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Hyvää alkanutta vuotta 2018!

Kiitos kuluneesta vuodesta 2017, jolloin juhlittiin Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä. 
Nuorisoseurat olivat upeasti esillä vuoden aikana ja juhlia järjestettiin ympäri Suomen. 
Meidän oma juhlavuoden hanke 100 tapahtumaa 1000 tarinaa saatiin kunnialla
päätökseen ja kiitos kuuluu siitä teille, jotka järjestitte ryhmienne kanssa tapahtumia
ja keräsitte tarinoita. Uudeltamaalta kerättiin 382 tarinaa ja avustettuja tapahtumia
järjestettiin 27. Ihan huikeaa!

Vuosi 2018 on edelleen toimintaa täynnä. Musiikkiryhmiä kutsuu Sounds-festivaali
ympäri Suomea ja kesäkuussa tanssijat kokoontuvat jälleen Tampereelle Pispalan
Sottiisiin. Ympäri Suomea järjestetään lukuisia Luova Lava leirejä, haluaisitko sinä
tutustua toimintaan? Jos kiinnostus heräsi, kannattaa tulla Paukkulaan lauantaina 10.3. 
Päivän aikana kehitetään Luova Lava toimintaa, sekä kerhoja että leirejä seuroja
palvelevaksi. Nähdään siis Paukkulassa!
Syksyllä järjestetään meitä kaikkia yhdistävä Nuorisoseurakokous, johon myös sinä olet 

lämpimästi tervetullut. Olisi huikeaa nähdä suuri ohjaajajoukko suunnittelemassa ja 
päättämässä Nuorisoseurojen suuntaviivoja seuraaville kolmelle vuodelle. Me ohjaajat 
olemme kuitenkin seurojemme toiminnassa niitä, jotka tekevät toimintaa lasten, 
nuorten ja aikuisten kanssa viikottain.

Tässä kirjeessä kerromme kevään koulutuksista ja tapahtumista. Kaikki ovat tervetullei-
ta nuorisoseurafoorumiin 17.3. Päivän ohjelmassa on toiminnan kehittämistä ja illalla 
mennään yhdessä katsomaan Lahden kaupungin teatteriin Love Me Tender musikaalia. 
Tämä kaikki vain 10 euron hintaan, mikäli ilmoittaudut 25.2. mennessä. Nähdään siis 
Lahdessa!

Huikean mukavaa ohjauskevättä ja ollaan yhteyksissä!

Pirita Laiho                          Iija Filen
Toiminnanohjaaja                         Toiminnanjohtaja
Pirita.laiho@nuorisoseurat.fi            iija.filen@nuorisoseurat.fi
040-5587870                          045-6336944
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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. Valmistelu-
jen tueksi järjestetään lauantaina 10.3.2018 Mikkelissä Suomen Nuoriso-opistolla Pauk-
kulassa 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.

Ilmoittaudu 28.2.2018 mennessä
bit.ly/2nSjFom

Lisätietoja
pirita.laiho@nuorisoseurat.fi
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Nuorisoseurakokous ja ohjaajatapaaminen 

Ohjaaja, osallistuthan Nuorisoseurakokoukseen28-30.9. Joensuussa ja sen yhteydessä 
järjestettävään Hetki ohjaajille – ohjaajatapaamiseen lauantaina aamupäivällä! 
Nuorisoseurakokous 2018 kutsuu oppimaan, kehittämään ja päättämään! Nuorisoseu-
rakokous on päätöksiä, yhdessä oloa, työpajoja ja paljon, paljon nuorisoseuraenergiaa. 
Ohjelmassa on virallisten päätösten lisäksi ohjaajatapaaminen, innostavia työpajoja, 
esityksiä, keskustelua ja yhteisöllisyyttä yli rajojen. Tule siis yksin, kaksin, perheen 
kanssa tai kaveriporukalla. Lisätietoja löydät jo seuraavasta nuorisoseuralehdestä!
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Kansantanssikoulutukset
Tanssin harrastajat pääsevät nauttimaan ja oppimaan uutta kevään aikana kansantanssista:

•  Aikuisten kansantanssileirillä 10.-11.3.2018 Mikkelissä Paula Ketun ja Hannu Nipulin 
johdolla Suomen Nuoriso-opistolla. 
Lisätiedot: saimaa.nuorisoseurat.fi/aikuisten-kansantanssileiri-maaliskuussa-mikkeliin

•  Tanssitalo-viikonlopussa kansanomaisista paritansseista Petri Kauppisen kanssa  
18.-20.5.2018 Mikkelissä.  

