasalan Talviteatterin musikaalit, josta 20-vuotis juh-
laesityksestä toriväkeä oli ilahduttamassa The Sound of 
Music -musikaalista tutut abbedissa ja Maria, Eeva Suula 
ja Milla Nordlund, lauloivat yhdessä laulun ”Mikä voi olla 

Luvian Nuorisoseura
sen mukavampaa”. Tulevan Hetki lyö -musikaalin ”pik-
ku Kirka” Rasmus Koskinen taas hurmasi muun muassa 
Paula Koivuniemenä ja Kaija Koona spektaakkelimai-
sessa showssaan. Lisäksi kuulimme musiikkimaestromme 
Reijo Westerholmin haitaritulkintoja tutuista musikaalisä-
velmistä.  

Torikahvitus kesti kaksi tuntia ja kahvittelijoita oli noin 
130. Torikahvien tunnelma oli iloinen - olipa kerrassaan 
mukavaa, että pystyimme näinä poikkeusaikoina tarjo-
amaan ihmisille edes ripauksen yhteisöllisyyttä ja nuo-
risoseuratoiminnan helmiä. 

Markus Helminen 
Luvian Nuorisoseuran puheenjohtaja 
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Halikon nuorisoseurantalolla juhlittiin nuorisoseuraliikkeen 
140 v. taivalta ja myös Halikon nuorisoseuraa, joka täyt-
tää tänä vuonna kunniakkaan 130 vuotta. Viime vuon-
na me vielä suunnittelimme järjestävämme vähän suu-
remmat juhlat kansantansssin merkeissä, mutta korona 
päätti toisin. Emme ole harrastaneet kansantanssia koh-
ta vuoteen niin suuret juhlat saivat nyt jäädä. Torstaina 
24.6 meillä oli avoimet ovat klo 13–18, ja tarjolla oli suola-
pala ja tietysti mansikkakakkua. Ohjelmassa oli seuruste-
lua ja vanhoja muistoja muistaen vuosien varrelta.

 Halikon nuorisoseurantalolla niin kuin varmaan mo-
nella muillakin taloilla on jo puolitoista vuotta eletty hiljai-
seloa. Toivottavasti pian taas saataisiin toimintaa taloille 
tai konkurssit ajavat talot alas, koska lämmitys ym. mak-
sut juoksevat vaikka toimintaa ei ole. Me voisimme kut-
sua meidän taloa näin koronan aikana melkein urheilu-
taloksi, joka toimii matalan kynnyksen urheilutilana. Meil-

Halikon Nuorisoseura

Ahlaisten Nuorisoseura juhlisti nuorisoseuraliik-
keen 140-vuotisjuhlavuotta ja samalla saa-
maansa Lounais-Suomen Vuoden Nuoriso-
seura –tunnustusta lauantaina 7.8. Syreeni-
torilla. Seuran omat klovnit Nea Aulapalo 
ja Solja Sukanen jakoivat torikävijöille il-
maista hattaraa juhlan kunniaksi.  

Ahlaisten Nuorisoseura

Sääksmäen-Metsäkansan Nuorisoseura innostui lähte-
mään mukaan nuorisoseurojen 140-vuotiskakkukahvita-
pahtumaan. Kakkukahvit tarjottiin nuorisoseurantalo Ta-
piolassa. Tapiolan pihamaalla oli mahdollisuus tutustua 
Pukkilan tilan alpakoihin. Alpakat näyttivätkin suures-
ti kiinnostavan sekä pienempää että varttuneempaa-
kin väkeä. 

Ihanan mansikkakakun ja kahvin tai mehun juonnin 
aikana oli mahdollista tutustua nuorisoseurantaloon ja 
nähdä kyläläisiä. Oli mukava huomata, että lähestyväs-
tä juhannuksesta huolimatta ihmisillä ei ollut kiire, vaan 
monet juttelivat pitkäänkin toistensa kanssa. Olimme 
iloisesti yllättyneitä, että kahvikutsumme innoitti noin 35 
henkilöä liikkeelle. Tämä oli mielestämme helppo tapa 
tuoda julkisuutta nuorisoseuralle, koska voimavaramme 

Sääksmäen-Metsäkansan Nuorisoseura

lä on hyvin edulliset hinnat ja näin toivomme, että se ei 
olisi este ihmisten harrastuksiin. Meillä on mahdollista har-
rastaa keppijumppaa, kuntopiiriä, sulkapalloa ja toivot-
tavasti kohta taasen kansantanssia.

