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Hyvää alkanutta toimintakautta! 
 

Vuosi 2019 on taas täynnä monenlaista toimintaa. Teatterin ja ilmaisun harrastajat näkyvät Nuori Kulttuuri 
TEATRIS tapahtumissa ympäri Suomea ja kesäkuussa koetaan Lastenkulttuurin huipputapahtuma, Kalenat 
2019 Lappeenrannassa. Ympäri Suomea järjestetään lukuisia Luova Lava leirejä ja valmistelun tueksi 
järjestäjät ja ohjaajat tapaavat Lahdessa lauantaina 16.3. Tule sinäkin mukaan!  
 

Toukokuussa Nuorisoseuralaiset kokoontuvat yhdessä Jyväskylään, missä järjestetään valtakunnallinen 
Nuorisoseurafoorumi yhdessä TEATERIS 2019 tapahtuman ja Nuorisoseurojen valtuuston kokouksen 
kanssa. Tiedossa on iloisia tapaamisia, uusia ideoita ja oppeja toiminnan tueksi sekä harrastustoiminnan 
suunnittelua ja kehittämistä. Nuoria etsitään mukaan osallisuus- ja vaikuttamisryhmiin tämän kevään 
aikana. Kirjeessä lisää tietoa myös niistä - Olet lämpimästi tervetullut mukaan!  
 

Nuorisoseurojen työntekijät eri puolella maata tukevat ja auttavat harrastustoiminnan tuen 
toteuttamisessa. Kehittämiseen on tullut vuoden alusta myös lisää resursseja, kun minä Riina Kylmälahti 
pääsin aloittamaan siinä suunnittelijana. Olen nyt ottanut ensiaskeleet työtehtävässä ja odotan innolla, 
mitä vuosi tuo tullessaan. Toivomme kaikkien työntekijöiden kanssa tapaamisia mahdollisimman monen 
ohjaajan kanssa eri tapahtumien ja toimintojen merkeissä. Te ohjaajat yhdessä vapaaehtoisten kanssa 
olette nuorisoseurojen toiminnassa kantava voima, joka mahdollistaa yhteisön toiminnan ja eri-ikäisten 
mahdollisuudet osallistumiseen.  
 

Yhdessä olemme upea kokoonpano monenlaista osaamista. Kiitos kun olet mukana!  
 

Oikein hyvää kevätkautta - ollaan yhteyksissä!  
Riina Kylmälahti  
Harrastustoiminnan tuen suunnittelija  
Puhelin: +358 40 7721 609  
Sähköposti: riina.kylmalahti@nuorisoseurat.fi  
 
 
YHTEYSTIEDOT:  

Iija Filén, toiminnanjohtaja, 045-6336944, iija.filen@nuorisoseurat.fi  
Pirita Laiho, toiminnanohjaaja, 040-5587870, pirita.laiho@nuorisoseurat.fi  
Hannu Nipuli, toiminnanjohtaja, 050 468 6388, hannu.nipuli@nuorisoseurat.fi  
Joonas Pokkinen, toiminnanohjaaja, p. 050 567 2586, joonas.pokkinen@nuorisoseurat.fi 
Sini-Kadrin Muru-Litaiff Padilha, markkinointi assistentti, sini.padilha@nuorisoseurat.fi 

 

mailto:riina.kylmalahti@nuorisoseurat.fi
mailto:iija.filen@nuorisoseurat.fi
mailto:pirita.laiho@nuorisoseurat.fi
mailto:hannu.nipuli@nuorisoseurat.fi
mailto:joonas.pokkinen@nuorisoseurat.fi
mailto:sini.padilha@nuorisoseurat.fi
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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. Valmistelujen tueksi 

järjestetään lauantaina 16.3.2019 Lahdessa 
Nuorisoseurojen Etelä-Hämeen aluetoimistolla 

Luova lava -toimijoiden tapaaminen. Tapaamisessa 
käydään läpi toimintaa niin järjestäjän  kuin ohjaajankin 

näkökulmasta. Tapaaminen on tarkoitettu juuri sinulle, joka 
olet kiinnostunut Luova Lava toiminnasta joko ohjaajana tai pohdit, 

voisiko juuri teidän seura järjestää luova lava leirejä tai kerhoja. 
Päivä on nuorisoseuralaisille maksuton.  

Ilmoittautuminen uusimaa.nuorisoseurat.fi etusivulta  

Lisätietoja: pirita.laiho@nuorisoeurat.fi, 040-5587870  

  

 

Nuorisoseurafoorumi Jyväskylässä 

25-26.5.2019  

Vuosina 2019-2021 Suomen Nuorisoseurojen toiminnan 
pääperiaatteina on madaltaa osallistumisen kynnystä, tukea 
paikallisten seurojen toimintaa ja kehittää 
vapaaehtoistoiminnan käytänteitä kolmen lupauksen kautta: 
 
1. Pidämme ovet auki kaikille 
2. Tuemme nuorisoseurapolulla: Yhdessä toimiminen 
muodostaa erilaisia nuorisoseurapolkuja. 
3. Tuemme vapaaehtoistoimintaa: kehittäen ja 
uusia vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita henkilöitä 
mukaan etsien.  

