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Minun puheenjohtajakauteni on tullut nyt päätökseen 
ja olenkin tehnyt viime viikot luopumistyötä tästä hie-
nosta pestistä.  

Palasin ajatuksissani 2000-luvun alkuvuosille, josta 
oma nuorisoseuralaisuuden vaikuttamispolku on al-
kanut. Meillä oli siihen aikaan itsenäiset keskusseu-
rat ja meidän kolmen maakunnan, Varsinais-Suomen, 
Satakunnan ja Hämeen, yhteistyö oli tiivistä ja sään-
nöllistä. Ainakin kerran vuodessa kokoonnuimme yh-
teen johtokuntien ja työntekijöiden voimin suunnit-
telemaan tulevaa toimintaa ja yhteisiä hankkeita. 
Yhdistimme voimamme, koska se oli antoisaa ja jär-
kevää. Toimintatapa oli toki ollut käytössä pitkään, 
kauan ennen minun mukaantuloani. Olen iloinen, että 
tämä hyväksi havaittu linja on jatkunut ja yhteistyöm-
me on jopa jouhevampaa ja suurempaa kuin mitä se 
on koskaan ollut. Siitä kiitos meidän upeille luottareil-
lemme ja mahtaville työntekijöillemme, jotka mah-
dollistavat Lounais-Suomen alueen ja Lousteen liekin 
roihuamisen. 

Oma polkuni alkoi 2000-luvulla, kun pääsin mu-
kaan oman maakuntani toimintaan. Silloin jo tuskail-
tiin mistä saamme uusia johtokuntalaisia ja eritoten 
nuoria. Toinen tuskastuksen aihe oli jäsenmaksut ja 
jäsenpalvelut. Niiden välisen suhteen hahmottaminen 
on ollut välillä haastavaa ja on sitä edelleen. Kysymys 
monen valtuutetun ja jäsenen suulla oli silloin ja on 
edelleen ”Mitä minä sillä rahalla saan?”.  

Tällä hetkellä mielestäni tilanne on erinomainen, 
jäsenpalveluja saavat niin paikallisseurat kuin myös 
henkilöt. Harvoin me enää keskustelemme tässä yh-
teydessä jäsenen velvollisuuksista. Mitä ne ovat? 
Harvat puheenvuorot ja ajattelutapamme liittyvät sii-
hen, että meillä on jäsenenä myös velvollisuus yhtei-
söämme kohtaan. Tärkein velvollisuutemme on kas-
vaa ihmisinä ja näin aikuisena koen, että meidän 
vastuullamme on eritoten lasten ja nuorten tukemi-
nen heidän nuorisoseurapoluillaan.  

Koen tärkeäksi, että me luomme ympärillemme tur-
vallisen, kannustavan ja innostavan ilmapiirin, jossa 
lasten ja nuorten on mielekästä kasvaa vastuullisiksi 
aikuisiksi. Tämä on myös meidän perintömme. Jotta 
voimme luoda nämä puitteet, taloutemme on oltava 

kunnossa. Jäsenmaksukertymät auttavat tässä niin 
paikallista seuraa kuin koko isoa nuorisoseuraverkos-
toamme. Minä maksan mielelläni oman seurani jä-
senmaksun ja varmistan sillä, että minun tanhukerho-
laiseni, meidän teatterikerholaisemme ja kymmenet 
tuhannet muut lapset ja nuoret saavat kautta Suomen 
laadukkaita harrastuksia, tapahtumia ja mahdollisuu-
den kasvaa vastuulliseksi aikuiseksi. Jäsenmaksun 
maksaminen on vähintä mitä voin tehdä. 

Itse olen äärimmäisen kiitollinen omalle kotiseural-
leni, Kosken Tl Nuorisoseuralle, jossa minun nuoruu-
teni hetkillä vallitsi ajatus, että ”kyllä se niin on, että 
meidän aikuisten tehtävä on tuoda rahaa seuralle, jot-
ta lapset voivat harrastaa”.  

Kannustankin nyt jokaista nuorisoseuralaista poh-
timaan, miten voi edistää oman seuran hyvinvointia, 
miten jokainen voi vaikuttaa siihen, että seuran talous 
on vakaalla pohjalla ja minkälaisen perinnön itse ku-
kin jättää jälkeensä.  

 Ragni Reichardt 
Suomen Nuorisoseurojen hallituksen puheenjohtaja 

Kosken TL Ns. jäsen, tanhuohjaaja ja harrastaja

Tervehdys hyvä Lounais-Suomen 
nuorisoseuralainen!
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Suomen Nuorisoseurojen valtuusto kokoontui 26.-
27.11. Kokous oli hybridikokous eli osa osallistujista 
oli Mikkelissä, osa mukana Teamsin välityksellä.  

Valtuusto valitsi syyskokouksessaan Suomen 
Nuorisoseurojen uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle 
2023-2024 Elina Weckströmin, 43, Klaukkalasta. Hän 
on ollut mukana nuorisoseuratoiminnassa viisivuo-
tiaasta alkaen. Weckström on toiminut mm. kansan-
tanssin harrastajana sekä tanssi-, sirkus- ja Tempoa 
Tenaviin -ryhmien ohjaajana. Luottamustehtävissä 
hän on ollut monissa eri rooleissa kuten johtokunnan 
jäsenenä, ohjaajavastaavana, puheenjohtajana sekä 
valtuuston jäsenenä.  Weckström on myös työsken-
nellyt liitossa. Koulutukseltaan Weckström on var-
haiskasvatuksen opettaja ja kasvatustieteen tohtori. 
Tällä hetkellä hän työskentelee erikoistutkijana lapsi-
asiavaltuutetun toimistolla. 

Myös Suomen Nuorisoseurojen hallitukseen valittiin 
uusia jäseniä. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kau-
della 2023–24 valittiin Sanni Antinniemi Pertunmaan 
nuorisoseurasta, Hannu Harmaala Hollolan nuoriso-
seurasta, Joonas Autio Kortesjärven Ylikylän nuoriso- 
seurasta sekä Elli Myöhänen Siepakoista Rovanie- 
meltä sekä varajäseneksi Riikka Kumpulan Jutaring- 
istä Sodankylästä.  Valituista henkilöistä kaksi on alle 
29-vuotiaita.  