 Paikallinen Salon Seudun Sanomat lehti teki 130 vuo-
tiaasta Halikon Nuorisoseurasta kivan jutun juhannuksen 
jälkeen, joten saimme myös vähän mainosta talon histo-
riasta ja nykyhetkestä.

Tarja Lehtovirta
Halikon Nuorisoseuran hallituksen jäsen

järjestää isompia tapahtu-
mia tai toimintaa, on täl-
lä hetkellä rajallinen. 

Kaiken kaikkiaan ti-
laisuudesta jäi meille 
positiivinen maku ja 
uskomme, että näin 
oli myös kakkukahveil-
le saapuneille. 

Maarit Henttonen-Hakala 
Sääksmäen-Metsäkansan
Nuorisoseuran sihteeri



“Kyllä kannatti 

Suomen Nuorisoseurat ry:n Nuoret Vaikuttajat –han-
ke on kokoaa ympäri Suomen nuorisoseuratoiminnassa 
mukana olevia nuoria. Hankkeen tarkoituksena on vah-
vistaa nuorten osallisuutta, vaikuttamistoimintaan liitty-
vää osaamista sekä intoa aktiiviseen kansalaisuuteen ja 
kansalaistoimintaan. Ryhmä oli vahvasti suunnittelemas-
sa ja toteuttamassa Nuori Kulttuuri Talks –keskustelutilai-
suuksia viime toukokuussa.  

Ensimmäisen Nuoret Vaikuttajat –porukan kausi on tu-
lossa tänä syksynä päätökseen, mutta jatkossa on tar-
koitus koota alueellisia Nuoret Vaikuttajat -ryhmiä.  

Seuraavassa Lounais-Suomen alueella toimivat Nuo-
ret Vaikuttajat -ryhmän jäsenet, Oiva, Sara ja Altti kerto-
vat kokemuksistaan Nuoret Vaikuttajat -ryhmän jäseni-
nä ja Nuori Kulttuuri Talks –osuuden tekemisestä.  

“Olen Sara Hänninen, 16-vuotias tyttö Tarvasjoen Nuo-
risoseurasta. Eksyin mukaan nuoriin vaikuttajiin hieman 
jälkijunassa ryhmän toimittua jo jonkin aikaa. Aivan mah-
tavaan porukkaan oli kuitenkin helppo päästä mukaan. 

Itselleni verkostoon pääseminen merkitsi paitsi ääneni 
kuuluviin saamista, oppia vaikuttamisesta sekä tapahtu-
man järjestämisestä myös lukuisia uusia ystäviä ja mah-
dollisuuksia tutustua Nuorisoseurojen toimintaan. Näin 
pienen paikallisseuran kasvatille toiminnasta saamani 
eväät ovat merkinneet hurjasti. Niiden avulla olen saa-
nut varmuutta ja rohkeutta aktiiviseen toimintaan omas-
sa seurassani. 

Muistan kuinka Nuori Kulttuuri Talks tuli puheeksi jo en-
simmäisessä tapaamisessa. Se vaikutti silloin hyvin kau-
kaiselta ja utopiselta projektilta, johon oli vaikea us-
koa pääsevänsä todella mukaan. Ajan myötä tapah-
tumasta kuitenkin muotoutui jotain, mistä meidän kaik-
kien nuorien vaikuttajien kädenjälki erottui selvästi. Kaikki 
konkretisoitui kokoontuessamme Poriin keskelle Talks-hu-
mua. Suunnittelutyötä oltiin pitkälti jouduttu tekemään 
etänä kotisohvalta käsin, joten tapahtumapaikalle pää-
seminen merkkasi itselleni erityisen paljon.  

Talksia suunnitellessa meidät jaettiin ryhmiin, joissa läh-
dimme toteuttamaan ohjelmaa. Itse päädyin järjestä-
mään erätauko menetelmää hyödyntävää keskusteluti-
laisuutta, joka oli jo itsessään täysin uusi kokemus minulle. 
Koronan aiheuttama epävarmuus oli toteutuksessa jat-

kuvasti läsnä, mutta vaikka tapahtuma päädyttiin järjes-
tämään etänä ei sen sisältö kärsinyt mielestäni yhtään.  

