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Luova lava –teatterikerhojen ohjaajat äänessä 
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2

Kesäkuussa tulee kuluneeksi 140 
vuotta ensimmäisen nuorisoseuran 
perustamisesta. Tätä merkkipäivää 
on tarkoitus juhlia koko nuorisoseura-
liikkeen voimin järjestämällä kakku-
kahveja ympäri Suomea 24.6. Kak-
kukahvit voivat olla kesäinen tapah-
tuma seurantalon pihalla tai vaik-
ka kahdenkeskinen piknik kauniissa 
maisemassa – vain mielikuvitus on 
rajana! Kaikkia paikallisseuroja kan-
nustetaan järjestämään omat kak-
kukahvinsa juhannusta edeltävänä 
torstaina. 

Kakkukahvien tarkoituksena on 
syntymäpäivien juhlistamisen lisäksi 
ylläpitää nuorisoseuralaisten yhteen-
kuuluvuuden tunnetta, yhteisöllisyyt-
tä. Kun me kaikki tahoillamme liitym-
me mukaan johonkin yhteiseen te-
koon, koemme olevamme osa yh-
teisöä. Ajatus siitä, että samanaikai-
sesti satojen tai jopa tuhannen kilo-
metrin päässä toisistaan vietetään 
yhteistä kahvihetkeä, on hieno.  

Erilaiset teot lisäävät yhteisöllisyyt-
tä. Usein teon ei tarvitse olla kovin 
ihmeellinen, pelkkä kahvihetki tai 
vaikka bingon pelaaminen yhdessä 
lisäävät hyvinvointia ja yhteenkuu-
luvuutta. Yhteisöllisyyden kokemi-
nen puolestaan lisää motivaatiota 
tehdä asioita yhteisen hyvän eteen. 
Kun asia on tärkeä, on valmiimpi an-
tamaan omaa aikaansa esimerkiksi 
vapaaehtoistyölle. Siksi yhteisöllisyy-
den kokemuksiin kannattaa panos-
taa seuratoiminnassa.  

Nuorisoseuraliikkeen juhlavuonna 
yhdenkään seuran ei tulisi vähätel-
lä tai piilotella oman seuransa toi-
mintaa, vaan kertoa siitä ylpeydel-
lä. Kertoa, millaiseen paikallisyhtei-
söön ja sitä kautta myös valtakun-
nalliseen yhteiseen liikkeeseen nuo-
risoseurassa liittyy. Meitä on paljon 
ja teemme valtavan paljon hyvää.  

Tässä ajassa yhteisöllisyyden tarve 
on korostunut, kun emme ole voi-
neet kokoontua yhteen. Siksi yhtei-

söllisyyden kokemuksen synnyttämi-
sen eteen voi joutua tekemään vä-
hän enemmän töitä. 140-vuotiskak-
kukahvit on yksi hyvä tapa aloittaa 
ja käynnistellä toimintaa hiljaiselon 
jälkeen. Toivonkin, että kaikki liityt-
te mukaan kesäkuussa synttäreiden 
järjestämiseen, miten ikinä se teidän 
seurassanne onkaan mahdollista!  

Karoliina Hursti 
toiminnanohjaaja 

Nuorisoseurat Lounais-Suomi 

Pääkirjoitus
Yhteisöllisyyttä kakkukahveilla

Lyhyesti

SISÄLTÖ

Aluefoorumi siirtyy syksylle, vuoden palkitut 
julkistetaan Seurakahveilla 19.5. 

Nuorisoseurat Lounais-Suomi palkitsee ansioituneita Nuo-
risoseuroja ja nuorisoseuralaisia vuosittain.   

Nimityksiä varten kerätään seurojen jäseniltä ehdotuk-
sia, joista aluevaltuusto Louste valitsee nimitysten saajat. 
Tunnustukset oli tarkoitus julkistaa kevään Aluefoorumin 
yhteydessä, mutta toukokuulle suunniteltu Aluefoorumi 
on päätetty siirtää koronatilanteen vuoksi syksylle. Täs-
tä syystä julkistamme tämän vuoden palkitut virtuaalisil-
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la seurakahveilla ke 19.5. Tule mukaan kuulemaan vuo-
den nimitykset ja vaihtamaan kuulumisia alueen seura-
toimijoiden kanssa! 

Virtuaaliset seurakahvit ke 19.5. klo 17.30-18.30 Team-
sissa. Kahveille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, mu-
kaan pääset Nuorisoseurat Lounais-Suomen nettisivujen 
etusivulta löytyvästä linkistä. 

