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Tästä eteenpäin lehden pääkirjoitusten tekijöinä toimivat Lousteen jäsenet.

Mistä me oikein
maksamme?

Altti Kiurun puheenvuoro Nuorisoseurojen
syyskokouksessa

”K

iitos puheenjohtaja! Arvon valtuutetut, varavaltuutetut, johtokunnan jäsenet ja kaikki kokoukseen muuten osallistuneet. Olen Hämeen valtuutettu
Altti Kiuru, ja halusin puheenvuoron koskien aiemmissa
puheenvuoroissa heränneitä kommentteja jäsenmaksusta. Kommentissa nousi esille paikallistason huoli siitä,
miten jäsenmaksun ainoa konkreettinen hyöty on vain
oikeus käyttää Nuorisoseura-nimeä. Mielestäni tämän
kommentin muotoilu nostaa esille keskeisen ongelman,
jota Nuorisoseurojen tulee ratkaista tulevien vuosien aikana. Me emme ole ’vain’ Nuorisoseura.”
Tuossa poiminta puheestani Nuorisoseurojen syyskokouksessa. Nuorisoseurat on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu 140-vuotias järjestö, jonka toiminnan merkitystä ei voi kiistää. Haluan myös mainita, että nuorisoseurojen aktiivinen työ työnantajana, sivistäjänä, monipuolisen harrastustoiminnan ja kulttuurillisen nuorisotyön
vaikuttajana ei olisi mahdollista ilman paikallisseuroja,
joiden työnkuva on juuri linjausten, kokeilujen ja ideoiden jalkauttaminen käytäntöön. Tätä paikallisseurojen
ei kuitenkaan tarvitse tehdä ilman apua, sillä kattojärjestömme tukee toimintaamme laajasti ja monipuolisesti.
Haluan tämän lisäksi kertoa kokouksessa oppimastani, kun kävin antoisan keskustelun erään toisen valtuutetun kanssa, joka kertoi oman seuransa kokemuksesta. Hänen edustaman seuran johdossa oli pitkään ollut
henkilöitä, jotka olivat päättäneet mielivaltaisesti seuran asioista kuuntelematta seuralaisten toiveita. Jäsenmaksujen maksaminen oli jäänyt, ja monia muita epäkohtia nuorisoseurojen arvojen ja linjausten kanssa oli
päässyt syntymään. Tämä ei kuitenkaan missään nimessä ollut seuralaisten syy, sillä he eivät olleet asemassa,
jossa he olisivat voineet saada tietoa kaikesta siitä työstä, mitä nuorisoseurat tekevät paikallisseurojen hyväksi.
Juuri tähän meidän tuleekin kiinnittää huomiomme,
ymmärtämiseen. Toiminnan kehittäminen vaatii avointa keskustelua ja dialogia liiton ja paikalliseurojen välillä.
Mistä me siis maksamme? Me maksamme yhteisestä historiasta, jonka merkitys luo meistä

halutumman yhteistyökumppanin. Me maksamme nuorison
mielenterveyden tukemisesta ja ammattiosaamisesta,
joka konkreettisesti auttaa meitä paikallistason toimijoita. Ymmärrän, miten tämä voi kuulostaa edelleen turhankin abstraktilta, koska jos ihan rehellisiä ollaan, en minäkään ymmärtänyt, mitä kaikkea nuorisoseurat meille
paikallistasolla tarjosivat. Ramppikuumeessa, Folklandialla ja muissa tapahtumissa näen valtavasti työtä tehneitä paikallisseuralaisia ja harrastajia, mutta se alkoi avautumaan, kun kokouksessa, tapaamisissa ja seminaareissa pääsin näkemään, kuinka paljon työtä kattojärjestön
työntekijät tekevät meitä auttaakseen.
Nuorisoseurahenki vallitsee jokaisella toimintamme tasolla, minkä vuoksi puheenvuoroni peräänkuulutti kommunikoinnin läpinäkyvyyden ja määrän lisäämistä. Tämä
tukisi jokaisen, niin valtakunnallisella kuin paikallisseuratasolla toimivan, käymään avointa, rakentavaa ja lämminhenkistä keskustelua suomalaisen harrastustoiminnan tulevaisuudesta.
Altti Kiuru
Kirjoittaja on Suomen Nuorisoseurojen valtuuston ja
Nuoret vaikuttajat -ryhmän jäsen.
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Elämän kiertokulku jätti Lyytin
pysyvästi Karviaan

M

arraskuun kuudentena päivänä Karviassa järjestettiin perinteinen poikkitaiteellinen tilateatterikatselmus Willi Kansa, johon etukäteisteemaksi oli tänä vuonna annettu ”Lähellä”. Tähän teemaan oli tarttunut kolme aikuisten ryhmää ja viisi nuorten ryhmää. Raadin puheenjohtajana toimi käsikirjoittaja-ohjaaja Markku Hyvönen, harrastajanäyttelijän näkökulmaa edusti Jaana
Nokso, paikallista näkökulmaa tuomaristoon toi willi karvialainen Jaakko Viitala ja sihteerinä toimi Esko Harni.
Lähellä-teemaa oli käsitelty esityksissä monista näkökulmista. Useimmin toistuvana teemana oli rakkaus,
joka tuo ihmisiä lähelle tai on muistona läheisyydestä.
Esityksissä esiin nousi koronan luoma etäisyys sekä tekniikan mahdollisuudet ja rajat läheisyyden luomisessa.
Tilateatterissa tavoitteena on yhdistää annettu teema
johonkin olemassa olevaan tilaan. Illan esitykset tapahtuivat monitoimisalissa, koulun aulassa ja pihassa sekä
kunnantalolla.

