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Yhteisöjen tulevaisuuden 
puolella jo vuodesta 1881

Pääkirjoitus

Tämä syksy on ollut suoranaista järjestödemokra-
tian juhlaa, sillä Suomen Nuorisoseurojen pu-
heenjohtajaehdokkaita oli peräti viisi henkilöä. 

Myös hallitukseen oli enemmän ehdokkaita kuin vapai-
ta paikkoja, joten valtuusto pääsi äänestämään sekä pu-
heenjohtajasta että hallituksen jäsenistä. Tämä on mie-
lestäni terveen ja elinvoimaisen järjestön merkki: asioi-
hin halutaan vaikuttaa ja kehittää yhdessä eteenpäin.

Nuorisoseuraliikkeen ytimessä on ollut alusta saakka 
ihmisten oma aktiivisuus ja paikallisyhteisöjen osalli-
suus. Jo 141 vuoden ajan olemme kantaneet kortemme 
kekoon, että jokaisella ihmisellä olisi hyvä olla. Näinä 
alati vaikeina aikoina yhteisöjen toimivuus ja mukaan 
ottavuus ovat teemoja, jotka lisäävät myös sisäistä tur-
vallisuutta ja porukkaan kuulumisen tunnetta.

Tässä vuoden viimeisessä Nuorisoseurat-lehdessä esit-
täytyy uunituore puheenjohtajamme Elina Weckström, 
joka aloittaa luottamustehtävässään 1.1.2023. Hänet va-
littiin valtuuston syyskokouksessa marraskuussa. Leh-
destä saamme lukea myös juuri julkaistuista eduskun-
tavaalitavoitteistamme, joilla lähdemme kohti kevään 
vaaleja. Tavoitteenamme on viestiä meille tärkeistä tee-
moista kaikille ehdokkaille, jotta myös nuorisoseura-
laisten ääni kuuluisi hallitusohjelmaa rakennettaessa. 
Nuorisoseurojen toimintaedellytykset sekä tuki lasten 
ja nuorten harrastamiseen ovat teemoja, joita vaalita-
voitteet laatineet alueelliset nuorten nuorisoseuravai-
kuttajien ryhmät nostivat esiin.

Lehdestä saamme lukea myös inspiroivia tarinoita 
nuorisoseurakentältä, kuten Mallusjoen Nuorisoseu-
ran Takkari-klubista. Se on suursuosion saavuttanut 
konsepti, joka on koonnut nuorisoseurantalolle maa-
ilmantähtiä myyden koko talon täyteen yleisöä. Pää-
semme tutustumaan myös Klaukkalan Nuorisoseuran 
100-vuotisjuhlavuoteen sekä Lemin Nuorisoseuran yli-
sukupolviseen teatteriproduktioon. Myös keskipohja-
laisen Karhin Nuorisoseuran herättelystä on innosta-
va juttu luettavaksi.

Lehdessä on juttua myös vaikuttamistyöstä paikallis-
tasolla, kun kuntalaisaloitteiden kautta on saatu kiin-
teistöveroprosentti nolliin Puumalassa ja Kuopiossa. 
Tämä on hyvä esimerkki ruohonjuuritason vaikuttami-
sesta, jolla on iso vaikutus seurojen talouteen. Tutus-
tumme myös kansainvälisiin yhteistyökuvioihin, joita 
tämän syksyn aikana on viritelty sekä kotimaassa että 

ulkomailla EU-rahoituksen turvin. Iloksemme voimme 
myös todeta, että Folklandialle mennään tammikuus-
sa, ja tässä lehdessä olevan jutun myötä pääset jo hiu-
kan fiilistelemään tammikuista folkin juhlaa.

Toivomme, että lehti on tälläkin kertaa mieluisa ja 
kattava lukupaketti. Mukana on tuttuun tapaan myös 
ristikko, jota voi ratkoa vaikkapa jouluruokien sulatte-
lutauolla. Joulu tulla jollottaa ja siihen saamme laskeu-
tua nuorisoseurajoulukalenterin myötä sosiaalisen me-
dian kanavissamme. Toivottavasti joulun aika tuo sinul-
le rentouttavia hetkiä läheisten parissa. Toivon sinul-
le lämpöistä joulua ja kaikkea hyvää uuteen vuoteen – 
silloin taas tavataan!

Annina Laaksonen
Pääsihteeri

Suomen Nuorisoseurat
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Näköalapaikalla

Avartti-toiminta 
nuorisoseuroissa innostaa 
nuorta löytämään oman 
potentiaalinsa

Nuoruuteen kuuluu pohdinta siitä, kuka minä 
olen. Samalla kun nuori rakentaa omaa identi-
teettiä, pitäisi lisäksi saada selville, mitä tulevai-

suudessa haluaa tehdä ja mihin suuntaan kulkea. Missä 
minä voisin olla hyvä ja kokea oloni hyväksytyksi. Nuo-
rilla, kuten meillä kaikilla, voi olla myös vääristyneitä 
käsityksiä itsestämme. Voimme helposti jäädä paitsioon, 
kun emme oikein tiedä, mihin kaikkeen meistä voisi olla.

Omaa identiteettiä rakennetaan suhteessa muihin. 
Me aikuiset olemme tärkeässä roolissa vahvistamas-
sa nuorten positiivista käsitystä itsestään. Meidän teh-
tävänämme on auttaa nuoria näkemään, mihin kaik-
keen he pystyvät. Yksi parhaista tavoista tehdä tätä on 
mahdollistaa nuorten monipuolinen ja yhdenvertainen 
harrastaminen, kuten nuorisoseuroissa tehdään. Har-
rastamisen kautta opitut taidot ja käsitys omasta osaa-
misesta ovat olennaisessa osassa myös opinto- ja työl-
lisyyspolkuja pohdittaessa. 

Yhdeksi työkaluksi nuorten kasvun tukemisessa on 
nuorisoseuroissa otettu käyttöön Avartti-ohjelma. Se 
on kansainvälinen 14–24-vuotiaiden harrastusohjel-
ma, joka sopii terveellisen minäkuvan rakentamiseen 

ja oman potentiaalin tutkailuun. Ohjelmassa aikuiset 
ohjaavat nuoria löytämään ne yksilölliset asiat, jois-
ta innostua. Pitkäjänteisen toiminnan ja reflektoinnin 
kautta nuoren omat vahvuudet pääsevät esille sekä re-
silienssi kasvaa. Tunne siitä, että on saavuttanut tavoit-
teensa ja voittanut itsensä, saa yrittämään myös haas-
teita kohdatessa.

Avartti-ohjelma toimii 130 maassa ympäri maailman. 
Tarjoamalla Avartti-ohjelmaa nuorisoseurat mahdollis-
taa nuorille itsetunnon vahvistamisen kansainvälisen 
ohjelman kautta. Mitä paremmin nuori tuntee itsensä 
ja omat vahvuutensa, sen helpompi on suunnata etsi-
mään omaa paikkaansa maailmasta. 

Suvi Viljanen
Ohjelmakoordinaattori, Avartti-säätiö

www.avartti.fi

Nuorisoseuroissa Avarttia on suoritettu eri puolilla Suomea 
monin eri tavoin. Lisätietoa ohjelman soveltamisesta nuo-
risoseurakontekstissa saa Riina Kylmälahdelta, 
riina.kylmalahti@nuorisoseurat.fi.
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Järjestölliset

Suomen Nuorisoseurojen valtuusto valitsi tänään 
syyskokouksessaan uudeksi puheenjohtajaksi Eli-
na Weckströmin, 43, Klaukkalasta. Hän on ollut 

mukana nuorisoseuratoiminnassa viisivuotiaasta alkaen. 
Weckström on toiminut mm. kansantanssin harrastajana 
sekä tanssi-, sirkus- ja Tempoa Tenaviin -ryhmien ohjaaja-
na. Luottamustehtävissä hän on ollut monissa eri rooleis-
sa kuten johtokunnan jäsenenä, ohjaajavastaavana, pu-
heenjohtajana sekä valtuuston jäsenenä. Koulutukseltaan 
Weckström on varhaiskasvatuksen opettaja ja kasvatustie-
teen tohtori. Tällä hetkellä hän työskentelee erikoistutki-
jana lapsiasiavaltuutetun toimistolla.

 ”Lämmin kiitos luottamuksesta! Jännitys puheenjohta-
javaalissa säilyi loppuun asti. Innokkaana ja kiitollisin mie-
lin lähden uutena puheenjohtajana luotsaamaan nuoriso-
seuroissa tehtyä hyvää työtä yhdessä jäsenistön, luottamus-
henkilöiden ja toimihenkilöiden sekä nuorisoseuralaisten 
kanssa. Juuri nyt meillä on tärkeä tehtävä olla tarjoamassa 
mielekästä tekemistä ja harrastustoimintaa lapsille ja nuo-
rille koronan jälkihoitona. Ja senhän me osaamme. Vahvis-
tetaan osallisuutta lähiyhteisöissämme ja pidetään nuoriso-
seuralippu korkealla. Ollaan yhteydessä ja jutellaan lisää”, 
tuore puheenjohtaja kommentoi. 

Puheenjohtajaehdokkaita oli vaalissa yhteensä viisi: 
Weckströmin lisäksi ehdokkaina olivat Ira Korkala Kaus-
tisen Nuorisoseura Ottosista, Jyri Siimes Sottisi Fun Clubis-
ta Tampereelta, Joonas Autio Kortesjärven Ylikylän Nuo-
risoseurasta sekä Lauri Haltsonen Asemäentien Nuoriso-
seurasta Imatralta. 

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kaudella 2023–24 va-
littiin Sanni Antinniemi Pertunmaan Nuorisoseurasta, 

Elina Weckström Klaukkalasta 
on Suomen Nuorisoseurojen 
uusi puheenjohtaja

Hannu Harmaala Hollolan Nuorisoseurasta, Joonas Au-
tio Kortesjärven Ylikylän Nuorisoseurasta sekä Elli Myö-
hänen Siepakoista Rovaniemeltä sekä varajäseneksi Riik-
ka Kumpula Jutaringistä Sodankylästä. Valituista henki-
löistä kaksi on alle 29-vuotiaita. 

Hallituksessa jatkavat lisäksi vuonna 2023 varsinaisi-
na jäseninä Maaria Koivula-Talkkari Ylihärmästä, Jyri 
Siimes Tampereelta, Elsa Weckström Klaukkalasta sekä 
Lauri Haltsonen Imatralta. Varajäsenenä jatkaa Taneli 
Arosara Joensuusta. 

Valtuuston kokous päätti myös toimintasuunnitelmas-
ta ja talousarviosta 2023 sekä korottaa jäsenmaksua. Ko-
kouksessa keskusteltiin myös jäsenistön osallisuuden li-
säämisestä, lähestyvistä eduskuntavaaleista sekä yhteis-
kunnallisiin muutoksiin reagoimisesta. 

Suomen Nuorisoseurojen valtuuston syyskokous järjes-
tettiin 26.–27.11.2022 Mikkelissä hybridimuotoisena eli osa 
valtuutetuista oli paikan päällä ja osa etänä Teamsin kautta. 

Lisätietoa

Elina Weckström
puheenjohtaja 1.1.2023 alkaen, Suomen Nuorisoseurat | 
elina.weckstrom@gmail.com | puh. 050 306 5588
Annina Laaksonen
pääsihteeri, Suomen Nuorisoseurat
annina.laaksonen@nuorisoseurat.fi | puh. 040 726 7450

TEKSTI ANNINA LAAKSONEN KUVA JUKKA HEINÄMÄKI

 Ragni Reichardt (vas.) luovuttaa hyvillä mielin 
puheenjohtajan paikan Elina Weckströmille ensi vuoden 
alusta.
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Nuorisoseurojen arvot ovat 
100-vuotiaan Klaukkalan 
Nuorisoseuran arkipäivää

Ajankohtaista

Kylän keskellä keltainen talo. Talossa punainen katto ja vihreät ovet. Astuupa 
ovista sisään lähes mikä tahansa arkipäivä kello viiden jälkeen, voi kuulla 
musiikin, ilonkiljahdukset tai näytelmän repliikit. Kyseessä on Klaukkalan 
Nuorisoseuran seurantalo Roinela, jossa harrastaa viikoittain 250 harrastajaa 
taaperoista aikuisiin. Seurassa harrastetaan aktiivisesti kansantanssia, teatteria, 
sirkusta sekä kepparikerhoa, ja suuren harrastajamäärän takia kaikki ryhmät 
eivät enää mahdu harjoittelemaan Roinelan tiloissa. Voidaankin siis sanoa, että 
talo ei tee nuorisoseuraa, vaan nuorisoseuran tekee kaikki ne ihmiset, jotka siihen 
kuuluvat ja jotka pitävät tärkeinä yhteisiä arvoja.

Osallisuus, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys ja mo-
ninaisuus ovat arvoja, jotka Suomen Nuorisoseu-
rat ovat päättäneet toimintansa pohjaksi. Klauk-

kalan Nuorisoseurassa arvot näkyvät jokapäiväisessä 
harrastustoiminnassa, ja nuorisoseurojen yhteinen ar-
vopohja on laadukkaan harrastustoiminnan ydin. Vaik-
ka arvot ovat osa arkipäiväistä toimintaa, voi niiden hie-
not nimet saada yhden jos toisenkin aivot solmuun, joten 

kerrotaan hieman siitä, miten arvot todella tulevat osak-
si jokapäiväistä toimintaa Klaukkalan Nuorisoseurassa 
ja miten ne voi saada myös muissa seuroissa näkyviin.

Ohjaajat takaavat osallisuuden ja 
yhdenvertaisuuden

Osallisuus voi aluksi tuntua vaikeasti lähestyttävältä, 
mutta yksinkertaisuudessaan se tarkoittaa sitä, että yksi-
lö pääsee vaikuttamaan itse asioihin. Klaukkalassa osal-
lisuus näkyy lasten tekemissä tansseissa ja näytelmis-
sä, sirkuslaisten näytöksissä ja kepparikerholaisten toi-
minnan ideoinnissa sekä nuorisotoimikunnan tapahtu-

TEKSTI ELSA WECKSTRÖM KUVA VENLA LANKINEN

 Seurantalo Roinela sijaitsee keskeisellä paikalla 
Klaukkalan keskustassa.
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masuunnittelussa. Osallisuus on aitoa vasta sitten, kun 
osallistuja itse kokee päässeensä vaikuttamaan, ja sii-
hen Klaukkalan Nuorisoseura pyrkii vuodesta toiseen.

Yhdenvertaisuus, jälleen yksi haastava sana lisää. 
Se tarkoittaa sitä, että jokainen on tervetullut mukaan 
nuorisoseuratoimintaan. Klaukkalassa yhdenvertai-
suus näkyy avoimina harjoituskertoina, toisten kun-
nioittamisena sekä ryhmätoiminnan ylläpitämisenä. 
Jokainen otetaan ryhmässä mukaan, eikä ketään jäte-
tä yksin. Yhdenvertaisuuden, ja toki myös muiden ar-
vojen, eteen tehtävä ohjaustyö on aktiivisesti toimivien 
ohjaajien ansiota. Klaukkalan Nuorisoseurassa ohjaa-
jat toimivat suurella nuorisoseurasydämellä vapaaeh-
toisesti, ja lisäksi ryhmiä opettaa muutama oman alan-
sa ammattilainen asiantuntevalla otteella.