Virtuaalinen Ramppikuume 23.-25.4.2021 

Ramppikuume – Valtakunnalliset Nuorisoteatteripäivät 
järjestetään huhtikuun lopussa virtuaalisena festivaalina. 
Tapahtuma tarjoaa työpajoja, esityskatselmuksen sekä 
muuta oheisohjelmaa.  

Tapahtuma alkaa perjantaina 23.4. keskustelutilaisuu-
della, jossa nuorilla on mahdollisuus kysyä kysymyksiä 
näyttelijä Martti Suosalolta. Osallistava tilaisuus antaa ai-
nutlaatuisen mahdollisuuden kuulla kokemuksia teatte-
rin tekemisestä eturivin näyttelijältä ja konkarilta.  

Virtuaalisessa tapahtumassa on tarjolla kolme etätyö-
pajaa, joiden aiheina ovat lavarunous, vahva ja vaikut-
tava ääni sekä vaihtoehtoisten tarinoiden paja. Pajat 
ovat lauantaiaamupäivällä ja niihin on ennakkoilmoit-
tautuminen 16.4. asti.  

Virtuaalisen Ramppikuumeen esityskatselmuksen muo-
dostaa viisi nuorisoteatteriesitystä, jotka valittiin mukaan 

katselmushaun kautta. Esitykset nähdään verkkoalustal-
la lauantain ja sunnuntain aikana. Yleisöllä on esitysten 
jälkeen mahdollisuus osallistua löylytyksiin, joissa esiintynyt 
ryhmä vastailee yleisön kysymyksiin ja kommentteihin.  

Katselmusesityksiä katsoo ja antaa palautetta am-
mattilaisista muodostuva raati, joka jakaa myös Ramp-
pikuume-kiertopalkinnon ja stipendejä. Raadin muodos-
tavat näyttelijä-käsikirjoittaja-ohjaaja Annu Valonen, te-
atteriohjaaja, kirjailija ja näytelmäkirjailija Elina Kilkku ja 
kulttuurin moniottelija Timo Metsäjoki. 

Tapahtumaan osallistuminen on ilmaista ja avointa. 
Ramppikuumeen ohjelma ja osallistumislinkit sekä ohjeet 
osallistumiseen päivitetään osoitteeseen:
www.ramppikuume.net 



tulan johtokuntaan. Tämän jälkeen Arvela on ollut mo-
nenlaisissa luottamustehtävissä paikallisesti, alueellisesti 
ja valtakunnallisesti. Hän on toiminut muun muassa Ka-
levan Nuorten Liiton edustajistossa ja hallituksen jäsene-
nä sekä Suomen Nuorisoseurojen valtuutettuna. Sata-
kunnan Nuorisoseurojen Liiton toiminnanjohtajana Arve-
la aloitti vuonna 1992. Alkuperäinen yhdeksän kuukau-
den mittainen vanhempainvapaan sijaisuus kesti lopul-
ta 19 vuotta.  

Nuorisoseuratoiminnasta tuli Arvelalle enemmän kuin 
vain työ, voisi sanoa, että jopa elämäntapa. Töiden 

Juttelen Simo Arvelan kanssa puhelimessa. Olen kuullut 
jo monta kiinnostavaa tarinaa nuorisoseuratoiminnasta 
ja hyvin pohdittuja ajatuksia nuorisoseuraliikkeestä. Sel-
keästi tässä on vasta mikrotason pintaraapaisu teemas-
ta. Simo Arvela on ollut mukana nuorisoseuratoiminnas-
sa tavalla tai toisella noin 45 vuoden ajan ja on tänä 
vuonna saanut kultaisen ansiomerkin, joka myönnetään 
aivan erityisistä järjestöllisistä ansioista.  

Hän aloitti teatteriharrastuksen kotiseurassaan Nihat-
tulassa kuusivuotiaana. Teatteriharrastus jatkui ja aktiivi-
nen nuorisoseuralainen tuli myöhemmin valituksi Nihat-

Raumalaiselle

Simo Arvelalle
myönnettiin juhlavuoden ensimmäinen

kultainen ansiomerkki

kautta hän tutustui uusiin ihmisiin, joista muodostui ystä-
vyyssuhteita, myös puoliso ja myöhemmin omat lapset 
olivat mukana nuorisoseuratoiminnassa. Arvela kertoo-
kin, että parasta nuorisoseuratoiminnassa ovat sen kaut-
ta syntyneet elämän mittaiset ihmissuhteet: ”Olen saa-
nut tuttuja ja ystäviä ihan joka puolelta Suomea, se on 
kaikkein suurin rikkaus, jonka olen nöyränä saanut ottaa 
vastaan.”  