Nuorisoseurafoorumissa on tiedossa työpajoja, verkostoitumista sekä 
uusia ideoita toimintaan. 
Tervetuloa oppimaan, kehittämään ja päättämään! 
Lisäksi viikonloppuna pidetään Suomen Nuorisoseurojen valtuuston kokous ja 
TEATRIS 2019 tapahtuma. Luvassa varmasti keskustelua ja yhteisöllisyyttä yli rajojen. 
Tule siis yksin, kaksin, perheen kanssa tai kaveriporukalla. 
https://nuorisoseurat.fi/tapahtumat/nuorisoseurafoorumi/  

mailto:pirita.laiho@nuorisoeurat.fi
https://nuorisoseurat.fi/tapahtumat/nuorisoseurafoorumi/
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 Nuorten vaikuttajaryhmään etsitään osallistujia!  

Sinä 15-25-vuotias nuori - oletko kiinnostunut luottamushenkilönä toimimisesta ja asioihin 
vaikuttamisesta nuorisoseurajärjestössä? Tämä on sinulle! 
Valtuuston aloitteesta kokoamme nyt uutta nuorten vaikuttajaryhmää koolle 
Nuorisoseurafoorumiin 25.-26.5.2019 Jyväskylään. Liitto kustantaa 2 nuorta / maakunta 
(osallistumispaketti, ruokailut, majoitus, matkat). Jos innostuit, ota yhteyttä Iijaan tai Piritaan. 

iija.filen@nuorisoseurat.fi tai pirita.laiho@nuorisoseurat.fi 

  

  

Lasten teatteriverkosto aloittaa toimintansa  

Ohjaatko lasten- tai nuortenteatteria nuorisoseurassa? 
Kaipaisitko vertaistukea, vinkkejä, ideoita tai samanhenkisiä 
ihmisiä jakamaan onnistumisia ja haasteita? Tule mukaan 
uuteen 2-4 kerta vuodessa kokoontuvaan 
lastenteatteriverkostoon 17.2.2019 mennessä.   

Lastenteatteriverkosto pohtii mitä kaikkea lasten ja nuorten 
teatteritoiminta on tällä hetkellä ja mitä se voisi olla 
tulevaisuudessa. Ilmoittautuminen ja lisätiedot:   

https://nuorisoseurat.fi/tule-mukaan-uuteen-
lastenteatteriverkostoon/  

  

Leiriohjaajien tapaaminen 

 

Kiinnostaako leiri-ohjaaminen? Haluatko viettää lasten kanssa hauskan 

viikon telttaleirillä? Jos vastasit  kyllä, niin tervetuloa 28.5. tiistaina klo 

17.30 Lahteen suunnittelemaan kesän hauskinta Arvoitusten avain-

leiriä. Lasten ( 8-13-v ) telttaleiri järjestetään 25-28.6. Sysmässä 

Naumin leirikeskuksessa. Ohjaajana sinun tulee olla 13-vuotta 

täyttänyt ja omata reipasta luonto- ja erähenkisyyttä. Lisäksi 

ohjaajalta toivotaan heittäytymiskykyä, koska luvassa on 

leirimysteeri, jossa lapset etsivät leirialueelle hävinneitä hahmoja 

 

Mikäli kiinnostuit, ilmoittauduthan Piritalle 30.4. mennessä! 

pirita.laiho@nuorisoseurat.fi 

mailto:iija.filen@nuorisoseurat.fi
mailto:pirita.laiho@nuorisoseurat.fi
https://nuorisoseurat.fi/tule-mukaan-uuteen-lastenteatteriverkostoon/
https://nuorisoseurat.fi/tule-mukaan-uuteen-lastenteatteriverkostoon/
mailto:pirita.laiho@nuorisoseurat.fi
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KOULUTUKSET  

 

Kansantanssikoulutukset  

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

  

 

Teatterikoulutukset  

 

 

 

Suomen Harrastajateatteriliitto tiedottaa Teatterikursseja ympäri Suomea!  

Nuorisoseurojen jäsenenä seuranne on myös Suomen Harrastajateatteriliiton jäsen ja 
Harrastajateatteriliiton palvelut – kuten koulutukset – ovat nuorisoseurojen käytettävissä.   

SPOTTI - Lastenteatteripäivät Riihimäellä 20.-21.4. Esiintyjähaku auki 15.2. saakka.   