Klaukkala tiktokkaa

Nyt olemme arvojen puolessa välissä ja seuraavana vuo-
rossa on yhteisöllisyys. Yhteisöllisyys on yhteenkuulu-
vuutta, vuorovaikutusta ja yhteisiä kokemuksia. Klauk-
kalassa yhteisöllisyys näkyy harrastusryhmien toimin-
nasta talkoisiin ja muihin vapaaehtoistehtäviin asti. Esi-
merkiksi jokakesäinen piknik-kesäteatteri, talkootyöllä 
järjestettävä lasten kesätapahtuma, kansantanssiryh-
mien osallistuminen tapahtumiin ja sirkuskoulun näy-
tösproduktiot ovat osoitus yhteisöllisyydestä. Viimeiset 
pari vuotta ovat opettaneet, että myös etänä koettu yh-
teisöllisyys on arvokasta. Siitä esimerkkinä seuran ak-
tiiviset sosiaalisen median kanavat, joista uusimpana 
kansantanssijoiden perustama TikTok-tili @klans_kan-
santanssijat. TikTokissa yhteisöllisyys näkyy videoiden 
kommenttikentässä, jossa eri-ikäiset ovat kommentoi-

neet muun muassa seuraavasti: ”meilläkin oli tänään 
treenit” ja ”kansantanssi = ”.

Turvallinen tila olla ja harrastaa

Vasta hieman yli vuosi sitten nuorisoseuroille lisättiin 
neljäs arvo, joka on moninaisuus. Moninaisuus on sitä, 
että jokainen voi tulla mukaan toimintaan sellaisena 
kuin on, ja kaikilla on hyvä ja turvallista olla. Klaukka-
lan Nuorisoseurassa moninaisuus näkyy harrastusalo-
jen määrässä, harrastajien yksilöllisyytenä sekä ohjaa-
jien joustavuutena koreografioissa ja käsikirjoituksissa, 
jotta jokainen harrastaja saa onnistumisen kokemuksia 
omat lähtökohdat huomioon ottaen. Turvallisten har-
rastusten lisäksi on myös turvallinen paikka harjoitel-
la vaikuttamista ja tapahtumien järjestämistä ilman ai-
empaa kokemusta. Kuka tahansa 13–18-vuotias voi liit-
tyä osaksi nuorisotoimikuntaa, ja johtokuntaan ovat 
tervetulleita harrastajat, huoltajat sekä muut aktiivit.

Lapsen oikeuksien päivänä Klaukkalan Nuorisoseu-
ra juhli 100-vuotiasta taivaltaan kakkukahveilla ja pää-
juhlan monipuolisella ohjelmalla. Vaikka 100 vuotta sit-
ten maailma on näyttänyt hyvin erilaiselta eikä esimer-
kiksi sosiaalisesta mediasta olla osattu kuvitellakaan, 
ovat nuorisoseuraliikkeen arvot olleet pohja Klaukka-
lan Nuorisoseuran perustamiselle. Vielä tänäkin päivä-
nä ne toimivat ohjenuorana toiminnassa, ja toivottavas-
ti näin on vielä monta sataa vuotta eteenpäin.

Klaukkalan Nuorisoseuran toiminnasta julkaistiin juhla-
video, joka on nähtävissä Youtube-palvelussa osoitteessa 
urly.fi/2Vyn.

Klaukkalan Nuorisoseuran kansantanssiryhmät osallistuvat aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin ja näin harrastajat saavat 
yhteisiä kokemuksia. Kuva Karuselli-ryhmästä hetki ennen palautteen kuulemista Tanssirallissa keväällä 2022.
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Ajankohtaista

Hankerintamalle on tullut 
uutuuksia
TEKSTI HENNA LIIRI-TURUNEN KUVA RIINA KYLMÄLAHTI

Nyt on aika iloita, sillä olemme syksyn aikana saaneet positiiviset 
rahoituspäätökset Kulttuurituulahduksia Keski-Suomessa -hankkeelle, Tekemisen 
riemua Kainuussa -hankkeelle sekä kahdelle harvaan asutun maaseudun 
kulttuuritoimintaa kehittävälle projektille Pohjois-Karjalaan ja Lappiin. Projektit 
alkavat vuoden alussa, kehittävät osaltaan maakuntien nuorisoseuratoimintaa ja 
linkittyvät vahvasti paikalliseen toimintaan kumppanuuksien kautta. Sisässä on 
myös useampi hanke, joiden toteutumisesta ei kirjoitusvaiheessa ole vielä tietoa.

Kulttuurituulahduksia luo asukkaiden 
näköistä kulttuuritoimintaa
Kulttuurituulahduksia Keski-Suomessa -hankkeessa 
suunnitellaan yhdessä alueelta koottavan tiimiin kans-
sa toiveiden ja tarpeiden mukaista kokeilevaa toimin-
taa, ja projektityöntekijä organisoi näiden toiveiden to-
teutuksen. Kulttuuriin perustuva kokeilu tuotetaan oh-
jatusti osallistavin menetelmin sekä eri tavoin doku-
mentoiden. Kulttuurituulahduksien sisältöä tai tapaa 
ei ole rajattu hakuvaiheessa. Hankkeen aikana järjes-
tetään avoimia keskustelutilaisuuksia suunnittelun al-
kaessa sekä toteutuneen toiminnan jälkeen fasilitaat-
toreiden avulla. Keskustelutilaisuuksissa käydään läpi 
alueen vahvuuksia, kulttuuritoiminnan tilaa ja luonto-
kohteita sekä tarpeita, osaamista ja toiveita. Avausdia-
login tarkoituksena on löytää yhteinen näkemys sille, 
mitä kulttuurituulahduksessa paikallisesti lähdetään ra-
kentamaan. Mukana yhteistyössä on viisi nuorisoseu-
raa Keski-Suomessa sekä Keski-Suomen Kylät ry. Hank-
keen toiminta-aika on 1.1.2023–31.12.2024 ja hankkeen 
rahoittajana toimii Keski-Suomen liitto.

Tekemisen riemua Kainuussa tuo maakunnan 
nuorisoseurat yhteen ja luo uutta toimintaa

Tekemisen riemua Kainuussa -kehittämishankkeen ta-
voitteena on kehittää ja tukea alueella toimivien nuoriso-
seurojen toimintaa tarpeiden mukaisesti, luoda maakun-
nan nuorisoseuraverkosto ja lisätä seurojen välistä yhteis-
työtä. Se myös auttaa tunnistamaan, tekemään näkyväk-
si ja jakamaan nuorisoseurojen osaamista. Tarkoitus on 
lisäksi saada uusia jäseniä ja aktiiveja mukaan nuoriso-
seuratoimintaan ja turvata toiminnan jatkuvuutta sekä 
kehittää ja luoda uutta nuorisoseuratoimintaa alueelle. 
Lisäksi tavoitteena on selvittää ja luoda malli sille, mi-
ten Kainuun alueellinen toiminta toteutuu hankkeen jäl-

keen sekä nostetaan Kainuun alueellinen toiminta sille 
tasolle, että sinne voidaan jatkossa ohjata valtionavustus-
ta nuorisotyöhön. Hankkeen viralliset yhteistyökumppa-
nit ovat Kuhmon Keiketys, Kuhmon Nuorisoseura, Sot-
kamon Nuorisoseura, Oterman Nuorisoseura sekä Neit-
tävän Nuorisoseura, mutta hanke tekee yhteistyötä koko 
maakunnan alueen nuorisoseurojen kanssa. Hankkeen 
toteutusaika on 1.1.2023–30.6.2024 ja sen rahoittajina toi-
mivat Elävä Kainuu ja Oulujärvi -Leader-ryhmät.

Harvaan asutun maaseudun 
kulttuuritoimintaan uusia mahdollisuuksia

Nuorisoseurat oli myös aktiivinen tänä vuonna Taikella 
ensi kertaa avautuneessa haussa harvaan asutun maa-
seudun kulttuuritoiminnan kehittämiseen. Merkittä-
vät kokonaisuudet saatiin aluetoimistojen toteutetta-
vaksi sekä Pohjois-Karjalaan että Lappiin.

Pohjois-Karjalassa hankkeen avulla toteutetaan kult-
tuuritoimintaa ympäri maakuntaa yhteistyössä paikal-
listen nuorisoseurojen kanssa. Luvassa on muun muas-
sa teatterilavasteiden rekonstruointia, tanssikursseja, 

Nuoret Vaikuttajat olivat nuorisovaihdossa Tanskassa 
marraskuussa.
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teatteriaiheisia työpajoja sekä sirkuksen alkeita. Lisäk-
si järjestetään Ite tein -työpajapäiviä, joissa osallistujil-
le annetaan mahdollisuus kokeilla erilaisia käsityöpe-
rinteitä ja uusia tuulia käsillä tehden. Hankkeen tapah-
tumat ja työpajat ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.

Lapissa hanke keskittyy puolestaan alueen perin-
teisen folktapahtuma Jutajaisten kyliin suuntautuvien 
kulttuuritapahtumien kehittämiseen ja vakiinnuttami-
seen. Hankkeen tavoitteena on luoda ja kehittää kult-
tuurielämää myös harvaan asutuille kylille, mikä mah-
dollistaa rikkaan ja monipuolisen elämän kylillä. Hank-
keen avulla kehitetään kestävä pohja Jutajaiset kylillä 
-tapahtuman kehittymiselle.

Käynnissä olevissa hankkeissa lupaavia 
tuloksia

Uuden strategiamme tavoitteena on katsoa eteenpäin ja 
saada uusia jäseniä ja harrastajia mukaan sekä panostaa 
erityisesti nuoriin. Tavoitteenamme on olla haluttu ra-
hoituskohde laadukkaan ja vaikuttavan toiminnan myö-
tä sekä löytää uusia mahdollisuuksia yhteistyökumppa-
nuuksien kautta. Kriittisiksi menestystekijöiksi on nos-
tettu rohkea kehittäminen ja kokeilu, laaja rahoituspoh-
ja sekä nuorisoseurojen tunnettuus eri puolilla maata.

On ilahduttavaa, että olemme saaneet lupaavia tulok-
sia käynnissä olevista hankkeista, tämä siivittää meitä 

monella tapaa hyvään lentoon myös uusissa hankkeissa. 
Nuoret Etelä-Savon Dynamoina (ESR) on saanut Pieksä-
mäellä viriämään toimintaa pitkästä aikaa. Yhteistyötä 
on tiivistetty Suomen Nuoriso-opiston kanssa, ja Mik-
keliin rakentuu nuorten tekemiä tapahtumia kaikkiaan 
kolme. Vintiöstä Vaikuttajaksi, murkusta muutoksente-
kijäksi Uudellamaalla on vahvistanut nuorten toimin-
taedellytyksiä paikallisissa nuorisoseuroissa, joissa on 
järjestetty mm. nuorten iltoja. Kylätalo 2.0 -hankkees-
ta Keski-Suomessa on perustettu uusia lasten peliker-
hoja ja annettu digineuvontaa nuorisoseurantaloilla.

Pohjois-Savossa yhteistyöhankkeena pyörivässä Hop 
in! -projektissa on onnistuttu nuorten toteuttamien kult-
tuurisen nuorisotyön projektien kautta lisäämään yhtei-
söllisyyttä ja toimijuutta. Erasmus+ -rahoituksella toteu-
tamme Nuoret Nuorisoseuravaikuttajat -projektia, jossa 
mukana on ennätysmäärä nuoria ympäri Suomea. Sekä 
alueellisissa että valtakunnallisissa tapaamisissa on ol-
lut innostunut ja oppiva meininki. Toimimme yhteistyö-
kumppanina Nuorten Akatemian Inclusion is on -hank-
keessa, jonka kautta opimme lisää saavutettavammasta 
ja yhdenvertaisemmasta toiminnasta. Lisäksi toteutam-
me erilaisia liikkuvuushankkeita saamamme akkredi-
taation kautta mm. nuorisovaihdon marraskuussa Tans-
kaan sekä järjestön työntekijöille suunnatun nuoriso-
työntekijöiden liikkuvuushankkeen syyskuussa Belgiaan.

Yhdistysavain on 
nuorisoseurojen uusi 
kotisivukumppani

Järjestölliset

Nuorisoseurojen kumppanuus Kotisivukoneen 
kanssa päättyy heidän irtisanottuaan yhteis-
työsopimuksemme. Olemme hakeneet uutta 

yhteistyökumppaneita paikallisseurojen kotisivupal-
velujen tuottajaksi. Uudeksi kumppaniksi on valikoitu-
nut Yhdistysavain. Yhdistysavain on laatinut Nuoriso-
seurojen graafisen ilmeen mukaisen kotisivupohjan, 
josta paikallisseurojen on helppo aloittaa kotisivujen 
käyttö. Yhdistysavain myös järjestää kaksi webinaaria, 
joissa paikallisseurojen kotisivuista vastaavia henkilöi-
tä opastetaan palvelun käyttöönottoon ja sivujen päivit-
tämiseen. Näiden etujen lisäksi nuorisoseurat saavat jä-

senetuna kahdenkymmenen prosentin alennuksen Yh-
distysavaimen kotisivupaketeista.

Yhdistysavaimella on myös kevyt maksuton paketti, 
jota voivat hyödyntää sellaiset seurat, joiden tarve ko-
tisivujen erilaisille ominaisuuksille on vähäinen. Nuo-
risoseurat voivat myös tarvittaessa saada käyttöönsä  
nuorisoseurat.fi -loppuisen kotisivuosoitteen. Tämä 
ominaisuus on käytössä muissa kuin ilmaisessa pake-
tissa. Palvelu saadaan nuorisoseurojen käyttöön vie-
lä tämän vuoden aikana, ja webinaareista tiedotetaan 
erikseen nuorisoseuroille heti kun päivämäärät on 
saatu sovittua.

TEKSTI HANNU ALA-SANKOLA KUVA SINI PADILHA
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Järjestölliset

Nuorisoseurantalojen 
kiinteistövero voidaan 
määrittää pienemmäksi
TEKSTI HANNU ALA-SANKOLA KUVA VILLE SUHONEN

Nuorisoseurat ovat yleishyödyllisiä yhteisöjä, joi-
den kiinteistövero voidaan määrittää yleistä kiin-
teistöveroa pienemmäksi tai 0 prosenttiin kun-

nanvaltuuston päätöksellä. Suurin osa Suomen kunnis-
ta onkin päättänyt määrittää yleishyödyllisten yhteisö-
jen kiinteistöverokannan tähän 0 prosenttiin. Vuoden 
2022 verotuksessa yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteis-
töveroprosentti oli säädetty 0 prosenttiin 220 kunnassa, 
yleistä kiinteistöveroprosenttia pienemmäksi 29 kun-
nassa ja yleisen kiinteistöveron kanssa samansuurui-
seksi 45 kunnassa.