Kuvat Arto Papunen
Aikuisten sarjan kiertopalkinnon sai Karvian Poikkitaiteilijoiden nuorisoseuraa edustava Ainot ja Lauri -ryhmä.
Ryhmä koostuu 70–90-vuotiaista paikallisista naisista sekä
heidän säestäjästään. Heidän koulun portaikossa esitetty Elämän kiertokulku kävi koskettavalla talla läpi koko
ihmisen elämän kaaren. He voittivat nyt Lyyti-kiertopalkinnon jo kolmannen kerran, ja saavat näin pitää sen.
Nuorten sarjan kiertopalkinto matkasi toisen kerran
Ilmajoen Nuorisoseuran Ilikikuriset-ryhmän mukana. Heidän esityksensä Luominen pohti teatterintekemisen vaikeutta ja erilaisten persoonien yhdessä toimimista.
Erityisen kunniamaininnan valovoimaisesta yksilösuorituksesta sai Pisama X -ryhmää edustanut Jolanda Mustasilta, joka onnistui vahvasti läsnäolevalla eläytymisellään nousemaan esiin sivuroolissa älylaitteiden ylivaltaa
kritisoineessa esityksessä Kaksoset.

Sisällys
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Pääkirjoitus: Mistä me oikein maksamme?
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Tutustu uudistuneeseen Lousteeseen!

N

uorisoseurakokouksessa lokakuussa valittiin Suomen
Nuorisoseurojen uusi valtuusto. Valtuusto toimii seuraavan kolmivuotiskauden ja hyväksyy muun muassa liiton toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset sekä
valitsee hallituksen jäsenet.
Uusien valtuustojäsenien myötä myös Lounais-Suomen aluevaltuusto Lousteen kokoonpano vaihtui. Lous-

te koostuu Lounais-Suomen valtakunnallisissa luottamustehtävissä olevista henkilöistä ja osallistuu yhdessä aluetoimiston kanssa alueen kehittämiseen ja suunnitteluun.
Paikallisseurat voivat olla Lousteen jäseniin yhteydessä
ja tehdä esimerkiksi kehitysehdotuksia.
Uudistuneen Lousteen jäsenet esittäytyvät seuraavilla sivuilla.

1. Nimi, mistä seurasta olet ja mitä seurassa nykyään teet?
2. Mitkä koet tärkeimmiksi asioiksi, joihin haluat vaikuttaa nuorisoseuratoiminnassa?
3. Millä yhdellä sanalla kuvaisit nuorisoseuroja?

Nina Aksentjeff | valtuuston jäsen, Satakunta
1. Euran Nuorisoseura ry, puheenjohtaja
2. Olla mukana mahdollistamassa kulttuuriharrastuksia ja eri-ikäisten
vuorovaikutusta.
3. Kameleontti.

Jalmari Kulmala | valtuuston jäsen, Satakunta
1. Jalmari Kulmala, Kiikoisten Nuorisoseura, hallituksen jäsen.
2. Tällä hetkellä tärkeintä on saada toiminta nopeasti jatkumaan, kun
korona antaa myöden.
3. Yhteisö.

Minna Hietala | valtuuston jäsen, Häme
1. Minna Hietala, Kuoreveden Nuorisoseura Nysä. Tämän vuoden olen
toiminut rahastonhoitajana ja joka paikan höylänä. Vuonna 2022
toimin puheenjohtajana.
2. Haluaisin vaikuttaa siihen, että kaikilla olisi matala kynnys olla
mukana ja harrastaa, ja että kaikki ovat tervetulleita toimintaan!
3. Monipuolinen.

Altti Kiuru | valtuuston jäsen, Häme
1. Altti Kiuru. Olen nykyisin Suomen Nuorisoseurojen valtuuston jäsen,
mutta aloitin nuorisoseurataipaleeni Sottiisi Fun Clubin alaisuudessa
toimivasta Sällit-teatteriryhmästä.
2. Minulle tärkeimmät vaikutuskohteet nuorisoseuroissa on harrastusmahdollisuuksien tasa-arvoistaminen, nuorten hyvinvoinnin
tukeminen ja harrastustoiminnan yleissivistävyyden tunnustaminen ja
tukeminen.
3. Kivijalka.
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Jouko Lehtonen | valtuuston jäsen, Häme
1. Lehtonen, Jouko, Tammelan Nuoriseura Aura, puheenjohtaja.
2. Uutena valtuuston jäsenenä ja ensimmäiseen kokoukseen osallistuneena niin hienossa ryhmässä ollaan. Olen koko ikäni ollut seuratoiminnassa ja sitä kautta löytyy seuraosaamista. Itselläni on myös vahva
tapahtumajärjestäjän tausta niin työn puolesta kuin seurapuolella ja
näin uskon, että pystyn siihen antamaan kokemustani.
3. Seuramme aatetta lainaten ei nyt ihan yhdellä sanalla mutta…
”Kyntäköön siis aura syviä vakoja, jossa sivistyksen siemenet itäisivät
ja kantaisivat runsaita hedelmiä nuorisomme hyväksi.”

