




SUOMEN NUORISOSEURAT

∙  Etsitkö uutta harrastusta?

∙  Haluatko löytää uusia kavereita?

∙  Kiinnostaako yhdessä tekeminen
 mukavassa seurassa?

∙  Nuorisoseuroissa voit tehdä vaikka mitä!

Nuorisoseuroissa voit harrastaa kulttuuria ja 
taiteita monella tavalla. 

Voit tanssia, tehdä teatteria, harrastaa musiikkia ja 
tehdä käsitöitä.  

Nuorisoseurojen toimintaan voi tulla mukaan kuka vain.

Kun olet mukana nuorisoseuran toiminnassa, olet 
osa harrastusryhmää ja osa paikallista nuorisoseuraa.

Silloin olet myös osa isoa joukkoa, jossa ovat 
kaikki Suomen nuorisoseuralaiset. 

Lähde mukaan kokemaan tekemisen riemua yhdessä 
muiden kanssa !



Nuorisoseurojen arvot

Nuorisoseuran arvoja ovat osallisuus, yhteisöllisyys ja 
yhdenvertaisuus.

Osallisuus tarkoittaa, että jokainen kuuluu yhteisöön.

Jokaisella on oikeus vaikuttaa yhteiseen tekemiseen ja 
toimintaan. 

Nuorisoseuroissa kasvetaan osaksi yhteisöä.

Yhteisöllisyys on asioiden tekemistä yhdessä ja 
tekemisen riemua. 

Yhteiset kokemukset ja yhteenkuuluvuus ovat tärkeitä 
jokaiselle. 

Yhdenvertaisuus tarkoittaa, että kaikki ihmiset ovat 
samanarvoisia. 

Jokainen on yhtä arvokas ihminen.

Kaikilla on samanlainen oikeus olla mukana toiminnassa. 



Yhteisöllisyyttä ja tekemällä 
oppimista

Nuorisoseurojen toiminnassa korostetaan jokaisen 
osallistumista ja tekemällä oppimista. 

Nuorisoseuratoiminnassa mukanaolevista tulee 
avoimia, osallistuvia ja yhteisyökykyisiä.

Jokainen saa kokea onnistumisen tunteita. 

Kun teet asioita yhdessä muiden kanssa, opit uusia 
taitoja ja tietoja. 

Osaavat ohjaajat

Nuorisoseuroissa on koulutetut ohjaajat.

Joissakin nuorisoseuroissa ohjaajina on alan opettajia.

Osassa nuorisoseuroja ohjaajat ovat pitkään asiaa 
harrastaneita henkilöitä.

Ohjaajat noudattavat järjestön arvoja.



Kerhot

Suomessa on 600 nuorisoseuraa eri puolilla maata.

Jokainen nuorisoseura on omanlainen ja järjestää 
erilaista toiminta.

Jokaista kerhoa ei ole kaikilla paikkakunnilla.

Osa kerhoista on vanhempien ja lasten yhteisiä.

Nuorisoseurojen kerhoissa voi harrastaa 

·  liikuntaa
·  sirkusta
·  teatteria
·  tanssia
·  käsitöitä
·  kuvataiteita

Löydät varmasti itsellesi tai perheellesi sopivan kerhon!



  Lue lisää  Suomen Nuorisoseurat ry 

  https://nuorisoseurat.fi

Leirit

Nuorisoseurat tarjoavat monenlaisia leirejä.

Leireillä tapaat samoista asioista kiinnostuneita 
ja saat uusia kavereita.

·  luova lava lapselle -leiri 
·  monitaideleiri
·  kuvataideleiri
·  tanssileiri
·  teatterileiri
·  sirkusleiri

Osa leireistä on päiväleirejä.

Se tarkoittaa, että leirille tullaan aina aamuisin ja 
vietetään päivä leirillä. 

Silloin leirillä ei yövytä.
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