Arvela on nähnyt nuorisoseuraliikkeen muovautuvan 
vuosien ja toimijoiden vaihtuessa ja tuntee hyvin myös 
liikkeen historian. Kulttuurinen nuorisotyö on Arvelan mie-
lestä hyvä jatkumo alun perin kansansivistystyötä teh-
neelle liikkeelle. Nyt koronan myötä kaikki yhteisöllinen 
harrastus- ja järjestötoiminta on uuden edessä. ”Mitä 
tapahtuu, kun vapautuminen rajoituksista tulee, lähte-
vätkö ihmiset enää mukaan toimintaan, kun hyvä teke-
misen fiilis on jäänyt taka-alalle eristäytymisen aikana”, 
Arvela pohtii.  Hän toivookin, että koko Nuorisoseurali-
ikkeessä löydettäisiin jokin idea, joku yhteinen iso juttu, 
jota alettaisiin yhdessä toteuttaa heti rajoitusten purka-
misen jälkeen. ”Epäilen, että järjestön täytyy nyt tutkia 
historiaansa ja miettiä, miten aiemmin on menty kentäl-
le ja jalkauduttu. Nykyään tähän on hyvänä lisävälinee-
nä esimerkiksi sosiaalinen media”, Arvela toteaa. ”Hen-
kilökohtainen kontakti ihmiseen on kuitenkin erittäin tär-
keä”, hän lisää. 

Keskustelua Simo Arvelan kanssa voisi jatkaa pitkään. 
On mahtavaa kuunnella ihmistä, joka tuntee asiansa hy-
vin ja on tutustunut laajalti aiheen moniin puoliin. Tiedus-
telen lopuksi Arvelan tulevaisuuden suunnitelmia Nuo-
risoseuroissa. ”Aion ainakin jonkun aikaa olla Nihattu-
lan toiminnassa mukana, mutta valtakunnan juttuihin en 
aio enää sekaantua”, toteaa Arvela. Hän haluaa teh-
dä valtakunnan tasolla tilaa nuoremmille. Tapahtumiin 
Arvela haluaa jatkossakin osallistua. Hän on ollut aikoi-
naan mukana perustamassa Ramppikuume-tapahtu-
maa ja onkin saanut Ramppikuumeeseen ansaitusti ikui-
sen kutsuvieraan statuksen. Myös Arvelan lapset odotta-
vat Ramppikuumetta ja talkoohommia tapahtumassa. 
”Järjestötoiminta on kokemuspohjaista”, toteaa Arvela. 
Lopuksi visioimme vielä koronan jälkeistä iltamaa, jossa 
nuorisoseurakonkarit kokoontuisivat saman pöydän ää-
reen muistelemaan vanhoja. Juttua ja naurua kuulem-
ma riittäisi, enkä epäile tätä hetkeäkään.  

Teksti: Tiina Koskinen



Kalkkareitten Kulttuurikeikan järjestävinä seuroina oli-
vat tänä vuonna Porin Nuorisoseura ja Ulvilan Nuoriso-
seura.

Kalkkareitten yleisöäänestyksen voittoon 
Nysän ilmaisutaidon kerho
Kalkkareitten Kulttuurikeikan yleisöäänestyksessä eniten 
ääniä keräsi Kuoreveden Nuorisoseura Nysän Ilmaisu-
taidon kerhon pienoisnäytelmä Kristan elämää. Näytel-
män on kirjoittanut ryhmän ohjaaja Inkeri Ojanen nuor-
ten omien ideoiden pohjalta. Ilmaisutaidon ryhmään 
kuuluu Anni Hietala, Emma Järvinen ja Miina Rouhiai-
nen. Tässä ryhmän mietteitä näytelmän tekemisestä: 

Tänä vuonna rajoitukset tiukentuivat juuri tapahtu-
man kynnyksellä niin, että moni ilmoittautuneista seu-
roista joutui perumaan osallistumisensa suunniteltuun 
stream-tapahtumaan, koska ei voinut kokoontua ku-
vaamaan omaa esitystään ryhmänsä kanssa. Tiukko-
jen rajoitusten vuoksi järjestimme Kalkkarit tänä vuon-
na verkossa niin, että osallistuneet katselmusteokset oli-
vat Nuorisoseurat Lounais-Suomen nettisivuilla nähtävillä 
kahden viikon ajan ja yleisö sai äänestää omaa suosik-
kiaan. Kaikki osallistujat saivat myös palautteen suullisesti 
ja kirjallisesti raatilaisilta etäyhteyksiä käyttäen.  