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

KOULUTUKSET

Teatterileikkikurssi
14.4. Helsingissä klo.10-15    

Teatterileikkikurssi on tarkoitettu alle 
kouluikäisten lasten ohjaajille. Kaikki leikit 
ja harjoitteet on sovellettavissa myös 
vanhemmille lapsille. Kurssilla käydään läpi 
pienille soveltuvia ilmaisuleikkejä innosta-
vassa ohjauksessa. Leikit sopivat ihan kai-
kille lasten ryhmille, eli osallistuaksesi si-
nun ei tarvitse ohjata juuri teatteriryhmää. 
Mukaasi saat kurssilta kurssimateriaalin.

Kouluttajana toimii teatteri-ilmaisuohjaaja 
Hanna Häyhä 

Kurssin hinta on 40 euroa joka sisältää opetuksen, materiaalin ja lounaan 

Ilmoittautuminen 4.4. mennessä uusimaa.nuorisoseurat.fi

Koulutuksen järjestää Stadin Nuorisoseurat yhteistyössä opintokeskus kansalaisfoorumin kanssa.

Teatterikoulutukset

14.4. klo 10-15
Teatterileikkikurssi on tarkoitettu 4-8-vuotiaiden lasten ohjaajille.

Kaikki leikit ja harjoitteet on sovellettavissa myös vanhemmille lapsille.
Kurssilla käydään läpi pienille soveltuvia ilmaisuleikkejä innostavassa ohjauksessa. 

Leikit sopivat ihan kaikille lasten ryhmille, eli osallistuaksesi sinun ei tarvitse
ohjata juuri teatteriryhmää. Mukaasi saat kurssilta kurssimateriaalin.

Kouluttajana toimii teatteri-ilmaisuohjaaja Hanna Häyhä
Kurssin hinta on 40 euroa (sis. opetuksen, materiaalin ja lounaan)

Ilmoittautuminen 4.4. mennessä uusimaa.nuorisoseurat.fi

Koulutuksen järjestää Stadin Nuorisoseurat yhteistyössä
opintokeskus kansalaisfoorumin kanssa
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Teatterikursseja ympäri Suomea!
Nuorisoseurojen jäsenenä seuranne on myös Suomen Harrastajateatteriliiton jäsen ja 
Harrastajateatteriliiton palvelut – kuten koulutukset – ovat nuorisoseurojen käytettävissä. 
Kevään koulutukset: 

•  Näyttelijäntyö I (10 h), 3.-4.3., Helsinki
•  Canva-ohjelman perusteet, 14.3. ja 22.3., Huom! Verkkokurssi
•  Näyttelijäntyö II-III (10 h), 21.-22.4., Helsinki
•  Klovneria peruskurssi (10 h), 21.-22.4., Jyväskylä

Koulutusten tiedot löydät täältä: shtl.fi/koulutuskalenteri

Lisätietoja Harrastajateatteriliiton koulutuksista: 
tuottaja Mari Saarinen, mari.saarinen@shtl.fi, puh. 050 468 2138

Vauhtisirkusvirikekurssi 
6-8-vuotiaiden ohjaajille 

Aika 3.3. klo 10-16 
Paikka Munkkivuoren nuorisotalo, Raumantie 5, Helsinki 
Kenelle 6-8-vuotiaiden kanssa toimiville 
Hinta 70 euroa sisältää opetuksen ja lounaan 
Kouluttajana Taija Kummelus-Eskelinen 