Lisätietoja https://shtl.fi/kuukauden-nosto/spotti-lasten-teatteripaivat-2019/  

Harrastajateatterikesä Jyväskylän kaupunginteatterilla 16.-18.8. Hakuaika avoinna 4.2.-12.3. Lisätietoja 
www.harrastajateatterikesa.fi   

Tulevia koulutuksia  
Tässä näet esimerkkejä kevään lukuisista koulutuksista. Lisää ajantasaisia koulutustietoja löydät 
https://shtl.fi/yleista-koulutuksista/koulutuskalenteri/  

9.-10.2. Naamioteatteri I 10h  Suvi Salomaa, Jyväskylä 75€  
9.-10.2. Improvisaatio I 10h Kaisa Kokko, Helsinki 75€  
16.-17.2. Lavastus ja puvustus 12h Tinde Lappalainen, Helsinki 75€  
16.-17.2. Näyttelijäntyö I 10h Anna Ranta, Helsinki 75€  

mailto:riia.niemela@nuorisoseurat.fi
https://nuorisoseurat.fi/toiminta/tanssi/#tanssikalenteri
https://nuorisoseurat.fi/toiminta/tanssi/#tanssikalenteri
https://shtl.fi/kuukauden-nosto/spotti-lasten-teatteripaivat-2019/
http://www.harrastajateatterikesa.fi/
https://shtl.fi/yleista-koulutuksista/koulutuskalenteri/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fshtl.us13.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D062f3c4fe583312c7357d4599%26id%3Df26034e2ca%26e%3D475590a9a9&data=02%7C01%7C%7C789bac251108407d282008d676dc473e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636827085787634948&sdata=PZjffXxgdFrCIkuBJudkTj%2FndyuAaUq82bvgMrCAe4Y%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fshtl.us13.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D062f3c4fe583312c7357d4599%26id%3D998220745f%26e%3D475590a9a9&data=02%7C01%7C%7C789bac251108407d282008d676dc473e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636827085787634948&sdata=whV90ABLrFCnNfRUZesrsi%2BONTp5ylel8EP72KW9te0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fshtl.us13.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D062f3c4fe583312c7357d4599%26id%3D2f8a7afc93%26e%3D475590a9a9&data=02%7C01%7C%7C789bac251108407d282008d676dc473e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636827085787634948&sdata=KEql59hYUtKzJs8LdeqcKUUrk2I778zYwBbb3ytxf3I%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fshtl.us13.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D062f3c4fe583312c7357d4599%26id%3D3384bfb1d2%26e%3D475590a9a9&data=02%7C01%7C%7C789bac251108407d282008d676dc473e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636827085787634948&sdata=NRFBY%2BGYrbC%2BnNSR6cQrnP2tPjzahVEOdWle8%2B68wbM%3D&reserved=0
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23.-24.2. Tarinateatteri16h Antti Laukkarinen, Helsinki 105€  
23.-24.2. Improvisaatio III: Formaatit 15h Kaisa Kokko, Kuopio 100€  
2.-3.3. Ääni, liike ja improvisaatio 14h Myllyoja, Nurminen, Siljamäki, Tampere 85€  
2.-3.3. Näyttelijäntyö II 10h Anna Ranta, Helsinki 75€  
9.-10.3. Improvisaatio II 10h Kaisa Kokko, Helsinki 75€  
30.-31.3. Improvisaatio I-II 16h Kaisa Kokko, Raahe 85€  
30.-31.3. Klovneria II 10h Saija Jäntti, Helsinki 75€  
30.-31.3. Näyttämöilmaisun jatkokurssi 12h Marko Pohjanrinne, Utajärvi 75€   
8-9.6. Lasten- ja nuortenteatterin ohjaaminen 16h Jenni Bergius, Helsinki  

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

  

 

Sirkuskoulutukset  

Vauvasirkuskoulutukset 14.-15.9. 

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

  

 

Kansalaisfoorumi  

Opi uutta ja kehitä itseäsi Kansalaisfoorumissa! Kansalaisfoorumi 
on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka tarjoaa koulutusta, 
tietoa, tukea ja muita palveluita kulttuuri- ja kansalaistoimintaan.  

Kansalaisfoorumi tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittää itseäsi kulttuurin, taiteen ja yhteisen toiminnan 
keinoin. Tiesitkö, että sinä nuorisoseuralaisena olet osa kansalaisfoorumia. Ota kaikki hyöty irti ja osallistu 
kansalaisfoorumin tarjoamille kursseille! Opintokeskus kansalaisfoorumi tarjoaa paljon koulutuksia eri 
puolilla Suomea. Käypä kurkkaamassa kurssikalenteri: https://kansalaisfoorumi.fi/koulutukset/  

Miltä kuulostaisi Lavarunoustyöpaja, monikulttuurinen ohjaajakoulutus, Arctic drama2, perheteatterin 
perusteet tai Voicefulness® – tietoista läsnäoloa äänessä kurssit?   

Vertaisvalmennus ja lavarunoustematiikka antaa ohjaajalle uutta puhtia sanallistamisessa ja kehittämisessä. 
Kansalaisfoorumi räätälöi monenlaisia koulutuksia ohjaajille, jos kalenterista ei löydy sopivaa, tai ne ovat 
täynnä – kuten herkästi ovatkin. Esimerkiksi yhteisöllisen musisoinnin metodikoulutukset sopivat mainiosti 
sukupolvien välisen toiminnan virkistämiseen.   