Elina Nuotila | valtuuston jäsen, Varsinais-Suomi
1. Elina Nuotila. Kosken Tl Nuorisoseura. Toimin johtokunnan sihteerinä
sekä harrastan kansantansseja.
2. Haluan olla vaikuttamassa ja mahdollistamassa monisukupolvista
kulttuurikasvamista, moninaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tarjota jokaiselle
jotakin.
3. Suvaitseva.

Solja Pietilä | valtuuston jäsen, Häme
1. Solja Pietilä, Ritvalan Nuorisoseura, yli 15 vuotta johtokunnan jäsen. Aloitin aikanaan kansallispukujen
tekemisen käsityökerhossamme pukujen lainaamista/vuokrausta varten ja nykyisin olen yksi puvuista
vastaavista henkilöistä seurassamme.
2. Nuorten mukaan saaminen nuorisoseuratoimintaan etenkin koronan jälkeen ja nuorten mukana pitäminen
toiminnassa. Olen sitä mieltä, että nuorisoseuralaiseksi kasvetaan (ainakin täällä Ritvalassa). Nuorisoseurojen selviäminen koronan haasteista taloudellisesti ja aatteellisesti.
3. Yhteisöllisyys.

Jaana Rauvola | valtuuston jäsen, Varsinais-Suomi
1. Jaana Rauvola, tänä vuonna vielä johtokunnan jäsen Liedon
Nuorisoseurassa, mutta ensi vuodesta alkaen rivijäsen kolmessa
seurassa: Liedon Ns, Kosken Tl. Ns sekä Sottiisi Fun Club.
2. Haluan auttaa paikallisseuroja avoimuuteen ja yhteistyöhön toisten
seurojen kanssa, luomaan mahdollisuuksia kuulua yhteisöön ja
osallistumaan siihen omalla tavallaan. Haluan osaltani mahdollistaa
onnistumisen kokemuksia kaikenikäisille vahvistamalla ylisukupolvista toimintaa. Jokaisen nuorisoseuralaisen on oikeus tuntea itsensä
arvokkaaksi.
3. Me.

Maiju Virta | valtuuston jäsen, Satakunta
1. Maiju Virta Eurajoen Nuorisoseurasta, jossa toimin sihteerinä ja
taustatukena kansantanssiryhmien pyörittämisessä.
2. Haluan vaikuttaa nuorisoseurojen toimintaan, tunnettavuuteen ja
jatkuvuuteen.
3. Yhteisöllinen.
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Sara Hänninen | valtuuston varajäsen, Varsinais-Suomi
1. Sara Hänninen, Tarvasjoen Nuorisoseura. Johtokunnan jäsen,
kerhojen ohjaaja ja lasten ja nuorten toiminnan sekä somen
vastaava.
2. Haluan lisätä yhteistyötä ja dialogia seurojen eri ikäryhmien kesken
sekä tuoda liiton tarjoamia mahdollisuuksia lähemmäs paikallisseuroja.
3. Mahdollisuus.

Maili Jokinen | valtuuston varajäsen, Häme
1. Maili Jokinen. Kuoreveden Nuorisoseura Nysä ja johtokunnan jäsen
vuoden 2022 alusta. Sekä mukana teatteritoiminnassa.
2. Saada nuoria mukaan ja olla vaikuttamassa seuran toiminnan
parantamiseen.
3. Mukaansatempaavia.

Veera Lindholm | valtuuston varajäsen, Varsinais-Suomi
Anton Rajala | valtuuston varajäsen, Häme
1. Anton Rajala, Kuoreveden Nuorisoseura Nysästä ja nykyään toimin
johtokunnan jäsenenä, mutta pääosin edelleen ihan talkoolainen.
2. Reilu peli ja että kaikkia kuunnellaan ja kaikki huomioidaan.
3. Yhteisöllisyys.

Kai Randell | valtuuston varajäsen, Satakunta
1. Kai Randell, Lattomeren Nuorisoseura, johtokunnan jäsen.
2. Että nuorisoseurat ja nuorisoseurantalot tulevat jatkossakin olemaan
eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten kohtaamispaikkoja. Myös valtakunnallinen näkyvyys ja toiminnan edistäminen nykyajan tarpeille
sopivaksi unohtamatta kuitenkaan vanhoja perinteitä.
3. Monipuolinen.