Vauhtisirkusvirikekoulutus sopii mm. varhaiskasvatuk-
sessa, kerho-ohjaajana, liikuntaleikkikoulussa tai vaikka 
opettajana työskenteleville, jotka ovat kiinnostuneita 
tuomaan sirkusta osaksi toimintaa. Koulutuksessa käym-
me läpi erilaisia sirkustekniikoita ja välineitä. Aiheina 
ovat akrobatia ja sen soveltaminen, sirkusvälineet joita 
on helposti kaikkien saatavilla (esim. huivit ja pallot) ja sirkusvälineet joita voi erikseen 
hankkia. Tarvitset mukaan liikkumiseen sopivat vaatteet ja valmiutta osallistua harjoituk-
siin. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta sirkuksesta. 

Koulutuksen järjestää Stadin Nuorisoseurat yhteistyössä Opintokeskus kansalaisfoorumin kanssa
 
Ilmoittautuminen 22.2. mennessä uusimaa.nuorisoseurat.fi
Lisätiedot pirita.laiho@nuorisoseurat.fi 

Sirkuskoulutukset



8

Vauvasirkus jatkokoulutus ohjaajille
Munkkivuoren nuorisotalolla järjestetään sunnuntaina 15.4. klo 10-18 täydennyskoulutus 
vauvasirkusvirikekurssin käyneille ohjaajille. 

Koulutuksessa syvennetään tietoa ja taitoja vauvasirkuksen menetelmistä ja harjoitteista 
4kk-2,5v kanssa työskenneltäessä, mutta suurin osa harjoituksista soveltuu myös esim. 
3-5-vuotiaille.

Vauvasirkus on vauvan ja vanhemman/vanhempien yhteinen harrastus, jossa temppuilun, 
tasapainoilun ja pariakrobatian keinoin annetaan hauskasti ja helposti vauvalle aistivirik-
keitä ja vahvistetaan lapsi-vanhempi-suhdetta. Koulutuksessa tutustutaan välineisiin ja 
opetellaan otteita ja liikkeitä nuken avulla. Ota siis vauvanukke ja rennot vaatteet mukaasi! 
Kouluttajana toimii sirkusopettaja ja vauvasirkuksen vetäjä Katja Timlin.

Ilmoittautumiset 6.4. mennessä uusimaa.nuorisoseurat.fi

Mukaan mahtuu maksimissaan 15 osallistujaa. Kurssimaksu 90 euroa sisältäen opetuksen 
ja kahvit.

Lisätietoa Pirita Laiho, pirita.laiho@nuorisoseurat.fi, 040-5587870

Koulutuksen järjestää Stadin Nuorisoseurat yhteistyössä Opintokeskus kansalaisfoorumin kanssa

Huom! Seuraava vauvasirkus virikekurssi ohjaajille järjestetään 27-28.10. Helsingissä

Leiriohjaajien tapaaminen

Kiinnostaako leiri-ohjaaminen? Haluatko 
viettää lasten kanssa hauskan viikon teltta- 
leirillä? Jos vastasit kyllä, niin tervetuloa 
31.5. torstaina klo 17.30 Lahteen suunnit- te-
lemaan kesän hauskinta Mysteeriä. Lasten 
( 8-13-v ) telttaleiri järjestetään 26-29.6. 
Sysmässä Naumin leirikeskuksessa. Ohjaaja- na 
sinun tulee olla 13-vuotta täyttänyt ja oma- ta 
reipasta luonto- ja erähenkisyyttä. Lisäk- si 
ohjaajalta toivotaan heittäytymiskykyä, 
koska luvassa on leirimysteeri, jossa lapset 
etsivät leirialueelle hävinneitä hahmoja.

Mikäli kiinnostuit, ilmoittauduthan Piritalle 30.4. mennessä! pirita.laiho@nuorisoseurat.fi



OHJAAJAKIRJE 1/2018

9

Kansalaisfoorumi
Opi uutta ja kehitä itseäsi Kansalaisfoorumissa!

