OHJAAJAKIRJE 1/2022

Hyvää alkanutta toimintakautta!
Tähän ohjaajien tiedotteeseen on koottu ajankohtaisia tietoja Nuorisoseurajärjestön toiminnasta,
niin harrastustoiminnan, järjestötoiminnan, tanssin, teatterin ja tapahtumien kuin kansainvälisen
toiminnan asioista ja oppilaitosten tuomista mahdollisuuksista.
Paikallisten seurojen toiminnassa on mukana tuhansia harrastajia sekä valtava joukko
vapaaehtoistoimijoita, monissa eri tehtävissä, kuten paikallisten nuorisoseurojen tapahtumissa,
talojen ylläpidossa ja hallinnossa. Ohjaajina työskentelee myös iso joukko kulttuuri- ja nuorisoalan
ammattilaisia ja osaajia. Nuorisoseurat ympäri Suomen tarjoavat monenlaista kulttuurista
harrastustoimintaa sekä liikuntaa lapsille, nuorille ja aikuisille. Kaikkien toimijoiden välinen
vuoropuhelu ja yhteistyö on tärkeää turvallisen, yhdenvertaisen ja innostavan yhteisöllisyyden
toteutumiseksi.
Vuosia jatkuneen pandemian vuoksi on syntynyt kuitenkin huoli ihmisten hyvinvointiin
harrastusten jäätyä pois koronarajoitusten myötä. Turvalliset ja merkitykselliset yhteisöt ovat
tärkeitä meille kaikille, ennen kaikkea lapsille ja nuorille. Ja nyt niille on todellista tarvetta.
Toivomme että toimintaa saadaan toteutettua turvallisuudesta tinkimättä. Tuleva vuosi tarjoaa
lukuisia toiminnan ja kohtaamisen paikkoja.
Luova Lava teema Unelmien Planeetta kannustaa sosiaaliseen ja ekologiseen kestävään
kehitykseen. Tästä esimerkkinä voi olla vaikka luontotaide ja kaverin kanssa yhteiset
leirimatkat jalan tai pyörällä. Nuorisoseurat on saanut uuden strategian Nuorisoseurat 2030 ja
komivuotisohjelman vuosiksi 2022-2024. Tässä tiedotteessa on lisäksi muuta infoa Nuorisoseurojen
ajankohtaisista toiminnoista.
Nuorisoseurayhteisö on vastuullinen ja mukaan ottava yhteisöjen tulevaisuuden rakentaja.
Kiitos osallistumisestasi - ollaan yhteyksissä!

Riina Kylmälahti ꟾ Harrastustoiminnan tuen suunnittelija
+358 40 7721 609 ꟾ riina.kylmalahti@nuorisoseurat.fi
Aluetoimiston yhteystiedot

https://etelahame.nuorisoseurat.fi/

instagram: nuorisoseurat_etelasuomi

facebook: Nuorisoseurat Etelä-Suomi

Uutisherkku kerran kuussa : tilaa tästä

Toiminnanohjaaja
Pirita Laiho
040-5587870
pirita.laiho@nuorisoseurat.fi

Toiminnanjohtaja
Toiminnanohjaaja
Iija Filén
Johanna Lindstam
045-6336944
044-4919299
iija.filen@nuorisoseurat.fi johanna.lindstam@nuorisoseurat.fi

KOULUTUKSET
Leikitä lapsia luovasti
Lauantai 12.3. klo 10-13 Hannunsalilla Lahdessa
Leikkikurssilla käydään läpi 3-6-vuotiaille suunnattuja leikkejä niin liikunnan, tanssin kuin luovuuden
ja osallisuuden näkökulmasta. Leikkikurssilla yhdistellään leikkejä ja tarinoita kokonaisuuksiksi ja
kurssin tukena käytetään kuvakortteja, jotka tukevat lapsen osallistumista toimintaan.
Koulutus toteutuu, mikäli kurssilla on vähintään 5 osallistujaa. Kouluttajana toimii Pirita Laiho
Koulutuksen hinta on 30 euroa ja se sisältää leikkiohjeet.
Kuvakortteina käytetään Tempoa Tenaviin korttipakkaa, jotka voi halutessaan tilata kurssille
toimitettuna 10 euron hintaan.
Ilmoittaudu täältä