Jyri Siimes | valtuuston varajäsen, Häme
1. Jyri Siimes ja Sottiisi Fun Club on nykyinen seurani. Tällä hetkellä
omassa seurassani pyöritän teatteriryhmä Sällejä.
2. Nuorten asema ja hyvinvoinnin parantaminen kulttuurisen työn
kautta on tärkeintä minulle.
3. Vauhdikas.
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Kim Tyykilä | valtuuston varajäsen, Satakunta
1. Kim Tyykilä. Olen Eurajoen Nuorisoseurasta ja tällä hetkellä harrastan
seurassa kansantanssia ja minut on juuri valittu seuran puheenjohtajaksi.
2. Itse koen harrastamisen ja sen mahdollisuuden erittäin tärkeänä
ja sen helppoutena. Myös eri nuorisoseurojen välinen yhteistyö
on erittäin tärkeää ja sitä pitäisi lisätä monissa paikoissa, koska
olen huomannut nuorena vaikuttajana toimiessani, että parhaat
tapahtumat ja kokoontumiset saadaan yhdistämällä ihmisiä eri
puolilta maata ja eri taustoista.
3. Olen sitä mieltä, että yhdellä sanalla on mahdoton kuvata nuorisoseuroja, mutta jos jokin pitäisi valita se olisi ”Vaikuttavaa”.

Leena Valkeapää | valtuuston varajäsen, Häme
1. Leena Elina Valkeapää, Ritvalan Nuorisoseura, olen varapuheenjohtaja ja helkajuhlatoimikunnan puheenjohtaja.
2. Tärkeimpiä asioita on kylien pitäminen elävinä ja paikallinen kulttuuritoiminta.
3. Aktiivinen.

Jaakko Viitala | valtuuston varajäsen, Satakunta
1. Olen lähtöisin Karvian Nuorisoseurasta, jossa nyt viime vuodet olen
ollut lähinnä osallistuja seuran tapahtumissa.
2. Haluaisin lisätä tietoisuutta kulttuurin merkityksestä hyvinvoinnille niin,
että järjestö tunnistaisi ja tunnustaisi hyvinvoinnin edistämistehtävänsä ja osaisi myös kertoa siitä.
3. Kansankulttuuri.

Ragni Reichardt | Suomen Nuorisoseurojen hallituksen
puheenjohtaja
1. Olen Ragni Reichardt ja toimin Kosken Tl. Nuorisoseurassa lasten
tanhuryhmän ohjaajana. Lisäksi harrastan itse tanhua, käyn talkoissa
ja tänä syksynä olen innostunut hakemaan seurallemme erilaisia
avustuksia.
2. Haluan vaikuttaa siihen, ettei meillä ole kynnyksiä eikä esteitä
seurantaloissa, toimintaan mukaantulossa eikä yhteydenpidossa ja
verkostoitumisessa.
3. Elämänmittainenseikkailu.

Petra Mäkeläinen | valtuuston varapuheenjohtaja
1. Petra Mäkeläinen, Sottiisi Fun Club, johtokunnan jäsen
2. Minulle tärkeitä asioita on nuorisoseurojen helppo lähestyttävyys ja
kaikille avoin, turvallinen toiminta.
3. Dynaaminen.
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Nuorisoseurojen
uusi strategia ja
kolmivuotisohjelma

S

uomen Nuorisoseurat päätti uudesta vuoteen 2030
asti ulottuvasta strategiasta sekä kolmivuotisohjelmasta vuosille 2022–24 lokakuussa järjestetyssä Nuorisoseurakokouksessa.
Nuorisoseurat on päättänyt järjestön uudessa strategiassa nostaa järjestön neljänneksi arvoksi moninaisuuden; järjestössä korostetaan sitä, että jokainen voi tulla
mukaan sellaisena kuin on. Kaikessa toiminnassa noudatetaan myös turvallisemman tilan periaatteita. Kolme muuta arvoa ovat tutut osallisuus, yhteisöllisyys ja
yhdenvertaisuus.
Kolmivuotisohjelma on ensimmäinen strategiaa toteuttava asiakirja.
Toiminnan painopisteet tulevalle kolmelle vuodelle ovat:
1. Yhteisöllisyyden vahvistaminen ja kohtaamisten
mahdollistaminen
2. Hyvinvointia laadukkaan toiminnan kautta
3. Nuorisoseurat tunnetaan laajasti
Strategiaprosessin myötä nuorisoseurayhteisön vahvuuksiksi ovat nousseet arvopohja, osaavat ja sitoutuneet
ohjaajat ja vapaaehtoistoimijat ympäri Suomen, vankka historia ja vahva tarina: nuorisoseuratoiminnalle on
edelleen yhteiskunnassa tilausta. Toiminnan voima on
paikallisissa nuorisoseuroissa ja laajassa seurantaloverkostossa. Työssä korostuu niin laaja-alainen kulttuurinen
nuorisotyö esimerkiksi teatterin, tanssin ja sirkuksen saralla
sekä kulttuuriperintötyö niin seurantalojen kuin kansanperinteen kuten kansantanssin ja kansanmusiikin osalta.

Visio 2030

Nuorisoseurayhteisö on vastuullinen ja mukaan ottava
yhteisöjen tulevaisuuden rakentaja.