Kansalaisfoorumi on valtakunnallinen aikuisoppilaitos. Tarjoamme koulutusta, tietoa, 
tukea ja muita palveluita kulttuuri- ja kansalaistoimintaan.

Tavoitteemme on aktiivisen kansalaisuuden edistäminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen 
erityisesti koulutuksen ja kulttuuritoiminnan avulla. Yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa 
Kansalaisfoorumi tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittää itseäsi kulttuurin, taiteen ja 
yhteisen toiminnan keinoin. Tiesitkö, että sinä nuorisoseuralaisena olet osa kansalais- 
foorumia. Ota kaikki hyöty irti ja osallistu kansalaisfoorumin tarjoamille kursseille!

Opintokeskus kansalaisfoorumi tarjoaa paljon koulutuksia eri puolilla Suomea. 

Käypä kurkkaamassa kurssikalenteri: bit.ly/2BokNrh

Yhteisöllinen opintoryhmä on Kansalaisfoorumin tukimuoto opinnolliseen toimintaan. 
Opintoryhmä voi saada Kansalaisfoorumin välittämänä valtionapua toimintaansa enintään 
500 euroa. Ryhmät ovat käytettävissä kaikilla nuorisoseuroilla opintotoiminnan järjestämi-
seen. Hakuaika on jatkuva. Lisätiedot: bit.ly/2Ej5wXs

Ammatillinen ohjaajakoulutus
Paukkulan ohjaajalinjat alkavat syksyllä Mikkelissä

Ohjaajana kehittyminen ei katso ikää, elämäntilannetta tai sukupuolta.  Paukkula, Suomen 
Nuoriso-opisto, tarjoaa erinomaisen vaihtoehdon ohjaajana kehittymiseen kaikille kiin-
nostuneille. Paukkulan  koulutuksista saat lisää potkua mm. kulttuurisen nuorisotyön ja 
liikunnan ohjaukseen. Kurssit alkavat syksyllä 2018 ja niihin hakeudutaan www.paukkula.fi 
sivujen kautta. 

Ohjauskurssilla opit mm. ihmissuhdetyötä, joka edellyttää tietämystä ihmisen kasvusta, 
elämänkaaresta, sosiaalisesta kanssakäymisestä sekä kulttuurista ja yhteiskunnan raken-
teista. Opit lisäksi osallistamistaitoja, hyviä vuorovaikutustaitoja ja vahvistat ilmaisukykyäsi. 
bit.ly/2BTcEMv

Liikunnanohjauksen peruskurssi antaa valmiudet toimia mm. personal trainerina ja 
liikunnanohjaajana, sekä valmentautua terveys-, liikunta- ja kasvatusalan pääsykokeisiin. 
Voit rakentaa osaamista ja tehdä liikunnasta unelmaduunisi. bit.ly/liikperus2
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Ammatillisten opintojen tueksi
Harjoittelupaikat ja opinnäytetyöt järjestössä

Onko edessäsi työharjoittelu tai opintojesi lopputyö? Etsitkö työkokeilupaikkaa ohjaus- 
tai nuorisotyön alalta? Työkokeilu ja opiskeluaikana hankittu työkokemus on tärkeä osa 
opintoja, josta voi hyötyä työpaikkaa etsiessä lisäksi harjoittelussa luodaan kontakteja ja 
hankitaan uusinta tietoa erilaisista mahdollisuuksista työllisty ja kehittyä omalla alallaan. 
Nuorisoseurojen toiminnassa voit päästä kokeilemaan monipuolisesti työtehtäviä kuten 
esimerkiksi:         
•  Leiri-, kerho-, 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. Opiskelijat saavat järjes-
tön toimijoilta ohjausta ja arvokasta tietoa lopputyöhönsä. Opinnäytetyön aiheita on mm. 
toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa, suunnittelussa ja sisällön tuottamisessa.  

Lisää tietoa www.nuorisoseurat.fi/tyollistaminen tai Nuorisoseurojen  aluetoimistoilta.