Hallituksessa jatkavat lisäksi vuonna 2023 varsinai-
sina jäseninä Maaria Koivula-Talkkari Ylihärmästä, 

Jyri Siimes Tampereelta, Elsa Weckström Klaukka-
lasta sekä Lauri Haltsonen Imatralta. Varajäsenenä 
jatkaa Taneli Arosara Joensuusta.  

Valtuuston kokous päätti myös toimintasuunnitel-
masta ja talousarviosta 2023 sekä jäsenmaksuista. 
Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen jäsenmak-
sujen korottamisesta eli jäsenmaksu on vuonna 2023 
14 € / jäsenseuran henkilöjäsen.  

Kokouksessa keskusteltiin myös jäsenistön osalli-
suuden lisäämisestä, lähestyvistä eduskuntavaaleis-
ta sekä yhteiskunnallisiin muutoksiin reagoimisesta.   

Kuulumisia syysvaltuustosta 

Elina Weckström Suomen 
Nuorisoseurojen uusi puheenjohtaja

Aluetoimiston uusi 
toiminnanohjaaja
Uudeksi toiminnanohjaajaksi Nuorisoseurat 
Lounais-Suomen alueelle on valittu Minna-
Reetta Kuusinen. Minna-Reetta on aloittanut 
työt joulukuussa, hän työskentelee pääosin 
Tampereen toimipisteellä, mutta on tavoitet-
tavissa Porin toimipisteeltä noin kaksi kertaa 
kuukaudessa.
Minna-Reetan yhteystiedot:
044 059 1913
minna-reetta.kuusinen@nuorisoseurat.fi.



Nuorisoseurat Lounais-Suomen aluetoimisto tuot-
taa lasten, nuorten ja aikuisten harrastustoimintaa 
Tampereella ja Porissa.  

Tampereella on jo useampia vuosia pyörinyt suo-
sittuja Tempoa Tenaviin –harrastusryhmiä. Tempoa 
Tenaviin –toiminnan ajatuksena on tarjota pienil-
le lapsille ja heidän kanssaan tuleville aikuisille mu-
kavaa tekemistä, iloa ja yhdessäoloa pienen lapsen 
ehdoilla. Tempoa Tenaviin on Nuorisoseurojen oma 
tuotemerkki. Nuorisoseurat kouluttavat vuosittain 
uusia Tempoa Tenaviin –ohjaajia ja hiljattain uusitut 
Tempo Tenaviin -materiaalit ovat kaikkien tilattavissa 
Nuorisoseurojen Puoti-verkkokaupassa.  

Useamman vuoden tauon jälkeen Tampereella 
käynnistyi kuluneena syksynä FolkJam-toiminta. 
FolkJam on tanssiliikuntamuoto, jossa liikemateri-
aali hyödyntää suomalaista tanssiperinnettä moni-
puolisesti. Korona-aikana virtuaaliset FolkJam-tunnit 
saivat suuren suosion ja Tampereellakin ryhmän 
käynnistymistä odotettiin. Ryhmä on pyörinyt nyt yh-
den kauden ja osallistujat ovat olleet innolla mukana 
harrastamassa!  

Lasten ja nuorten Luova lava -teatteri-ilmaisuryh-
miä pyörii sekä Porissa että Tampereella. Tampereen 
ryhmät ovat osana Tampereen Lupa liikkua Lupa har-

Aluetoimiston harrastustoimintaa

rastaa –toimintaa, jonka tarkoituksena on tarjota 
lapsille ja nuorille maksuttomia ja mieluisia harras-
tusmahdollisuuksia koulupäivän jälkeen. Luova lava 
-toiminta on Nuorisoseurojen esittävien taiteiden lei-
ri- ja harrastustoimintaa, jossa sisältönä on pääosin 
teatteri, tanssi ja musiikki. Osallistujien oma luovuus 
ja osallisuus ovat keskeistä toiminnassa. Luova lava 
on matalan kynnyksen taidetoimintaa – osallistujilla 
ei tarvitse olla aiempaa kokemusta taiteen harrasta-
misesta. Luova lava toimintaa voi järjestää jokainen 
nuorisoseura halutessaan. Luova lava –materiaaleja 
löytyy Nuorisoseurojen työkalupakista ja Luova lava 
–nettisivuilta.

Porin Luova lava –kerholaisia

Tampereen FolkJammaajia

Tampereen Luova lava
-ryhmäläisiä 3–4lk ja
ohjaaja Roope Keski-Korpela 

Tampereen Luova lava -ryhmäläisiä
7-9lk ja ohjaaja Aleksi Moisio
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Minua pyydettiin Nuorisoseurojen nuorten vaikuttajien 
Lounais-Suomen alueen mentorina kirjoittamaan pik-
ku pätkä Lounais-Suomen alueen Nuorten vaikuttajien 
tapaamisesta Tampereella 15.-16.10.2022. Suostuin. 
Olen siis Oiva Saukkosaari, luokanopettajaopiskeli-
ja Turusta, mutta elämänikäinen Tamperelaisuus ei 
lähde miehestä millään. Toimin mentorina Lounais-
Suomen alueelle ja viikonloppu Tampereella sekä ko-
tikaupungin että alueemme tapaamisen ansiosta oli 
oikein mieluisa.  

Meitä oli mukava joukko innokkaita ja keskustelevia 
nuoria, jotka myös (ymmärrykseni mukaan) pitivät vii-
konlopun annista. Ohjelmaan kuului lauantaina Nuori 
Kulttuuri Talksin esittelyä Johanna Hurmeen toimes-
ta etävälityksellä ja jo pienehkön esittelyn jälkeen 
alueemme nuoret innostuivat alustavasti toteutta-
maan tätä Nuori Kulttuuri festivaaleille Kuopioon ke-
väällä. Itsekin Talksia Porissa tuottaneena, tämä sai 
onnelliseksi. Katsotaan, millaisia keskustelutilaisuuk-
sia silloin saadaan aikaan.  