KnoppiPro ohjaajakoulutus verkossa
Koulutus on tarkoitettu nuorisoseuroissa toimiville ohjaajavastaaville tai aikuisille, jotka
haluavat ohjata sekä nuorisoseurojen harrastustoiminnasta vastaaville tai henkilöille jotka ovat
kiinnostuneita kehittämään harrastustoimintaa. Koulutus sopii myös henkilöille, jotka haluavat
päivittää omaa osaamistaan tai aloittaa uudelleen ohjaamisen vuosien jälkeen.
KNoppi on nuorisoseurajärjestön ohjaajien peruskoulutus, joka antaa valmiudet lasten ja nuorten
ryhmien ohjaamiseen nuorisoseuroissa. Knoppi-koulutus ei tähtää tietyn harrastusalan taitoihin
vaan sen tehtävänä on antaa perusvalmiudet ohjaajana toimimiseen erilaisissa harrastusryhmissä,
työpajoissa ja muissa yhdistystoiminnoissa.
Koulutuksen ajankohdat ovat:
ke 23.3. klo 17-20 Ohjaajana toimiminen
ke 30.3. klo 17-20 Kasvattajana toimiminen
ke 13.4. klo 17-20 nuorisoseurassa toimiminen
Lisäksi ennakko- ja välitehtävät
Lisätietoja ja ilmoittautuminen täältä

TAPAHTUMAT
Teatteritoimijoiden tapaaminen
Lauantai 12.3. klo 12-30-15.30 Lahdessa Hannunsalilla
Teatteritoimijoiden tapaaminen on tarkoitettu kaikille Etelä-Suomen alueella teatteritoimintaa
järjestäville seuroille ja seura-aktiiveille. Aiheina mm. Mitä tukea ja yhteistyötä kaivataan,
verkostoituminen, omien kokemusten jakaminen, haasteet ja onnistumiset sekä Improliigan
esittely. Tilaisuus on maksuton ja siellä tarjoillaan ruoka.
Ilmoittaudu täältä

Etelä-Suomen aluefoorumi 19.3. Tallinnaan
Tervetuloa Aluefoorumiin merellisiin maisemiin. Aluefoorumi järjestetään TallinkSilja MegaStar
–laivalla Helsingin ja Tallinnan välillä (paluu Star –laivalla). Matkalle lähdetään klo10 ja takaisin
palataan klo18:30. Tallinnassa aikaa jää 3,5 tuntia esimerkiksi omille ostoksille tai museovierailulle.
Ohjelmassa on mm yleisiä nuorisoseura-asioita, varainhankinnan sekä jäsenetujen pohtimista.
Matkan hinta 35 euroa ja sisältää laivamatkan lisäksi paluumatkalla buffet –ruokailun ruokajuomineen.
Ilmoittaudu täältä 2.3. mennessä

Ramppikuume iskee 22.-24.4.2024 jo 25. kerran!
RAMPPIKUUME on valtakunnallinen nuorisoteatteritapahtuma 13-20-vuotiaille nuorille.
Tapahtuma järjestetään vuosittain Kankaanpäässä. Tapahtuma koostuu esityskatselmuksesta
sekä koulutuspajoista. Päivät tarjoavatkin nuorille ainutlaatuisen mahdollisuuden esiintyä,
nähdä nuorisoteatteriryhmien esityksiä ympäri Suomen sekä kouluttautua alan ammattilaisten
ohjauksessa.
Tapahtuman esityskatselmukseen voi hakea kaikki 13-20-vuotiaiden teatteriryhmät maksimissaan
tunnin pituisella esityksellä. Katselmukseen haetaan täyttämällä hakulomake ja lähettämällä
esitystallenne. Esityksen ei tarvitse hakuvaiheessa olla vielä valmis! Katselmushaku päättyy 25.2.
Tapahtumassa voi osallistua myös työpajoihin. Ilmoittautuminen työpajoihin on auki 7.3.-1.4.
Tarkemmat hakuohjeet

Alueellinen tanssiralli 23.4.
Kutsumme kaikki alueen lasten ja nuorten tanssiryhmät perinteiseen tanssiralliin Orimattilaan 23.4.
Tanssirallissa ryhmä pääsee esiintymään, saa arviointiraadilta suullisen ja kirjallisen palautteen sekä
sarjanimeämisen. Tanssiralli järjestetään Orimattilassa. Arviointiraadissa toimivat tanssiopettajat
Siiri Suoniemi ja Jukka Saari. Ilmoittautuminen 30.3. mennessä.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen täältä

