Hyvää alkanutta toimintakautta!
Vuosi 2019 on taas täynnä monenlaista toimintaa. Teatterin ja ilmaisun harrastajat näkyvät Nuori Kulttuuri
TEATRIS tapahtumissa ympäri Suomea ja kesäkuussa koetaan Lastenkulttuurin huipputapahtuma, Kalenat
2019 Lappeenrannassa. Ympäri Suomea järjestetään lukuisia Luova Lava leirejä ja valmistelun tueksi
järjestäjät ja ohjaajat tapaavat Lahdessa lauantaina 16.3. Tule sinäkin mukaan!
Toukokuussa Nuorisoseuralaiset kokoontuvat yhdessä Jyväskylään, missä järjestetään valtakunnallinen
Nuorisoseurafoorumi yhdessä TEATERIS 2019 tapahtuman ja Nuorisoseurojen valtuuston kokouksen
kanssa. Tiedossa on iloisia tapaamisia, uusia ideoita ja oppeja toiminnan tueksi sekä harrastustoiminnan
suunnittelua ja kehittämistä. Nuoria etsitään mukaan osallisuus- ja vaikuttamisryhmiin tämän kevään
aikana. Kirjeessä lisää tietoa myös niistä - Olet lämpimästi tervetullut mukaan!
Nuorisoseurojen työntekijät eri puolella maata tukevat ja auttavat harrastustoiminnan tuen
toteuttamisessa. Kehittämiseen on tullut vuoden alusta myös lisää resursseja, kun minä Riina Kylmälahti
pääsin aloittamaan siinä suunnittelijana. Olen nyt ottanut ensiaskeleet työtehtävässä ja odotan innolla,
mitä vuosi tuo tullessaan. Toivomme kaikkien työntekijöiden kanssa tapaamisia mahdollisimman monen
ohjaajan kanssa eri tapahtumien ja toimintojen merkeissä. Te ohjaajat yhdessä vapaaehtoisten kanssa
olette nuorisoseurojen toiminnassa kantava voima, joka mahdollistaa yhteisön toiminnan ja eri-ikäisten
mahdollisuudet osallistumiseen.
Yhdessä olemme upea kokoonpano monenlaista osaamista. Kiitos kun olet mukana!
Oikein hyvää kevätkautta - ollaan yhteyksissä!
Riina Kylmälahti
Harrastustoiminnan tuen suunnittelija
Puhelin: +358 40 7721 609
Sähköposti: riina.kylmalahti@nuorisoseurat.fi

Luova Lava -toimijoiden tapaaminen
Luova lava -toiminta on Nuorisoseurojen esittävien
taiteiden leiri- ja kerhotoimintaa, jossa sisältönä on
pääosin teatteri, tanssi ja musiikki.
Lasten oma luovuus ja osallisuus ovat keskeisiä
toiminnan elementtejä. Luova lava on matalan
kynnyksen taidetoimintaa – osallistujilla ei tarvitse
olla aiempaa kokemusta taiteen harrastamisesta.
Alkuvuosi on hyvää aikaa suunnitella ja valmistella
kesän Luova lava -leirejä. Valmistelujen tueksi
järjestetään lauantaina 16.3.2019 Lahdessa
Nuorisoseurojen Etelä-Hämeen aluetoimistolla
Luova lava -toimijoiden tapaaminen. Tapaamisessa
käydään läpi toimintaa niin järjestäjän kuin ohjaajankin
näkökulmasta. Tapaaminen on tarkoitettu juuri sinulle, joka
olet kiinnostunut Luova Lava toiminnasta joko ohjaajana tai pohdit,
voisiko juuri teidän seura järjestää luova lava leirejä tai kerhoja.
Päivä on nuorisoseuralaisille maksuton.
Ilmoittautuminen uusimaa.nuorisoseurat.fi etusivulta
Lisätietoja: pirita.laiho@nuorisoeurat.fi, 040-5587870