Kalkkareitten katselmukset keräsivät mukavasti katso-
jia ja yleisö äänesti ahkerasti. Palautetilaisuudet olivat 
onnistuneita ja harrastajat saivat hyviä vinkkejä osaavil-
ta raatilaisilta tukemaan omaa harjoittelua.  

Kalkkareitten Kulttuurikeikkaa
vietettiin etätapahtumana verkossa

Kalkkareitten Kulttuurikeikka on lasten ja nuorten taidetapahtuma, jossa Lounais-Suomen alueen har-
rastajat pääsevät esittelemään omaa osaamistaan ja saavat teoksistaan palautetta raatilaisilta. Kalk-
kareita vietetään perinteisesti maaliskuun loppupuolen viikonloppuna, koronapandemian vuoksi kah-
teen vuoteen perinteistä live-tapahtumaa ei ole ollut mahdollista järjestää. 

Miina Rouhiainen:
Kristan elämää tekeminen oli hauskaa, vaikka se vei-
kin koko hiihtoloman. Mun mielestä näytelmä saatiin hy-
vin valmiiksi verrattuna siihen määrään aikaa joka meil-
lä oli. Kuvausryhmä oli hyvä ja se oli kiva kun pystyi luot-
tamaan, että ne tietävät mitä tekevät. 
 
Emma Järvinen:
Kristan elämän tekeminen oli kivaa, vaikka se vei koko 
hiihtoloman, mutta se oli sen arvoista. Me saatiin nimit-
täin hieno näytelmä aikaan lyhyessä ajassa. Me saa-
tiin roolit kaksi viikkoa ennen kuvausta ja me harjoiteltiin 
monta tuntia päivässä, välillä pidettiin välipalataukoja. 
Se oli rankkaa ja väsyttävää, mutta jotenkin me vaan 
pystyttiin siihen. Lopulta monien rankkojen harkkojen jäl-
keen me saatiin se valmiiksi. 
 
Anni Hietala:
Näytelmä Kristan elämää oli hauska projekti, mutta se 
vaati enemmän työtä kuin mikään muu näytelmä. Ai-
kaa oli todella vähän ja meitä oli vain kolme mukana te-
kemässä. Ensin me harjoittelimme kahtena päivänä vii-
kossa, mutta kun koronarajoitukset tiukentuivat, harjoit-
telimme lähes joka päivä. Se oli raskasta ja uuvuttavaa, 
mutta halusimme tehdä näytelmän valmiiksi, vaikka se 
tarkoittikin sitä, että harjoittelimme koko hiihtoloman. 
Tosi hyvä kuvausryhmä helpotti asioita, koska ei tarvin-
nut ajatella niin paljon esimerkiksi sitä, että käytetäänkö 
ääntä tarpeeksi. 

Inkeri Ojanen:
Kuoreveden Nuorisoseuran toimintasuunnitelmassa tälle 
vuodelle oli suunniteltu osallistumismatka Ulvilaan Nuo-
risoseurojen jokavuotiseen tapatumaan Kulttuurikeik-
kaan. Olimme muutamana edellisenä vuonna olleet 

paikan päällä 10 nuoren porukalla ja tapahtuma oli to-
dettu upeaksi kokemukseksi. Nysällä on kokoontunut Il-
maisutaidon kerho ohjauksessani kahdeksan vuotta yh-
teen menoon. Niin nytkin ajatuksissamme olimme me-
nossa Kulttuurikeikkaan odottavin mielin osallistumaan 
eri lajeihin! Olimme lukeneet viime vuoden puolella nuo-
risonäytelmää, joka oli hyvä, mutta se oli liian pitkä teks-
ti sovitettavaksi 20 minuuttiin. Helmikuun alussa tehtiin 
päätös kerhossa, että uusi teksti ja suomalaiset nimet ja 
aihe! Katseet kääntyivät ohjaajaan. Niin sitten Inkeri kir-
joitti ”Kristan elämää” pienoisnäytelmän viikonloppuna. 
Tekstiä täydennettiin vielä harjoituksissa. Kun on hyvä 
työryhmä, voidaan avoimesti keskustella. Ja ryhmässä 
tekemisen into ja halu. Kaikki, lavastus, puvustus, tarpeis-
tot, valaistus, kuvaus, tukevat näyttelijän esitystä ja tari-
naa. Ne suunniteltiin ja tehtiin ryhmätyönä itse! Periaat-
teella kun sinä tuet minua ja minä tuen sinua niin onnis-
tumme yhdessä! 