Sen jälkeen kävimme hieman läpi Suomen pää-
töksentekojärjestelmää ja sen koukeroita ja van-
ha mentorikin sai hieman terästystä tähän puoleen. 
Tamperetta rakastavana oli itselleni kunnia saada vie-
railulle Vasemmistoliiton Minna Minkkinen suoraan 
päätöksenteon ytimestä (Tampereen kaupunginval-
tuusto, Vasemmistoliiton 2. vpj., Pirkanmaan hyvin-

vointialueen aluevaltuutettu). Keskustelut Tampereen 
asioista, kaupunginvaltuustosta ja valtakunnallises-
takin päätöksenteosta olivat mielenkiintoisia ja sai-
vat asiaan mehukasta vuorovaikutusta nuorten ja 
Minkkisen välille. Kiitos vielä kerran siitä! Perjantaina 
ehdittiin vielä illallistamaan yhdessä ja viettämään il-
taohjelmaa Moyo-olotilassa.  

Sunnuntaina ohjelmassa oli ihmisoikeusjärjes-
tö Amnestyn vierailu. Tampereen Amnestystä meil-
le oli kertomasta alueryhmän koordinaattori Mira ja 
toinen ryhmän jäsen Antti-Pekka. Amnesty oli itsel-
le lähinnä nimenä tuttu, joten mielenkiintoista lisätie-
toa saatiin Amnestysta. Kiitos myös heille vierailusta! 
Ihan tapaamisemme lopuksi ehdittiin katsastamaan 
Nuorisoseurojen eduskuntavaalitavoitteita ja saa-
tiin laittaa omaa ajatusta kehiin uusien ehdotusten 
muodossa. Kotiin lähdettiin tämän jälkeen kukin eri 
suuntiin.  

Viikonlopusta jäi mentorillekin käteen paljon ja nuo-
rille vaikuttajille vielä enemmän. Suoraan yhteydessä 
nuoriimme en ole ollut, mutta kasvatustieteen tuleva 
ammattilainen huomasi inspiraation ja tyytyväisyyden 
osallistujien silmissä. Kaiken kaikkiaan antoisa viikko 
yhdessä Suomen parhaimmista kaupungeista!  

Oiva Saukkosaari
Nuorten vaikuttajien mentori

Nuoret vaikuttajat

Lounais-Suomen Nuoret vaikuttajat -ryhmäläisiä
Tampereen tapaamisessa
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Etno-popartisti Vilma Jää yhdistää vuosisatoja van-
hoja tarinoita elektroniseen musiikkiin. Kansanmu-
siikkia valtavirtaan vievän Jään musiikissa akustiset 
perinnesoittimet kanteleesta kampiliiraan sulautuvat 
synteettisesti tuotettuihin biitteihin suomalais-ugrilai-
sen lauluperinteen flirttaillessa pop-estetiikan kanssa.  

Modernin kansanmusiikin miehet Timo Rautiainen 
ja Ville Ojanen ovat tehneet pitkän uran kotimaisen 
musiikin parissa. Muusikoita yhdistää rakkaus perin-
teiseen kansanmusiikkiin, jota kumpikin on opiskellut 
sekä myös esittänyt tahoillaan. Muusikot julkaisevat 
yhteisalbumin tammikuussa juuri Folklandian 2023 
aikoihin.  

Folklandialla nähdään myös The Moontwins, joka 
on 22-Pistepirkko-yhtyeestä tutun PK Keräsen sekä 
artisti Leija Lautamajan duo. Lautamajan melodiat 
yhdistettynä Keräsen ainutlaatuiseen lauluääneen 
synnyttävät tunnelmallisia balladeja, pop-kappalei-
ta veikeästi sovitettuna ja yhdistettynä melankolisiin 
rock and roll -riffeihin.  

Ruotsalainen Northern Resonance on jousitrio, joka 
vie kuulijansa vaikuttavaan ja juhlalliseen äänimaail-
maan. Kolmen erilaisen viulun liitto on sykähdyttävä 
ja erikoinen, ja Northern Resonance kuvailee soin-

tinsa ydintä ylvääksi ja syväksi. Northern Resonance 
työstää parhaillaan uutta musiikkia heidän toiselle al-
bumilleen, joka äänitetään syksyllä 2022. 

Turkulainen Kansantanssiyhtye PRO on valit-
tu Pispalan Sottiisin Vuoden kansantanssiyhtyeeksi 
2022. PRO levittää kansanomaisen paritanssin iloa. 
PRO tahtoo nimityksen myötä nostaa esiin varsinais-
suomalaista kansantanssia ja rohkaista kaikkia heit-
täytymään mukaan tanssin maailmaan.  

Folklandia on ennennäkemätön ja riemukas 22h 
folk-tykitys. Musiikki- ja tanssikokoonpanojen run-
saan kattauksen lisäksi yleisöä viihdytetään kes-
kiyön Huutokatrillilla, joka kutsuu kaikki mukaan 
tanssimaan. Lauantaina kisataan myös Tikkuristin 
SM-kisoissa. Kisassa voittaja on se, joka pystyy pi-
simpään tanssimaan nopeutuvan musiikin tahdissa 
osumatta ristissä oleviin tikkuihin. 

Teksti: Elina Kaakinen

Folklandia kutsuu
tanssin ja musiikin pyörteeseen! 

Vilma Jää
Kuva: Mikko Malmivara

Kansanmusiikin ja kansantanssin suurtapahtuma Folklandia järjestetään 
seuraavan kerran Baltic Princessillä 13.–14.1.2023 jo 26. kerran. 
Ohjelmistossa nähdään kotimaisen ja pohjoismaisen folkin eturivin artisteja. 
Esiintyjiä nähdään yli sata kuudella esiintymislavalla.  

Tutustu Folklandian ohjelmistoon osoitteessa
folklandia.fi. 