Nuorisoseurafoorumi Jyväskylässä
25-26.5.2019
Vuosina 2019-2021 Suomen Nuorisoseurojen toiminnan
pääperiaatteina on madaltaa osallistumisen kynnystä, tukea
paikallisten seurojen toimintaa ja kehittää
vapaaehtoistoiminnan käytänteitä kolmen lupauksen kautta:
1. Pidämme ovet auki kaikille
2. Tuemme nuorisoseurapolulla: Yhdessä toimiminen
muodostaa erilaisia nuorisoseurapolkuja.
3. Tuemme vapaaehtoistoimintaa: kehittäen ja
uusia vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita henkilöitä
mukaan etsien.
Nuorisoseurafoorumissa on tiedossa työpajoja, verkostoitumista sekä
uusia ideoita toimintaan.
Tervetuloa oppimaan, kehittämään ja päättämään!
Lisäksi viikonloppuna pidetään Suomen Nuorisoseurojen valtuuston kokous ja
TEATRIS 2019 tapahtuma. Luvassa varmasti keskustelua ja yhteisöllisyyttä yli rajojen.
Tule siis yksin, kaksin, perheen kanssa tai kaveriporukalla.
https://nuorisoseurat.fi/tapahtumat/nuorisoseurafoorumi/

Nuorten vaikuttajaryhmään etsitään osallistujia!
Sinä 15-25-vuotias nuori - oletko kiinnostunut luottamushenkilönä toimimisesta ja asioihin
vaikuttamisesta nuorisoseurajärjestössä? Tämä on sinulle!
Valtuuston aloitteesta kokoamme nyt uutta nuorten vaikuttajaryhmää koolle
Nuorisoseurafoorumiin 25.-26.5.2019 Jyväskylään. Liitto kustantaa 2 nuorta / maakunta
(osallistumispaketti, ruokailut, majoitus, matkat). Jos innostuit, ota yhteyttä omaan
aluetoimistoon tai Hennaan!
vs. toimialajohtaja Henna Liiri 044 207 3072 henna.liiri@nuorisoseurat.fi

Lasten teatteriverkosto aloittaa toimintansa
Ohjaatko lasten- tai nuortenteatteria nuorisoseurassa? Kaipaisitko vertaistukea, vinkkejä,
ideoita tai samanhenkisiä ihmisiä jakamaan onnistumisia ja haasteita? Tule mukaan uuteen
2-4 kerta vuodessa kokoontuvaan lastenteatteriverkostoon 17.2.2019 mennessä.
Lastenteatteriverkosto pohtii mitä kaikkea lasten ja nuorten
teatteritoiminta on tällä hetkellä ja mitä se voisi olla
tulevaisuudessa. Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
https://nuorisoseurat.fi/tule-mukaan-uuteenlastenteatteriverkostoon/

KOULUTUKSET
Kansantanssikoulutukset
Kansantanssin ohjaajille järjestetään koulutusta
syksyllä. Mitä koulutustarpeita ja toiveita
sinulla on? Ehdit vielä vaikuttaa syksyn koulutuskattaukseen laittamalla sähköpostia
tai soittamalla Riialle
riia.niemela@nuorisoseurat.fi / 044 744 3939!
Seuraa tanssikalenteriamme:
https://nuorisoseurat.fi/toiminta/
tanssi/#tanssikalenteri!

Teatterikoulutukset

Suomen Harrastajateatteriliitto tiedottaa Teatterikursseja ympäri Suomea!
Nuorisoseurojen jäsenenä seuranne on myös Suomen Harrastajateatteriliiton jäsen ja
Harrastajateatteriliiton palvelut – kuten koulutukset – ovat nuorisoseurojen käytettävissä.
SPOTTI - Lastenteatteripäivät Riihimäellä 20.-21.4. Esiintyjähaku auki 15.2. saakka.
Lisätietoja https://shtl.fi/kuukauden-nosto/spotti-lasten-teatteripaivat-2019/
Harrastajateatterikesä Jyväskylän kaupunginteatterilla 16.-18.8. Hakuaika avoinna 4.2.-12.3. Lisätietoja
www.harrastajateatterikesa.fi
Tulevia koulutuksia
Tässä näet esimerkkejä kevään lukuisista koulutuksista. Lisää ajantasaisia koulutustietoja löydät
https://shtl.fi/yleista-koulutuksista/koulutuskalenteri/
9.-10.2. Naamioteatteri I 10h Suvi Salomaa, Jyväskylä 75€
9.-10.2. Improvisaatio I 10h Kaisa Kokko, Helsinki 75€
16.-17.2. Lavastus ja puvustus 12h Tinde Lappalainen, Helsinki 75€
16.-17.2. Näyttelijäntyö I 10h Anna Ranta, Helsinki 75€