Toivoisin tapahtuman keskeistä ajatusta- “nuorilta 
nuorille” rohkaistuvan käyttämään jatkossakin seuratoi-
mintaa järjestäessä. Nuori kulttuuri Talks toimi hyvänä esi-
merkkinä siitä, mitä voidaan saada aikaan kun aikuisten 
tuki yhdistetään nuorten luovuuteen ja kyvykkyyteen. 
Viestini Nuorisoseuroille on siis seuraava: Uskaltakaa luot-
ta nuoriin!” 

Sara Hänninen 

lähteä mukaan!”  
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“Moro ja hyvää syksyä kaikille lukijoille! Olen juuri Tam-
pereelta Turkuun muuttanut opiskelujen perässä ja olen 
mukana Nuorisoseurojen toiminnassa. Liityin vuonna 
2019 mukaan Nuoret vaikuttajat -ryhmään, johon kerät-
tiin eri Nuorisoseurojen harrastuspiireistä nuoria ympäri 
Suomen. Kaikkia yhdisti Nuorisoseurat – toisia enemmän 
ja toisia vähemmän. Itse olin kuullut vain vähän Nuoriso-
seuroista, vaikka se mahdollisti meidän teatteriryhmäm-
me, Sällien, olemassaolon. Ohjaajamme Jyri Siimes haki 
kahta sälliä mukaan ja niin valikoiduimme Altin kanssa 
edustamaan Tampereelta Nuoriin Vaikuttajiin.  

En osannut odottaa mitään, enkä tiennyt, mitä tuli-
simme tekemään. Jälkiviisaana on helppo sanoa, että 
kyllä kannatti. Ensimmäisestä tapaamisesta jo huomasi, 
että porukka on mahtava ja tekemisemme oli mielekäs-
tä. Vaikka välissä olin toiminnasta poissa vuoden ajan 
armeijan vuoksi, tullessani takaisin oli kuin mikään ei olisi 
muuttunut. Samat tutut naamat tervehtivät minua Nuo-
ri Kulttuuri Talks -tapahtumassa, joka on suurin ja näky-
vin aikaansaannoksemme. Talksin tuotimme Nuorisoseu-
rojen ja Nuoret tuottajat -ryhmän kanssa. Talksissa nuo-
ret pääsivät puhumaan heille tärkeistä asioista, ja mu-
kana oli päättävissä elimissä olevia, julkkiksia ja ihan ta-
vallisia ihmisiä. 

Tiedossa pitäisi olla vielä muutama tapaaminen vai-
kuttajien kesken syksyllä, mutta koronaa seurataan sen 
mukaan, voidaanko sellaista järjestää. Kovasti sitä toi-
von.” 

Oiva Saukkosaari  

“Siitä on nyt hieman vajaat kolme vuotta, kun itse aloi-
tin Nuorissa Vaikuttajissa. Nuoret Vaikuttajat ovat ryhmä 
täynnä aktiiveja, harrastuneita ja innokkaita nuoria, joilla 
oli heti alusta kollektiivinen kasa toinen toistaan parem-
pia ajatuksia ja ideoita siitä miten Nuorisoseurojen toi-
mintaa voisi laajentaa, ja luoda helpommin lähestyttä-
väksi aivan kaikille. Annan spoilerin, mielestäni ryhmä on 
onnistunut noiden ajatusten jalostamisessa, ja näin luo-
nut pohjan tulevalle kehitykselle. 

Palataan kuitenkin ajassa nyt nuo kolme vuotta, ja an-
netaan 16-vuotiaan Altin avata ajatuksiaan. Teatriksen 
2019 ohessa Nuorisoseurat kokoustivat, ja myös Nuoret 
Vaikuttajat olivat ensimmäistä kertaa koolla. Uudet ih-
miset astuivat elämääni, nuo samaiset ihmiset tulisivat 
olemaan mukavia valonvälähdyksiä arkeeni seuraavien 
kolmen vuoden aikana. En voi tarpeeksi kiittää kaikkia 
ryhmäläisiäni, ja Vaikuttaja-aikanani tapaamia ihmisiä. 