Tänä syksynä tietoomme on tullut, että ainakin Kuopi-
ossa, Kuhmossa ja Puumalassa on aiemmasta poiketen 
määritelty ensi vuoden kiinteistöveroprosentti nollaan. 
Monissa tapauksissa nuorisoseurat ovat olleet aloitteel-
lisia yhdessä muiden alueen yhdistysten kanssa asian 
eteenpäin viemiseksi. Eri järjestöjen yhteistyöllä yhdis-
tykset ovat voimakkaammin pystyneet ajamaan omaa 
etuaan tässä asiassa.

Järvenpää tarttui toimeen

”Järvenpään Nuorisoseura toimii Uudellamaalla ja omis-
taa leirikeskuksen Etelä-Savossa Puumalassa. Meille 
pienelle toimijalle kiinteistövero on suuri taloudelli-
nen ponnistus. Keväällä lähetin sähköpostia Puumalas-
sa toimiville yleishyödyllisille yhteisöille koskien kiin-
teistöveroa. Ajattelin, että mikäli saisin mahdollisim-
man monta yhdistystä mukaan tekemään kuntalaisa-
loitteen kiinteistöverosta vapauttamisen puolesta, niin 

kunnan päättäjätkin saattaisivat reagoida siihen hel-
pommin. Sain mukaan kuusi yhdistystä Puumalasta. 
Esitimme, että Puumalan kunta käyttää lain sille suo-
maa mahdollisuutta määritellä yleishyödyllisten yhtei-
söjen kiinteistöveroprosentti 0,00 prosenttiin, ja siten 
helpottaisi taloja ylläpitävien yhteisöjen mahdollisuut-
ta ylläpitää monipuolisia kansalaistoiminnan tiloja eri 
puolilla Puumalaa”, kertoo Järvenpään Nuorisoseuran 
puheenjohtaja Johanna Hakala.

Kuntalaisaloite lähti Puumalan kuntaan syyskuus-
sa. Lokakuun puolivälissä kunnanhallitus käsitteli ko-
kouksessaan vuoden 2023 kiinteistöveroja. Lokakuun 
lopulla kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen 
esityksen ja määräsi yleishyödyllisten yhteisöjen kiin-
teistöveroprosentiksi 0,00 prosenttia. Puumalassa yksi 
yhdistys on aikaisemmin tehnyt tästä samasta asiasta 
kuntalaisaloitteen, mutta sillä ei ollut vaikutusta kiin-
teistöveroprosenttiin.

Liiton toimihenkilöiltä voi pyytää apua lähestyttäes-
sä kunnan viranomaisia kiinteistöveroasiassa. Olemme 
laatineet kannanottopohjan, johon on poimittu asiaan 
liittyviä faktoja ja tilastolukuja. Pohjaan voidaan paik-
kakuntakohtaisesti lisätä perusteita ja paikallisia erityis-
piirteitä. Tämä pohja löytyy kotisivujen työkalupakis-
ta kohdasta ”Hallinto ja talous”. Työkalupakista löytyy 
myös pohja kuntalaisaloitteen tekemiseen. Tällä poh-
jalla voi tehdä kunnalle aloitteita mistä tahansa asias-
ta, myös kiinteistöverosta.
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Järjestölliset

Suomen Nuorisoseurojen 
vaalitavoitteet panostavat 
nuoriin, tasa-arvoiseen 
harrastamiseen ja vireään 
kansalaisyhteiskuntaan

Suomen Nuorisoseurojen eduskuntavaalitavoitteet 
2023 pureutuvat kolmeen keskeiseen teemaan, 
mitkä ovat harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan 

ytimessä. Kaikkialla Suomessa pitää olla saavutetta-
via, edullisia ja turvallisia harrastusmahdollisuuksia. 
Nuoret ovat tulevaisuuden rakentajia, joten heihin on 
panostettava nyt. Lisäksi seurantalojen pitää olla paik-
kakuntien yhteisiä kokoontumispaikkoja ja niiden toi-
mintaedellytyksiä on tuettava. Nämä vaaliteemat ovat 
rakentuneet yhdessä alueellisten Nuoret Nuorisoseu-
ravaikuttajat -ryhmien kanssa.

”Lähdimme työstämään eduskuntavaalitavoitteitam-
me nuorten vaikuttajien ryhmien kanssa eri puolilla 
Suomea, ja iso joukko nuoria sai kertoa omia ideoitaan 
ja toiveitaan siitä, millaisiin asioihin he toivoisivat seu-
raavan eduskunnan kiinnittävän huomiota. Tavoitteissa 
on huomioita myös nuorisoseurakentän moninaisuus 
ja kaikenikäiset harrastajat”, kertoo Suomen Nuoriso-
seurojen pääsihteeri Annina Laaksonen.

Harrastustoiminta kuuluu kaikille

Ensimmäisenä teemana eduskuntavaalitavoitteissa on 
harrastustoiminnan saavutettavuus, sen turvallisuus 
sekä lasten ja nuorten kannustaminen harrastamisen 
pariin. Harrastustoiminta ehkäisee syrjäytymistä to-
della tehokkaasti ja lisää yhteisöön kuulumisen tunnet-
ta. Harrastaminen ei myöskään saa olla rahasta kiinni. 
Pienillä lisäpanostuksilla voidaan saada aikaiseksi iso 
vaikutus ja merkittävä joukko lapsia ja nuoria harras-
tusten piiriin. Harrastamisen on oltava turvallista niin 
henkisesti kuin fyysisesti.

Lapsiin ja nuoriin on panostettava nyt

Lapset ja nuoret elävät kolmoiskriisin aikaa: ilmaston-
muutos asettaa merkittävän varjon tulevaisuudelle, ko-
ronapandemian aikaiset rajoitukset olivat kohtuuton 
taakka lasten ja nuorten koulunkäynnille, sosiaalisel-
le elämälle sekä harrastamiselle ja Venäjän hyökkäys-

sota Ukrainaan on heilauttanut turvallisuudentunnetta 
merkittävästi. Lasten ja nuorten hyvinvointiin on sat-
sattava niin koulussa kuin vapaa-ajalla ja heidän kuu-
lemisensa heitä koskevissa päätöksissä on varmistetta-
va. Yhdenvertaisuus- ja moninaisuuskoulutusta tarvi-
taan lisää lasten ja nuorten parissa toimiville aikuisil-
le. Myös mielenterveystyöhön on lisättävä resursseja.

Vireä kansalaisyhteiskunta on kaikkien etu

Nuorisoseuroissa harrastetaan usein seurantaloilla, ja 
ne ovat monen kylän, kunnan ja kaupungin kansalais- 
ja harrastustoiminnan keskuksia. Niitä pyörittävien pai-
kallisyhdistysten toimintaedellytykset on turvattava, 
sillä kyse ei ole vain seinistä, vaan kymmenientuhan-
sien ihmisten arkeen positiivisesti vaikuttavasta toimin-
nasta, jonka elinehto seurantalo on. Myös työllistämi-
sen edellytyksiä pitää helpottaa, ja tapahtumiin liittyviä 
säädöksiä selventää. Vapaaehtoistoimintaan kannusta-
minen pitää olla meidän kaikkien asia, sillä vapaaehtoi-
set ovat isossa roolissa yhteiskunnan kokonaisturvalli-
suuden ja hyvinvoinnin kannattelijoina. 

Voit lukea koko eduskuntavaalitavoiteohjelmamme osoit-
teesta nuorisoseurat.fi/eduskuntavaalitavoitteet-2023.
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Järjestölliset

Suvi ja Sini tekevät vuoden 
alusta visuaalista ilmettä

Sini Padilha ja Suvi Lehtinen tekevät vuoden 2023 
alusta Suomen Nuorisoseurojen tapahtumien ja 
koko järjestön visuaalista ilmettä ja graafista suun-

nittelua. Lisäksi heidän työpanostaan suunnataan entis-
tä enemmän jäsenseuroille viestinnän palvelulupauk-
sen mukaisesti. Tavoitteena on pyrkiä palvelemaan jä-
senseuroja graafisen suunnittelun töissä.

”Olen nelisen vuotta auttanut viestinnässä kaikin ta-
voin: luonut kuvituksia, mainoksia, julisteita, taittanut 
alueiden lehtiä, kehittänyt nettisivuja jne. Luovuus ja 
ideointi on intohimoni, vapaa-ajalla nautin maalaami-
sesta ja oivaltavista keskusteluista. Urheilu on energia-
lähteeni ja luonto terapiani sekä saan paljon voimaa 
meditoinnista”, kertoo Sini Padilha, joka siirtyy Stadin 
Nuorisoseuroilta liiton työntekijäksi.

Lahtelainen Suvi Lehtinen on myös tuttu kasvo nuo-
risoseuralaisille: ”Olen toiminut muutamaan ottee-
seen Etelä-Suomen Nuorisoseuroilla media-assistent-
tina. Näihin kertoihin on kerennyt mahtua monipuo-
lisia toimeksiantoja muraalin maalaamisesta perintei-

siin graafisen suunnittelun hommiin. Pidän erityisen 
paljon Myrttisen valkosipulisuolakurkuista, tee se itse 
-periaatteesta, b-luokan kauhuelokuvista, kulttuurin 
kuluttamisesta, viherkasvien sielunelämän tutkailusta 
ja mun pienestä perheestäni, johon kuuluu kumppani-
ni lisäksi seniorikissamme.”

Uusia työntekijöitä mukaan nuorisoseuroihin

Yhteisöpedagogi Minna-Reetta Kuusinen Tampereel-
ta on valittu Lounais-Suomen toiseksi toiminnanohjaa-
jaksi. Hän aloittaa työssään joulukuussa. Pääsääntöinen 
toimipiste on Tampereella, mutta hän on tavoitettavis-
sa myös Porin toimistossa säännöllisesti.

Riikka Järvinen aloittaa projektikoordinaattorina 
Kulttuurituulahduksia Keski-Suomeen -hankkeessa vuo-
den 2023 alussa. Hän on monelle tuttu aiemmasta teh-
tävästään Nuorisoseurojen Keski-Suomen aluetoimis-
tolla, jossa hän työskenteli Leipää ja kulttuuria -hank-
keessa. Riikka on koulutukseltaan kulttuurituottaja.
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Ajankohtaista

Painajaisten Paukkula tarjosi 
musiikkia, tekemistä ja hyvää seuraa

Kaikki alkoi syyskuun alussa, kun Aki Menna saapui 
esittelemään Paukkulan opiskelijoille Dynamo-han-
ketta. Mielestäni hanke kuulosti kiinnostavalta, 

koska saisimmehan järjestää omannäköisen tapahtuman 
Paukkulassa. Päätin siis suunnata kuulemaan hankkees-
ta lisää, kun Aki Menna ja Nazia Asif tulivat innostamaan 
meitä opiskelijoita mukaan tapahtuman järjestelyihin.

Koska tapahtuman järjestäminen kuulosti kivalta lisäl-
tä tavalliseen kouluarkeen, päätin liittyä suunnittelijaryh-
mään mukaan. Koska opiskelen vasta ensimmäistä vuot-
ta, ajattelin, että voisin ryhmässä tutustua myös helpom-
min muihin opiskelijoihin. 

Ensimmäisillä kokoontumiskerroilla osallistujamäärä 
oli suurempi, mutta ajan kuluessa tapahtuman järjestä-
misestä vastasi kuitenkin vain kymmenen nuorta ja kol-
me ohjaajaa.

Ensimmäiset tapaamiset olivat suurilta osin ideoiden 
heittelyä, herkkujen nauttimista ja pillimehun hörppimis-
tä. Kysyimme myös ideoita muilta Paukkulan opiskelijoilta. 
Kommenttien, ehdotusten ja ideoiden pohjalta lähdimme 
kokoamaan ideaa tapahtuman luonteesta. Loppujen lopuksi 
päätimme pitää halloween-juhlan, koska sitä oli toivottu. 

Kauhukäytävä, tiskijukka ja pientä purtavaa

Suunnittelimme kokoontumiskerroilla, missä tapahtuma 
pidetään ja mitä siellä tehdään. Ideat lentelivät ja suunni-
telmat vaihtuivat ajan kuluessa. Lopulliseen tapahtumaan 
teimme kauhean kauhukäytävän, jossa oli erilaisia pistei-
tä, kuten kuvausseinä, juice pong, sekä tonkimispiste, jos-
sa juhlijat saivat työntää sormensa erilaisiin ällöttäviin jut-
tuihin, kuten vedessä liotettuihin nallekarkkeihin. Juhlissa 
oli myös DJ, joka soitti juhlijoille koko illan musiikkia nos-
tattaen samalla juhlatunnelmaa. Illan edetessä tanssilatti-
alle eksyikin mukavasti porukkaa, ja iloinen juhlamieli oli 
taattu. Kaiken tämän lisäksi meillä oli myös ongintapiste, 
josta sai palkinnoksi halloween-teemaisen suklaisen silmä-
munan ja muovisen hämähäkkifiguurin sekä pimeneviä syy-
siltoja varten heijastimen. Juhlissa oli tarjolla pientä purta-
vaa: suolaisia piirakoita, popcornia sekä makeita, pelottavia 
kuppikakkuja ja muita kakkuja sekä hurjaa vihreää boolia.

Saimme tapahtumasta positiivista palautetta. Mieles-
täni tapahtumaa oli hauska järjestää ja opin tapahtuman 
järjestämisestä hurjasti asioita ideasta toteutukseen asti. 
Vaikka välillä tulikin epätoivon hetkiä, turhauduin ja olin 
jo aikeissa lopettaa ryhmässä käymisen, olen iloinen, että 
jäin ryhmään ja sain kerättyä itselleni uusia kokemuksia. 

Ilo, kiitollisuus, stressi ja haikeus kumpusivat 
esiin

Tapahtuman arviointitunnilla nousi esille ilo tapahtuman 
onnistumisesta, stressi, jota koettiin ennen tapahtumaa 
sekä kiitollisuus ryhmän työskentelystä. Jonkinlaista hai-
keuttakin oli havaittavissa, koska kyseessä oli virallinen vii-
meinen kerta ennen loppukaronkkaa. Ryhmästä tuli syk-
syn aikana osa arkea, kun suunnittelimme tapahtumaa yh-
dessä tiistai- ja keskiviikkoiltaisin. Itsellenikin jäi hieman 
tyhjä tunne, kun enää ei tarvinnutkaan kokoontua ja alkaa 
suunnitella tapahtumaa, vaan piti keksiä jotain muuta ilta-
ohjelmaa. Oli hienoa nähdä, miten innokkaasti suunnitte-
lijaryhmä toimi sekä kuinka hienosti myös muut opiskeli-
jat panostivat omalla pukeutumisellaan tapahtumassa jär-
jestettävään pukukilpailuun. Toivottavasti saamme tulevai-
suudessakin järjestää yhtä kivoja tapahtumia Paukkulas-
sa. Suosittelen myös Dynamo-ryhmään liittymistä muille 
nuorille, jos siihen on mahdollisuus.