Liput ovat myynnissä osoitteessa
ikaalistenmatkatoimisto.fi. 



Yliskulman metsässä asustaa vanha peikko. Hän on 
elellyt rauhassa kotimetsässään jo lähes sata vuotta. 
Ikä tuntui jo nivelissä ja muistikin teki joskus teppo-
set. Nyt peikko oli aivan poissa tolaltaan, koska ky-
län ihmiset olivat kuiskutelleet, että peikon kotikunta 
muutettaisiin kohta kaupungiksi. Ei kai hänen poluil-
lensa nyt tulla asfalttikoneella. 

Peikko päätti lähteä lomalle. Hän pakkasi mukaansa 
teltan, varapuvun, eväät ja vähän rahaa. Pitäisiköhän 
aarrearkun avainkin ottaa mukaan, pohti peikko. 
Seuraavana päivänä kello 12 hän suunnisti kohti aurin-
koa, etelään ne ihmisetkin lähtevät lomalle. Matkalla 
peikko näki kivoja hämähäkkejä ja ötökkäystäviä sekä 
vanhoja puita ja omituisia kasveja. Muutama kalliorin-
ne tuotti tuskaa, mutta sisulla niistäkin selvittiin. 

Seikkailu satumetsässä
Lieto-viikolla elokuussa 2022 

  Viimein peikko löysi teltalleen sopivan ja rauhalli-
sen paikan. Kuu kipusi taivaalle ja peikko nukahti si-
keään uneen matkan rasituksista uupuneena. Pöllö 
huhuili lähikuusessa ja kummasteli uutta asukasta. 
Mukavasti peikon loma vierähti eläinystävien parissa. 
Peikko rentoutui ja ruskettui. Nyt on aika palata omal-
le majalle. Kotimatka sujuikin ihmeen kevyesti. 

  Oi kuinka ihanaa on taas palata kotiin ja päästä 
nukkumaan omalle sammalvuoteelleen. Mutta mitä 
kummaa? 

Peikko ei löytänytkään aarrearkun avainta ja kaik-
ki kolikotkin olivat kadonneet. Ei hän niitä kaikkia ollut 
tuhlannut, koska sitä jätskikioskia ei löytynyt. Nyt pi-
tää kutsua ystävät apuun. Onneksi peikolla on paljon 
lapsiystäviä. He lupasivat auttaa vanhaa peikkoa ja 
lähteä etsimään leiripaikkaa. Avuksi päätettiin kutsua 
myös tekniikan ihmemies Tomi. Hänellä on joku lai-
te, joka piippaa, jos sammaleen alla on avain tai raha. 
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Lasten Halloween party järjestettiin 4.11. 
Illalla pimeän tullessa Liedon Nuorisoseu-
rantalolle kokoontui kolmisenkymmentä 
lasta erilaisissa teeman mukaisissa naa-
miaisasuissa. Lapset leikkivät ”Karkki ja 
Kepponen” -hengessä sekä nauttivat hur-
jista Halloween tarjoiluista. Paras asu 
palkittiin.

 Vihdoin lapset löysivät leiripaikan ja ryhtyivät työ-
hön Tomin avustuksella. Aina välillä jossain piippasi 
ja sammaleen alta paljastui pullon korkki, kolikko tai 
ruostunut avain. Aarrearkun avainta ei kuitenkaan löy-
tynyt. Mikä avuksi?

Asiaa pohdittiin yhteistuumin. Silloin peikko muis-
ti, että olikin ehkä antanut avaimen peikkoystävälleen 
säilytykseen. Lapset juoksivat kilpaa halki satumet-

sän ja löysivät peikon ystävän päiväunilta riippukei-
nusta. Siellähän se kadonnut avain oli esiliinan tas-
kussa. Peikko huokaisi helpotuksesta ja kiitti lapsia, 
jotka olivat auttaneet häntä. Lapset lupasivat tulla 
aina apuun, jos peikko olisi pulassa.   

 Terveisin Liedon Nuorisoseuran Metsämörrit

Liedon
Nuorisoseuran 
Halloween partyt  
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Kuvaaja: Markus Helminen
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Tasalan talviteatteri on vuodesta 2001 alkaen tuot-
tanut vuosittain jonkun klassikkomusikaalin tai lau-
lunäytelmän tammi-helmikuulla esitettäväksi.  Näin 
mentiin vuoteen 2020 asti, jolloin saimme Sound of 
Music -musikaalin vedettyä täysille katsomoille yh-
teensä 17 näytöstä.  Maaliskuussa rantautui sitten 
korona Suomeen ja rajoitukset tulivat kaikkialle.  Se ei 
meitä vielä hetkauttanut ja uskoimme kaiken olevan 
kesään mennessä ohi.  Suunnittelimme innolla seu-
raavaa produktiota, joksi valikoitui Kirkan elämästä 
kertova Hetki lyö -musikaali. 

Kesällä ja vielä elokuussakin näyttikin siltä, kun 
aloimme roolittamaan näytelmää ja harjoitukset pää-
sivät vähitellen alkuun, että voimme musikaalin esit-
tää tammi-helmikuussa 2021.  Joulukuun alussa 
kuitenkin korona taas roihahti ja oli pakko lopettaa 
harjoitukset ja luopua talven esityskaudesta.  Vielä ei 
asiaa haudattu, vaan edelleen olimme toiveikkaita ja 
uskoimme että vuodella siirto riittää.  Elokuussa 2021 
harjoitukset sitten jatkuivat, kunnes taas jouluviikol-
la suljettiin kaikki.  Mitenkään emme olisi näytelmää 

saaneet valmiiksi, koska harjoittelemaan olisi pääs-
syt vasta tammikuun lopulla.  Kysyimme näyttelijöi-
denkin aikatauluja, jos siirrettäisiin näytökset maalis-
kuulle, mutta tuntui niin moni varanneen jo matkoja 
ym. keväälle, että olimme pakotettuja ilmoittamaan, 
että emme tule enää tätä musikaalia esittämään sekä 
palautimme rahat jo lipun ostaneille.  Myöskin koro-
napelko vaikutti vielä ihmisten osallistumishalukkuu-
teen, vaikkei rajoituksia ollut oikeastaan muita kuin 
maskisuositus. 