Nuori Kulttuuri Roots yhteisöhaku 1.2-28.2.
Nuori Kulttuuri Roots yhteisöhaku avautuu 1.2.2022. Nuori Kulttuuri Roots on kulttuurisen
nuorisotyön kehittämisalusta, johon on mahdollista lähteä mukaan hyvin matalalla kynnyksellä.
Mukaan toimintaan voi hakeutua lähettämällä projekti/tapahtuma/toiminnan -suunnitelman
ja talosuarvion. Toiminta saa olla kaikkea kehittämistoimintaa nuorten kulttuuri- ja
taideharrastamisen parissa, mutta perustoimintaan emme lähde mukaan.
Roots -toimintaan mukaan lähteviä tuetaan rahallisesti, tuotannollisella ja markkinoinnillisella
avulla. Kokoamme kaikki Roots-toiminnassa mukana olevat toimijat myös nettisivuillemme ja
levitämme tietoa toiminnasta verkostollemme.
Lisätietoja täältä

Tanssin luonto puhkeaa kukkaan Pispalan Sottiisissa 15.-19.6.2022
Ensi kesän Pispalan Sottiisin 2022 teemana on ”Tanssin luonto”. Teemaa tarkastellaan niin
lasten ja aikuisten yhteisohjelmissa kuin festivaalin muussa ohjelmistossa. Vastuullisuus ja
ekologisuus kulkee mukana myös Pispalan Sottiisin tapahtumajärjestelyissä ja erilaisten yleisöjen
huomioimisessa.
Pispalan Sottiisiin voi ilmoittautua osallistujaksi 15.-31.3.2022. Ryhmät varaavat ilmoittautumisessa
jäsenilleen osallistujapassit, majoituksen ja ruokailut sekä ilmoittavat tanssijat taitotasoittain
yhteisohjelmiin.
Pispalan Sottiisi on yksi Pohjois-Euroopan merkittävimmistä, kansainvälisistä
kansantanssifestivaaleista, joka järjestetään parillisina vuosina Tampereella, kesäkuun puolen välin
paikkeilla. Tapahtuman ohjelmaan kuuluu konsertteja, koulutusta, seminaareja, yötansseja sekä
klubi-iltoja. Kansainvälisen mausteen tapahtumaan tuovat kansainväliset vieraat.
Lisätietoja täältä

Tanssimyllyn ryhmäilmoittautuminen 15.-28.2.2022
Aikuisten kansantanssikatselmus Tanssimylly käydään Tampereella 16.-19.6.2022 osana Pispalan
Sottiisia. Aiemmin ilmoitetusta ajankohdasta poiketen ryhmät voivat ilmoittautua Tanssimyllyyn
15.-28.2. tällä sivulla. Tervetuloa mukaan!
Katselmuksen sarjoihin ja sääntöihin pääset tutustumaan täällä.
Harrastusviikko 5.–9.9.2022

Taikametsä- kesäleiri Naumissa
Perinteinen lasten kesäleiri 8-13-vuotiaille järjestetään Naumin leirikeskuksessa 28.6.-1.7. Leirille
voi osallistua myös ohjaajana. Leirillä voi ohjata työpajoja, osallistua illanviettojen suunnitteluun ja
leiriolympialaisten ohjaamiseen. Leirillä on ohjelmassa myös leirimysteeri, jossa leiriläiset etsivät
maastoon kadonneita hahmoja. Ohjaajalle on tarjolla leirillä täysihoito.
Ilmoittaudu ohjaajaksi

UUSIA MATERIAALEJA OHJAAJILLE
Osaamismerkit
Digitaalinen osaamismerkki on tapa tunnistaa ja antaa tunnustusta yhdistys- ja
harrastustoiminnassa kertyneestä osaamisesta. Merkkiä voi hyödyntää työpaikkaa hakiessa tai
opinnoissa omaa osaamista esitellessä sekä jakaa sosiaalisen median kanavissa, kuten LinkedInissä,
Facebookissa tai Twitterissä.
Osaamismerkki todentaa osaamista. jota merkin saaneella henkilöllä on kyseisestä
aiheesta. Merkkejä voi kerätä itselleen monesta eri teemasta, kuten järjestö-, harrastus- ja
tapahtumatoiminnasta.
Lisätietoja täältä