Yhteisöllinen opintoryhmä voi saada Kansalaisfoorumin välittämänä valtionapua toimintaansa enintään 
500 euroa. Ryhmät ovat käytettävissä kaikilla nuorisoseuroilla opintotoiminnan järjestämiseen. Hakuaika on 
jatkuva. Lisätiedot: https://kansalaisfoorumi.fi/tuki/perusta-yhteisollinen-opintoryhma/  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fshtl.us13.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D062f3c4fe583312c7357d4599%26id%3Dde461158cb%26e%3D475590a9a9&data=02%7C01%7C%7C789bac251108407d282008d676dc473e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636827085787634948&sdata=i1vK4LshLk0n6WMdDZUFzw%2BQjXPGUx81S049xm%2FuwNM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fshtl.us13.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D062f3c4fe583312c7357d4599%26id%3D9d64ba4593%26e%3D475590a9a9&data=02%7C01%7C%7C789bac251108407d282008d676dc473e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636827085787634948&sdata=TiDdbuiOrIjkRzdzfXrD%2Fbu8321csE9bFfEDsllrk48%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fshtl.us13.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D062f3c4fe583312c7357d4599%26id%3D70c26f36de%26e%3D475590a9a9&data=02%7C01%7C%7C789bac251108407d282008d676dc473e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636827085787634948&sdata=d%2FMzlUgw9PSDNEVa1Tgp9eY1XRRhvahc4BBrjquVEOo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fshtl.us13.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D062f3c4fe583312c7357d4599%26id%3D1a41f16e96%26e%3D475590a9a9&data=02%7C01%7C%7C789bac251108407d282008d676dc473e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636827085787634948&sdata=vy%2Fof08xLD2OZoxQILClJfdjR27mPVN%2FOa%2FGCbFYyik%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fshtl.us13.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D062f3c4fe583312c7357d4599%26id%3D9a03b7f8e8%26e%3D475590a9a9&data=02%7C01%7C%7C789bac251108407d282008d676dc473e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636827085787634948&sdata=H4JsIU3UjrwjhQKEYSuviw9KHBAywwiPRO4wAxT06Mw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fshtl.us13.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D062f3c4fe583312c7357d4599%26id%3D42e37d946c%26e%3D475590a9a9&data=02%7C01%7C%7C789bac251108407d282008d676dc473e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636827085787791201&sdata=bhuS92aPl%2BVnt9JebWImefCqlSUsYW3rkKx3ZWJi%2B6I%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fshtl.us13.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D062f3c4fe583312c7357d4599%26id%3D4317781d8a%26e%3D475590a9a9&data=02%7C01%7C%7C789bac251108407d282008d676dc473e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636827085787791201&sdata=APt79%2BqheM%2FpUj%2FuhDfQBvYXx9IFfKWBllQ93Ssyy%2Fk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fshtl.us13.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D062f3c4fe583312c7357d4599%26id%3Dec71fad30f%26e%3D475590a9a9&data=02%7C01%7C%7C789bac251108407d282008d676dc473e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636827085787791201&sdata=0p25na07uONPa3z6AgeTzxnKMHqglraGZeOZraOdIq4%3D&reserved=0
https://shtl.fi/koulutukset/lastenteatterin-ohjaaminen-16h/
mailto:mari.saarinen@shtl.fi
mailto:pirita.laiho@nuorisoseurat.fi
https://kansalaisfoorumi.fi/koulutukset/
https://kansalaisfoorumi.fi/tuki/perusta-yhteisollinen-opintoryhma/
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Ammatillinen ohjaajakoulutus ja liikunnan ohjaajakoulutus  

Paukkulan ohjaajalinjat alkavat syksyllä Mikkelissä ja tämä on erinomainen vaihtoehto ohjaajana 
kehittymiseen kaikille kiinnostuneille. Paukkulan koulutuksista saat lisää potkua mm. kulttuurisen 
nuorisotyön ja liikunnan ohjaukseen. Kursseille hakeudutaan www.paukkula.fi sivujen kautta  

Liikunnanohjauksen peruskurssi antaa valmiudet toimia mm. personal trainerina ja liikunnanohjaajana, 
sekä valmentautua terveys-, liikunta- ja kasvatusalan pääsykokeisiin. Voit rakentaa osaamista ja tehdä 
liikunnasta unelmaduunisi.   