Toiminta-ajatus

Mahdollistamme osallistumisen ja onnistumisen kokemuksia. Moninaisella nuorisoseurapolulla on turvallista
oppia, kasvaa ja harrastaa.
Voit lukea lisää strategiasta ja kolmivuotisohjelmasta verkossa: nuorisoseurat.fi/strategia-ja-arvot

Kuva Jussi Kaijankangas
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Kalkkareitten
Kulttuurikeikka
19.–20.3.2022
Lasten ja nuorten taidetapahtuma Kalkkareitten Kulttuurikeikka järjestetään maaliskuussa 2022 Kangasalla.
Tulevana keväänä Kalkkarit saa uutta virtaa, kun tapahtuma järjestetään yhteistyössä Karjalaisen Nuorisoliiton
Kevätpäivät-tapahtuman kanssa.
Molempien tapahtumien osallistujien majoitus, ruokailut ja työpajatoiminnot tapahtuvat Pikkolan koululla,
katselmukset puolestaan järjestetään upeissa puitteissa
koulua lähellä sijaitsevassa Kangasala-talossa.
Kalkkareitten Kulttuurikeikan keskiössä ovat katselmukset, työpajat ja hauska yhdessä oleminen. Katselmuslajeina ovat tanssi, musiikki ja näyttämötaiteet ja ennakkolajeina visuaaliset taiteet sekä sanataiteet. Ennakkolajien aiheet ovat ”Kevätpäivä Kangasalla” ja ”Yhteistyö”.
Tällä kertaa kansantanssiryhmät saavat palautteen
Kevätpäivien raadilta. Muille tanssityyleille ja muille lajeille palaute tulee Kalkkareitten raatilaisilta.

Aluetoimiston kanssa tapahtumaa on järjestämässä
Tampereen Nuorisoseura ja Sottiisi Fun Club.
Ilmoittautuminen tapahtumaan alkaa alkuvuodesta. Seuraa ilmoittelua!

25-vuotisjuhlaansa viettävä
Ramppikuume järjestetään huhtikuussa

R

amppikuume – Valtakunnalliset nuorisoteatteripäivät järjestetään 22.–24.4.2022 Kankaanpäässä. Tapahtuma järjestetään jo 25. kerran eli vietämme juhlavuotta!
Ramppikuumeen ohjelmallisen ytimen muodostavat koulutuspajat sekä valtakunnallinen nuorisoteatterikatselmus. Päivät tarjoavat nuorille ainutlaatuisen mahdollisuuden kokea ja
nähdä nuorisoteatteriryhmien esityksiä ympäri Suomen, saada
palautetta sekä kouluttautua alan ammattilaisten ohjauksessa.
Nuorisoteatterikatselmuksen haku on alkanut, ja katselmukseen voi hakea 25.2.2022 asti. Katselmukseen haetaan täyttämällä hakulomake sekä lähettämällä tallenne
esityksestä. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät osoitteesta
www.ramppikuume.net.
Katselmuksen lisäksi nuorilla on mahdollisuus kouluttautua ammattilaisten ohjauksessa työpajoissa. Työpajoihin ja
tapahtumaan ilmoittautuminen on auki 7.3.–1.4.2022. Katselmuksen ja koulutuspajojen lisäksi Ramppikuume tarjoaa mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia muiden nuorten ja nuorisoteatterin ystävien kanssa sekä osallistua illanviettoihin. Tapahtuman osuuksiin on osittain mahdollista osallistua myös etänä.
Tapahtuman järjestämisessä huomioidaan koronaturvallisuus.

www.ramppikuume.net
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Luvian Nuorisoseura 125 vuotta

J

uhlailtamat pidettiin Tasalassa 9.10.202. Seura on perustettu 1895, joten 125 vuotta tuli täyteen keväällä
2020, mutta koronapandemia esti juhlimisen silloin. Haluttiin kuitenkin juhlistaa tätä merkkipaalua, vaikkakin
runsaan vuoden myöhässä.
Iltamat valittiin juhlan muodoksi, koska sellaiset ovat osa
Nuorisoseuran historiaa. Ohjelman suunnittelivat ja käsikirjoittivat Eila Löytty ja Reetta Apajasalo, ja se sisälsi muun
muassa tanhuesityksen, musiikkiesityksiä vuosien mittaan
esitetyistä musikaaleista, lausuntaa, drag queen shown
ja väliajalla kahvitarjoilun, bingoa ja piirrettyjä elokuvia.
Tarjoiluna oli Kello viiden tee -tyyppinen leivonnaislajitelma
kahvin, teen tai mehun kanssa. Seuran nuoret näyttelijät

avustivat pöytiin tarjoilussa. Pöydät oli koristeltu 140-vuotisilmapalloilla. Tilaisuuden lopuksi jaettiin ansio- ja tunnustusmerkit, ja juhla päättyi Luvian Lauluun, joka on tehty
vuonna1930 pidettyjen laulujuhlien kuvaelmaan Tuokiokuvia Luvialta. Tanssia entisaikojen iltamien tapaan ohjelmaosuuden jälkeen ei kuitenkaan ollut. Tämän päivän
nuorisoseuraväki ei juuri lavatansseja harrasta.
Kahvion puolella oli näyttely eri musikaalien puvuista ja tarpeistosta. Salin koristelussa käytettiin paljon nykyaikaista valotekniikkaa.
Juhlaan osallistui 90 henkeä.
Terttu Aho
Kuva Luvian Nuorisoseura
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Ylöjärven Nuorisoseura
kirjastokassitalkoissa
Y
löjärven Nuorisoseura on pieni ja pippurinen seura,
jonka sydäntä lähellä ovat erityisesti lapset ja nuoret. Meillä ei ole omia tiloja, joten keskitymme järjestämään erilaisia tapahtumia ja osallistumaan tapahtumiin.
Tarkoituksena on järjestää edelleen matalan kynnyksen