Kesän aikana mieli kuitenkin muuttui ja päätettiin 
kuitenkin saattaa melkein valmis musikaali loppuun 
ja esitysajaksi valittiin marraskuu.  Vieläkin oli taka-
raivossa pelko, että jos korona jälleen syksyllä ryö-
hähtää ja vuodenvaihteessa tulee taas sulut, niin ajat-
telimme että syksyksi ne eivät todennäköisesti vielä 
ehdi.  No korona ei ole mihinkään hävinnyt, mutta lie-
ventynyt huomattavasti, eikä mitään rajoituksia enää 
onneksi tullut. Lokakuu harjoiteltiin tiiviisti ja 4.11. 
päästiin sitten ensi-iltaan.  Näytökset jatkuivat 26.11. 
asti.  Ensimmäinen näytösviikko oli vähän nihkeää, 

Musikaali koronan varjossa 



Kuvaaja: Tuuli Seppälä

Kuvaaja: Tuuli Seppälä
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mutta loppukuu meni jo kiitettävästi, varsinkin viikon-
loppujen näytökset olivat loppuunmyytyjä.  Sellaisen 
vaikutuksen korona varmaan aiheutti, että nyt ei kovin 
aikaisin uskallettu lippuja varata eikä ostaa. Muutama 
poissaolokin katsojissa sairastumisien takia tuli. 

Näyttelijät onneksi pysyivät terveinä, Kirkan esit-
täjä tosin menetti äänensä harjoituskautena, sitä sit-
ten yritettiin säästellä ja varsinaisista näytöksistä sit-
ten selvittiinkin hyvin.  Pitkä harjoitusrupeama aiheutti 
myös sen, että kaikki näyttelijät eivät pystyneet ole-
maan mukana loppuun asti.  Kumpanakin syksynä 
jäi muutama pois, mutta onneksi saatiin hyvät tyypit 
tilalle. 

Myöskin Suomen Musiikkiteatterin Hetki lyö -mu-
sikaalikiertue pyöri täällä länsirannikolla marraskuun 
aikana, joka varmasti vei meidän katsojia.  Syksyllä 
2020, kun päätöksen seuraavasta musikaalista teim-
me, ei ollut vielä tietoa tällaisesta päällekkäisyydestä.  
Taloudellinen menetys kahden vuoden turhasta har-
joittelusta oli n. 15 000 euroa.  Emme saaneet har-
rastajateattereiden koronatukea, koska emme ole ke-
säteatteri.  Sitä tappiota yritettiin nyt kuroa umpeen, 
onnistuttiinko siinä, tätä kirjoittaessa ei tulos kuiten-
kaan ollut vielä tiedossa. 

Kirka-aiheisia musikaaleja on olemassa kolme eri 
versiota.  Niistä Tasalaan valittiin Marianne Tikkasen 
käsikirjoitus.  Tikkasen versio ei ole pelkkä musiikki-
kavalkadi, vaan kirjoitettu kokonaisuus Babitzinin or-
todoksiperheen vaiheista 1950-luvulta aina Kirkan 
kuolemaan asti.  Nopeasti etenevien kohtausten vä-
liin on upotettu yli 20 musiikkinumeroa.  Esitys vili-
see aikalaistähtiä Katri-Helenasta ja Dannysta Remu 
Aaltoseen.  Roolitus onnistui yli odotusten ja Kirkaa 
esittävä Jarkko Kujanpää laulaa vakuuttavan komeas-
ti ja yhden arvostelijan mukaan hän oli kuin aito Kirka.  

Kaikki muutkin laulavia rooleja esittävät selviytyivät 
urakastaan hyvin.  Säestyksestä vastasi kuusihenki-
nen orkesteri, joka ammattitaito yltää vaikka mihin. 

Ilahduttavasti mukana oli myös nuoria, jotka tulkit-
sivat Babitzinin sisaruksia lapsina ja nuorina. 

Ohjaaja oli Tasalaan jo neljä musikaalia aiem-
min ohjannut Tomi Aalto.  Koreografina toimi Reetta 
Apajasalo ja laulujen sovittajana ja ohjaajana Reijo 
Westerholm, hekin jo useammassa produktiossa mu-
kana olleita. 

Nyt vuosi 2023 jää väliin, koska alkutalveen ei pys-
tytä uutta produktiota tekemään.  Ensi syksynä aloite-
taan sitten uuden näytelmän harjoitukset, jota sitten 
esitetään tammi-helmikuussa 2024. Mikä se on, sitä 
ei vielä tiedetä. 

Teksti: Terttu Aho



Ainutlaatuinen koko perheen
Hakkapeliitta kutsuu Tammelaan

Seppeleen laskusta 
markkinatorille 
Vapaaehtoistyöntekijät vastaavat Hakkapeliittapäivien 
lisäksi myös vuoden ympäri järjestettävästä kerhotoi-
minnasta sekä kesäteatteriesitysten pyörittämises-
tä. Ensimmäinen kesäteatteriesitys pidettiin vuon-
na 1961 Saaren kansanpuistossa. Oma kesäteatteri 

Rauhaniemen nokkaan rakennettiin jo vuonna 1966.
– Seuran toiminta laajeni edelleen vuonna 1978, 

kun nuorisoseura otti vastuun Leila Rauhaniemen 
ideoiman Hakkapeliitta-tapahtuman järjestämisestä. 
Tapahtuma järjestettiin parina ensimmäisenä vuonna 
Tammelan koulukeskuksen pihassa, mutta suosion 
kasvaessa paikka vaihtui Mustialan kartanon maille, 
tapahtumavastaava Jenni Rauhaniemi kertoo. 