Ammatillisten opintojen tueksi harjoittelupaikat ja opinnäytetyöt järjestössä  

Onko edessäsi työelämässä tapahtuva oppiminen tai opintojesi lopputyö? Etsitkö työkokeilupaikkaa ohjaus- 
tai nuorisotyön alalta? Työkokeilu ja opiskeluaikana hankittu työkokemus on tärkeä osa opintoja, josta voi 
hyötyä työpaikkaa etsiessä. Lisäksi siinä luodaan kontakteja ja hankitaan uusinta tietoa erilaisista 
mahdollisuuksista työllistyä ja kehittyä omalla alallaan. Nuorisoseurojen toiminnassa voit päästä 
kokeilemaan monipuolisesti työtehtäviä kuten esimerkiksi:           

 Leiri-, harrastustoiminnan -, yhteisöllisen ryhmän ohjaus  

 Koululaisten iltapäivätoiminnan ohjaus ja palvelun tuottaminen  
 Leirin  tai tapahtuman tuottaminen  
 Osallistava toiminta, lasten ja nuorten omaehtoisen toiminnan ohjaaminen  

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

 

    

 

 

 

 

 

 

http://www.paukkula.fi/
http://www.nuorisoseurat.fi/tyollistaminen
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ALUEELLISET KOULUTUKSET  

 

Ohjaajien olohuone 

– vertaistukea, hyvinvointia ja hauskaa 

yhdessäoloa  

La 9.3. klo 13-17 Munkkivuoren nuorisotalolla 
Teemana ryhmän ohjaus ja erilaiset lapset ryhmässä, 
kouluttajana Vera Tarvonen 

Pe 23.3. klo 17-21 Käenkujan koulutustila, Helsinki 
Teemana omat vahvuudet ohjaajana, kouluttajana Maarit 
Tuhkunen 
 
Pe 26.4. klo 17-21 
yhteinen lopetus yhdessä sovitulla tavalla 
 
Nuorisoseurojen ohjaajille ilmainen 
Ilmoittautuminen: uusimaa.nuorisoseurat.fi 
Lisätiedot: pirita.laiho@nuorisoseurat.fi 

 

Etelä-Suomen Aluefoorumi 

Sunnuntaina 24.3. klo 11-15 

Hannunsali, Rautatienkatu 3, sisäpiha Lahti 

Nuorisoseurafoorumissa tutustaan uuteen Etelä-Suomen aluetoimistoon ja verkotutaan alueen muiden 
nuorisoseurojen kanssa. Aiheina mm. seurakäynnit ja yhteistyö naapuriseurojen kanssa, Yhteisöllinen 
opintoryhmä seuran toiminnan kehittämisen välineenä sekä nuorisoseurojen Puoti. 
 

Aikataulu 

10 Tervetuloa Stadin Nuorisoseurojen kevätkokoukseen! 
11 Aloitus ja ajankohtaiset asiat - kahvit ja suolaista tarjolla 
12-14 Työpajat 
• Pidämme ovet auki kaikille 
• tuemme nuorisoseurapolulla 
• tuemme vapaaehtoistoimintaa 
14-15 Muut esille nousevat asiat 
• laitathan viestiä, jos haluat ennakkoon jonkin asian käsittelyyn 
15 Ruokailu 
Valtakunnallinen nuorisoseurapäivän juhla klo 16-18 

 

Ilmoittautuminen 15.3 mennessä uusimaa.nuorisoseurat.fi 
Lisätiedot hannu.nipuli@nuorisoseurat.fi 
 

http://nuorisoseurat-arkisto.frodo.kehatieto.fi/uutiset_ja_tapahtumat/tapahtumakalenteri/ohjaajien-olohuone-12
mailto:pirita.laiho@nuorisoseurat.fi
http://nuorisoseurat-arkisto.frodo.kehatieto.fi/uutiset_ja_tapahtumat/tapahtumakalenteri/nuorisoseurafoorumi-etela-suomi-0
mailto:hannu.nipuli@nuorisoseurat.fi
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Aikuisille suunnattu KnoppiPro –ohjaajakoulutus  

6.4. klo 10-17 Ridasjärven Nuorisoseuratalo 
 
Koulutus on tarkoitettu aikuisille, jotka haluavat päivittää ja saada uutta intoa lasten ja nuorten kerhojen ja 
harrastusryhmien ohjaamiseen tai omassa nuorisoseurassa ohjaajavastaavana toimimiseen. Aikaisempaa 
ohjaajakokemusta ei välttämättä tarvita. Koulutuksessa käsitellään ohjausaiheiden lisäksi nuorisoseurassa 
toimimista. Koulutus sisältää lisäksi ennakkotehtävän. Kouluttajana toimii Pirita Laiho ja Iija Filen. 
 
Koulutukseen ilmoittautuminen 29.3. mennessä uusimaa.nuorisoseurat.fi 
Lisätiedot pirita.laiho@nuorisoseurat.fi 

 

 

Luovat menetelmät -koulutus 

27.4. klo 10-15, Munkkivuoren nuorisotalo, 

Raumantie 5, Helsinki  

 
Luovat menetelmät koulutus tarjoaa konkreettisia 
vinkkejä erilaisten luovien menetelmien käyttöön, 
osallisuuden lisäämiseen ja eri menetelmien 
yhdistelemiseen. Koulutuksessa kokeillaan, tehdään 
ja luodaan itse. Koulutus sopii kaikille lasten ja 
nuorten ryhmien ohjaajille, jotka haluavat työssään 
hyödyntää luovan ilmaisun menetelmiä 

monipuolisesti.  Aikaisempaa kokemusta 
menetelmistä ei tarvita.  