Suomen nuoriso-opistolla vietettiin 19.10. Painajaisten Paukkula -nimistä 
halloween-juhlaa. Juhlijoita saapui paikalle mukava joukko. Ilta kului 
rattoisasti tekemisen, hyvän seuran, tarjoilun ja musiikin tahdissa.

TEKSTI ADA KONTIO KUVA NUORET ETELÄ-SAVON DYNAMOINA -HANKE

Paukkulan väki panosti naamiaisasuihin.



14

Puheenjohtajalta

”Haluan olla helposti 
lähestyttävä ja kuunteleva 
puheenjohtaja”

Vau, oli ensimmäinen ajatus, kun valtuuston ko-
kouksen ääntenlaskijat kertoivat, että minä olen 
Suomen Nuorisoseurojen seuraava puheenjohtaja. 

Minut oli valittu tähän vastuulliseen ja innostavaan tehtä-
vään. Kukituksen, pienen kiitospuheen ja lukuisten hala-
usten jälkeen piti ryhtyä jo tosi toimiin. Valokuvia otettiin 
eri kokoonpanoissa, lehdistötiedotteeseen piti saada sitaat-
ti ja Nuorisoseurojen joulukalenterin 1. luukku kuvattua.

Mikkelissä järjestetystä valtuuston syyskokouksesta ko-
tiin ajaessa ehdin jo hieman tarkemmin pohtimaan, mitä 
seuraavat kaksi vuotta toisivat tässä vapaaehtoistyössä tul-
lessaan. Edeltäjäni Ragni on tehnyt erinomaista työtä pu-
heenjohtajana. Hän on ollut toimelias ja pidetty. Haluan 
olla Ragnin tavoin helposti lähestyttävä, kuunteleva ja pai-
kan päällä sopivalla hetkellä. Minun tehtäväni ei ole tar-
kastella toimintaa etäältä, vaan olla sen ytimessä yhdessä 
muiden nuorisoseuralaisten kanssa.

Ajatukset suuntautuivat myös ensi vuoden toiminta-
suunnitelman painopisteisiin. Lyhyellä aikavälillä meillä 
on selätettävänä covid-19-pandemian aiheuttama lasten 
ja nuorten hyvinvointivaje. Tarjoamalla lapsille ja nuorille 
paikkoja kokoontua ja harrastaa pystymme lisäämään hy-
vinvointia lähiyhteisöissämme. Venäjän hyökkäyssota Uk-
rainaan horjuttaa uskoa tulevaisuuteen ja on tuonut mo-
nille nuorisoseurapaikkakunnillekin uusia asukkaita. Nuo-
risoseura on oiva paikka tutustua uusiin ihmisiin ja luoda 
ystävyyssuhteita. Ystäviä nimittäin jokainen kotoaan pa-
koon lähtenyt lapsiperhe tarvitsee. Pidetään siis nuoriso-
seuran talot lämpiminä ja harrastusryhmien ja tilaisuuk-
sien ovet auki myös ukrainalaisille.

Tärkeää on pysähtyä katselemaan myös kauemmaksi 
horisonttiin. Suomessa tapahtuu tulevina vuosina suuria 
väestörakenteen muutoksia. Harrastusryhmämme tulevat 
kilpailemaan muiden harrastustoimijoiden kanssa entis-
tä pienemmistä ikäluokista ja toisaalta virkeitä eläkeläisiä 
on aikaisempaa enemmän. Sukupolvia yhdistävälle toi-
minnalle on varmasti tilausta tulevaisuudessakin. Osaa-
via ohjaajia tarvitaan pyörittämään viikoittaista kerho- ja 
harrastustoimintaa ja luottamushenkilöitä tarvitaan tuke-
maan ohjaajia työssään, järjestämään talkoita ja kunnos-
tamaan harrastustiloja.

Meidän onkin syytä pohtia, miten seurantalot etenkin 
pienillä paikkakunnilla saadaan pidettyä lämpiminä ener-
gian hinnan kallistuessa ja toisaalta syntyvyyden laskiessa 

ja kyläyhteisöjen pienentyessä. Laajassa nuorisoseurojen 
verkostossa joku toinen luultavasti pähkäilee saman pul-
man kanssa tai parhaassa tapauksessa on jo keksinyt ratkai-
sun. Yhdessä asiat usein ratkeavat helpommin. Kannattaa-
kin osallistua alueellisiin tapahtumiin sekä toimintasuun-
nitelmaan kirjattuihin järjestötoiminnan webinaareihin. 
Niissä pääsee kuulemaan ja jakamaan arvokkaita näke-
myksiä ja kokemuksia muiden nuorisoseuralaisten kanssa.

Kuten huomata saattaa nuorisoeurojen arvot osallisuus, 
yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys ja moninaisuus toteutuvat 
toiminnassamme helposti. Ne toisaalta kuvaavat olemas-
sa olevaa toimintaamme, mutta toisaalta auttavat kehit-
tämään sitä yhteiskunnallisesti merkittävään suuntaan.

Tunnelmallista loppuvuotta kaikille!

Elina Weckström
Suomen Nuorisoseurojen puheenjohtaja 2023–2024

elina.weckstrom@nuorisoseurat.fi
Twitter ja IG: elina_weckstrom
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H-Kiltapäivien perinteet 
pääsevät kunniaan Eurajoella

H-kilta

Hermannien vuotuinen päätapahtuma, H-Kiltapäivät, järjestetään ensi 
vuonna Eurajoella. Paikka on Eurajoen kristillisellä opistolla ja tapahtuma 
pääsiäisen jälkeen, 14.–16. huhtikuuta 2023.

TEKSTI HEIKKI TUOMI-NIKULA KUVA VALO AATROKOSKI

Irmeli Virtanen kantaa järjestelyistä päävastuun ja 
lupaa, että Eurajoella kunnioitetaan vanhoja kun-
non kiltaperinteitä eli Rovaniemen kokouksen jäl-

keen palataan taas tuttuihin kuvioihin: ”Kiltakokouk-
sen lisäksi käydään Satakunnan vanhimmassa puukir-
kossa sanan kuulossa ja hautausmaalle viedään terveh-
dys maamme sankareille. Lauantai-iltana on perintei-
set iltamat Kuivalahden Nuorisoseuran talossa. Tietty 
siellä on myös maankuulu satakuntalainen pitopöytä 
osanottajien nautittavana. Ehkäpä saamme maistella 
sualpuolikkaakin, Eurajoen pitäjäruokaa.”

Eurajoki on mainio kokouspitäjäksi, sillä näkemistä 
kunnassa riittää. Tutustumiskohteista voi mainita vaik-
kapa erikoisen vesitornin, vanhan kivikirkon tai uuden 
ydinvoimalan, joka jauhaa energiaa koko Suomelle. Mai-
nittujen sijaan tutustutaan kuitenkin aaveista kuuluun 
Vuojoen 1500-luvulta saakka tunnettuun kartanoon, jo-
hon liittyy kosolti maamme historiaa. Nykyinen päära-
kennus on Carl Ludvig Engelin suunnittelema vuodelta 
1836. Monien käänteiden jälkeen kartanon omistaa ny-
kyisin Eurajoen kunta, ja se toimii kokous-, koulutus-, 
hotelli- ja ravintolatilana.

Virtasen Irmeli toivottaa kaikki Hermannit lämpimästi 
tervetulleiksi Kiltapäiville, jossa julkistetaan Vuoden Her-

manni, valitaan Ukko-Hermanni ja kiltaneuvoston jäse-
net tehtäväänsä ja asetetaan suuntaviitat tulevaisuuteen.

Virallinen ilmoittautuminen avautuu vasta vuoden 
vaihteen jälkeen. Tiedusteluihin vastaa Virtasen Irme-
li, jonka puhelinnumero on 040 835 2652.

Seminaari Paukkulassa

Suomen Nuoriso-opisto, Paukkula, Mikkelissä juhlii 
ensi vuonna olemassaolonsa sataa vuotta. Sen ensim-
mäinen rehtori oli tulisieluinen nuorisoseuramies Au-
kusti Ripsaluoma, jonka Nuorisoseuramarssin säkeet: 
”veri nuori kun suihkuten suonissa käy, ei esteitä tiel-
lämme näy ei näy…” sytyttävät yhä laulajansa.

Paukkulan kartanostakin, jonka sijoille opisto on pe-
rustettu, voisi kertoa vaikka mitä: jopa kuninkaallisesta 
kuningas Kustaa III:n haamusta, joka yrittää öisin vi-
kitellä kaunista kartanon neitoa. Mutta nyt puhutaan 
Hermanneista. Opiston juhlavuoden suunnitelmissa on 
järjestää seminaari, jonka keskiössä ovat nuorisoseura-
veteraanit. Heillä on ollut ratkaiseva merkitys Paukku-
lan elämässä, ja seminaarissa puhutaan muun muas-
sa Hermannien ja H-killan roolista osana nuorisoseu-
rajärjestöä.

Seminaarin ajankohtaa ei vielä ole lyöty lukkoon, sillä 
se limitetään opiston muuhun juhlaohjelmaan. Seuratkaa 
Nuorisoseurat-lehteä. Siitä aikanaan tarkemmat tiedot.

Kirjoittaja on valtakunnallisen H-killan Ukko-Hermanni.
 Kiltapäivätunnelmia Lapinlahdelta Ylä-Savosta vuodelta 

2019.
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Tanssi

”Kansanmusiikista ja 
Folklandialta se kaikki 
ponnistaa, mitä mä teen”

Vilma Jää tähdittää vuoden 2023 tapahtumaa

Kansanmusiikin ja kansantanssin suurtapahtuma Folklandia järjestetään 
Baltic Princessillä 13.–14.1.2023 jo 26. kerran. Ohjelmistoa tähdittävät 
kotimaisen ja pohjoismaisen folkin eturivin artistit ja kiinnostavimmat 
kokoonpanot. Yksi tammikuisen festivaalin tähtiartisteista on 
kansanmuusikko, laulaja ja säveltäjä Vilma Jää.

TEKSTI ELINA KAAKINEN KUVAT MIKKO MALMIVAARA

Vilma Jää on etnopop-artisti, joka yhdistää vuo-
sisatoja vanhoja tarinoita elektroniseen musiik-
kiin. Kansanmusiikkia valtavirtaan vievän Jään 

musiikissa akustiset perinnesoittimet kanteleesta kam-
piliiraan sulautuvat synteettisesti tuotettuihin biitteihin. 
Vilma Jää sekoitteleekin taitavasti kansanmusiikkia ja 
karjalaisia karjankutsuhuutoja etnopoppiin.

Syksy on ollut oopperan täyteinen

Jää on esiintynyt syksyn aikana myös Kaija Saariahon 
oopperassa Innocence, ja taiteilijan syksy on kulunut in-
tensiivisesti oopperan esityksissä.

”Tykkään tosi paljon myös näyttelemisestä ja sitä 
pääsen oopperassa tekemään. Normaalisti olen laval-
la omana itsenäni ja kontaktissa yleisön kanssa. Laval-
la voi tällöin improvisoidakin, mutta oopperassa lähes 
kaikki, mitä lavalla teen, on just eikä melkein niin, kuin 
on harjoiteltu ja sovittu”, Jää pohtii.

Jää esittää oopperassa Markétan roolin. Innocencen 
esitykset myytiin loppuun jo syksyllä, ja Jään syksyyn ei 
ole paljon muuta mahtunut, kuin ooppera. Toisinaan 
esityksiä on ollut jopa kolmena päivänä viikossa. Omia 
keikkoja ei tästä syystä syksyyn juuri ole mahtunut. Sik-
si Vilma Jää odottaa esiintymistään Folklandialla 2023.

”Rakastan Folklandiaa. Olen ollut Folkkiksella ekan 
kerran, kun olen ollut kuusi viikkoa vanha, ja vuosi oli 
1996. Onko se ihan eka Folklandia? 12-vuotiaasta läh-
tien olin risteilyllä melkein joka vuosi, koska mun äiti 
oli silloin Folkkiksen tuottajana. Sain aina tehdä jotain 
pientä hommaa staff-paita päällä. Se oli tosi, tosi kivaa. 
Folklandia oli myös se paikka, jossa ekan kerran tajusin, 
että kansanmusiikkia voisin soittaa itsekin.”
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Käännekohta Folklandialla
Vilma Jää on ollut kansanmusiikin ja erityisesti kan-
santanssin ympäröimänä äitinsä työn kautta koko lap-
suutensa. Neljävuotiaasta saakka klassista viulua soit-
tanut Jää oli käynyt kansanmusiikkileireilläkin lapse-
na muutamana kesänä, mutta folk tuntui aina ennem-
minkin äidin ”omalta jutulta”. Varhaisteini-iässä klassi-
nen viulunsoittokaan ei enää iskenyt nuoreen Vilmaan, 
ja hän päätti pitää taukoa viulunsoitosta.

Kahdeksannella luokalla Vilma Jää kuitenkin astui 
taas Folklandialle ja viuluhan soi risteilyllä joka kolkassa.

”Mun silmät vaan yhtäkkiä aukes. Mä olin ollut koko 
ajan kansanmusiikin ympäröimänä, mutta en ollut aja-
tellutkaan, että se voisi olla mun juttu. Siellä mä sit heti 
sanoin äidille, et mä haluaisin alkaa soittaan kansan-
musiikkiviulua.”

Eikä aikaakaan, kun Jään opettajaksi ryhtyi Meri-Hei-
ni Luoto. Luoto opiskeli tuolloin Sibelius-Akatemian pe-
dagogiikka-kurssilla, ja Jäästä tuli hänen harjoitusop-
pilaansa. Luoto on nykyään urallaan ansioitunut, kuu-
luisa kansanmuusikko ja säveltäjä.

”Kansanmusiikki symboloi mulle vapautta. Se on niin 
iloista ja riemukasta. Ihanaa tulla Folklandialle nyt yh-
tenä pääartistina. Jokin ympyrä sulkeutuu”, Jää tuumii.

Keikkajännitystä ja bilemeininkiä

Vilma Jään kanssa Folklandialla 2023 nähdään kan-
teletta soittava Hanna Ryynänen sekä live-elektronii-
kasta vastaava Mimi Kantola. Ryynänen soittaa kante-
letta Jään levyllä Saatanan saalistaja ja on ollut muka-
na muutamalla keikalla. Jään sanojen mukaan kante-
le tuo instrumenttina ”niin paljon lisää” elektroniseen 
musiikkiin. Jää ja Ryynänen ovat soittaneet yhdessä yli 
kymmenen vuotta Sibelius-Akatemian kansanmusiikki-
linjan nuorisokoulutuksesta asti. Tuleva Folklkandian 
keikka kuitenkin myös jännittää kokenutta esiintyjää.