Hakkapeliittapäivien alkuperäisestä ohjelmistosta 

Elokuun ensimmäisenä viikonloppuna Tammelan 
Mustialassa pääsee sukeltamaan historian havi-
naan. Ainutlaatuinen Hakkapeliitta-tapahtuma vie kä-
vijän aitoon 1600-luvun tunnelmaan. Se on Tammelan 
Nuorisoseura Auran vuoden suurin voimainponnistus. 
Koko tapahtuma on järjestetty pääasiassa talkootöin 
ja työtunteja ei ole säästelty. Hakkapeliitta-tapahtuma 
on järjestetty jo 42 kertaa. 

– Hakkapeliitta-tapahtuma on nuorisoseuralle iso 
rutistus, jonka takana on noin satahenkinen vastuu-
porukka. Talkoolaisia on melko helppo saada, sillä 
on vain yksi viikonloppu, joka pitää sitoutua olemaan 
kiinni tapahtumassa, Nuorisoseura Auran puheenjoh-
taja Jouko Lehtonen sanoo. 

Kanta-Hämeen sydämessä, luonnonkauniissa ja 
historiallisessa Tammelan kunnassa toimii eläväi-
nen Nuorisoseura Aura. Toiminnan juuret ovat vuo-
sikymmenten takana, sillä perinteinen nuorisoseura 
perustettiin Kydön Nuorisoseura Aura -nimisenä hei-
näkuussa 1905. Alkuvuosien toimintaan kuului käve-
ly- ja veneretkien, hiihtokilpailujen sekä iltamien jär-
jestäminen. Toiminta hiipui vuonna 1911, mutta elpyi 
uudelleen vuonna 1915 Tammelan Nuorisoseura Aura 
-nimen alla. 

– Tällä hetkellä Nuorisoseura Aurassa on noin 250 
jäsentä. Toiminnalla kerätään varoja muun muassa 
Auran Pirtin ylläpitoa varten.  

Vuosittain järjestettävä Hakkapeliitta –tapahtuma on Tammelan 
Nuorisoseura Auran työläin rutistus. Perinteistä tapahtumaa 
suunnitellaan jo miltei vuotta ennen h-hetkeä ja noin sadan hengen 
talkooporukka kokoaa yhdessä ainutlaatuisen 1600-luvulle sijoittuvan 
ulkoilmatapahtuman toreineen ja ohjelmanumeroineen. 
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jäljellä on yhä jumalanpalvelus ja 1600-luvun pitopöy-
tä ja tori. Tapahtumaviikonloppu alkaa perinteisesti 
hakkapeliittapatsaalla suoritettavasta seppeleen las-
kusta, jolla kunnioitetaan niitä tammelalaisia miehiä, 
jotka lähetettiin sotaan Saksanmaalle. Seppeleen las-
kun jälkeen väki kokoontuu 1600-luvun jumalanpalve-
lukseen Tammelan kirkkoon. 

– Jalmari Finne oli aikanaan viemässä Hak-
kapeliitta-patsasta toisaalle. Onneksi hän oli yhteydes-
sä Esko Aaltoseen ja patsas löysi tiensä Tammelaan. 
Hakkapeliitta-tapahtuma on tuonut patsaalle arvok-
kaan merkityksen, Jouko Lehtonen sanoo. 

Hakkapeliittapäivien avauspuhe kuullaan kirkon-
mäellä kirkonmenojen päätyttyä ja Hakkapeliitta-
sotilaat suorittavat väenoton. Väenoton jälkeen väki 
siirtyy ratsukoiden saattamien kuninkaan vaunujen 
johdolla kohti Mustialaa, entistä kuninkaankartanon 
pihapiiriä kohti, jossa aukeaa käsityöläisten markki-
natori tanssi-, soitto- ja työnäytöksineen. 

– Tapahtuma on perinteinen ja kulkee vuosittain 
tietyn ohjelmarungon mukaisesti. Meillä on kuitenkin 
vuosittain vaihtuva teema ja ensi vuonna teemana on 
musiikki. Hakkapeliitta-tapahtuma on suunnattu koko 
perheelle ja ohjelmaa on vauvasta vaariin. Vuosittain 
kävijöitä on noin 8000-10 000 henkilöä viikonlopun ai-
kana, Jenni Rauhaniemi sanoo. 

Pikamatka 1600-luvulle 

Mustialan ainutlaatuisessa miljöössä järjestettäväl-
le Hakkapeliitta-torille 1600-luvun tunnelmaa luo-
vat aikakauden asuihin pukeutuneet vapaaehtoiset. 
Tapahtumassa pääsee seuraamaan Kustaa II Adolfia 
hoviväkineen ja rahvaineen. Näytelmä onkin merkittä-
vä osa koko Hakkapeliitta-tapahtumaa. Sotilaiden lei-
riin pääsee tutustumaan ja nälän yllättäessä on useita 
ruokapisteitä, joissa voi herkutella maukkaalla ruualla.  

Perinteisesti Hakkapeliitta-tapahtumassa on mo-
lempina päivinä katettuna Lounais-Hämeen Pirtin 
omilla resepteillä, kotimaisia lähiruokatuottei-
ta hyödyntäen valmistettu, Hämäläinen pitopöytä. 
Hämäläinen pitopöytä sisältää niin monenlaista herk-
kua, että jokainen ruokailija on pöydästä noustua var-
masti kylläinen. Tarjolla on myös Peräjoen kyläyhdis-
tyksen valmistama aito 1600-luvun pitopöytä, jossa 
syödään sormin. 

Markkinatorilla ei voi myydä ihan mitä vain, vaan 
tuotteiden tulee olla esimerkiksi käsityötä, leivonnais-
ta, yrttejä, saippuaa, kaikki vanhan perinteen mukaan 
valmistettua.  

–Torivalvojat valvovat, että kaikki tuotteet ovat so-
pivia. Myös myyntikojut rakennetaan luonnonma-
teriaaleista, muovia ei Hakkapeliitoilla näy, Jouko 
Lehtonen sanoo.  