”Kristan elämää” näytelmää harjoiteltiin yhdeksänä päi-
vänä yhteensä reilut 30 tuntia. Tyttöjen hiihtoloma osui 
juuri sopivasti, niin että saimme harjoitella useampia tun-
teja kerrallaan.  Ravinnosta huolehti Annin äiti Minna 
Hietala, suurkiitokset huolenpidostamme hänelle.  

Näyttelijätytöt: Anni, Emma ja Miina, te teitte merkityk-
selliseksi harjoitusajan tavoitteen saada esitys kuvattu-
na Kulttuurikeikkaan. Kiitos Roylle kuvausasiantuntijana. 
Hieno kiitos työllemme oli, että se äänestettiin suosituim-
maksi esitykseksi Kulttuurikeikassa.  

Kiitokset kaikille nuorisoseuraystävillemme! Nuorisoseurat 
antavat meille mahdollisuuksia! 

Nysän ilmaisutaidon
ryhmä vasemmalta
Anni Hietala, Emma Järvinen 
ja Miina Rouhiainen
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soida. Koko loppuviikon innostuneet vanhemmat soitte-
livat minulle kysyen ”onkohan siellä teatterikerhossa vie-
lä tilaa?” 

Uskoakseni ihmiset olivat niin tohkeissaan uudesta ker-
hosta siksi, että tauko tavanomaisista asioista kuten ilta-
päiväkerhoista sai ihmiset arvostamaan niitä enemmän. 
Mielestäni kaikki tilanteet, vaikka kuinka inhottavat-
kin, tuovat uusia näkökulmia mukanaan. Ilman tuoret-
ta perspektiiviä en usko, että olisin saanut tarpeeksi osal-
listujia kerhoon täyttämään kaksi ryhmää. Tuskin ryhmä-
ni olisi muuttunut niin tiiviiksi, toimivaksi porukaksi näin ly-
hyessä ajassa. En tiedä olisinko edes hakenut kerho-oh-
jaajan työhön tai oppinut rakastamaan sitä, jos en tietäi-
si millaista on olla siitä erossa.  

Nuorisoseuroilla työskennellessäni olen ymmärtänyt, 
kuinka tärkeä oikea perspektiivi on. Lapsen voi nähdä it-
sestä täysin vieraana olentona, tai sitten itsensä vertaise-
na ihmisenä. Työpäivän voi nähdä mahdollisuutena an-
saita rahaa tai ihanana harrastuksena. Tauolle siirtymi-

Uutta näkökulmaa
teatteriryhmän ohjaamiseen

ja pari
muutakin
mietettä 

Minä
kerhon-

vetäjänä,

Morjes, mun nimi on Altti. Minä olen Tampereella asuva 
lukio-opiskelija, joka rakastaa teatteria kaikissa sen muo-
doissa. Juuri tämä rakkaus teatteria kohtaan saattoi mi-
nut Nuorisoseurojen toiminnan pariin, kun aloitin Sällit 
teatteriryhmässä vuoden 2018 syksyllä. Tämän myötä ja 
toiminnan laajuuden huomatessani aloin saada mah-
dollisuuksia, joista en olisi uskaltanut edes unelmoida 
pari vuotta sitten. Yksi näistä mahdollisuuksista on ”Luo-
va-Lava” iltapäiväkerhon vetäminen. 

Aloin vetämään iltapäiväkerhoa nyt tämän vuo-
den alussa alakoulun 3- ja 4 -luokkalaisille. Alun esittäy-
tymisen ja tutustumisen jälkeen homma lähti hyvin kul-
kemaan ja lapset olivat tohkeissaan leikeistä, joita olin 
miettinyt improvisaatio ja tunneilmaisu harjoitteiden 
pohjalta. Kaikkien hauskanpito on tärkeää, ja koen että 
teatteri harrastusympäristönä mahdollistaa oman toi-
minnan ja tunneilmaisun parantamista myös arjessa. 
Kerhossa moka on lahja, ja aplodit saa aina pyytämällä. 

Vallitsevan tilanteen vuoksi kerhotoiminta on valitetta-
vasti keskeytynyt, ja ylipäätään vaikuttanut negatiivises-
ti kaikkeen harrastus- ja kulttuuritoimintaan. Tämä herät-
tää monenlaisia tunteita ja välillä on vaikea olla vaipu-
matta toivottomuuteen. Toivoa kuitenkin on, ja kun to-
dellisuus näyttää liian harmaalta voi onneksi nostaa näy-
telmätekstin käteen ja uppoutua taiteen maailmaan. 