”Se uus laiva! Silja Europalla tunnen kaikki pienet 
nurkatkin. Nyt ei ole mitään tietoa, millainen keikka-
paikka on. Mutta odotan kyllä tosi paljon meidän esi-
tystä! Mulla on keikka yhdeltä yöllä ja tiedän, että se on 
just se keikka, jolle jengi tulee bilettämään Huutokat-
rillin jälkeen. Hauskaa vetää kunnon bilekeikka. Luu-
len, että Folkkis-kansa on aivan liekeissä risteilyllä tänä 
vuonna, koska koronan vuoksi on ollut kahden vuoden 
tauko. Nyt pääsee päästämään höyryjä ja jengi pääsee 
kunnolla juhlimaan.”

Vähän jouluhörhö

Ennen Folklandiaa Vilma Jää rauhoittuu kuitenkin jou-
lun viettoon ja hän kertoo olevansa intohimoinen jou-
luihminen.

”Rakastan joulua, rakastan lunta ja rakastan joululau-
luja. Olen säveltänyt monta joululaulua ja haaveilen jo-
nain päivänä julkaisevani oman joululevyn.”

Joulussa Vilma Jään mukaan on parasta läheiset ja 
ruoka. Hän kuvailee itseään ”jouluhörhöksi” ja kertoo, 
että opiskellessaan Sibelius-Akatemiassa hänellä oli ta-
pana pukeutua koko joulukuu punaiseen jouluasuun. 
Jouluasu kävi runsaammaksi päivittäin siten, että hän 
lisäsi joka päivä asuun jotain ”jouluisaa”.

”Ihanaa päästä tammikuussa esittelemään mun työ-
kavereille ja tiimille Folklandialla, että täällä mun juu-
ret on. Kansanmusiikista ja Folklandiasta se kaikki pon-
nistaa, mitä mä teen. Folkkiksesta lähti mun ura kan-
sanmusiikin parissa.” 

Vilma Jää esiintyy Hanna Ryynäsen ja Mimi Kantolan 
kanssa Folklandialla 14.1. klo 01 Starlightissa 6. kannel-
la. Folklandian koko ohjelmisto on katsottavissa osoittees-
sa folklandia.fi. Lippuja Folklandialle myy Ikaalisten mat-
katoimisto.

Etnopopartisti Vilma Jää yhdistää vuosisatoja vanhoja 
tarinoita elektroniseen musiikkiin. Folklandialla Jään 
kanssa lavalla nähdään Hanna Ryynänen ja Mimi Kantola.
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Kalenat 2023 antaa estradin 
lasten tunneilmaisulle

Tapahtumat

Parittomina vuosina Lappeenrannassa järjestettävä Kalenat on Suomen 
suven merkittävin lasten ja nuorten kansantanssitapahtuma. Kalenat 
kutsuu noin tuhat nuorta tanssin taitajaa ympäri Suomea nauttimaan 
kansantanssista. Seuraavan kerran Kalenoita vietetään Lappeenrannassa 
8.–11.6.2023.

TEKSTI ELINA KAAKINEN KUVAT JUSSI KAIJANKANGAS & NOORA PARTANEN

Tuottajana teatterintekijä ja puuhakas 
vapaaehtoistoimija
Kalenoiden uusi tuottaja Sami Sivonen osallistui tapah-
tumaan ensimmäisen kerran vuonna 2003. Tällöin Sa-
min hommana oli työskennellä tapahtuman majoitus-
valvonnassa Vuoksenniskan Nuorisoseuran vapaaeh-
toisena ja sama toistui vuonna 2005. Muitakin rooleja 
tapahtuman yhteydessä on piisannut.

”Vuodet 2007, 2009 ja 2022 toimin Kalenoiden teatte-
riryhmien yhdyshenkilönä ja myös kouluttajana. Olen 
myös saanut olla tapahtuman tarinan käsikirjoittajana 
ja ohjaajana vuonna 2015. Lisäksi Kalenat tehtiin vuon-
na 2017 yhteistyötapahtumana Voltti-nimellä, ja silloin 

toimin Suomen Harrastajateatteriliiton Valokeila-tapah-
tuman tuottajana. Hiki tehtävissä on virrannut, mutta 
mukavaa on ollut joka kerta”, Sami nauraa.

Sivonen on pitkän linjan teatterin tekijä nuorisoseu-
roissa ja tuore Saimaan Nuorisoseurojen tuottaja.

Hän asuu perheensä kanssa Luumäellä. Sami on tes-
tannut istumalihaksiaan niin paikallisseurojen kuin kes-
kusseuran johtokunnassa, Kalevan Nuorten ja Suomen 
Nuorisoseurojen valtuustoissa sekä valtakunnallisessa 
kansainvälisyys- ja teatteritoimikunnassa.

Tärkeintä Sivoselle on omien sanojensa mukaan teat-
terin tekeminen ihmisten kanssa, oli kyseessä sitten 
näytelmä, Improliiga tai Teatterilaiva-tapahtuma. Si-

Tuore tuottaja Sami Sivonen on nähty aiemmin mm. Pahiksen roolissa Kalenat-tapahtumassa.
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vonen on osallistunut pitkään myös nuorisoseurojen 
Teatteriagentti-toimintaan, jonka tarkoituksena oli ke-
hittää harrastajateatteritoimintaa valtakunnallisesti.

”Työtehtäviini Saimaan Nuorisoseuroissa kuuluu Ka-
lenoiden ohjelmatiimin kautta sisällön tuottaminen. 
Tulen kevään aikana melko lailla omaksumaan tapah-
tuman ohjelman täysin, joten osaan sitten auttaa mui-
ta tapahtuman osalta parhaani mukaan. Yhdessä näitä 
onneksi tehdään!”, kertoo Sivonen.

”Ei ole itsestään selvää, että useamman sadan osal-
listujan tapahtuma vain tupsahtaa keskelle Lappeen-
rantaa, vaan suunnittelua vaaditaan pieniäkin yksityis-
kohtia myöten. Ja kuinka taitavien ja luovien tekijöiden 
kanssa sitä saa tehdä, ai ihanuutta!”

Sivonen iloitsee erityisesti siitä, että Kalenat järjeste-
tään taas. Muut toiveet hänellä on kesän suhteen myös 
selvillä: kesäinen ja lämmin keli olisi tapahtuman kan-
nalta ihanteellinen, joten poutapilvisiä päiviä kesäkuun 
alkuun, kiitos!

”Eritoten odotan tapahtuman uuden kaveruksen, Roi-
mu-koiran liittymistä Kalena-kattien joukkoon, koska 
tutustuminen uusiin henkilöihin avartaa ja innostaa. 
Ja tietty jäätelöä odotan. Se kuuluu kesäpäiviin”, sum-
maa Sivonen.

Tunnemateriaali ”Minusta tuntuu kanssa” 
tehtiin lasten tunneilmaisun tueksi

Maiju Laurila on luokan-, musiikin- ja tanssinopettaja 
Kouvolasta. Kalenakatti-Rillana jo muutama vuosi näh-
ty Laurila on vastannut tulevissa Kalenoissa nähtävien, 
lasten yhteisohjelmien tunnekasvatusmateriaalista.

”Olen huomannut, että tanssinopetuksessa esityksien 
osalta keskitytään usein koreografian opetteluun ja lo-
puksi sitten yritetään ”liimata” toivottu ilmaisu siihen 
päälle. Ajattelen, että itse ilmaisuakin tulisi harjoitel-
la niin, että voisi suunnata siihen kaiken huomion. Ko-
reografiaa ja ilmaisua tulisi harjoitella myös erikseen, 
jotta päästään parempaan lopputulokseen niiden yhte-
näisyyden näkökulmasta”, Laurila summaa materiaa-
lin tekemisen taustoja.

Tunnekasvatusmateriaalin pohjalta rakentui lopulta 
tunnekasvatusmateriaali ja koko Kalenat-aineisto. Tänä 
vuonna lasten yhteisohjelmien tanssit ovat nimeltään 
eri tunteita, kuten Jännitys, Pettymys, Rakkaus ja Ilo.

”Omien ja muiden tunteiden tunnistaminen sekä nii-
den käsittely ja sanallistaminen, ovat kaikki taitoja, jot-
ka ovat elämän kannalta hyvin tärkeitä. Tälle oppimi-
selle on tilausta ja voisi olla enemmän tilaa myös tans-
sinopetuksessa. Päivätyössäni luokanopettajana tunne-
kasvatus on vahvasti läsnä”, Laurila kertoo.

Maiju Laurila odottaa, että muutaman vuoden tauon 
jälkeen päästään kokoontumaan yhteen ja juhlimaan 
Kalenoita taas kasvokkain tanssin ja yhteisen riemun 
äärelle. ”Odotan kovasti näkeväni tässä matkan varrel-
la käytännössä sen, palveleeko tunnekasvatusmateri-
aali, koreografiat ja koko ohjelmisto ohjaajien ja kan-
santanssiryhmien tarpeita. Toivon, että ohjaajat, ryh-
mät ja yksilöt oppivat uutta ja saavat tästä projektista 
matkaansa jotakin, joka elää pidempään kuin ensi vuo-
den kesäkuuhun.”

Kalenoiden tunnemateriaali ja yhteisohjelmien tanssit 
ohjeineen on julkaistu osoitteessa tanssinriemu.fi. Ka-
lenoiden ohjelma 8.–11.6.2023 julkaistaan keväällä 2023 
osoitteessa kalenat.fi.

Kalenakatti-Rillanakin tutuksi tullut Maiju Laurila on 
vastannut tulevissa Kalenoissa lasten yhteisohjelmien 
tunnekasvatusmateriaalista.



20

Kansainväliset kumppanuudet 
auttavat nuorisoseuraliikkeen 
arvojen elämisessä arjeksi

Nuorisoseurojen arvot arjessa

Uuden strategiamme myötä olemme ryhtyneet 
verkostoitumaan myös maamme rajojen ulko-
puolelle järjestötoiminnan ja nuorisotyön si-

sältöjen osalta. Aiemmin kansainväliset kumppanuu-
det ovat olleet keskittyneitä harrastustoimintaan, jo-
ten uudet tuulet tuovat myös lisäarvoa työlle, jota arjes-
sa teemme. Kansainvälisyyden keskeisimmäksi tavoit-
teeksi on nostettu uuden oppiminen arvojemme mu-
kaisesti, sillä monessa maassa on kiinnostavia, meil-
le uusia toimintatapoja. Samalla voimme myös viedä 
nuorisoseura-aatteen mukaista toimintaa mukanam-
me ulkomaille ja innostaa ja inspiroida kumppaneita.

Työntekijät tutustuivat belgialaiseen 
nuorisotyön arkeen

Nuorisoseurojen aluetoimistojen ja keskusseurojen, eri 
hankkeiden, Pispalan Sottiisin tapahtumatoimiston, lii-
ton hallinnon sekä Nuori Kulttuuri -tiimin väkeä kävi 
syyskuun lopussa tutustumassa belgialaiseen nuoriso-
työn kenttään. Vierailua isännöi Formaat, joka on yksi 
flaaminkielisen Belgian suurimmista nuorisotyön jär-

jestöistä. 28 nuorisoseurajärjestössä työskentelevää hen-
kilöä osallistuu yhteistyössä suunniteltuun vierailuun, 
jossa vierailukohteet sijaitsivat Antwerpenissa ja Gen-
tissä. Opintomatka toteutettiin EU:n nuoriso-ohjelma 
Erasmus +:n rahoituksen turvin.

Vierailu sisälsi muun muassa paikallisiin nuorisota-
loihin, tapahtumiin ja digitaaliseen nuorisotyöhön tu-
tustumista. Ohjelmassa oli myös suomalaisten ja belgia-
laisten kesken yhteistä työskentelyä, jossa aiheena oli-
vat muun muassa vaikuttajaviestintä, yhteistyö vapaa-
ehtoisten kanssa, toiminnan rahoitus sekä työntekijöi-
den ja vapaaehtoisten hyvinvointi.

Formaatissa ja Nuorisoseurajärjestössä on paljon eroa-
vaisuuksia, mutta myös todella paljon yhteistä rajapin-
taa. Formaatin kaikki jäsenjärjestöt toimivat käytännös-
sä vapaaehtoisvoimin, ja toiminta rakentuu nuorten ja 
vapaaehtoisten ehdoilla sekä luonnollisesti paikalliset 
realiteetit huomioiden. Yhteistyötä Formaatin kanssa 
on tarkoitus jatkaa yhteisen ohjaajakoulutushankkeen 
myötä, mikäli siihen saadaan rahoitusta. Tuoreen nuo-
risoseurastrategian mukaisesti kansainvälisen yhteis-

TEKSTI ANNINA LAAKSONEN KUVA RIINA KYLMÄLAHTI

Nuorten vaikuttajien mentorit olivat Tanskassa marraskuussa ryhmävaihdossa. He tutustuivat aarhusilaiseen Kaos Pilot 
-yhteisöön, joka on yhdistysvetoinen, ja jossa nuoret oppivat tekemällä erilaisia projekteja.
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työn tavoitteena on tuoda lisäarvoa 
sille työlle, mitä teemme Suomessa.

Norjalainen nuorisoseura-
järjestö Noregs Ungdomslag 
piipahti opintovierailulla 
Suomessa

Lokakuun lopussa saimme vieraak-
semme norjalaisen sisarjärjestöm-
me, jonka toiminta on pitkälti sa-
manlaista kuin meillä Suomessa. 
Kerroimme heille nuorisoseuratoi-
minnasta, uudesta strategiastamme 
sekä sen syntyprosessista ja vaih-
doimme ajatuksia muun muassa har-
rastustoimintaan, seurojen tukemi-
seen ja jäsenetuihin liittyen. Veim-
me norjalaiset käymään Klaukkalan 
Nuorisoseurassa, sillä he halusivat 
nähdä oikean suomalaisen nuoriso-
seurantalon ja kuulla lisää paikalli-
sesta toiminnasta.

Kumppanimme olivat vaikuttunei-
ta varsinkin siitä työstä, mitä meillä 
paikallisesti tehdään vapaaehtoisvoi-
min. Norjassa haasteet ja mahdolli-

suudet ovat pitkälti samanlaisia kuin 
meillä koti-Suomessa, joten yhtymä-
pintaa oli varsin paljon.

Yhteistyö norjalaisten kanssa jat-
kuu ensi kesänä, kun nuoret vaikut-
tajat tekevät nuorisovaihdon heidän 
toiminnassaan mukana olevien nuor-
ten vaikuttajien kanssa.

Mentorit tutkivat mukaan 
ottavia ja kestäviä yhteisöjä 
Tanskassa

Marraskuun toisella viikolla olimme 
Tanskan Aarhusissa nuorten vaikut-
tajien mentoreina toimivien ”van-
hempien” nuorten kanssa. Yhteen-
sä 17-henkinen nuorten joukko teki 
ryhmävaihdon aarhusilaisen Kaos 
Pilot -yhteisön kanssa. Kaos Pilot on 
ns. erilainen oppilaitos, joka on yh-
distysvetoinen, ja jossa nuoret op-
pivat tekemällä erilaisia projekteja. 
Meidän mentoreidemme kanssa he 
tutkivat sitä, miten yhteisöllisyys ja 
yhteisöt rakentuvat, miten yhteisöis-
tä tehdään mukaan ottavia ja turval-

lisia sekä millaista roolia kestävä ke-
hitys tässä kaikessa näyttelee.