 
Hinta: 50€ sisältäen lounaan ja jaettavan materiaalin 

Ilmoittautuminen: 21.4. Mennessä 
uusimaa.nuorisoseurat.fi 

 

 

https://uusimaa.nuorisoseurat.fi/
mailto:pirita.laiho@nuorisoseurat.fi
http://nuorisoseurat-arkisto.frodo.kehatieto.fi/uutiset_ja_tapahtumat/tapahtumakalenteri/luovat-menetelmat-koulutus
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ENSIAPUKURSSI – EA 1 

Klaukkala 30. – 31.3.2019 Lahti 9.-10.3.2019 

EA1 -peruskurssi antaa perustiedot ja taidot auttaa hätätilanteessa sekä tavallisimmissa sairaus- ja 

onnettomuustilanteissa. EA 1 -kurssi on voimassakolme vuotta.  

Kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin sisällönmukaisissa aiheissa: 

 Auttamistoimintaonnettomuudessa tai sairauskohtauksessa  

 Hätäensiavun perusteet  
o Tajuttomalle annettava ensiapu 
o Peruselvytys 
o Vierasesine hengitysteissä 
o Verenkierron häiriötila (sokki) 

 Haavat 
 Tavallisimmat sairauskohtaukset 
 Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat 
 Nivelvammat ja murtumat 
 Myrkytykset 

  
Kouluttaja: Erikoissairaanhoitaja Marja Nipuli (SPR:n 

hyväksymä kouluttaja) 

Aikataulu: Koulutuksen kesto on 16 h. Opetusta: 

Klaukkala: la klo 10 -18.30 ja su klo 9 - 13.30. 

Lahti: la klo 10-17 ja su klo 10-16 

Hinta: Jäsenille 70€ / henkilö, muille 100€ /henkilö (Kortti sisältyy 

kurssihintaan. Kortin saa kun kurssi on maksettu). 

Ilmoittautuminen: 

Klaukkalaan 22.3.2019 mennessä uusimaa.nuorisoseurat.fi 

Lahteen 22.2.2019 mennessä hannu.nipuli@nuorisoseurat.fi, puh. 050-468 6388   

Tiedustelut Klaukkalan kurssille pirita.laiho@nuorisoseurat.fi 

 

Hygieniapassikoulutus ja testi 

Munkkivuoren nuorisotalo 11.5. klo 13-17 

 

Suomen elintarvikelain mukaan hygieniapassi tarvitaan, jos käsittelee työssään 

pakkaamattomia ja helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Virallinen hygieniapassi on 

hyvä osoitus siitä, että elintarvikehygienian perusasiat ovat hallussa! 

Hinta 50 euroa, kouluttaja Leila Keinänen, Testin läpäistyään saa Eviran hyväksymän hygieniapassin. 

Lisätiedot: https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/hygieniapassi/hygieniaosaaminen/ 

Ilmoittautuminen 30.4. mennessä uusimaa.nuorisoseurat.fi 

https://uusimaa.nuorisoseurat.fi/
mailto:hannu.nipuli@nuorisoseurat.fi
mailto:pirita.laiho@nuorisoseurat.fi
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/hygieniapassi/hygieniaosaaminen/
http://nuorisoseurat-arkisto.frodo.kehatieto.fi/uutiset_ja_tapahtumat/tapahtumakalenteri/hygieniapassi-koulutus-ja-testi
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TAPAHTUMAT  

 

Kalenat - Repe ja Rilla kissat kutsuvat  

juhlimaan Lappeenrantaan 6.-9.6.2019  

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

 Ohjelmaa on alle kouluikäisistä aina nuoriin 
kansantanssin taitajiin  

 Osallistumispaketit www.kalenat.fi  ja 
yhteisohjelmat www.tanssinriemu.fi  

 Ilmoittautuminen ryhmittäin helmi-maaliskuun 
taitteesta 7.4.2019 asti.  

 Kalenoissa on ensi kesänä mukana Karjalainen Nuorisoliitto.  

Kuljetus kalenoihin 

Stadin Ns:n toimistolta varataan taas yhteiskuljetus Kalenoihin ja takaisin. Bussi lähtee torstaina 

aamupäivällä ja palaa takaisin sunnuntaina heti pääjuhlan jälkeen. Bussi ei ole käytettävissä Kalenoiden 

aikana. Otathan yhteyttä Piritaan, mikäli haluatte tulla mukaan yhteiskuljetukseen. 

pirita.laiho@nuorisoseurat.fi 

KALENAT- osaava talkoolainen – koulutus  

Tämä on nuorille suunnattu nuorisoseurojen oma tapahtuman talkootoiminta, jossa tavoitteena 
opinnollistaa tapahtumassa tehdyt työt ja tunnustaa niistä saatu osaaminen. Kutsumme osaava 
talkoolainen toimintaan mukaan tanssiryhmien nuoria eri puolelta Suomea. Mukaan mahtuu 30 nuorta 
talkoolaista, kohderyhmä yli 16-vuotiaat toiminnasta kiinnostuneet.   