Kerhon vetäminen on antanut minulle paljon oppimis-
kokemuksia ja oivalluksia teatterista taiteenmuotona ja 
ihmisten välisenä toimintana. Tulevaisuudessa minua kiin-
nostaakin hakeutua toimimaan teatteritaiteen ammatti-
laisena, ja mahdollisesti pedagogina. Toivon kaikille mu-
kavaa kesää, ja suosittelen aivan jokaista käymään teat-
terissa, kunhan maailmantilanne sen taas sallii. 

Kirjoittanut Altti Kiuru
Luova-lava iltapäiväteatterikerhonvetäjä

ja teatterinharrastaja

En koskaan pitänyt teatterista, ennen kuin tipahdin sen 
keskelle vuonna 2019. Ystäväni suositteli minulle teatteri-
ryhmää nimeltään ”Sällit”. Kummallisesta nimestä huo-
limatta päätin kokeilla. Lyhyessä virsi kaunis: se muut-
ti elämäni. En tarkoita sitä, että olisin kokenut jonkinlai-
sen hengellisen valaistumisen. Muutos oli hyvinkin konk-
reettinen. Kahdessa vuodessa olen siirtynyt uudesta Säl-
listä Sottiisi Fun Clubin puheenjohtajaksi ja Linnainmaan 
”Luova Lava” -kerhon vetäjäksi.  

Aikamoiset kaksi vuotta ovathan nämä olleet. Syk-
syllä 2020, kun tehtäväkseni tuli mainostaa uutta alhai-
sen kynnyksen teatterikerhoa Linnainmaan alakoululla, 
oli juuri alettu toipumaan globaalista pandemiasta. Oli 
ihan järkevää olettaa, ettei osallistujamäärä tulisi ole-
maan kovinkaan suuri, sillä kevään pelot olivat monilla 
yhä tuoreena mielessä. Kuitenkin päinvastainen tapah-
tui, kun yli 40 lasta tuli ensimmäiselle kerralle. Siinä mi-
nunlaiseni keltanokan ensimmäisen työpäivän valmiste-
lut eivät auttaneet pätkääkään, ja täytyi vain improvi-

sen voi nähdä raskaana taakkana tai mahdollisuutena 
arvioida uudelleen mitä arvostaa elämässään. 

Keväällä toista ryhmää alkoi vetämään samainen ys-
tävä, joka Sällejä minulle suosittelikin. Lapset nimesivät 
ryhmäni hellyydellä ”Luovaksi Lääväksi” ja aloitimme en-
sinäytelmämme ”Menikö tunteisiin?” rakentamisen. Sen 
jälkeen on ollut paljon taukoja ja jää nähtäväksi mitä 
näytelmällemme käy. Totta kai se harmittaa, mutta veik-
kaan tämänkin loppujen lopuksi tarjoavan uuden näkö-
kulman teatterin tekemiseen.  

Rehellisesti sanottuna, olen yhäkin teatterista hämillä-
ni. En tiedä teoriasta pintaraapaisua enempää, en osaa 
kertoa ulkopuoliselle prosessiani tai edes selittää mitä 
teen. Kuitenkin osaan luoda ryhmiä, ja siihen minä kes-
kitynkin. Kun onnistuu tekemään ryhmästä eheän, yhte-
näisen ja mukavan, kaikki muu tulee luonnostaan. Kun 
kerhosta tulee paikka, jossa kaikki pääsevät olemaan 
juuri sellaisia kuin haluavat olla, sietääkin tuntea ylpeyt-
tä. Kun pääsee näinkin vaikeana aikana tekemään ih-
misiä onnelliseksi, ei se tunnu työltä ollenkaan. 

Kirjoittanut Aleksi Moisio,
”Luovan Läävän” kerho-ohjaaja ja teatteriharrastaja 
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Valtakunnallista Nuorisoseurapäivää vietettiin etäta-
pahtumana maaliskuun lopulla, tilaisuudessa julkistettiin 
myös kuluvan vuoden Suomen Nuorisoseurojen tunnus-
tukset. Vuoden Nuorisoseuralaiseksi valittiin Taina Sal-
minen Koskelta. Vuoden Nuorisoseuralaiseksi valitaan 
henkilö, jonka panos on paikallisella, maakunnallisella 
tai valtakunnallisella tasolla tärkeää. Tainan pitkän nuo-
risoseurapolun aikana nämä kriteerit ovat täyttyneet 
kaikilta osin. Palkitsemisperusteluissa Tainan työn mer-
kitys koko seudulle tulee upeasti esiin: ”Hän on omalla 
nuorisoseuratoiminnallaan vaikuttanut positiivisesti sato-
jen koskelaisten elämään. Taina on Kosken Tl. seuran in-
noittava ja inspiroiva roolimalli. Suurelta osin juuri hänen 
ansiotaan on, että seura on niin elinvoimainen, avoin ja 
kehittyvä”. 