Kokemukset Aarhusin viikosta oli-
vat todella innostavia. Moni mentori 
koki oppineensa paljon siitä, miten 
Tanskassa asiat toimivat vapaaehtois-
vetoisesti ja miten ihmiset pääsevät 
mukaan toimintaan nopeasti. Yksi 
innostavimmista vierailukohteista 
oli Sager der Samler, joka kutsuu it-
seään ”arjen aktivismin” paikaksi. 
Muutoin reissulla inspiroiduttiin 
hyvistä keskusteluista, uusista fa-
silitointimenetelmistä sekä muis-
ta kiinnostavista vierailukohteista. 
Kansainvälisyys tuottaa meille pal-
jon lisäarvoa, kun pääsemme oppi-
maan muilta. Samalla haluamme 
kannustaa kaikkia jäsenseurojam-
me hyödyntämään kansainvälisiä 
rahoituskanavia. Siihen saa opas-
tusta ja neuvontaa liitosta hanke- 
ja kumppanuuspäällikkö Riina Kyl-
mälahdelta tai kehittämispäällikkö 
Henna Liiri-Turuselta.

Yhteistyökumppaneilta

Avustushakemukset 
Karjalaisen Nuorisoseuratyön 

Tukisäätiölle

Karjalaisen Nuorisoseuratyön Tukisäätiö sr tukee sekä nykyisten 
karjalaisten että luovutetulta alueelta siirtyneiden nuorisoseurojen ja 
muiden vastaavien yhteisöjen harrastustoimintaa.

Säätiön sihteeriltä Kristiina Piilolalta (piilolakr@gmail.com) saa 
kaavakkeen avustushakemuksen tekemistä varten. Vuotta 2023 koskevat 
avustushakemukset on toimitettava sihteerille 15.12.2022 mennessä 
sähköpostitse.

Säätiö käsittelee avustusanomuksia kokouksessaan tammikuussa 2023. 

– Karjalaisen Nuorisoseuratyön Tukisäätiön Hallitus
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Teatteri

Nuorisoseuran 
teatteritoiminta on tärkeä osa 
lemiläisyyttä

Lemin Nuorisoseuran tämän syksyn näytelmä ”Kirkko kiven takana” sijoittuu 
paikalliseen historiaan 1660-luvulle. Näytelmässä kuvastuu samaa juurevuutta, 
jota myös Lemin Nuorisoseurassa on lähes 130 vuoden ajan ollut. Teatteritoiminta 
on aina ollut merkityksellistä niin taloudellisesti, kuin jäsenistön ja koko 
seutukunnan hyvinvoinnin kannalta. Meillä on oma nuorisoseuratalo, missä on jo 
sadan vuoden ajan ollut hyvät puitteet järjestää suurempiakin teatteritapahtumia. 
Lemiläiset ovat olleet ahkeria kilpailemaan näytelmätaidoillaan. Nuorisoseurantalo 
Tapiola on ollut monelle perheelle ja suvulle kuin toinen koti. Harrastuksen kautta 
on löytynyt puolisot ja näin seuraavakin sukupolvi on syntynyt

TEKSTI JAANA SINKKO

Aikoinaan Hilma Räipiö ja Väinö Hovi olivat pai-
kallisesti aktiivisia harrastajateatterilaisia. Kuu-
lin heidän pojaltaan Heikki Hovilta, miten isä 

Väinö olisi toivonut pojastaan pappia. Isän haave ta-
vallaan pääsi toteutumaan, kun Heikki esitti pitäjän 
300-vuotisjuhlilla kirkkoherra Bärlundia. Nyt 35 vuot-
ta myöhemmin Heikin poika Hannu Hovi nähdään Le-
min Nuorisoseuran näytelmässä esittämässä Taipalsaa-
ren kirkkoherra Laurentius Herkepaeusta.

Omalta kohdaltani näyttelemisen juuret johtavat ai-
nakin 1960-luvulle, jolloin äitini pappa Aadam Hieta-
mies esitti Laulu synnyinvuorelle elokuvassa talon isän-
tää. Teos oli kuvattu Lemillä 1963 ja tuli televisiosta vuon-
na 1965. Siinä samaisessa elokuvassa äitini Eija Sinkko 
esitti ikäistään 11-vuotiasta tyttöä. Äitini äiti Hilja Tor-
vi puolestaan käsikirjoitti ja näytteli pieniä näytelmiä 
Marttojen iltamiin. Oman kosketukseni Tapiolan näyt- tämöön ja näytelmän tekemiseen sain 1980-luvun puo-

livälissä, kun teimme lasten näytelmäryhmän kanssa 
katkelman Meeri Karjalaisen näytelmästä Naisten vuo-
si. Sen ohjasi Leena Klemi. Tätä näytelmää kävimme 
esittämässä myös Lappeenrannan kauppatorin lavalla. 
Välillä on mennyt useampi vuosi, etten ole päässyt elä-
mäntilanteen vuoksi esiintymään, mutta kaipuu näyt-
tämölle on aina säilynyt. Poikani Konsta Jukanen on 
ainakin viidennen polven teatterilainen. Hän on esiin-
tynyt lastennäytelmissä, ja tällä hetkellä vastaa Kirk-
ko kiven takana -näytelmän valo- ja ääniajoista. Kons-
ta on vasta 12-vuotias ja tulevaisuus näyttää, jatkuuko 
Lemin Nuorisoseuran teatteritoiminta hänen jälkeen-
sä kuinka pitkään.

Jokivarren Marttojen joulunäytelmä – kuoroa johtaa Hilja 
Torvi viitosen laulutaidolla.

Hannu Hovi kirkkoherran roolissa.
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Näyttelemään, lavastamaan ja kahvittamaan on tultu 
koko suvun voimin. Yhteishenki ja yhteisöllisyys sitoo 
nyöreihinsä sen kunniahimon, mitä teatteritoiminnan 
historiassa meillä on ollut. Ohjaajaksi on valikoitunut 
aina parasta osaamista, mitä saatavilla on kunakin ai-
kakautena ollut. Harjoiteltu on säännöllisesti. Näytel-
mällä on ollut aina joku tavoite, että milloin pitää olla 
valmista. Useat näytelmän käsikirjoitukset ovat am-
mennettu jo useampaan kertaan uudelleen, ja niihin 
kukin sukupolvi tekee omat vivahteensa. Pastori Jussi-
laista esimerkiksi on esitetty jo useamman sukupolven 
ajan. Yhteisiä tavoitteita on saavutettu ja niistä on myös 
yhdessä nautittu. Vuosien saatossa on kilpailtu aktiivi-

sesti mm. Lemin teatteripäivillä. 2000-luvulla olemme 
kahdesti käyneet Ruotsin Gustafsbergissä esittämässä 
omaa osaamistamme. Yhden juhannusaaton vietim-
me yhdessä Seurasaaressa esittäen päälavalla katkel-
man Laila Hietamiehen kirjoittamasta ja Lauri Vää-
rän ohjaamasta Mäeltä näkyy toinen mäki -näytelmästä.

On suuri kunnia menneille sukupolville olla pieni 
lenkki tätä ylisukupolvista seuran ja näytelmätoimin-
nan historiaa. Tämänhetkinen työ kantakoon hedelmää 
tuleville sukupolville.

Kirjoittaja on Lemin Nuorisoseuran puheenjohtaja ja nuo-
risoseuralainen jo vuodesta 1974.

Teatteri

Ramppikuumeen yhteisöllisyys 
on huippuluokkaa
TEKSTI PASI SAARINEN KUVA SAMUEL MERIMAA

Kankaanpäässä vuosittain järjestettävän valtakunnallisen 
nuorisoteatteritapahtuma Ramppikuumeen hakuaika on alkanut. Nuorista 
Ramppikuumeen kävijöistä koostuva esiraati valitsee huhtikuun lopulla 
järjestettävään tapahtumaan 6–9 esitystä. Hakuaikaa tapahtumaan on 19.2.2023 
saakka. Itse tapahtuma on 21.–23.4.2023. Aikaisempien vuosien osallistujat pitävät 
tutkimukseen mukaan tapahtumaa yhteisöllisenä: mukana olleet ihmiset ovat olleet 
avoimia ja helposti lähestyttäviä, ja jokainen osallistuja on voinut olla oma itsensä.

Viimeiset vuodet Ramppikuumetta luotsannut  
Suomen Nuorisoseurojen Lounais-Suomen toi-
minnanohjaaja Karoliina Ailasmaa siirtyi lop-

puvuodesta uusiin tehtäviin. Karoliina ehti tuottaa use-
ammat Ramppikuumeet myös haastavina korona-aikoi-
na, ja tapahtumaan onkin tullut mukaan myös etäosal-
listumisen mahdollisuuksia. Karoliina täydensi viime 
vuosina opintojaan ylemmällä ammattikorkeakoulutut-
kinnolla, jonka kehittämistyössä Yhteisöllisyys hybridita-
pahtumassa Ramppikuume – Valtakunnalliset nuorisoteat-
teripäivät -tapahtuman hybridimalli yhteisöllisyyttä tuke-
massa hän muotoili myös Ramppikuumeen tulevien vuo-
sien suuntia. Työn tavoitteena oli kehittää Ramppikuu-
me-tapahtumalle yhteisöllisyyttä tukeva hybridimalli.

Selvityksessä Karoliinalla oli käytössä useamman 
vuoden palautteet tapahtumaan osallistuneilta nuo-
rilta. Ehkä hieman yllättävänäkin tietona esiin nousee 
tapahtuman poikkeuksellisen vahva yhteisöllisyys. Ta-
pahtumaan Kankaanpäässä vuosina 2015–2018 osallis-
tuneiden ja palautekyselyihin vastanneiden mielestä 

tapahtuman parasta antia olivat ohjelmasisällöt, vuo-
rovaikutus sekä tunnelmatekijät.

Yhteisöllinen kokemus

Tulokset eivät suoraan anna vastausta yhteisöllisyyteen 
tapahtumassa, mutta niistä voi Ailasmaan mukaan teh-
dä päätelmiä siitä, mitkä asiat yhteisöllisyyden muodos-
tumiseen ovat vaikuttaneet.

Ailasmaan mukaan ohjelmasisältöihin lukeutuvat 
tapahtuman esitykset, työpajat ja muu ohjelma. Ohjel-
masisällöt eivät suoranaisesti ilmennä tapahtuman yh-
teisöllisyyttä, mutta toimivat puitteina yhteisöllisyyden 
toteutumiselle. Esityksiä katsoessa kannustetaan toi-
sia, ja pajoihin osallistuessa ollaan vuorovaikutukses-
sa muiden kanssa ja tutustutaan uusiin ihmisiin. Ilta-
ohjelma antaa tilaisuuden niin sanotulle vapaalle seu-
rustelulle ja tutustumiselle. Ohjelmasisällöt toimivat 
siis tukena yhteisöllisen tunnelman muodostumiselle. 
Ennen kaikkea ohjelmasisällöt mahdollistavat tutustu-
misen ja muiden kanssa olemisen.
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Vuorovaikutus on toinen Ailasmaan aineistosta nou-
sevista huomioista. Tähän lukeutuvat kaverit, muut osal-
listujat, yhdessäolo, kohtaaminen ja tutustuminen. Pa-
lautekyselyiden monissa vastauksissa mainitaan uusiin 
tuttaviin tutustuminen, mutta myös omien kavereiden 
kanssa vietetty aika. Joissain vastauksissa on vastattu 
vain ihmiset, minkä voidaan ajatella kattavan kokonais-
valtaisesti tapahtumaan osallistuneiden henkilöiden li-
säksi myös tapahtuman henkilökunnan.

Mahdollisuus keskustelulla ja ajatusten 
vaihtoon

Vastauksissa on mainittu myös samanhenkiset ihmiset, 
samanhenkisten tapaaminen sekä muiden harrastaji-
en tapaaminen. Vastaajat ovat siis kokeneet tärkeäksi 
sen, että he pääsevät viettämään aikaa muiden samoista 
asioista kiinnostuneiden ja ehkä samalla tavalla ajatte-
levien kanssa. Tärkeä huomio liittyy siihen, että tapah-
tuma tarjoaa mahdollisuuden keskustelulle ja ajatusten 
vaihdolle itseä kiinnostavasta aiheesta.

Vastauksista nousee esiin myös yhdessäolon mer-
kitys ja se, että tapahtuma on ollut yhteinen elämys. 
Yksi vastaus siihen, mikä tapahtumassa oli parasta, on: 
”kaikki olivat yhdessä.” Yhdessäoloon liittyy myös yh-
teishenki, joka Ailasmaan mukaan vastauksista myös 
nousi vahvasti esiin.

Kolmas kokonaisuus on tunnelmatekijät. Monet pa-
lautekyselyihin vastanneet ovat kertoneet tapahtuman 

parhaaksi asiaksi yksinkertaisesti tunnelma, ilmapiiri 
tai fiilis. Tapahtuman vastauksista nousee esiin myös 
termi yhteisöllisyys, joka liittyy niin tunnelmaan kuin 
yhdessäoloonkin. Vastauksissa tulee Ailasmaan mukaan 
esiin, että tapahtumassa on saanut olla oma itsensä.

Muutenkin ”ihmisten asenne” on mainittu asiaksi, 
josta on pidetty eniten. Asenteen Ailasmaa kertoo täs-
sä kontekstissa tarkoittavan esimerkiksi heittäytymis-
tä ja osallistumista. Asenteeseen linkittyy myös tois-
ten kannustaminen, joka löytyy myös useammasta 
vastauksessa.

Ihmiset avoimia ja lähestyttäviä

Tapahtumaan osallistuneiden ihmisten on mainittu ole-
van avoimia ja lähestyttäviä. Myös luottamus on mainit-
tu useaan kertaan. Tällä Ailasmaa arvelee tarkoitettavan 
osallistujien keskinäistä luottamusta, kuten eräässäkin 
vastauksessa todetaan: ”Ei tarvinu hermoilla et kaikki 
alkas nauraan vaan voi luottaa siihen et saat olla just 
semmonen ku oot ja ihmiset on sun puolella.”

Karoliina Ailasmaa näkee Ramppikuume-tapahtu-
man tulevaisuuden vakaana. ”Uskon, että tapahtumalle 
on kysyntää ja tarvetta. Haasteena on saada uudet nuo-
risoteatteriryhmät tietoisiksi tapahtumasta. Harrasta-
jia kyllä Suomesta löytyy. Tässä hybridimallin hyödyn-
täminen ja kehittäminen voi olla avuksi.”

”Ramppikuume tarjoaa mahdollisuuden esiintymi-
seen ja uuden oppimiseen, mutta tapahtuma on myös 
paljon muuta. Tämän yhteisöllisen kokemuksen vuok-
si jo kannattaa lähteä Ramppikuumeeseen”, Ailasmaa 
kannustaa nuorisoteattereita. Jutun lähteenä on käy-
tetty Karoliina Ailasmaan opinnäytetyötä.