– Torielämään kuuluu monipuolinen ohjelma. 
Hakkapeliitta-päivillä voi kuunnella ja nähdä erilaisia 
tanssi- ja soittoesityksiä sekä luentoja. Meillä on pik-
ku-Hakkapeliitoille eli tapahtuman lapsikävijöillekin 
omaa ohjelmaa kotieläimien ja kädentaitojen muo-
dossa, Jenni Rauhaniemi kertoo. 

Tapahtumassa on mahdollista tutustua erilaisiin 
työpisteisiin, joilla esitellään vanhoja työtapoja. Esillä 
on muun muassa saippuan keittoa, köyden punontaa, 
langan kehräämistä, käsikivillä jauhamista ja taontaa.  

– Tapahtumassa parasta on miljöö ja tunnelma, 
jota on mahdoton sanoin kuvailla. Se täytyy jokaisen 
kokea itse, Jenni Rauhaniemi vinkkaa. 

Teksti: Sarita Silvennoinen 
Kuvat: Moona Mäntyvaara
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Sorokoska on jo 1990 toimintansa aloittanut tam-
perelainen kansantanssi- ja musiikkiryhmä. Olemme 
vuosikymmenten saatossa luoneet aika omalaa-
tuisen ja jäljittelemättömän tavan tehdä tanssia ja 
musiikkia näyttämölle. Usein onnistumme yllättä-
mään yleisön tuomalla jotain aivan uutta, mutta tai-
tavasti toteutettua, tanssia ja musiikkia nähtäväksi ja 
kuultavaksi.  

Juhlavuottamme piti juhlia vuoden 2020 aikana eri-
laisissa tapahtumissa, mutta Covid-19 pandemia sot-
ki suunnitelmat. Suunnittelimme kaiken uudelleen 
seuraavalle vuodelle 2021 ja taas kaikki peruuntui. 
Vihdoin tänä syksynä pääsimme näyttämölle.  

Olemme tehneet yhteistyötä kymmenien alan am-
mattilaisten kanssa vuosien mittaan, ja sitä myöden 
erilaisia teoksiakin on syntynyt lukuisia. Juhlavuoden 
kunniaksi valmistimme kaksi kokoillan teosta: 
Valvojaiset ja Tuntematon tanhuaja sekä kaksi lyhy-
empää teosta Se kevät ja Oravanpyörä.  

Sorokoskan juhlavuosi huipentui oman pienoisfes-
tivaaliin 14-15.10.2022. Kahden päivän aikana järjes-
timme kolme konserttia ja klubi-illan. Perjantai iltana 
esitimme Reetta-Kaisa Ilesin, Timo Saaren ja Silja 
Palomäen meille tekemän Valvojaiset. Siinä käsitte-
lemme kuolemaan liittyviä rituaaleja tanssin ja mu-
siikin keinoin. Teos on immersiivinen eli ottaa yleisön 
mukaan myös osalliseksi teosta. Se pohjautuu myös 
vahvasti improvisaatioon eli jokainen esitys muok-
kautuu erilaiseksi.  

Lauantaina juhlittiin 30 -vuotista historiaam-
me perinteisemmässä juhlakonsertissa. Kuulimme 
Juha-Matti Arosen juhlapuheen ja saimme Pispalan 
Sottiisin tervehdyksen. Nimesimme uusia kunniajä-
seniä sekä ensimmäisen mestarisorokoskalaisen 
Jyrki Lahtisen ansioistaan ryhmämme ohjaamises-
sa vuosien ajan. Juhlakonsertissa vieraanamme oli 
turkulainen Pispalan Sottiisin vuoden kansantans-
siyhtye PRO, joka esitti kaksi numeroa. Itse esitim-
me lyhyemmät teokset Se kevät (kor. Reetta-Kaisa 

Iles ja mus. Lauri Kotamäki) sekä Oravanpyörä (kor. 
Elssa Antikainen ja mus. Lauri Kotamäki).  

Lauantain iltakonsertissa esitimme juhlavuotem-
me pääteoksen: (kor.) Jouni Prittisen ja (mus.) Esko 
Järvelän meille tekemän Tuntemattoman tanhu-
ajan. Teos käsittelee pakolaisuutta ja maahanmuut-
tajan yhteiskuntaan integroitumiseen liittyviä tee-
moja samalla kun se juhlistaa myös ryhmämme 30 
vuotista historiaa.  

Festivaalimme huipentui lauantai illan klubiin, jos-
sa juhlimme Tötterssönin ja Spelmanslagerin kans-
sa myöhään yöhön tanssien ja laulaen. Onnistuneiden 
konserttien jälkeen tunnelma oli vapautunut ja jopa 
riehakas. Mieleenpainuva hetki oli spontaani yhteinen 
Oravaisten menuetti ja polska, johon yhtyivät tanssi-
maan paitsi ryhmäläiset, myös muut juhlijat.  

Festivaalin järjestäminen oli toki iso työ. Onneksi 
saimme myös avustuksia Tampereen kaupungil-
ta, Suomen kulttuurirahaston Pirkanmaan rahastol-
ta, Musiikin edistämissäätiöltä sekä toki myös kurs-
situkea SKAFilta. Ilman apurahoja olisi tilojen ja 
muiden esiintyjien saaminen käynyt mahdottomak-
si. Festivaalin järjestelyt työllistivät koko ryhmän eri-
laisiin tehtäviin: markkinointiin (erityisesti somessa), 
lipunmyyntiin (kiitos Puoti!), tilojen ja esiintyjien han-
kintaan, ruokailuiden ja yöpymispaikkojen järjestämi-
seen, tilaisuuksien suunnitteluun, erilaisten graafisten 
tuotteiden (julisteet, käsiohjelmat, liput) tekemiseen 
sekä tilaisuuksien taltiointiin liittyen. Kertoo paljon 
ryhmämme sitoutuneisuudesta, että kaikki saatiin hy-
vässä järjestyksessä valmiiksi ja tapahtumat onnis-
tuivat mainiosti.  