Nyt olen teatteritaiteen moniosaaja, ja harrastunei-
suudessaan miltei hurmoksellinen veijari. Tähän pistee-
seen pääsemisessä Nuoret Vaikuttajat, Nuorisoseurat ja 

Nuori Kulttuuri ovat pelanneet roolin, jota en halua tai 
aio vähätellä. Viime keväänä olin Porissa tekemässä töi-
tä erittäin taitavien ammattilaisten kanssa, ja keskustele-
massa erittäin fiksujen nuorten kanssa. Nämä kokemuk-
set tulevat elämään osana minua loppuelämäni.“ 

Altti Kiuru 

Kolme vuotta Kiurun kanssa
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Nuorisoseurat Lounais-Suomi palkitsee ansioituneita Nuorisoseuroja ja nuorisoseuralaisia vuosittain.  Ni-
mityksiä varten kerätään seurojen jäseniltä ehdotuksia, joista aluevaltuusto Louste valitsee nimitysten 
saajat. Tänä vuonna tunnustukset jaettiin virtuaalisilla seurakahveilla toukokuussa. 

Vuoden 2021 palkitut 
Nuorisoseurat Lounais-Suomen alueella 

Vuoden Nuorisoseuralainen 

Tuire on aktiivisesti toiminut teatterissa innostaen, ohjaten ja 
näytellen koko seuranäyttämön 20-vuotisen historian ajan. 
Hän on ollut seuran johtokunnassa kahdeksan vuotta sekä 
seuran remonttitoimikunnassa seurantalon suuren remont-
tihankkeen aikana 2017-2019. Tuire on myös aktiivinen teki-
jä seuran arkilounastoimikunnassa, ohjannut Kalevan Nuor-
ten kerhoja, toiminut Luova Lava -leirin vastuuohjaajana ja 
on aina valmis ideoimaan uutta ja erilaista.

Tuire Erholm
Pyhämaan Nuorisoseura Kajastus ry, Uusikaupunki 

Vuoden Ohjaaja Arja Urmas

Arja on ollut Kosken nuorisoseuran yksi kantavista voimista ja 
ohjannut muskareita 1990-luvulta aina 2010-luvulle saakka. 
Lisäksi hän on toiminut iltapäiväkerhon ohjaajana 2000-luvul-
ta alkaen. Arjan ammattitaitoisessa ohjauksessa lapset viih-
tyvät ja iltapäiväkerhoon on aina paljon halukkaita. Hän te-
kee joka päivä työtä niin nuorisoseura-aatteen kuin koske-
laisten lasten hyväksi.  

Kosken Tl. Nuorisoseura, Koski Tl

Vuoden Nuorisoseura 

Seura toteutti onnistuneesti kesäteatterin kesän rajoitus-
ten keskellä, eikä ole lamaantunut pandemiasta huoli-
matta. Samoin Luova lava -leiri onnistui osumaan pan-
demian suvantovaiheeseen ja toteutui suunnitellusti. 
Seuran Ahlastetuupi-Youtubekanava on myös tuonut 
iloa tosi monelle korona-aikana, ja antanut myös nuoril-
le mahdollisuuksia kehittyä esiintyjinä.  

Ahlaisten Nuorisoseura, Ahlainen 
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1. Seuran nimi ja paikkakunta 
Tahdittomat ry. Jokioisten nuorisoseura, paikkakunta Jo-
kioinen 

2. Lyhyt katsaus seuran historiaan 
Tahdittomat perustettiin vuonna 1984. Ensin oli vain yksi 
aikuisten tanssiryhmä, mutta pian siihen rinnalle tuli ryh-
mä myös lapsille. Myöhemmin lapsiryhmä jaettiin alle 
kouluikäisiin ja kouluikäisiin, ja muutamien vuosien jäl-
keen myös kouluikäisissä pitkään tanssineet saivat oman 
ryhmänsä.  Enimmillään ryhmiä on ollut 7, ja harrasta-
jia reilusti yli 100. Yksi merkittävimmistä asioista koko seu-
ran olemassa olon ajan oli kun vuonna 2012 Tahdittomat 
edustus valittiin vuoden kansantanssiyhtyeeksi. 

Yhdistyksen pääasiallinen toimintamuoto on esittä-
vä kansantanssi ja sen kautta nuorisotyö, perinne- ja ta-
pakasvatus ja kansainvälisyyskasvatus perinnekulttuurin 
keinoin.  

Seuran ryhmät osallistuvat valtakunnallisiin tapahtu-
miin ja matkustavat myös ulkomaille esiintymään. Vii-
meinen reissu ennen koronaa oli Unkariin, ja heidän vas-
taanottaminen Suomeen. 

Omaa nuorisoseurantaloa ei meillä ole, toiminnan jär-
jestämme koulun tiloissa. 