”Oikeastaan olen koko elämässäni omistautunut nuo-
risoseuratoiminnalle”, kertoo Taina. Tämä näkyy ja kuu-
luu hänen pitkässä ja runsaassa nuorisoseurapolussaan. 
Alun perin hän on tullut mukaan nuorisoseuratoimintaan 
lapsena kansantanssiharrastuksen kautta. Taina muiste-
lee, että heidän kansankoulun opettajansa oli koulus-
sa kertonut illalla olevista tanhuharjoituksista. Lapset oli-
vat ajatelleet, että harjoituksiin on pakko mennä ja niin 
koko luokka oli ollut illalla paikalla. Myöhemmin opetta-
ja oli selventänyt, että harrastus ei kuulu koulutehtäviin, 
mutta moni oppilaista ehti jo innostua tanssista. Tainalla 
kansantanssiharrastus on jatkunut siitä eteenpäin sekä 
omana harrastuksena että kansantanssiryhmien ohjaa-
jan ja koreografin roolissa.  

Hyviä ja tärkeitä muistoja kansantanssitoiminnasta on 
syntynyt myös reissuilta, joissa Taina on ollut ryhmiensä 
kanssa. Reissujen jälkeen lasten vanhemmat ovat kiitel-
leet Tainaa, että hän on järjestänyt sellaisen mahdol-
lisuuden lapsille. Taina puolestaan kertoo kiitelleensä 
vanhempia, että he ovat luottaneet häneen ja hän on 
saanut mahdollisuuden lähteä matkalle lasten kanssa.  

Kansantanssitoiminnan lisäksi Taina on toiminut Nuo-
risoseurojen luottamustehtävissä niin paikallisesti, alu-
eellisesti kuin valtakunnallisestikin. Tällä hetkellä Taina 
on Suomen Nuorisoseurojen valtuustossa ja toimii myös 

Vuoden Nuorisoseuralaiseksi valittiin

Taina Salminen
Kosken TL Nuorisoseurasta

aktiivisesti Lounais-Suomen alueen valtuutettujen Lous-
te-ryhmässä. Myös monenkirjavat talkootehtävät puffe-
tin pyörittämisestä remonttihommiin ovat tulleet vuosien 
varrella tutuiksi. Jo yläasteikäisenä Taina on ollut kunnos-
tamassa Kosken Nuorisoseurantalon alakertaa disco-
käyttöön. ”Koskella nuorten ideat on aina otettu avoi-
mesti vastaan ja heihin on luotettu. Se on kannustanut 
toimintaan”, Taina kertoo.  

Toiminnan avoimuus ja yhteisön tarpeisiin vastaami-
nen ovat Tainan mielestä tärkeässä roolissa vireän Nuo-
risoseuratoiminnan jatkumisen kannalta. ”Erilaisten har-
rastusryhmien toimiminen on tärkeää myös siinä mieles-
sä, että usein uudet aktiiviset seuratoimijat löytyvät ni-
menomaan harrastusryhmistä”, Taina pohtii. ”Kannat-
taa pyrkiä siihen, että johtokunnassa olisi mukana uusia 
ja jo pidempään toimineita ja muistuttaa siitä, että aina 
saa kysyä, yksin ei tarvitse pärjätä”, Taina jatkaa. 

Taina on kertonut omassa seurassaan, että hän ei jat-
ka enää kansantanssiohjaajana kevään -22 jälkeen. Sil-
loin hänelle tulee huimat 40 vuotta täyteen ohjaustyötä. 
Valtuustopaikan Taina toivoo pystyvänsä luovuttamaan 
jollekin nuoremmalle tämän kauden jälkeen. Nuoriso-
seuroissa toimimista Taina ei aio kuitenkaan jättää, oma 
tanssiharrastus m:t-ryhmässä jatkuu ja hän voisi nähdä it-
sensä tulevaisuudessa työskentelemässä esimerkiksi eri-
laisissa työryhmissä.  

Parasta Nuorisoseuratoiminnassa Tainan mielestä on 
yhteisöllisyys: ”Kaiken ikäisille on tilaa toimia ja tehdä yh-
dessä asioita ja saa olla sellainen kuin on, Nuorisoseurat 
on ylisukupolvinen perhe.” ”Pidetään tekeminen mielek-
käänä, niin tekemisen riemu säilyy tässä järjestössä”, to-
teaa Vuoden Nuorisoseuralainen.  