Harrastusviikko tulee syyskauden alussa
Nuorisoseurat on mukana yhteistyöverkostossa, jonka tavoitteena on edistää koululaisten
ryhmässä harrastamisen mahdollisuuksia – ennen kaikkea koulupäivän yhteydessä oppilaiden
toiveita kuunnellen.
Syyslukukauden alussa 5-9.9.2022 toteutetaan valtakunnallinen harrastusviikko, johon
etsitään mukaan harrastustoiminnan järjestäjiä esittelemään toimintaa. Jotta nuorisoseurojen
monipuolinen harrastustoiminta näkyy laajasti syyskauden alussa, kannustamme suunnittelemaan
toimintaa jo hyvissä ajoin kevään aikana.

Luova Lava – toiminnan teemana on Unelmien Planeetta
Luova lava -toiminta on Nuorisoseurojen esittävien taiteiden leiri-, harrastus- ja työpajatoimintaa,
jossa sisältönä on pääosin teatteri, tanssi ja musiikki. Osallistujien luovuus ja osallisuus ovat
keskeisiä toiminnan elementtejä. Luova lava on matalan kynnyksen taidetoimintaa – osallistujilla ei
tarvitse olla aiempaa kokemusta luovien alojen harrastamisesta.
Luova lava -toimijoiden jo valmiit materiaalit on saatavilla kaikkien, niin toimintaa järjestävien kuin
ohjaajienkin käyttöön.
Valmiit materiaalit
Kaikkien Luova lava leiritoimintaa järjestävien kanssa tehdään sopimus Luova lava toiminnan
järjestämisestä. Sen avulla voimme varata oikean määrän leiriläisten t-paitoja sekä varmistaa
yhteisen vakuutuksen: Vakuutus kustantaa 1€/osallistuja ja t-paidat 8€/kpl.
To 21.4. on luvassa webinaari toiminnan järjestämisestä, työnantajuudesta jne. Varsinkin uusille
järjestäjille suunnattu, miksei konkareillekin Ilmoittautumaan pääset tästä.
Ti 24.5. Luova lava ohjaajien tapaaminen klo 17-19 ilmoittautumaan pääset tästä.
Ihanaa luova lava kesää! Luova lava sopimuksista jne. ole yhteyksissä Piritaan pirita.laiho@
nuorisoeurat.fi ja puh. 040 558 7870.

NUORTEN TOIMINTAA
Avartti-toimintaa Nuorisoseuroissa
www.avartti.fi on 14-24 vuotiaiden ohjelma, jossa nuori oppii uusia tietoja ja taitoja, arvostamaan
muita ihmisiä sekä toimimaan yhteiskunnan jäsenenä.
Toukokuussa 13-15.5.2022 suuntaamme Avartti-retkelle Evon retkeilyalueelle. Sitä ennen on Avarttitoiminnan ohjaamisesta kiinnostuneille tarjolla verkkokoulutusta:
to 17.3. ja ke 13.4. Avartti-ohjaajien koulutus Paukkulan kautta verkossa.
Lisätiedot: riina.kylmalahti@nuorisoseurat.fi

WEBINAARIT
Vuoden 2022 nuorisoseuroille ja nuorisoseuralaisille suunnatut maksuttomat verkkokoulutukset
on koottu vuosisuunnitelmaksi. Tarjolla on monipuolista koulutusta ja informaatiota esimerkiksi
järjestötoiminnasta, harrastustoiminnasta ja varainhankinnasta. Koulutukset toteutetaan Teamssovelluksella ja osallistumislinkit toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostilla ennen koulutusta.
Ilmoittautumislinkit kaikkiin talven ja kevään tilaisuuksiin löytyvät jo kotisivuilta
Ilmoittautumislinkit

Kuva: SuperSuinula 2014-tapahtumassa nuoret eri
Euroopan maista pääsivät kokeilemaan kanteleensoittoa.