maksuttomia tilaisuuksia, jotta mahdollisimman monella
olisi mahdollisuus osallistua niihin. Vakituisen säännöllisen
harrastustoiminnan jäädessä vähemmälle olemme keskittäneet resursseja koko perheen retkiin, luentoihin teemalla mielen hyvinvointi, askarteluiltoihin, käsityökahvilaan ja lautapeli-iltoihin.
Pitkäaikainen sihteerimme Maire Vaittinen toi johtokuntaan idean neuvolakasseista, joista oli kuullut omalta siskoltaan. Salon kaupunki jakaa neuvolakasseja pienille neuvolankävijöille. Meillä ei ole sellaista yhteistyötä
neuvolan kanssa, mutta ajattelimme tehdä näistä kasseista oman version, mikä jalostui melko nopeasti kirjastokasseiksi. Kirjastokasseissa ideana on, että jokainen
ylöjärveläinen eskarilainen saa oman kirjastokassin, jota
voi käyttää kirjastossa käydessään, harrastuksissa tms.

Ylöjärven Nuorisoseura sai Ylöjärven kirjaston myöntämän
Vuoden lukuteko 2021 -tunnustuksen.

Kirjastokassien valmistus alkoi keväällä 2018, ja otimme ensin yhteyttä kirjastoon ja kerroimme ideasta. Kirjasto otti idean avoimin mielin vastaan ja jäi odottamaan
kassien valmistumista mielenkiinnolla. Kasseihin olemme
keränneet kierrätyskankaita, verhoja, pussilakanoita ja
aluslakanoita. Kierrätyskankaat pestään ja sitten niistä
valmistetaan uusiokangaskassi. Kassiin saimme tarkat
mitat kirjastosta, jotta sinne mahtuu Mauri Kunnaksenkin isoimmat kirjat. Kassissa on sisätasku, jonne saa kirjastokortin. Lisäksi jokaisessa kassissa on mukana runokortti, jossa lukee Lukemisen riemua, toivottaa Ylöjärven
Nuorisoseura ry. Tällä helpolla tavalla saamme mainosta toiminnallemme ja nimeä kuulluksi.
Kun veimme ensimmäisen 500 kirjastokassin erän kirjastolle, he olivat aivan ihmeissään ja vasta silloin heille konkretisoitui, että kasseja todella on tulossa. Ensimmäiset kassit lähtivät jakoon eskariryhmille kevään 2019
aikana. Kun kankaista jäi pienempiä paloja, päätimme tehdä niistä pienempiä kirjastokasseja pienemmille kirjastonkäyttäjille. Niitä on jaettu kirjaston satutunnin yhteydessä.
Vanhemmilta ja lapsilta on tullut ihanaa ja välitöntä palautetta, ja lapset ovat olleet tohkeissaan valitessaan kasseja itselleen. Kirjastokasseja on tehty jo yli 1700
kappaletta, vaikka alkuperäinen arvio ja tarve oli 400
kpl. Kassien tekeminen on ollut yhteisöllistä ja yhteistyötä tiivistävää ja suoraan lasten hyväksi tehtävää työtä. Se on kerryttänyt paljon talkootunteja, mutta antanut paljon ja tuonut uutta nostetta toimintaan. Jokainen voi osallistua kirjastokassitoimintaan, vaikka ei olisikaan käsityöihminen, kirjoittamalla runokortteja. Nekin
kirjoitetaan käsin, jotta korttiinkin saadaan omaleimaisempaa otetta.
Olemme olleet jakamassa myös itse kasseja Viljakkalan kirjaston kesäjuhlilla ja Kurun kirjaston 10-vuotisjuhlaviikolla, kaksiryhmäisessä päiväkodissa ja erityislasten
pienluokassa sekä satutunnilla kirjastolla ja kirjastolaitoksen 150-vuotisjuhlissa. Aloimme miettiä omaa tapahtumaa kirjastokassien ympärille yhteistyössä kirjaston kanssa. Tapahtumaa suunniteltiin Satun päivän yhteyteen
lokakuulle 2020, mutta melko viime hetkellä koronarajoitukset estivät tapahtuman pitämisen. Tämän vuoden
lokakuussa saimme viimein pidettyä tapahtuman Lukemisen riemua kirjastolla, ja palaute kävijöiltä oli positiivista ja kannustavaa. Lukemisen riemua -tapahtumas-
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sa meillä oli erilaisia pisteitä, tutustuminen satuhierontaan, pinssin tekeminen, sai kertoa omasta lempikirjasta tai viimeksi lukemastaan kirjasta ja lukumaraton. Lukumaratonissa oli kirjana Risto Räppääjä ja sitä sai tulla
lukemaan ääneen vaikka vain yhden lauseen tai pitempään, miten vain tuntui itsestä mukavalta ja kun uskalsi lukea ääneen ylipäänsä. Tapahtumassa oli myös kirjastokassien jakoa kaikille osallistujille.
Tänä syksynä jaettiin Piki-kirjastoissa ensimmäisen kerran Vuoden lukuteko -palkinto. Jokainen pirkanmaalainen kirjasto sai miettiä oman palkinnon saajan. Se saattoi olla joko yksityishenkilö tai järjestö. Ylöjärven kirjasto
Leijassa olivat olleet yksimielisiä siitä, että palkinto kuuluu kirjastokassien tekijöille. Niinpä kävimme vastaanottamassa Vuoden lukuteko -diplomin kirjaston järjestämässä tilaisuudessa syyskuussa.
Haluamme kassien kautta välittää sanomaa lukemisen tärkeydestä ja kannustaa lukemaan joko itsekseen,
perheissä iltasatuja ja muita tärkeitä kirjoja ja asioita myös
internetin välityksellä. Korona-aika on laittanut monia tahoja koville ja vaikutus heijastuu lapsiin ja nuoriin vielä
pitkän aikaa. Haluamme edelleen järjestää tapahtumia
ja iltoja sellaisten aiheiden ympärille, joita me kaikki tarvitsemme, yhdessäoloa, naurua, iloa, mielen terveyttä.
Kirjastokassiprojekti on ollut tärkeä osa toimintaa ja
aiomme jatkaa vielä kirjastokassien tekemistä. Olem-