Teksti: Tiina Koskinen 

Ulvilan Nuorisoseura toimii Ulvilassa tarjoten toimintaa 
ulvilalaisille sekä ympäristöpaikkakuntalaisille. Seuran 
toiminnassa käynnistyi tänä vuonna 115. toimintakau-
si, seura on perustettu 1906 ja oma seurantalo valmis-
tui elokuussa 1913. Talo on seuran keskeinen toiminta-
paikka ja senrakentaminen rahoitettiin paikallisilta ta-
lollisilta otetuilla lainoilla ja tehtiin pääasiassa talkoovoi-
min.Talon tontin seura on lunastanut omakseen 1919. Vii-
meisimmät, isommat kohennusremontit taloon on tehty 
1980-luvulla ja 2010-luvulla. Remontteja on rahoitettu 
myymällä tonttimaata, pankkilainalla sekä hankerahoi-
tuksella. Ulvila tunnetaan pesäpallokaupunkina ja pesä-
pallokenttä sijaitsee aivan seurantalon vieressä, tontilla, 
jonka seura myi Ulvilan kunnalle 1980-luvulla. Aiemmin 
tuolla tontilla sijaitsi yleisurheilukenttä, josta nuorisoseu-
ra piti huolta.

Viime vuosikymmeninä seura on tarjonnut tanssipai-
notteista toimintaa, mutta aloitusvuosina toiminta sisälsi 
teatteria, voimistelua, urheiluaja iltamia. Viimeisinä vuo-

M:t-ryhmän kanssa Cannesissa 2019.Kuvaaja Johanna Kivikallio

sina tarjolla on ollut TeTe-musiikkiliikuntaa, kansantans-
sia, Luova Lava -tanssikerhoja, seuratanssia, FolkJam 
-musiikkiliikuntaa ja Mindfulness:ia. Luova Lava -päivälei-
ri on järjestetty muutaman kerran ja ensi kesäksikin lei-
ri on suunnitteilla. Viime kesänä järjestettiin kansallispu-
kutuuletus -tapahtuma Kokemäenjoen rannalla. Talo 
on myös muiden ulvilalaisten yhdistysten ja pienryhmien 
käytössä, Porin seudun kansalaisopisto sekä Ulvilan kou-
lut ja päiväkodit käyttävät tiloja myös. Talolla järjeste-
tään tansseja, häitä, syntymäpäiviä ja muutaman ker-
ran vuodessa käy huutokauppiaita ja tuotemyyjiä. Seu-
ralla on pieni pukuvarasto, jonka arvokkaimmat puvut 
ovat aikoinaan lahjoituksen turvin hankituista materiaa-
leista talkoilla valmistetut Suur-Ulvilan kansallispuvut. Ulvi-
lassa ja Satakunnassa laajemminkin nuorisoseuratoimin-
ta on jostain syystä haasteellista, uusia harrastajia ja jä-
seniä on vaikea tavoittaa ja saada mukaan toimintaan. 

Kuvat ja teksti: Katariina Molkkari

Ulvilan Nuorisoseura

Ulvilan Nuorisoseurantalo

Luova lava -leiri Lapsia tanssimassa Ulvilan Ns-talolla
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Tapahtumakalenteri

HUHTIKUU 
23.–25.4.    Virtuaalinen Ramppikuume               Verkossa 

24.4.   Diginä vai tykönä? - Kansantanssin kääntöpiiri            Verkossa 

TOUKOKUU   
11.5.  Luova lava -ohjaajatapaaminen              Teams 

11.5.   Ohjaajien olohuone: Teostoluvat harrastustoiminnassa            Teams

19.5.   Lounais-Suomen seurakahvit              Teams 

21.–22.5. Nuori Kulttuuri Digifestival Pori 2021             Pori, verkossa 

24.5.   Ohjaajien olohuone: Kuinka helpottaa lapsen esiintymisjännitystä?       Teams

KESÄKUU  
12.6.   Kalenat - Synttärijuhlakonsertti              Verkossa 

24.6.    Nuorisoseuraliikkeen 140-vuotiskakkukahvit              Ympäri maata 

Aluesanomat 
– Nuorisoseurat Lounais-Suomen sähköinen jäsenlehti

Julkaisuaikataulu 
Aluesanomat 2/2021 ilmestyy viikolla 35,
aineistot viikolla 33. 
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 Hursti ja Tiina Koskinen

Taitto
Sini-Kadrin Muru-Litaiff Padilha

Kannen kuva
Tuhatjalkainen menossa suurille kakkukahveille.
Tekijä Lenni Eloranta
Työllä osallistuttu Kalkkareitten Kulttuurikeikalle