Alueelliset koulutukset

Nuorisoseurafoorumi ja ohjaajien olohuone
Etelä-Häme ja Uusimaa
17.3. Lahdessa Hannunsalille klo 13-17

Etelä-Hämeen ja Uudenmaan yhteinen nuorisoseurafoorumi kutsuu alueen luottamushen-
kilöitä ja ohjaajia.

Foorumissa pohditaan paikallisen nuorisoseuratoiminnan menestystekijöitä, mistä saadaan 
virikkeitä ja tukea paikalliseen toimintaan. Lisäksi luodaan katsaus syksyn nuorisoseura-
kokoukseen. Tämän jälkeen syödään päivällinen ja siirrytään Lahdenkaupunginteatteriin 
katsomaan musikaali Love Me Tender klo 19.00.

Ilmoittautuminen 25.2. mennessä. uusimaa.nuorisoseurat.fi

Päivän hinta on 10 euroa henkilö, sisältäen foorumin,kahvit, päivällisen ja lipun 
Love Me Tender musikaaliin.

Huom! Musikaalilippuja on varattu 2/seura luottamushenkilöille ja 2 per/ohjaajille.
Ennen foorumia järjestetään Stadin nuorisoseurojen kevätkokous klo 12.00 alkaen Han-
nunsalilla. Tervetuloa!

Lisätiedot hannu.nipuli@nuorisoseurat.fi ja pirita.laiho@nuorisoseurat.fi
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Kuvat järjestöjen viestinnässä –koulutus
maanantaina 16.4. klo 17.30-19.30 Tikkurilassa
Kouluttajana opistokeskus Kansalaisfoorumin
Raisa Laukkanen    

Koulutus on tarkoitettu seurojen viestinnästä 
vastaaville henkilöille ja kaikille jotka päivittävät 
seurojen kotisivuja ja facebook-sivuja jne.
Järjestöjen viestintäoppaissa kehotetaan 
usein käyttämään ”paljon ja hyviä kuvia” 
osana viestintää. Hyvä kuva ei kuitenkaan ole 
mikään itsestään selvä asia. Kaikki kuvat kan-
tavat kulttuuri- ja tilannesidonnaisia merkityk-
siä sekä ylläpitävät sosiaalisia järjestyksiä, joten 
kuvien tulkintaa ja vastaanottoa pitää tarkastella 
myös järjestöllisessä viestinnässä. Media- ja taide-
kasvattaja Raisa Laukkanen johdattaa kuulijat havainnol-
lisin esimerkein pohtimaan sitä, miten järjestöjen viestinnässä 
käytettävä kuvallinen materiaali toimii osana visualisoitunutta yhteiskuntaa. 
Koulutus on maksuton ja sisältää kahvit

Ilmoittautuminen 10.4. mennessä uusimaa.nuorisoseurat.fi

Lisätietoja pirita.laiho@nuorisoseurat.fi

Valmista materiaalia toimintaan!
Nuorisoseurojen verkkosivuilla on työkalupakki, jossa on vasaroita, ruuvimeisseleitä, 
teippiä ja rakennustarpeita nuorisoseuratoimijoille. Materiaalia on toiminnan suun-
nitteluun (kerho-ohjelmat, valmiit tehtäväradat) tai esimerkiksi viestintään (valmiit 

esitteet suomeksi, selkosuomeksi, arabiaksi ja venäjäksi). Tarkista säännöllisesti, 
mitä on tulossa: www.nuorisoseurat.fi/tyokalupakki



12

TAPAHTUMAT

Tanssiralli
Lasten ja nuorten ryhmien valtakunnalliset kansantanssikatselmus
Tanssiralli on lasten hetki tähtenä!
Suomen Nuorisoseurat järjestää joka toinen 
vuosi valtakunnallisen kansantanssikatselmuk-
sen alle 16-vuotiaiden ryhmille. Tanssirallissa 
lapset ja nuoret pääsevät estradille näyttämään 
osaamistaan ja saavat arviointiraadilta palautet-
ta. Palautteen avulla ryhmä voi kehittää tanssi- 
ja esiintymistaitojaan ja myös ohjaaja saa tukea. 