23.-24.2. Tarinateatteri16h Antti Laukkarinen, Helsinki 105€
23.-24.2. Improvisaatio III: Formaatit 15h Kaisa Kokko, Kuopio 100€
2.-3.3. Ääni, liike ja improvisaatio 14h Myllyoja, Nurminen, Siljamäki, Tampere 85€
2.-3.3. Näyttelijäntyö II 10h Anna Ranta, Helsinki 75€
9.-10.3. Improvisaatio II 10h Kaisa Kokko, Helsinki 75€
30.-31.3. Improvisaatio I-II 16h Kaisa Kokko, Raahe 85€
30.-31.3. Klovneria II 10h Saija Jäntti, Helsinki 75€
30.-31.3. Näyttämöilmaisun jatkokurssi 12h Marko Pohjanrinne, Utajärvi 75€
8-9.6. Lasten- ja nuortenteatterin ohjaaminen 16h Jenni Bergius, Helsinki
Lisätietoja Harrastajateatteriliiton koulutuksista: tuottaja
Mari Saarinen, mari.saarinen@shtl.fi, puh. 050 468 2138

Sirkuskoulutukset
Lisätietoa Pirita Laiho, pirita.laiho@nuorisoseurat.fi, 040-5587870.
Koulutuksen järjestävät Stadin Nuorisoseurat yhteistyössä
Opintokeskus kansalaisfoorumin kanssa.

Kansalaisfoorumi
Opi uutta ja kehitä itseäsi Kansalaisfoorumissa! Kansalaisfoorumi on
valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka tarjoaa koulutusta, tietoa,
tukea ja muita palveluita kulttuuri- ja kansalaistoimintaan.
Kansalaisfoorumi tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittää itseäsi kulttuurin, taiteen ja yhteisen toiminnan
keinoin. Tiesitkö, että sinä nuorisoseuralaisena olet osa kansalaisfoorumia. Ota kaikki hyöty irti ja osallistu
kansalaisfoorumin tarjoamille kursseille! Opintokeskus kansalaisfoorumi tarjoaa paljon koulutuksia eri
puolilla Suomea. Käypä kurkkaamassa kurssikalenteri: https://kansalaisfoorumi.fi/koulutukset/
Miltä kuulostaisi Lavarunoustyöpaja, monikulttuurinen ohjaajakoulutus, Arctic drama2, perheteatterin
perusteet tai Voicefulness® – tietoista läsnäoloa äänessä kurssit?
Vertaisvalmennus ja lavarunoustematiikka antaa ohjaajalle uutta puhtia sanallistamisessa ja kehittämisessä.
Kansalaisfoorumi räätälöi monenlaisia koulutuksia ohjaajille, jos kalenterista ei löydy sopivaa, tai ne ovat
täynnä – kuten herkästi ovatkin. Esimerkiksi yhteisöllisen musisoinnin metodikoulutukset sopivat mainiosti
sukupolvien välisen toiminnan virkistämiseen.
Yhteisöllinen opintoryhmä voi saada Kansalaisfoorumin välittämänä valtionapua toimintaansa enintään
500 euroa. Ryhmät ovat käytettävissä kaikilla nuorisoseuroilla opintotoiminnan järjestämiseen. Hakuaika on
jatkuva. Lisätiedot: https://kansalaisfoorumi.fi/tuki/perusta-yhteisollinen-opintoryhma/

Ammatillinen ohjaajakoulutus ja liikunnan ohjaajakoulutus
Paukkulan ohjaajalinjat alkavat syksyllä Mikkelissä ja tämä on erinomainen vaihtoehto ohjaajana
kehittymiseen kaikille kiinnostuneille. Paukkulan koulutuksista saat lisää potkua mm. kulttuurisen
nuorisotyön ja liikunnan ohjaukseen. Kursseille hakeudutaan www.paukkula.fi sivujen kautta
Liikunnanohjauksen peruskurssi antaa valmiudet toimia mm. personal trainerina ja liikunnanohjaajana,
sekä valmentautua terveys-, liikunta- ja kasvatusalan pääsykokeisiin. Voit rakentaa osaamista ja tehdä
liikunnasta unelmaduunisi.
Ammatillisten opintojen tueksi harjoittelupaikat ja opinnäytetyöt järjestössä
Onko edessäsi työelämässä tapahtuva oppiminen tai opintojesi lopputyö? Etsitkö työkokeilupaikkaa ohjaustai nuorisotyön alalta? Työkokeilu ja opiskeluaikana hankittu työkokemus on tärkeä osa opintoja, josta voi
hyötyä työpaikkaa etsiessä. Lisäksi siinä luodaan kontakteja ja hankitaan uusinta tietoa erilaisista
mahdollisuuksista työllistyä ja kehittyä omalla alallaan. Nuorisoseurojen toiminnassa voit päästä
kokeilemaan monipuolisesti työtehtäviä kuten esimerkiksi:
 Leiri-, harrastustoiminnan -, yhteisöllisen ryhmän ohjaus
 Koululaisten iltapäivätoiminnan ohjaus ja palvelun tuottaminen
 Leirin tai tapahtuman tuottaminen
 Osallistava toiminta, lasten ja nuorten omaehtoisen toiminnan ohjaaminen