Kirjastokassien väriloistoa.

me saaneet yhteistyön toimimaan hyvin kirjaston kanssa, ja he olivat todella yllättyneitä ja ilahtuneita ensimmäisistä kirjastokasseista, joita toimitimme kirjastoon. Siinä hetkessä oli täysin selvää, että olemme onnistuneet
tekemään hyvää ja voimme jakaa omaa osaamista ja
omistautumista asialle eteenpäin.

Suvi Järvinen
Ylöjärven Nuorisoseura

Hyvää joulua
ja onnellista
uutta vuotta 2022!
Toivottavat Karoliina ja Tiina
aluetoimistolta
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Folklandia kutsuu mukaan folkin
sykkeeseen!

F

olkin talvitaivaan kirkkain tähti Folklandia järjestetään
seuraavan kerran Silja Europalla 7.–8.1.2022. Folk-kansan sydämet valloitetaan taas vakuuttavalla eturivin esiintyjäkattauksella sekä harrastajaryhmien riemukkuudella. Kansanmusiikin ja kansantanssin esiintyjiä nähdään
festivaalilla lähes sata kahdeksalla esiintymislavalla ja
festivaalille osallistuu noin 2 000 risteilijää. Folklandia järjestetään jo 26. kerran.
Silja Europalla nähdään tammikuussa paitsi kotimaisen kansanmusiikin kiinnostavimpia nimiä myös tuulahduksia kansainvälisiltä areenoilta. Vuosisatoja vanhat tarinat kohtaavat elektroniset biitit Vilma Jään tuoreessa
soolomusiikissa. Jää julkaisi marraskuussa debyyttisinglensä Saatanan saalistaja. Monipuolisena laulajana ja
kansanmuusikkona tunnettu Vilma Jää laulaa synkistä
aiheista, kuten vihasta, surusta ja kostosta.
Pirtanauhat paukkuvat ja kurttu ulvoo, kun folkloren
epäluotettavat informaatikot palaavat lavalle. Puhti
goes Karaoke! on Reetta Ileksen ja Anne-Mari Kivimäen posketon duo, joka käy tanhun, haitarin, laulun ja
stand upin voimalla. Karaokestereot kaakkoon ja meininki kattoon. Vastuu jää kuulijalle!

Esiintyjiä ulkomaita myöden
Ruotsista Folklandialle saapuvan Northern Resonancen
(kuvassa) kansanmusiikki värähtelee kuulijan sieluun saakka. Bändin juhlallinen, resonoiva äänimaisema luodaan

kolmen viulun liitolla. Viola d’amore, hardangerviulu ja
avainviulu vievät perinteisen pohjoismaisen polkka-, valssi- ja marssimusiikin uuteen nosteeseen räjähtävillä rytmeillä ja villin vapaalla improvisaatiolla.

Folklandian kävijöiltä edellytetään
koronapassia
Osallistuessaan Folklandia-tapahtumaan yleisöä, esiintyjiä ja työntekijöitä pyydetään esittämään voimassa olevan koronapassi. Koronapassi tarkastetaan kaikilta laivaan tulijoilta Helsingin Länsisatamassa ennen Folklandia-risteilyä. Koronapassia ei edellytetä alle 16-vuotiailta.
Koronapassin käyttö mahdollistaa turvallisen ja vastuullisen risteilyn Folklandian yleisölle, esiintyjille ja työntekijöille. Osallistujia pyydetään saapumaan Länsisatamaan ajoissa, jotta koronapassin tarkastamiseen jää aikaa. Laivaannousu on perjantaina 7.1.2022 klo 17.30.
Koronapandemia huomioidaan järjestelyissä pitämällä laivan täyttöasteena 75 % täydestä kapasiteetista. Risteilyllä on voimassa maskisuositus ja pintoja, kuten ostoskoreja puhdistetaan ja desinfioidaan tavallista useammin.
Liput ovat tapahtumaan saakka myynnissä Ikaalisten matkatoimistossa osoitteessa www.imt/folklandia.
Ohjelmistoon voit tutustua osoitteessa folklandia.fi.