Osaava talkoolainen osaa tunnistaa vahvuutensa työntekijänä, taitaa asiakaspalvelun, on tutustunut 
työelämän pelisääntöihin. Valmiuksia on harjoiteltu vapaaehtoisessa festivaalityössä 12-24 tuntia. 
Talkootöiden lisäksi kokonaisuuteen kuuluu ennakkotehtävä ja itsearviointi.  

Harrastustoiminnassa hankittua osaamista voi suoraan hyödyntää ammatillisissa opinnoissa, jos se tukee 
tutkinnon osan tai sen osa-alueiden osaamistavoitteita. Nuorisoseuratoiminnassa kartutettua osaamista 
voidaan tunnistaa esimerkiksi nuoriso- ja yhteisöohjaajan perustutkintoon.   

Lisätietoa riina.kylmalahti@nuorisoseurat.fi tai puh. 040 7721 609. Ilmoittautuminen osaava talkoolainen 
toimintaan 14.4 mennessä myöhemmin avautuvan linkin kautta.   

http://www.kalenat.fi/
http://www.tanssinriemu.fi/
mailto:pirita.laiho@nuorisoseurat.fi
mailto:riina.kylmalahti@nuorisoseurat.fi
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 Nuori Kulttuuri Teatris  

Nuori Kulttuuri Teatris 2019- valtakunnallinen 
nuorisoteatterifestari järjestetään Jyväskylässä 
toukokuun lopulla, 24.-26.5.2019. Tapahtumassa 
nähdään 50 aluefestareilta valittua teatteriesitystä, 
noin tuhat nuorta ja nuorten kanssa työskentelevää 
eri puolilta Suomea. Huikea joukko toimijoita!  

Kevättalvella ympäri Suomen järjestettäviin alueellisiin 
Teatris-aluefestareihin voivat osallistua kaikki 
maakunnan alueella asuvat 10-25vuotiaat nuoret. 
Aluefestareilla ei ole esikarsintaa. Raadit valitsevat 
aluefestareista edustajat valtakunnalliseen Teatris 2019 
–festivaaliin. Aluefestareista valitut ryhmät 
ilmoittautuvat valtakunnalliseen festariin Jyväskylään 
viimeistään 9.4.2019.   

Nuori Kulttuuri -festareihin kuuluu vahvasti koulutuksellisuus ja kaikki osallistuneet ryhmät saavat 
esityksestään ammattilaisraadilta suullisen ja kirjallisen palautteen. Teatris-lajeina on: puheteatteri, 
tanssiteatteri, musikaali, katuteatteri, fyysinen ja sanaton teatteri sekä performanssi- ja esitystaide. 
Teatrikseen osallistuvan esityksen kesto saa olla enintään 60 min.  

Aluefestarit järjestetään 

Hyvinkää 23.2. Ilmoittautuminen 15.2. mennessä.      Lahti 30.3. Ilmoittautuminen 28.2. mennessä. 

Lohja 16-17.3.  

pääkaupunkiseutu 17.3. Ilmoittautuminen 25.2. mennessä. 

itä-uusimaa 23-24.3. Ilmoittautuminen 1.3. mennessä. 

Helsinki 29-31.3. Ilmoittautuminen 25.2. mennessä. 

Lisätietoja: https://nuorikulttuuri.fi/  

 

 

Valmista materiaalia toimintaan!  

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

 

 

 

https://nuorikulttuuri.fi/
http://www.nuorisoseurat.fi/tyokalupakki
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DÄÄNS - nuorten tanssileiri järjestetään 

syksyllä Tanssimanian yhteydessä  

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

 

 

 

 

 ALUEELLISET TAPAHTUMAT:   

 

Tanssiralli 2019 

4.5. Myllylän koululla, Orimattila 

 
Kutsumme kaikkia Etelä-Hämeen ja Uudenmaan tanssiryhmiä 
yhteiseen tanssikatselmukseen. Tanssiralli perustuu Suomen 
Nuorisoseurat ry:n kansantanssikatselmukseen, joka on 
suunnattu alle 16-vuotiaiden harrastusryhmille.  
 
Tanssirallin tarkoituksena on aktivoida ryhmiä kehittämään 
harrastustoimintaansa. Lisäksi tavoitteena on tanssi- ja 
esiintymistaitojen kehittäminen arviointiraadin antaman 
palautteen pohjalta. Palautteen avulla tuetaan myös ohjaajan 
ohjaus- ja kasvatustyötä.  
 