Nuorisoseurojen toiminnan parissa tehdään myös opinnäytetöitä mm. toiminnan vaikuttavuuden
arvioinnissa, suunnittelussa ja sisällön tuottamisessa.
Lisää tietoa www.nuorisoseurat.fi/tyollistaminen tai Nuorisoseurojen aluetoimistoilta.

Valmista materiaalia toimintaan!
Nuorisoseurojen verkkosivuilla on työkalupakki, jossa on rakennustarpeita nuorisoseuratoimijoille.
Materiaalia on toiminnan suunnitteluun (kerho-ohjelmat, valmiit tehtäväradat) tai esimerkiksi viestintään
(valmiit esitteet suomeksi, selkosuomeksi, arabiaksi ja venäjäksi). Tarkista säännöllisesti, mitä on tulossa:
www.nuorisoseurat.fi/tyokalupakki

TAPAHTUMAT

Kalenat - Repe ja Rilla kissat kutsuvat
juhlimaan Lappeenrantaan 6.-9.6.2019
Kiskiskis Kippurahäntä! Kesäkuussa mennään
Lappeenrantaan. Luvassa on tekemistä kaikille
kansantanssia harrastaville lapsille ja nuorille. Uskallatko
lähteä mukaan? Kalenat kokoaa lähes 1000 kansantanssijaa
ympäri Suomea osaksi yhteisen pääjuhlaan Jäähallilla!
Lisäksi päivät täyttyvät katukeikoista, kaveruudesta,
kansantanssikonsertista ja kannat kattoon heittävistä
illanvietoista sekä diskosta.





Ohjelmaa on alle kouluikäisistä aina nuoriin
kansantanssin taitajiin
Osallistumispaketit www.kalenat.fi ja
yhteisohjelmat www.tanssinriemu.fi
Ilmoittautuminen ryhmittäin helmi-maaliskuun taitteesta 7.4.2019 asti.
Kalenoissa on ensi kesänä mukana Karjalainen Nuorisoliitto.

KALENAT- osaava talkoolainen – koulutus
Tämä on nuorille suunnattu nuorisoseurojen oma tapahtuman talkootoiminta, jossa tavoitteena
opinnollistaa tapahtumassa tehdyt työt ja tunnustaa niistä saatu osaaminen. Kutsumme osaava
talkoolainen toimintaan mukaan tanssiryhmien nuoria eri puolelta Suomea. Mukaan mahtuu 30 nuorta
talkoolaista, kohderyhmä yli 16-vuotiaat toiminnasta kiinnostuneet.
Osaava talkoolainen osaa tunnistaa vahvuutensa työntekijänä, taitaa asiakaspalvelun, on tutustunut
työelämän pelisääntöihin. Valmiuksia on harjoiteltu vapaaehtoisessa festivaalityössä 12-24 tuntia.
Talkootöiden lisäksi kokonaisuuteen kuuluu ennakkotehtävä ja itsearviointi.
Harrastustoiminnassa hankittua osaamista voi suoraan hyödyntää ammatillisissa opinnoissa, jos se tukee
tutkinnon osan tai sen osa-alueiden osaamistavoitteita. Nuorisoseuratoiminnassa kartutettua osaamista
voidaan tunnistaa esimerkiksi nuoriso- ja yhteisöohjaajan perustutkintoon.
Lisätietoa riina.kylmalahti@nuorisoseurat.fi tai puh. 040 7721 609. Ilmoittautuminen osaava talkoolainen
toimintaan 14.4 mennessä myöhemmin avautuvan linkin kautta.