KANSAINVÄLISTÄ ULOTTUVUUTTA
TOIMINTAAN
Nuorisoseuroja hellitään vuoden 2022 aikana koulutuksilla ja konkreettisella tuella Erasmus+
ja Euroopan solidaarisuusjoukot -hakemusten kanssa. Nämä Euroopan unionin ohjelmat
tarjoavat mahdollisuuden nuorisoseuratoiminnan kehittämiseen sekä nuorisotyön tekemiseen
kansainvälisissä toimintaympäristöissä.
Järjestämme hakuinfot jaossa olevasta rahoituksesta:
keskiviikkona 23.3. klo 17.00 – 18.30
maanantaina 11.4. klo 17.00 – 18.30
Hakuinfoon voi osallistua ilman aiempaa kokemusta kansainvälisestä toiminnasta tai EU:n
rahoittamista hankkeista. Infoissa esitellään haussa olevat tukimuodot sekä kerrotaan
hakuprosesseista ja –aikatauluista ja nuorisoseuroilla on käytettävissä järjestön henkilöstön tuki
hakemusten kirjoittamisessa.
Mistä Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmissa on kyse?
Erasmus+ on Euroopan unionin koulutuksen, nuorisoalan ja urheilun ohjelma, joka kattaa
nuorisovaihdot ulkomaille sekä toimintaa kotimaassa esimerkiksi osallistumishankkeiden kautta.
Euroopan solidaarisuusjoukoissa nuoret saavat mahdollisuuden osallistua eurooppalaista
solidaarisuutta ja yhteenkuuluvuutta vahvistaviin projekteihin. Solidaarisuushankkeet ovat
18–30-vuotiaiden nuorten ideoimaa ja toteuttamaa paikallista ryhmätoimintaa, jolla tavoitellaan
positiivista muutosta. Solidaarisuushankkeiden kesto on 2-12 kuukautta.
Tässä vielä kevään 2022 hakuaikoja:
Haku 23.2.2022, jolloin toiminnan tulee alkaa 1.6.-31.12.2022
Haku 4.5.2022, jolloin toiminnan tulee alkaa 1.8.-31.12.2022
Lisätietoja täältä
tai henna.liiri-turunen@nuorisoseurat.fi

Tanssinriemu.fi
Suomen Nuorisoseurat tuottaa vuosittain erilaisia yhteisohjelmia kansantanssiryhmien käyttöön.
Materiaalit ja vuoden 2022 julkaistut ohjelmat ovat käytettävissä ja vapaasti ladattavissa.
Materiaalit ja ohjelmat

TANSSIN JA TEATTERIN KOULUTUKSET
Kansantanssikoulutukset
Kansantanssin ohjaajille järjestetään koulutusta tarpeen mukaan akuutin ja toimintaa rajoittavan
Korona-tilanteen jälkeen. Mitä koulutustarpeita ja toiveita sinulla on?
Seuraa tanssikalenteria!
Ajankohtaisten toimintojen osalta kannattaa seurata tanssikalenteriamme!
Yhteystiedot: teija.nikkari@nuorisoseurat.fi

Teatterikoulutukset
Suomen Harrastajateatteriliitto järjestää Teatterikursseja ympäri Suomea! Nuorisoseurojen
jäsenenä seuranne on myös Suomen Harrastajateatteriliiton jäsen ja Harrastajateatteriliiton
palvelut – kuten koulutukset – ovat nuorisoseurojen käytettävissä.

Suomen Harrastajateatteriliitto on uudistanut henkilöjäsenyytensä. Henkilöjäsenien palveluihin
kuuluvat lukuisten yhteistyökumppaneiden tarjoamien etujen lisäksi alennuksia ammatti- ja
harrastajateattereiden esityksistä, vapaa-ajan tapaturmavakuutus ja rahanarvoiset jäsenedut liiton
palveluista sekä uusi SHT appi.
Lue lisää täältä!
SPOTTI on ilontäyteinen lasten ja nuorten tapahtuma, jossa koko Riihimäen kaupunki vallataan
teatterihulinalla 14.-15.5.2022. Ohjelmassa on upeiden esitysten lisäksi muun muassa avajaiset,
disco sekä päätösjuhla. Tapahtumassa on tarjolla esitysten lisäksi myös erilaisia hauskoja
teatteriaiheisia työpajoja.
Tapahtuman suojelijana on näyttelijä Kiti Kokkonen. Raatiin astuvat ohjaaja, näyttelijä ja
käsikirjoittaja Niina Lahtinen, taikuri Jarmo Luttinen ja stand up -koomikko sekä teatteriopettaja
Heikki Vilja. SPOTTIIN osallistuvalla Suomen Harrastajateatteriliiton jäsenteatterin ryhmällä on
mahdollisuus saada enintään 300€ suuruinen festivaalituki toteutuneista kuluista.
Hakuaika on käynnissä