Ryhmäkohtainen osallistumismaksu on 100 € (sis. osallistuminen, suullinen ja kirjallinen palaute) 
Kultahippu-sarjan osallistumismaksu 50 € (sis. osallistumisen, suullinen palaute) 
 

Ilmoittautuminen 15.2.–29.3.2019 
Ilmoittautuminen tapahtuu erillisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta: 
etelahame.nuorisoseurat.fi/ 
Ilmoittautuneille ryhmille/ohjaajille lähetetään tarkempi tiedote tapahtumasta. 
 
(kun ilmoittautuminen alkaa eli 15.2. eteenpäin). Lähetä täytetty lomake s-postilla 
os. hannu.nipuli@nuorisoseurat.fi 
Lisätietoja antaa Hannu Nipuli puh. 050 468 6388.  

Käy lukemassa lisää sivuilta 
etelahame.nuorisoseurat.fi/ 

http://www.nuorisoseurat.fi/
https://etelahame.nuorisoseurat.fi/
mailto:hannu.nipuli@nuorisoseurat.fi
https://etelahame.nuorisoseurat.fi/
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Arvoitusten Avain  

25.-28.6. telttaleiri Naumissa 

 

Kesän suurin seikkailu 8-13-vuotialle järjestetään 

juhannuksen jälkeen Naumin leirikeskuksessa Sysmässä. 

Leirillä 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 Päijänteessä uiden iltanuotioita unohtamatta.  

 
Leirin hinta on 130 euroa. 
Hinta sisältää ohjelman, ruokailut, vakuutuksen ja kuljetuksen Helsingistä. 
 
Ilmoittautuminen 31.5. mennessä 
uusimaa.nuorisoseurat.fi tai etelahame.nuorisoseurat.fi 
Lisätiedot pirita.laiho@nuorisoseurat.fi 

 

 

Harrastusviikko tulee syyskauden 

alussa 6.8. – 1.9.2019  

Nuorisoseurat on mukana yhteistyöverkostossa, jonka 
tavoitteena on edistää koululaisten ryhmässä 
harrastamisen mahdollisuuksia – ennen kaikkea 
koulupäivän yhteydessä oppilaiden toiveita 
kuunnellen. Syyslukukauden alussa kouluilla 
toteutetaan valtakunnallinen harrastusviikko, johon 
etsitään mukaan harrastustoiminnan järjestäjiä 
esittelemään toimintaa. Kevään aikana on tiedossa 
lisää infoa, materiaalia ja opastusta toteutukseen. 
Jotta paikalliset nuorisoseurat pystyvät järjestämään 
toiminnan esittelyyn syyskauden alussa, kannattaa 
toteuttamiseen varautua jo hyvissä ajoin 
kevään aikana.   

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/lasten-
liike/harrastaminen-koulussa/harrastusviikko/  

Verkostossa mukana: Suomen 4H liitto –Koululiikuntaliitto – Liikunnan aluejärjestöt - Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto – Nuori Kirkko – Suomen Partiolaiset – Kehittämiskeskus Opinkirjo – Suomen 
Nuorisoseurat - Suomen Olympiakomitea - Suomen Vanhempainliitto – WAU ry   

   

https://uusimaa.nuorisoseurat.fi/
https://etelahame.nuorisoseurat.fi/
mailto:pirita.laiho@nuorisoseurat.fi
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/lasten-liike/harrastaminen-koulussa/harrastusviikko/
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/lasten-liike/harrastaminen-koulussa/harrastusviikko/
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Nuorisoseurapuoti 

Tiesitkö, että nuorisoseuroilla on oma verkkokauppa, josta voit ostaa juomapulloja, 
T-paitoja, huppareita, ohjeita, kirjoja ja kaulanauhoja vaikka koko ryhmälle. 

Käypä kurkkaamassa http://puoti.nuorisoseurat.fi/fi/ 

Mikäli haluat oman konsertin tai kesäteatterin liput puodin kautta myyntiin, ota yhteyttä 
pirita.laiho@nuorisoseurat.fi. Teemme seurallenne omat tunnukset ja sopimuksen, 

joiden avulla pääsette hallinnoimaan omaa verkkokauppaa. 

 

 

Jakamalla omia kuvia ja tunnelmia 

toiminnastanne sosiaalisessa mediassa, 

teet tekemisen riemua ja nuorisoseuralaisuutta 

tunnetuksi kaikille. Muista lisätä 

#nuorisoseurat 

#tekemisenriemua 

julkaisun perään! 

Nuorisoseurojen ohjaajilla on ns ohjaaja Facebook-ryhmä, 

joka toimii ohjaajien yhteisenä viestinvaihtoalustana. 

Se on vapaa keskustelufoorumi kaikille Ns ohjaajille. 

Tule mukaan ja tuuleta. Pura mieltäsi, motkota, kehu, 

kiitä ja kierrätä ajatuksia. Löydä ystäviä ja verkostoidu. 

http://puoti.nuorisoseurat.fi/fi/
mailto:pirita.laiho@nuorisoseurat.fi