3. Millaista toimintaa seuralla on nykyään? 
Syksyllä alkaa 5 ryhmää sekä FolkJam -tanssiliikuntatunti 
Yksi ryhmistä Silmut, joka on aikuinen-lapsiryhmä, perus-
tettiin vasta vuosi sitten keskellä koronaa. Haastavasta 
vuodesta huolimatta innokkaita tanssijoita tuli joka viik-
ko. Tämän syksyn uutena ryhmänä alkaa pienten kou-
lulaisten ryhmä Dancekids, joka on kokeileva, erilaisten 
tanssityylejä yhdistelevä ryhmä kansantanssia unohta-

matta. Jatuli ja Jarmankka sekä aikuisten ryhmä Patii-
ni pohjautuvat selvimmin kansantanssiin, ja näissä kaikis-
sa ryhmissä onkin pitkään tanssineita tanssijoita. FolkJam 
on kuntotanssia/tanssiliikuntaa, jossa tanssitaan yksin, 
kuntoa kohottaen, ja  tämä sopii kaikille ikään ja taitota-
soon katsomatta. 
 
4. Mikä seurassa on parasta ja toimii hyvin? Onko 
jonkun asian kanssa haasteita? 
Toimintaa halutaan pitää käynnissä ja tarjota tanssia 
kaikille lähiseudun tanssijoille ikään katsomatta. Ennen 
koronaa viikkoharjoitusten lisäksi osallistuimme erilaisiin 
tapahtumiin, järjestimme tavaranvaihtopäiviä, tanssijoil-
le leirejä, oli ulkomaanmatkoja…  Toivottavasti tällaiseen 
elämään päästään palaamaan aika pian. Ohjaajat te-
kevät tunnollista ohjaustyötä, mm. tekevät omia tansse-
ja ja kouluttautuvat. Jokaista ryhmää ohjataan suurel-
la sydämellä, vaikka ryhmäläisten määrä vaihtelee kah-
desta tanssijasta ylöspäin. Toivottavasti saamme lisää 
harrastajia, sillä jäsenten määrä on vähentynyt paljon 
10 vuoden sisällä. 

5. Mitä tulevaisuuden suunnitelmia seuralla on? 
Suunnitelmissa on tehdä Jokioisten historiasta pohjau-
tuvaa tanssiteosta, jossa olisi koko seura jotenkin muka-
na. Suunnittelu aloitettiin jo ennen koronaa, tanssiharjoi-
tuksia viime syksynä. Alustavissa suunnitelmissa oli ajatus 
että konsertti jossa teos esitetään, olisi ollut tänä syksy-
nä. Kevätpuolella aikuisten ryhmä ei päässyt harjoitte-
lemaan ollenkaan, joten teoksen valmistuminen siirtyy 
eteenpäin.  

Tiina Mattila

Tahdittomat 

Patiini Tanssimyllyssä 2019, 
kuvaaja Petri Kivinen

paikallisseuraesittelyssä:

Jatuli
kuvaaja

Heidi Vaittinen



Tapahtumakalenteri

Aluesanomat 
– Nuorisoseurat Lounais-Suomen sähköinen jäsenlehti

Julkaisuaikataulu 
Aluesanomat 3/2021 ilmestyy joulukuussa viikolla 50,
aineistot viikolla 48. 
Lähetä juttuja ja kuvia osoitteeseen
lounais-suomi@nuorisoseurat.fi. 

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

Koonnut
Karoliina Ailasmaa ja Tiina Koskinen

Taitto
Sini-Kadrin Muru-Litaiff Padilha

Kannen kuva
Karoliina Ailasmaa

SYYSKUU 
3.–4.9. Tempoa Tenaviin –ohjaajakoulutus  Tampere 

4.9.  Kansantanssin kääntöpiiri    Teams

6.–12.9. Harrastusviikko 

11.–12.9. Seurantalopäivä 

24.–25.9. Tanssimania    Tampere, verkossa 

LOKAKUU 
9.–10.10. Nuorisoseurakokous   Lahti, Teams 

11.10.–22.10. Nuoriososeurojen pop up –näyttely  Marttilan kirjasto 

MARRASKUU 
3.11.  Virtuaaliset Seurakahvit – Avin kerhoavustus Teams 

13.11.  Tervetuloa Nuorisoseuraan –koulutus Teams 

20.–21.11. Syysvaltuusto  

29.11.–10.12 Nuorisoseurojen pop up –näyttely  Tampere, Kultturitalo Laikku