 Ramppikuumeen yhteisöllisyys rakentuu Karoliina 
Ailasmaan selvityksen mukaan ohjelmasisällöistä, 
vuorovaikutuksesta ja tunnelmatekijöistä.
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Karhin Nuorisoseura heräili 
yhteisölliseen toimintaan 
työntekijän avulla

Vuosi sitten Keski-Pohjanmaan Nuorisoseuran toiminnanohjaaja Jonna Kastell-
Klapuri marssi kohti pitkään häntä surettanutta Karhin Nuorisoseuran taloa 
mukanaan pressu ja porakone. Vihdoin talon hajonneet ikkunat saivat suojaa 
talven tuiskuilta, ja samalla yli 20 vuotta hiljaiseloa elänyt seura käännekohdan 
toimintaansa.

Muutama vuosi aiemmin kes-
kusseuran nuorisoseura-ak-
tiivien käynnistämä kehittä-

mishanke antoi lähtösysäyksen koko 
alueen nuorisoseuratoiminnan kohen-
tumiselle. Hankkeen myötä päivittyi 
paikallisseurojen tilanne, ja keskus-
seura kykeni palkkaamaan toimin-
nanohjaajan, Jonna Kastell-Klapu-
rin. Uusi työntekijä tarjosi seuroille 
konkreettista apua.

Suomen Kotiseutuliitosta näytettiin 
Karhin talolle vihreää valoa. Se ei ollut 
vielä liian huonossa kunnossa, eikä sitä 
tarvinnutkaan purkaa. Ulko-oveen nii-
tatun qr-koodin takaa paljastuva keho-
tus yhteyden ottamiseen herätti kylä-
läisten mielenkiinnon. Oman panok-
sensa antoivat seuran puheenjohtaja 
ja varapuheenjohtaja, joista viimeksi 
mainittu jakoi kävellen postilaatikoi-
hin kokouskutsuja 12 kilometrin ilta-
lenkin verran.

Maaliskuussa pidettiin yleinen ko-
kous nuorisoseuratoiminnan elvyttä-
miseksi. Seuran jäseniksi innostuikin 

TEKSTI MINNA PASI 

parikymmentä kyläläistä. Kahdeksan 
hengen johtokunta, joka on iältään 20–
40 vuotta, saatiin nimitettyä ongelmit-
ta, ja puheenjohtajaehdokaskin suostui 
suoraan tehtäväänsä puhelimitse. Pai-
kallinen rakennusfirma kantoi myös 
kortensa kekoon tukien nuorisoseu-
rantalon korjausta kuntokartoituksen 
muodossa. Syksyllä 2022 Karhin Nuo-
risoseura lähti hakemaan seuratalon 
korjausavustusta katon korjaamiseen.

Talon kunnon kohentuessa 
toimintakin elpyy

Heti huhtikuussa seura pykäsi pys-
tyyn Pääsiäiskokko-tapahtuman, jo-
hon kokoontui osallistujia lähes 200. 
Yhteisöllisyys näkyy siivoustalkoissa. 
Enää ei talosta rikkinäisiä ikkunoita 
löydy. Seurantalopäivänä talolla tans-
sittiin. Seura haki ja sai ainoana maa-
kunnassaan Kotiseutuliitolta Mestarit 
& kisällit -toimintarahaa.

Nyt katseet kääntyvät jo tuleviin toi-
mintakausiin. Koska talon korjaami-
nen vaatii aikaa, on nuorisoseura päät-

tänyt rakentaa pihalle laavun, jota voi-
daan hyödyntää remontin aikana. Laa-
vu palvelee samalla viereisen maasto-
pyörälenkin ja hiihtoladun käyttäjiä. 
Tulevaisuudessa talolla voi olla leiritoi-
mintaa ja ehkä kesäkahvilakin.

Toiminnanohjaajan työn 
merkitys

Karhin Nuorisoseuran johtokunnan jä-
sen ja talotoimikunnan puheenjohtaja 
Jani Huhtala kiittelee: ”Meille karhilai-
sille toiminnanjohtajan työpanoksel-
la on ollut valtava merkitys. Ilman sitä 
ei varmasti oltaisi tässä pisteessä. Jon-
na puhalsi hiipuneen toiminnan uu-
delleen liekkeihin. Erityisesti on aut-
tanut hallinnollisiin asioihin, paperi-
hommiin ja selvitystyöhön saatu tuki. 
Nuorisoseuralaisten on ollut helppo 
tarttua käytännön toteutukseen, kun 
työntekijältä on saatu pohjat asiakir-
joille. Jonnan toimesta Kotiseutuliiton 
rakennustutkija Lasse Majurikin kävi 
kesällä tutustumassa taloomme ja neu-
vomassa korjaustarpeissa.”

Harrastaminen
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Harrastaminen

Yhteisöllisempi ilmapiiri 
syntyy turvallisesta tilasta
TEKSTI MINNA PASI KUVA SUVI LEHTINEN

Harrastus- ja tapahtumatoiminnassa pitää en-
tistä enemmän kiinnittää huomiota turvalli-
sempaan tilaan. Aluehallintoviraston avusta-

man lasten ja nuorten harrastustoiminnan hakemuk-
siin sitä on jopa erikseen toivottu. Turvallisemman ti-
lan huomioiminen mahdollistaa harrastuksessa ja ta-
pahtumassa yhteisöllisemmän ilmapiirin syntymisen.

Turvallisemmassa tilassa osallistujalle turvataan ke-
hollinen itsemääräämisoikeus. Hän itse määrittää, mi-
ten lähelle tuntuu hyvältä päästää toinen ihminen, ja 
hänen toivettaan kunnioitetaan. Osallistuja voi tällöin 
olla vapaasti oma itsensä. Hän tietää, ettei ole yksin, 
jos jotain turvattomuuden tunnetta aiheuttavaa tapah-
tuu. Muut ovat hänen puolellaan ja asioihin puututaan. 
Turvallisemmassa tilassa osallistuja uskaltaa olla oma 
itsensä, eikä pelkää heittäytyä haastavaankaan toimin-
taan. Hän kokee itsensä arvokkaaksi osana ryhmää. Tur-
vallisuuden tunne on yhtä tärkeää, oli harrastaja sitten 
minkäikäinen tahansa.

Jotta turvallisempi tila toteutuu harrastus- ja tapah-
tumatoiminnassa, osallistujat voivat luoda omat Tur-
vallisemman tilan periaatteensa, joiden tavoitteena on 
ennalta ehkäistä osallistujan turvattomuuden tunteen 
syntymistä. Periaatteista on jokaisen osallistujan olta-
va tietoinen ja niihin on sitouduttava. Ne ovat yhdessä 
laadittu, päätetty ja niitä myös noudatetaan.

Oma lupaus

Jokainen osallistuja laatii oman lupauksensa, jotta ryh-
mästä tai tapahtumasta saadaan turvallisempi tila. Lu-
pauksen kautta osallistuja sitoutuu omalta osaltaan tur-
vallisempaa tilaa.

Tilaan tutustuminen
Osallistujat kävelevät ympäri tilaa ja havainnoivat sitä 
turvallisemman tilan näkökulmasta.

Kontaktin otto

Toinen parista on paikallaan. Toinen kiertää hänet en-
sin kaukaa. Sen jälkeen lähempää ja lopulta ihan lähel-
tä. Keskustellaan, miltä läheisyys tuntuu, milloin se on 
vielä turvallista.

Pensselillä maalaus

Toinen parista on paikallaan. Toinen maalaa häntä pens-
selillä. Harjoituksen kautta etsitään kosketuksen rajoja, 
missä kohtaa kehoa kosketus on turvallista.

Luottamuskuljetus

Toinen parista on silmät kiinni. Toinen kuljettaa hän-
tä tilassa käsikoukussa, käsi kädessä, ainoastaan etu-
sormesta kiinni pitäen ja lopulta niin, että kämmenet 
ovat toisistaan hiukan irti. Tavoitteena on luoda toiselle 
näkemisen rajoitteesta huolimatta turvallinen olotila.

Turvallisemman tilan periaatteiden luominen voi olla 
luovaa toimintaa, ja siihen voi käyttää taiteen keinoja. 
Teemme toisistamme vahvoja -laulu ja -tanssi syntyivät 
turvallisempaa tilaa ryhmässä pohdittaessa. Maiju Lau-
rila, joka on ollut luomassa laulua ja tanssia kannustaa: 
”Turvallisuuden tunne on tärkeää. Se tulee kunnioi-
tuksesta ja toisten huomioimisesta. Arvostamme tois-
ten tunteita ja heidän itse asettamiaan rajoja. Otamme 
huomioon, ettemme ole samanlaisia tässäkään asias-
sa, vaan se, mikä loukkaa toista, ei loukkaa välttämät-
tä minua. Rohkeasti kokeilemaan erilaisia harjoitteita 
keskustelun ja ymmärryksen herättäjinä. Näiden asioi-
den huomioimisen ei tarvitse olla erillinen osa kokoon-
tumista, vaan pienet harjoitteet ja keskustelu voivat olla 
luonnollinen osa toimintaa.”

Lisää hyviä harjoituksia löytyy Kalenoiden tunnekas-
vatusmateriaalista.

Lisää vinkkejä Turvallisemman tilan periaatteiden luo-
miseen löydät Nuorisoseurojen työkalupakista osoittees-
ta nuorisoseurat.fi/jasenseuroille/tyokalupakki.
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Seurantalo kohtaamispaikkana

Mallusjoen Takkari-klubin 
esiintyjät ovat Suomen huippuja

Idyllisen Mallusjoen Nuorisoseuran Seuratalon maa-
laismiljööseen avattiin tämän vuoden elokuussa Tak-
kari-klubi, jossa voi kokea tunnettujen artistien seu-

rassa tuulahduksen Takinkääntöviikkojen kesäisestä fes-
taritunnelmasta. Syksyn aikana klubilla ovat esiintyneet 
useat huippuartistit, muun muassa Tuure Kilpeläinen 
ja Kaihon Karavaani, Irina ja The 69 Eyes.

”Tämä on yksi tapa kerätä rahaa nuorisoseuran toi-
minnan pyörittämiseksi. Mallusjoella on järjestetty 90-lu-
vun alusta Takinkääntöviikko-nimistä olut- ja musiikki-
festivaalia, ja ympärivuotinen Takkari-klubi on luonnol-
linen jatkumo kesän kovimmalle tapahtumalle”, kertoo 
Mallusjoen Nuorisoseuran puheenjohtaja Tom Martelin.

Idea Takkari-klubista on syntynyt Martelinin mukaan 
vahingossa, kuten moni muukin hieno tapahtuma. Ja 
nyt Klubi-illoissa on ollut noin 200 asiakasta ja 10–20 
talkoolaista. ”Kaikki hommat hoidellaan talkoovoimin 
rennolla otteella ja suurella sydämellä. Haluamme pitää 
yllä iloista meininkiä ja elävöittää maaseutua tuomal-
la laadukkaita esiintyjiä ja kulttuurielämyksiä ihmisten 
saataville. Emme tavoittele voittoa, mutta jos viivan alle 

jotakin jää, niin käytämme sen järjestämäämme lasten 
ja nuorten harrastustoimintaan ja heille suunnattuihin 
tapahtumiin”, kertoo Martelin.

Klubi-illat pyritään rakentamaan niin, että illan toinen 
esiintyjä on valta-kunnallisesti tunnettu. Lisäksi tarjolla 
on aina jotakin paikallista, orimattilalaista. Joko esiin-
tyjän, ruuan tai juoman muodossa. Paikallisuus voi olla 
esimerkiksi ruokatarvikkeita lähituottajilta, paikallisia 
pienpanimotuotteita tai oman kylän bändejä.

”Talkoohengen lisäksi maalaismeininki ja pienen pai-
kan sympaattisuus, intiimiys ja välitön tunnelma ovat 
meille tärkeitä teemoja. Visuaalista ilmettä Takkari-klu-
bille on luonut ja luo kuvanveistäjä Tapani Kokko. Oman 
kylän miehiä hänkin. Tapani on suunnitellut ja toteutta-
nut klubin logon, kyltit, koristelut ym. lavasteet”, Mar-
telin kehuu. Kenelle tällaista vastaavaa toimintaa voi-
si suositella? ”Täytyy olla aitoa tekemisen meininkiä ja 
kovaa innostusta. Teimme seuratalolla pientä pintare-
monttia, mutta sitäkään ei tehty varsinaisesti klubi-il-
toja varten. Ja kaikki tarvittavat tarvikkeetkin löytyivät 
jo ennestään”, Martelin tiivistää.

TEKSTI HANNU ALA-SANKOLA KUVAT MARJO KAURAMÄKI / FOTO-HANNELE

The 69 Eyesin keikka oli aivan huikea kokemus.

Mallusjoen Nuorisoseura ry

Talon nimi: Mallusjoen Seuratalo
Talon rakentamisvuosi: 1916
Talon henkilökapasiteetti: 240
www.mallusjoki.fi | Facebook: Takkari-klubi
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Nuori Kulttuuri

Nuori Kulttuuri Festival 
sähköistää Kuopion toukokuussa

Nuori Kulttuurin seuraava valtakunnallinen fes-
tivaali järjestetään Kuopiossa 25.–27.5.2023. Ky-
seessä on monitaiteinen nuorten tapahtuma, 

joka koostuu muun muassa nuorten esityksistä, työpa-
joista, keskustelutilaisuuksista ja kulttuurisen nuoriso-
työn verkoston ohjelmasisällöistä. Tapahtuma on tar-
koitettu yli 13-vuotiaille nuorille, ja se kerää toukokuus-
sa Kuopioon yli tuhat taiteesta kiinnostunutta kävijää.

Uusi toteutustapa madaltaa mukaan lähtemistä. Ta-
pahtumassa avataan portteja useammalle taidelajille 
ja genrelle sekä kolkutellaan uudenalaisia taiteen teke-
misen muotoja. Aiemmat aluetapahtumien kautta teh-
dyt valinnat ovat jääneet historiaan, ja tilalle on nous-
sut nuorten oma aktiivisuus ja kiinnostus päästä mu-
kaan osaksi tapahtumaa.

Uudenlaisen festivaalin tueksi on kehitetty virtuaali-
nen esiintymislava Digistage, jolle haetaan esityksestä 
itsekuvatulla videolla. Digistagelle saapuneiden esitys-
ten kautta tuotetaan festivaalin ohjelmasisältöjä ja luo-
daan samalla näyteikkuna monimuotoisille esiintymi-
sille ja taidekokemuksille.

Nuoret sekä yhteistyökumppanit tukirankana

Festivaali toimii kehittämisen alustana uusille ideoille 
ja kokeiluille. Nuori Kulttuuri tarjoaa mahdollisuuksia 
niin nuorille harrastajille kuin paikallisille taiteen ja 
kulttuurin toimijoille sekä valtakunnallisille järjestöille.