Tanssiralli järjestetään kahdessa osassa: 
- 21.4. Oulussa
- 28.-29.4. Lahdessa
Tarkempi aikataulu julkaistaan ilmoittautumis-
ten jälkeen. 

Ilmoittautuminen: 22.1.-28.2.2018.
Lisätiedot: www.nuorisoseurat.fi/tanssiralli

Ramppikuume
Valtakunnalliset nuorisoteatteri- 
päivät 20.-22.4.2018

Ramppikuumeessa nuoret teatterinharrastajat 
pääsevät kouluttautumaan työpajoissa sekä esiin-
tymään esityskatselmuksessa. Tapahtuma tarjoaa 
mahdollisuuden saada palautetta ammattilaisilta, 
kehittyä ja saada uusia ystäviä ympäri Suomen! 

Katselmushaku on auki 25.2.2018 asti! 
Hakuohjeet löytyvät osoitteesta www.ramppikuume.net

Tapahtumaan kannattaa osallistua, vaikka ei olisikaan mukana katselmuksessa. 

Ilmoittautuminen tapahtumaan on auki 5.-31.3.2018. 
Osallistu ryhmäsi kanssa maan mahtavimpaan teatteritapahtumaan!
Lisätietoja: Satakunnan toiminnanohjaaja Karoliina Hursti, 
karoliina.hursti@nuorisoseurat.fi, puh. 044 059 1913
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Nuori Kulttuuri 

Nuori Kulttuuri Sounds- aluetapahtumien myötä 
nuorille 10-20-vuotiaille musiikin harrastajille 
on tarjolla keikkoja kevään 2018 aikana. Alue-
tapahtumat ympäri Suomen kutsuvat nuoria 
esiintymään erilaisilla kokoonpanoilla, joiden 
minimikokoonpano on kolme henkilöä. 
Lisätietoja aluetapahtumapaikkakunnista löytyy 
linkistä http://bit.ly/2EUT0hX

Nuori Kulttuuri –toiminta palasi vuonna 2017 

Suomen Nuorisoseurojen toiminnaksi. Nuori 
Kulttuuri -toiminta kannustaa ja tukee lasten ja 
nuorten monipuolista harrastamista kulttuurin eri aloilla. Se on kulttuurisen nuorisotyön 
muoto, jolla voidaan rohkaista, kannustaa ja innostaa nuoria kulttuurisiin harrastuksiin 
asuinpaikasta, koulutuksesta, etnisestä, kielellisestä tai sosioekonomisesta taustasta 
riippumatta. 

Lisätietoja Nuori Kulttuuri -toiminnasta www.nuorikulttuuri.fi

Pispalan Sottiisi 13-17.6.2018

Sottiisiviikko huipentuu ensi kesänä 16.6.2018 klo 19 yli tuhannen esiintyjän Työ ja 
ilonpito -kansantanssiteokseen Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen TähtiAreenalla. 
Produktion taiteellisena lähtökohtana on sovinnon teema. Siinä tanssi ja musiikki 
kietoutuvat historian pyörteisiin luoden siltaa 100 vuoden takaisten tapahtumien ja 
nykypäivän välille. Musiikista vastaa kansanelektrobändi Suistamon Sähkö. 
 
Työ ja ilonpito -teos tarjoaa esiintymismahdollisuuden kaikenikäisille ja -tasoisille 
tanssijoille. Tanssiohjeet, videot ja musiikit löytyvät osoitteesta www.tanssinriemu.fi

Sottiisi kutsuu taas Tampereelle kansantanssi- ja kansanmusiikkiväen halki Suomen. 
FolkCamp avautuu toista kertaa uudistuneena kansantanssiväen omaksi kyläksi. 
Ohjelmassa on tietenkin kansantanssia pitkän viikonlopun verran – kotimaisena 
pääesiintyjänä Pispalan Sottiisi Vuoden kansantanssiyhtye Siepakat. Tanssirallit taas 
huipentuvat Tampereella Priimatiimaan, joka summaa eri katselmuskonserttien 
ikimuistoiset palat yhteen!
Lisätiedot Sottiisista: www.sottiisi.net