Nuori Kulttuuri Teatris
Nuori Kulttuuri Teatris 2019- valtakunnallinen
nuorisoteatterifestari järjestetään Jyväskylässä
toukokuun lopulla, 24.-26.5.2019. Tapahtumassa
nähdään 50 aluefestareilta valittua teatteriesitystä,
noin tuhat nuorta ja nuorten kanssa työskentelevää
eri puolilta Suomea. Huikea joukko toimijoita!
Kevättalvella ympäri Suomen järjestettäviin alueellisiin
Teatris-aluefestareihin voivat osallistua kaikki
maakunnan alueella asuvat 10-25vuotiaat nuoret.
Aluefestareilla ei ole esikarsintaa. Raadit valitsevat
aluefestareista edustajat valtakunnalliseen Teatris 2019
–festivaaliin. Aluefestareista valitut ryhmät
ilmoittautuvat valtakunnalliseen festariin Jyväskylään
viimeistään 9.4.2019.
Nuori Kulttuuri -festareihin kuuluu vahvasti koulutuksellisuus ja kaikki osallistuneet ryhmät saavat
esityksestään ammattilaisraadilta suullisen ja kirjallisen palautteen. Teatris-lajeina on: puheteatteri,
tanssiteatteri, musikaali, katuteatteri, fyysinen ja sanaton teatteri sekä performanssi- ja esitystaide.
Teatrikseen osallistuvan esityksen kesto saa olla enintään 60 min.
Lisätietoja: https://nuorikulttuuri.fi/

DÄÄNS - nuorten
tanssileiri järjestetään
syksyllä Tanssimanian
yhteydessä
Nuorille kansantanssin harrastajille
suunnattu Dääns ja Näppärit - leiri
Tanssimania - tapahtuman yhteydessä
Tampereella 27. - 29.9.2019. Tanssileiri
kokoaa 150 noin 12-17-vuotiasta
leiriläistä. Leiri lisää harrastajien
sitoutuneisuutta. Leirin koulutuksellisten
osuuksien kautta tuetaan myös ryhmien
ohjaajien työtä. Lisää tietoa Tanssin
uutiskirjeessä ja www.nuorisoseurat.fi
sivustolla.

Harrastusviikko tulee
syyskauden alussa 6.8. – 1.9.2019
Nuorisoseurat on mukana yhteistyöverkostossa,
jonka tavoitteena on edistää koululaisten ryhmässä
harrastamisen mahdollisuuksia – ennen kaikkea
koulupäivän yhteydessä oppilaiden toiveita
kuunnellen. Syyslukukauden alussa kouluilla
toteutetaan valtakunnallinen harrastusviikko, johon
etsitään mukaan harrastustoiminnan järjestäjiä
esittelemään toimintaa. Kevään aikana on tiedossa
lisää infoa, materiaalia ja opastusta toteutukseen.
Jotta paikalliset nuorisoseurat pystyvät järjestämään
toiminnan esittelyyn syyskauden alussa, kannattaa
toteuttamiseen varautua jo hyvissä ajoin
kevään aikana.
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/lasten-liike/harrastaminen-koulussa/harrastusviikko/
Verkostossa mukana: Suomen 4H liitto –Koululiikuntaliitto – Liikunnan aluejärjestöt - Mannerheimin
Lastensuojeluliitto – Nuori Kirkko – Suomen Partiolaiset – Kehittämiskeskus Opinkirjo – Suomen
Nuorisoseurat - Suomen Olympiakomitea - Suomen Vanhempainliitto – WAU ry

Nuorisoseurapuoti
Tiesitkö, että nuorisoseuroilla on oma verkkokauppa, josta voit ostaa juomapulloja,
T-paitoja, huppareita, ohjeita, kirjoja ja kaulanauhoja vaikka koko ryhmälle.
Käypä kurkkaamassa http://puoti.nuorisoseurat.fi/fi/

Jakamalla omia kuvia ja tunnelmia
toiminnastanne sosiaalisessa mediassa,
teet tekemisen riemua ja nuorisoseuralaisuutta
tunnetuksi kaikille. Muista lisätä
#nuorisoseurat
#tekemisenriemua
julkaisun perään!
Nuorisoseurojen ohjaajilla on ns ohjaaja Facebook-ryhmä,
joka toimii ohjaajien yhteisenä viestinvaihtoalustana.
Se on vapaa keskustelufoorumi kaikille Ns ohjaajille.
Tule mukaan ja tuuleta. Pura mieltäsi, motkota, kehu,
kiitä ja kierrätä ajatuksia. Löydä ystäviä ja verkostoidu.