Tapahtuman yksi huippukohdista on Nuori Kulttuu-
ri LIVE-lähetys. LIVE-lähetyksessä nähdään Digistagen 
kautta tulleita nuorten esityksiä, palkitaan ja jaetaan 
tunnustuksia hienoista suorituksista sekä nähdään nuo-
ria kiinnostavia artisteja esiintymässä. Kuopion tapah-
tumassa päästään kokemaan myös, mistä nuoret halua-
vat juuri ensi keväänä keskustella päättäjien, ammat-
titaiteilijoiden ja poliitikkojen kanssa. Nuori Kulttuuri 
Talks on nuorten suunnittelema ja toteuttama keskus-
teluareena kulttuuri- ja taideharrastamisen hyvinvoin-
tivaikutuksista.

Kulttuurisen nuorisotyön toimijat eri puolilta Suo-
mea luovat omilla sisältökokonaisuuksillaan festivaa-
leille tukirangan. Kuopioon sisältöä on suunnittelemas-
sa tällä hetkellä jo 29 eri toimijaa. Laaja ja motivoitu-
nut sidosryhmä vahvistaa monipuolisuutta ja samalla 
myös tapahtuman merkittävyyttä ja yhteiskunnallista 
vaikuttavuutta.

Kuopiossa on toiminnalle huikeat puitteet erilaisilla 
kulttuuriareenoilla ja ennakkoluulottomalla asenteel-
la festivaalia ja nuoria kohtaan. Kuopion kaupunki toi-
mii tapahtuman pääyhteistyökumppanina ja on näin 
omalta osaltaan avain onnistuneeseen tapahtumaan.
Tervetuloa toukokuussa Kuopioon!

Samana viikonloppuna Kuopiossa kokoontuvat myös Suo-
men Nuorisoseurojen kevätvaltuusto ja Nuoret vaikuttajat.

TEKSTI VILLE LAITINEN
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Yhteistyökumppanit

Luovasti tulevaisuuteen
Mikä haastaa nuorisoseuroja juuri nyt? Miten vastata rohkeasti 
haasteisiin? Näitä kysymyksiä pohdittiin Kansalaisfoorumin työpajassa 
Etelä-Suomen aluefoorumissa.

Tulevaisuuteen liitetään paljon uhkakuvia ja epä-
varmuutta niin globaalisti kuin paikallisestikin. 
Tuoreen selvityksen mukaan 41 prosenttia nuo-

rista kertoo uskonsa maailman tulevaisuuteen heiken-
tyneen entisestään viimeisten viiden vuoden aikana. 
Toisaalta nuorten usko omaan tulevaisuuteensa on 
vahvistunut viime vuosina, ja vain 13 prosenttia epäi-
lee, etteivät omat kyvyt ja taidot riittäisi tulevaisuudes-
sa pärjäämiseen.

Tulevaisuususkoa on omiin kykyihin, mutta miten 
saataisiin tuo toivo ja taito valjastettua yhdistystoimin-
taan? Väki vähenee yhdistyksissä, sillä harva jaksaa si-
toutua aikaa vievään toimintaan tai työskennellä ras-
kaan päivän päälle vapaaehtoisena. Kuitenkin juuri yh-
distystoiminta voi tarjota paikan harrastaa ja mikä tär-
keintä, vaikuttaa oman yhteisön toimintaan ja miksei 
laajemminkin. Yhdistyksissä tarjotaan juuri niitä asioi-
ta, joista voi löytyä iloa ja toivoa epävarman tulevaisuu-
den keskellä.

Motivoituneen porukan kanssa on mahtavaa ideoi-
da ja kehittää toimintaa ja samalla kenties saada uu-
sia ystäviä. Kuten antropologi Margaret Mead sanoi: 
”Älä koskaan epäile pienen, sitoutuneen ihmisryhmän 
kykyä muuttaa maailmaa. Se on itseasiassa ainoa tie 
muutokseen.” 

Tulevaisuuden haasteet nuorisoseuroissa

Pääsimme pohtimaan tulevaisuuden näköaloja osana 
Nuorisoseurojen Etelä-Suomen aluefoorumia lokakuun 
lopussa. Työpaja perustui Sitran tulevaisuustaajuusma-
teriaaliin, joka rakentuu kolmesta eri osiosta, joista en-
simmäinen on ”haasta”, toinen ”kuvittele” ja kolmas ”toi-
mi ja vaikuta”. Paikalla oli viiden eri nuorisoseuran jä-
seniä, jotka heittäytyivät tulevaisuusajattelun vietäviksi.

Työpajan alussa pohdimme Sitran megatrendikortti-
en avulla, mikä meitä haastaa juuri nyt. Haastaminen 
on tulevaisuusajattelussa erityisen tärkeää, koska aja-
tuksemme ja oletuksemme tulevaisuudesta vaikuttavat 
siihen, mitä päätämme tehdä tulevina vuosina.

Keskusteluissa nostettiin esimerkiksi seuraavia ky-
symyksiä:

1. Perinteisesti yhteisöllisiä yhdistyksiä haastaa yksi-
lökeskeinen kulttuuri, joten tarjotaanko tulevaisuu-
dessa palveluita kuluttajille vai jatketaanko toimin-
nan järjestämistä yhteisöllisesti? Jos painotamme 
yhteisöllisyyttä, olemmeko silloin liian tiivis ryh-
mä, johon on vaikea päästä mukaan?

2. Tarvitaanko sitoutumista vai halutaanko vain har-
rastaa silloin tällöin mukavia juttuja?

3. Miten vastata samaan aikaan nuorten ja iäkkääm-
pien toiveisiin yhdistystoiminnasta?

4. Onko tärkeää järjestää toimintaa maaseudulla vai 
kaupungeissa?

Kohti valoisaa tulevaisuutta

Työpajan toisessa osiossa osallistujat saivat ideoida ryh-
missään luovasti hullutellen tulevaisuutta. Miltä seu-
rassa näyttää vuonna 2032? Ryhmien tuotokset olivat 
erilaisia, ja hyvä niin, sillä tulevaisuuksien ennakoin-
nissa on tärkeää pitää mielessä monenlaiset mahdolli-
suudet ja suunnat. Samalla kaikista niistä välittyi välit-
täminen ja yhdessä tekeminen sekä vastoinkäymisis-
tä ylipääseminen.

Kirsi Luukkonen-Hämäläinen ja Heli Pelkonen esittelevät 
visiotaan tulevaisuuden nuorisoseuratoiminnasta.
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Osallistujat nostivat ryhmätöissään tulevaisuuden tär-
keimmiksi asioiksi mm. rohkeuden kokeilla uusia asioi-
ta sekä yhteisössä toimimisen niin, että toiminta on yli-
sukupolvista, rentoa ja hyvinvointia korostavaa. Lisäksi 
keskeisiksi teemoiksi nousivat lämpimät arvot, kuten vä-
littäminen, kaikkien mukaan pääsemisen mahdollista-
minen sekä nuorten yksinäisyyden ehkäisy. Myös huo-
lenpito ympäristöstä haluttiin tuoda esille vahvemmin.

Kolmannessa osiossa osallistujat pääsivät ideoimaan 
seuraavan vuoden tekoja vision saavuttamiseksi. Jotkut 
esimerkiksi halusivat rohkaista nuoria itse ideoimaan 
ja toteuttamaan haluamaansa toimintaa, toiset päätti-

vät rohkeasti kokeilla uutta itse. Yksi päätti tehdä tur-
vallisen tilan säännöt seinälle ja ylipäänsä panostaa sii-
hen, että kaikki uudet tulijat otetaan lempeästi vastaan. 
Eräs osallistujista piti tärkeänä sitä, että kukin kutsui-
si yhden uuden henkilön mukaan toimintaan. Voim-
me helposti onnistua näissä osallistujien kuvittelemis-
sa visoissa ja teoissa, jos yhdistyksen toimijoilla on yh-
teinen suunta sekä kykyä ja halua toimia.

Mikä on sinun tekosi?

Maiju Hirviniemi
Koulutussuunnittelija, Kansalaisfoorumi

Yhteistyökumppanit

Kesäteatteri-sovellus tuo 
kesäteatterit esiin

Suomen Harrastajateatteriliitto on julkaissut ai-
van uudenlaisen Kesäteatteri-sovelluksen, joka 
palvelee maamme kaikkia upeita kesäteattereita 

valtakunnallisesti. Kesäteatteri-sovellusta on kehitetty 
pitkään vastaamaan painetun Kesäteatterioppaan jät-
tämään tyhjiöön sekä tuomaan upean kesäteatteritar-
jonnan kaikkien ulottuville uudella, helpolla ja edulli-
sella tavalla.

Kesäteatteri-sovellusta on helppo käyttää, sen avulla 
yleisö pääsee selaamaan koko valtakunnallista teatte-
ritarjontaa, ostamaan esityksiin lippuja, antamaan esi-
tyksille kommentteja sekä keräämään omaa kesäteat-
terikarttaa. Yleisölle sovellus on ilmainen, ja se on la-
dattavissa helposti sovelluskaupoista.

Teattereille sovellukseen rekisteröityminen on il-
maista, jonka jälkeen omiin kesäteatterituotantoihin on 
mahdollista ostaa lisenssi ja lisätä näytökset kesäteatte-

rikartalle. Lisenssejä myydään kappaleittain, ja niiden 
normaalihinta on 129 €/tuotanto liiton jäsenteattereille 
ja 189 €/tuotanto muille. Nyt Kesäteatteri-sovelluksen 
julkistamistarjouksena tuotantolisenssejä on myytävä-
nä vuoden loppuun asti hintaan 99 €/tuotanto. Nyt oste-
tun lisenssin voi luonnollisesti käyttää myös myöhem-
min. Ostetut lisenssit laskutetaan kahden viikon sisäl-
lä ostosta. Lisenssin voi ostaa myös suoraan sovelluk-
sesta, jolloin oman tuotannon pääsee lisäämään heti.

Pääset nyt tutustumaan uuteen sovellukseen osoitteessa 
www.kesateatteri.shtl.fi.

Ilmoita teidänkin teatterinne mukaan kesäteatterikar-
talle!
Hanne Rintanen | palvelut@shtl.fi | 050 383 5717

KUVA EIJA LIUKKONEN



OLUITA

VUOKSET

PANOSTAA

ENNAKKO

SVETO-
GORSK

�������

NORJAN
JOKI

MUURA-
HAISIA

PÄÄ-
KAUPUNKI

RUOHOJA
������

������
JÄLLEEN

HAARLA

POHJILLA
PORAKONEMERKKI

HEITET-
TYKIN

����
���
���

����������

VESI-
PUHVELI

NAAPU-
RITKIN

PALKKA
DIKTIOT

URINA

SAKRA-
M

ENTTI

VIHELLETÄÄN
OTTELUISSA

����
�����
PUUAURAT

APOSTO-
LEILLA

HEINÄ-
SEIPÄISIINVÄLIMÄKI

�����
MAURITANIASSA TIHEÄ

-JÄRVI

NÄLKÄI-
NEN

���������

OUTINEN

VIHER-
LEHTI

����
ENERGIAA

�����
SUDELLA TAPANA

MENNYTTÄ

OLUITA

PANOSTAA
�����
������

AALTO MYYMÄLÄ

JUMALA
������
�����
������

������
�����

NÄYTTELIJÄ
VIRNA

“LAARDIA”

ALKUASUKAS

SODAN-
KYLÄSSÄ

LYYRAN
KANSSA

-VASTAAJA REIKIÄ

COLLEGE
KALE-
VALA

VUOKSET SAHTIKIN
RAHA

UUTTERA
NAIM

ATON
MAJAVAN
RAKENTAMA

VILLA-
KUORE

ROTHO-
VIUS

TOSI
KIINALAINEN
DYNASTIA

RANGAIS-
TUKSET

AUTOJA
ONSILO

PALLOILLUT
TOLSA

“MONNIT”

VINTIÖ

RULLA

LUJAT

ISTAN
KAIMAT

USKONTO

NIEMI
LÄHI-
IDÄSSÄ

JACKSON

KAUPUNKI
PAKISTA-
NISSA

1/7

KAUPOISTA

VAARA

PIILOON

ALPPI-
RUUSUJA

RANNIKKO-
TYYPPI

VÄHENNETÄÄN

�������

Lähetä kuva täytetystä ristikosta 31.1.2023 m
ennessä osoitteeseen  

toim
itus@

nuorisoseurat.fi. M
uistathan lisätä sähköpostiin nim

esi ja paikkakuntasi.
Vastanneiden kesken arvom

m
e 2 kpl N

uorisoseurat-kangaskasseja. 
R

istik
ko 4

/20
22

R
ISTIK

K
O

 A
R

V
I U

O
TIN

EN
 | U

LK
O

A
SU

 JO
N

I SIV
O

N
EN

 | K
U

V
ITU

S JU
N

I TU
O

M
IN

EN


	Yhteisöjen tulevaisuuden puolella jo vuodesta 1881
	Avartti-toiminta nuorisoseuroissa innostaa nuorta löytämään oman potentiaalinsa
	Elina Weckström Klaukkalasta on Suomen Nuorisoseurojen uusi puheenjohtaja
	Nuorisoseurojen arvot ovat 100-vuotiaan Klaukkalan Nuorisoseuran arkipäivää
	Hankerintamalle on tullut uutuuksia
	Yhdistysavain on nuorisoseurojen uusi kotisivukumppani
	Nuorisoseurantalojen kiinteistövero voidaan määrittää pienemmäksi
	Suomen Nuorisoseurojen vaalitavoitteet panostavat nuoriin, tasa-arvoiseen harrastamiseen ja vireään kansalaisyhteiskuntaan
	Suvi ja Sini tekevät vuoden alusta visuaalista ilmettä
	Painajaisten Paukkula tarjosi musiikkia, tekemistä ja hyvää seuraa
	”Haluan olla helposti lähestyttävä ja kuunteleva puheenjohtaja”
	H-Kiltapäivien perinteet pääsevät kunniaan Eurajoella
	”Kansanmusiikista ja Folklandialta se kaikki ponnistaa, mitä mä teen”
	Kalenat 2023 antaa estradin lasten tunneilmaisulle
	Kansainväliset kumppanuudet auttavat nuorisoseuraliikkeen arvojen elämisessä arjeksi
	Avustushakemukset Karjalaisen Nuorisoseuratyön Tukisäätiölle
	Nuorisoseuran teatteritoiminta on tärkeä osa lemiläisyyttä
	Ramppikuumeen yhteisöllisyys on huippuluokkaa
	Karhin Nuorisoseura heräili yhteisölliseen toimintaan työntekijän avulla
	Yhteisöllisempi ilmapiiri syntyy turvallisesta tilasta
	Mallusjoen Takkari-klubin esiintyjät ovat Suomen huippuja
	Nuori Kulttuuri Festival sähköistää Kuopion toukokuussa
	Luovasti tulevaisuuteen
	Kesäteatteri-sovellus tuo kesäteatterit esiin
	Ristikko 4/2022