Pienoisfestivaalin järjestäminen yhdistyksem-
me omin voimin oli iso, mutta palkitseva, ponnistus. 
Yleisön innostus ja kiitokset motivoivat meitä kurot-
tamaan kohti seuraavia teoksia ja tapahtumia tulevi-
na vuosina.  

Teksti: Antti Seppänen 

Meit on tässä erilaisii samanlaisii
– 30 vuotta! 
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Kuva: teoksesta Valvojaiset
Kuvaaja: Tero Toikkanen 

Kuva: teoksesta Tuntematon tanhuaja
Kuvaaja Tero Toikkanen 



1. Seuran nimi ja paikkakunta
Rehtilän Nuorisoseura ry. Yhdistyksen kotipaikka on 
Jokioisilla.

2. Lyhyt katsaus seuran 
historiaan
Yhdistys perustettiin 1923 Rehtijärven kansakoulun 
opettajan toimesta. Seuran perustajajäseniksi tuli kou-
lun oppilaita. Tuolloin vielä seuran nimi oli Rehtijärven 
Nuorisoseura, mutta myöhemmin nimi muutettiin ny-
kyiseksi Rehtilän Nuorisoseuraksi. Alkuaikoina toiminta 
oli vilkasta, mutta oman talon puute hankaloitti kokoon-
tumista. Niinpä päätettiin rakentaa oma talo. Seuratalo 
Rehtilä valmistui 1933 nuorisoseuran ja maamiesseuran 
taloksi. Myöhemmin talon hoito osakeyhtiöitettiin ja al-
kuperäisistä omistajaseuroista tuli osakeyhtiön osakkai-
ta. Vuosien saatossa taloa on laajennettu ja remontoitu 
useaan otteeseen ja sen sisällä on järjestetty monenlais-
ta toimintaa. Välillä toiminta on ollut vilkkaampaa ja välil-
lä hiljaisempaa, mutta kaikesta on selvitty ja toiminta jat-
kuu edelleen.

3. Millaista toimintaa seuralla on 
nykyään?

Alkuajoista asti seura on esittänyt näytelmiä, järjestänyt 
tansseja, iltamia, tanssikursseja ja kokoontunut yhteen 
muiden tapahtumien ja kokousten merkeissä. Yhä edel-
leen seuralla on oma näytelmäryhmä, joka esiintyy seu-
rantalolla vuosittain. Nykyisin näytelmäryhmään kuuluu 
sekä nuoria että aikuisia. Aikaisemmin lapsilla oli oma 
ryhmä. Lisäksi säännöllisenä toimintana on järjestet-
ty Humppajumppaa, jossa tanssitaan jumpan muodos-

sa ilman paria. Joskin tällä hetkellä Humppajumppa on 
tauolla. Lisäksi on järjestetty erilaisia matalan kynnyk-
sen tempauksia ja tapahtumia kuten avoimia ovia, myy-
jäisiä, kansallispukutuuletuksia, kahvihetkiä sekä perin-
teiset pikkujoulut. Myös seurantalosta ja sen kalustosta 
huolehtiminen ja talon tunnettavuuden lisääminen on osa 
seuran toimintaa.

4. Mikä seurassa on parasta ja 
toimii hyvin? Onko jonkun asian 
kanssa haasteita?
Seuralla on uskollinen jäsenistö, josta monet ovat olleet 
nuorisoseuran jäseninä kymmeniä vuosia, monilta löy-
tyy myös sukulaisia seuran entisistä tai nykyisistä jäse-
nistä. Mukaan kaivattaisiin myös uusia jäseniä ja aktiive-
ja. Seuran piirissä on mahdollista järjestää monenlaista 
toimintaa.

5. Mitä tulevaisuuden 
suunnitelmia seuralla on?

Tarkoituksena on jatkaa ja kehittää nykyistä toimintaa ja 
lisätä seuran ja talon tunnettavuutta. Ensi vuonna seura 
täyttää 100 vuotta ja seurantalo 90 vuotta, tiedossa on 
siis todellinen juhlavuosi. Tarkoituksena on kaivella histo-
riaa ja kerätä muistoja ja kuvia matkan varrelta ja koota 
niistä pientä historiikkia. Nykyisen toiminnan lisäksi suun-
nitteilla on elvyttää myös pitkään tauolla ollutta toimintaa, 
kuten tanssit, mitkä on tarkoitus järjestää juhlan kunniak-
si. Juhlavuodesta toivotaan tapahtumarikasta.

Teksti ja kuvat: Lotta Kankaanranta

Paikallisseuraesittely: Rehtilän Nuorisoseura
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Paikallisseuraesittely: Rehtilän Nuorisoseura



TAPAHTUMAKALENTERI 2023 
TAMMIKUU 
13.-14.1.                   Folklandia-risteily                                Baltic Princess 

HELMIKUU 
3.2.         Ensiapukurssi                  Tampere 
4.2.         Aluefoorumi                                 Kutalan Nuorisoseurantalo 
11.2.         Kansalaisfoorumin kouluttajamiitti 2023 Tampere 
18.-19.2.                   Nuoret vaikuttajat -tapaaminen                Lounais-Suomi  

MAALISKUU 
13.3.         Luova lava –leirien järjestäjien webinaari Teams 
18.-19.3.        Kalkkareitten Kulttuurikeikka                               Seuraa ilmoittelua 

HUHTIKUU 
21.-23.4.        Ramppikuume                  Kankaanpää 

TOUKOKUU 
25.-27.5.        Nuori Kulttuuri Festival                 Kuopio

Aluesanomat
– Nuorisoseurat Lounais-Suomen sähköinen jäsenlehti

Julkaisuaikataulu 
Aluesanomat 1/2023 ilmestyy joulukuussa viikolla 18,
aineistot viikolla 16. 
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
Tiina Koskinen ja Marita Ratia

Taitto
Renee Kamppila

Kannen kuva
Daniel Korkeakoski, Eurajoen Nuorisoseura

Tarkemmat tiedot tapahtumista löydät Nuorisoseurojen tapahtumakalenterista 
verkkosivuiltamme nuorisoseurat.fi