14

DÄÄNS - nuorten tanssileiri 

DÄÄNS-leiri vaihtaa farkut verkkarihousuun ja asettuu 28.-30.9.2018 Joensuuhun, 
Pohjois-Karjalaan! Leirillä luvassa muun muassa karjalaista kipinöintiä, rouheaa kansa-
nomaista menoa ja nykytanssista nautiskelua. Tänä vuonna leirillä kouluttajina täysin 
uusia kasvoja, joista lisätietoa tulossa kevään 2018 aikana. Ilmoittautuminen leirille 
alkaa toukokuussa. Lisätiedot: https://nuorisoseurat.fi/toiminta/tanssi/daans-leiri/

Tanssi vieköön 24-25.8. Helsingissä Messukeskuksessa

Tanssi vieköön on suuri messutapahtuma, jossa kohtaa kaikki mahdolliset tanssilajit. 
Kahden päivän aikana pääset seuraamaan upeita tanssikisoja ja osallistumaan kymme-
niin tanssitunteihin eri lajien pyörteissä. Kyseessä on Suomen suurin tanssitapahtuma, 
jossa pääset näkemään ja kokemaan tanssilajeja enemmän kuin missään muualla ker-
ralla.  Nyt kannattaa osallistua!

Lisätiedot tanssiviekoon.messukeskus.com/ 



OHJAAJAKIRJE 1/2018
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ALUEELLISET TAPAHTUMAT

Mysteeri 18 – Kesän suurin seikkailu 

Mysteerileirillä pääset ratkomaan erilaisia arvoituksia ja tehtäviä niin maalla kuin 
vedessäkin, osallistumaan työpajoihin, suuriin leirikisoihin ja seikkailuradalle. Lisäksi 
pääset viettämään elämää omassa teltassa nukkuen, rantasaunassa saunoen ja Päijän-
teessä uiden iltanuotioita unohtamatta.

Leiri on tarkoitettu kaikille 8-13-vuotiaille seikkailuhenkisille leiriläisille. Aikaisempaa 
leirikokemusta ei tarvita, vaan reipas mieli ja seikkailuhenkisyys siivittävät sinut läpi 
leirin. Tervetuloa mukaan!

Leiri järjestetään Sysmässä Naumin leirikeskuksessa 26.6-29.6. Leirillä majoitutaan 
omiin telttoihin. Laitathan lisätietoja kohtaan leirille tulevien kavereiden nimet.
Leirin hinta on 120 euroa sisältäen ohjelman, ruoat, vakuutuksen ja matkat 
Helsingistä, Mäntsälästä ja Lahdesta.

Ilmoittautuminen 31.5. mennessä uusimaa.nuorisoseurat.fi

Lisätietoja pirita.laiho@nuorisoseurat.fi
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Lapsen oikeuksien viikko ja tapahtumat 
Lasten oikeuksien viikolla järjestetään tapahtumia eri puolella Suomea. Vaikka viikkoa 
juhlitaankin marraskuussa, on kevät hyvää aikaa suunnitella oman ryhmän kanssa, 
miten voisi alueellisesti näkyä viikolla. Voisiko jo keväällä olla Pop Up henkisesti pieniä 
esityksiä kauppakeskuksessa tai voisiko kerhossa olla kaverikerta. Lisätietoja ja vinkkejä 
lasten viikosta löydät alla olevasta osoitteesta www.lastenviikko.info

MUUTA

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

TEE SOME-teko!
Seuraa Nuorisoseuroja Facebookissa www.fb.com/nuorisoseurat ja Instagramissa
@nuorisoseurat ja pysyt ajan tasalla!

Jakamalla myös omia kuvia ja tunnelmia toiminnastanne sosiaalisessa mediassa, teet te-
kemisen riemua ja nuorisoseuralaisuutta tunnetuksi kaikille. Muista lisätä #nuorisoseurat 
ja #tekemisenriemua julkaisun perään!