Elina Kaakinen
Kuva: Northern Resonance
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Huhtamon Nuorisoseuran 100-vuotisjuhlintaa vuonna 2019.

Paikallisseuraesittelyssä

Huhtamon Nuorisoseura
1. Seuran nimi ja paikkakunta
Huhtamon Nuorisoseura ry, Huittinen

Huhtamon Nuorisoseurantalo Honkapirtti.

2. Lyhyt katsaus seuran historiaan
Seura on perustettu 102 vuotta sitten Huittisten eteläkärkeen, Huhtamon kylään. Kylä on kolmen maakunnan
ja neljän entisen kunnan rajamailla (Huittinen, Vampula, Punkalaidun ja Alastaro), ja 1920-luvulla Huhtamosta puuhattiinkiin omaa kuntaa. Sitä ei tullut, mutta oma
kirkko ja nuorisoseura jäivät.
Seuralla on ollut monta aktiivikautta. Ennen sotia sillä oli kokoava ja valistustyön rooli. Sodan jälkeen se oli
etenkin nuoren sukupolven harrastusten – iltamien, kansantanssin ja erilaisten koulutusten – mahdollistaja. Myös
urheilu, varsinkin jalkapallo on aina kuulunut huhtamolaiseen maisemaan. Nuorisoseuran oma jalkapallojoukkue pelasi 1980–2000-luvuilla pitkään Satakunnan sarjoissa ja parhaimmillaan Palloliitonkin kolmosdivarissa.
Jalkapallon tueksi seura aloitti bingotoiminnan, joka
onkin jatkunut liki 40 vuotta. Sen on nyt pysäyttänyt koronaepidemia ja harkitsemme jatkoa. Palloilu on loppunut, mutta seurasta on tullut monin tavoin kylän oma yhdistys. Järjestämme erilaista toimintaa ja kulttuuriretkiä.
Meillä on oma seurantalo, vanha koulu, jota pidämme
yllä ja vuokraamme ulkopuolisillekin.

3. Millaista toimintaa seuralla on nykyään?
Nykyisin toimimme enemmän kyläyhdistyksen kaltaisesti. Bingotoiminta on ollut liki kaksi vuotta katkolla, mutta
harkitsemme jatkoa ensi vuoden alussa yhteistoiminnassa viereisen Kanteenmaan Nuorisoseuran kanssa. Nuoriseuran talomme on jo kolmasti toiminut Huhtamon kansainvälisen filmifestivaalin näyttämönä kesäisin ja tälle

on luvassa jatkoa. Kulttuuriretkeilyämme yritämme elvyttää koronahorroksesta.

4. Mikä seurassa on parasta ja toimii
hyvin? Onko jonkun asian kanssa
haasteita?
Parasta on huhtamolainen henki ja halu pitää seuraa ja
sen taloa yllä. Haasteena on maaseudulla löytää uusia
aktiivisia seuraihmisiä, mutta meille on ollut myös mukavasti uusia tulijoita. Oma lukunsa on seurantalomme ylläpito: jätevesiasetus ja pienet remontit kysyvät voimavaroja. Toistaiseksi olemme kuitenkin selvinneet haasteista.

5. Mitä tulevaisuuden suunnitelmia seuralla
on?
Seura jatkaa filmifestareiden tukena ja kehittää muuta toimintaansa. Bingo on koronapaussin vuoksi vaakalaudalla, mutta silläkin on oma uskollinen kävijäkuntansa. Haluamme toimia kylämme ja kotiseutumme kokoavana voimana.

Tapahtumakalenteri
Tammikuu
7.–8.1.

Folklandia-risteily

Silja Europa

19.1.

Jäsenrekisterikoulutus

Teams

26.1.

Virtuaaliset seurakahvit

Teams

Seurantalojen energiawebinaari

Teams

Helmikuu
15.2.

Maaliskuu
15.3.

Liput myyntiin Puotiin -webinaari

Teams

19.–20.3.

Kalkkareitten Kulttuurikeikka

Kangasala

2.4.

Aluefoorumi

Jalasjoki

5.4.

Minustako kesäyrittäjä? -webinaari

Teams

21.4.

Luova lava kesätoiminnan webinaari

Teams

22.–24.4.

Ramppikuume – Valtakunnalliset Nuorisoteatteripäivät

Kankaanpää

Nuori Kulttuuri On Air

Kuudella eri paikkakunnalla

Huhtikuu

Toukokuu
7.5.

Aluesanomat – Nuorisoseurat Lounais-Suomen sähköinen jäsenlehti
Julkaisuaikataulu

Aluesanomat 1/2022 ilmestyy viikolla 18,
aineistot viikolla 16.
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 Ailasmaa ja Tiina Koskinen

Taitto

Joni Sivonen

Kannen maalaus
Riikka Järvinen