Suomen Harrastajateatteriliiton koulutukset:
Koronatilanteesta johtuen Suomen Harrastajateatteriliitto siirtää kalenterikoulutusten aloitusta
toistaiseksi. Tilauskoulutuksia sen sijaan voidaan järjestää esimerkiksi jo aiemmin kokoontuneille
ryhmille aina koronatilanteen ja viranomaisten ohjeistuksien ja suositusten sen salliessa. Lisäksi
tarjolla tulee verkkototeutuksena muun muassa Juha Hurmeen Dramatiikan kivijalka -koulutus.
Kalenterikoulutukset käynnistyvät uudelleen, kun koronatilanne sen turvallisesti sallii.
Kalenterikoulutukset
Avustuksia:
Suomen Harrastajateatteriliitto tukee jäsenteattereidensa toimintaa 500-2 000€ tuotanto- ja
koulutusavustuksilla. Tuotantoavustuksia voivat hakea kaikki Suomen Harrastajateatteriliiton
jäsennäyttämöt ja ne on tarkoitettu esitysten tuotanto- ja palkkakustannuksiin, lisäksi tukea on
haettavissa jäsenteattereiden kouluttautumiseen.
Avustukset haettavissa 15.4. asti
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskysely teattereille kartoittaa millainen tasa-arvon ja
yhdenvertaisuuden toteutumisen tilanne on harrastajateatterikentällä ja miten sitä voitaisiin
kehittää. Vastaamalla olet mukana kehittämässä koko harrastajateatterikenttää entistä tasaarvoisemmaksi ja yhdenvertaisemmaksi.
Laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta eli ns. tasa-arvolaissa velvoitetaan edistämään
tasa-arvoa ja ennaltaehkäisemään sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun
perustuvaa syrjintää. Tasa-arvolaki kieltää seksuaalisen häirinnän.
Linkki kyselyyn
Lisätietoa Harrastajateatteriliiton toiminnasta.
Repliikkilehti muutti sähköiseen muotoon vuoden 2022 alussa. Lisää ajankohtaista tietoa
verkkosivuilta sekä Harrastajateatteriliiton toiminnoista
tuottaja Mari Saariselta, mari.saarinen@shtl.fi, puh. 050 468 2138

Kansalaisfoorumi
Tukea ohjaajille! Sinä nuorisoseuralaisena olet osa Kansalaisfoorumia, mistä kannattaa ottaa kaikki
hyöty irti ja kehittää itseäsi ohjaajana Kansalaisfoorumin tuella.
Kansalaisfoorumin pedanetistä löytyy kouluttajille ja ohjaajille Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
koulutuksissa-materiaali. Miten identiteetit, ennakkoluulot ja etuoikeudet vaikuttavat meihin
kuhunkin yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteuttajina? Materiaalin tavoitteena on auttaa
rakentamaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotietoisia koulutus- ja harrastusryhmiä, joissa kaikki
saavat olla turvallisesti omia itsejään ja kokea arvostusta ja osallisuutta. Ohjaajalla on tällaisen
yhteisön ja tilan luomisessa keskeinen rooli ja sitä tukevia taitoja voi aina kehittää lisää, vaikkapa
tämän materiaalin avulla.
Kansalaisfoorumi julkaisee kouluttajille tarkoitettua uutiskirjettä. Kouluttajakirjeestä saat tietoa
kouluttajille suunnatuista materiaaleista, koulutuksista ja tapahtumista. Lisäksi jaamme vinkkejä
ajankohtaiseen pedagogiseen keskusteluun ja tutkimuksiin.
Liity kouluttajakirjeen saajaksi
Avuksi ja tueksi toimiessasi Kansalaisfoorumin tukeman kurssin tai opintoryhmän kouluttajana on
julkaistu Opas järjestöjen kouluttajille. Tutustu sähköiseen oppaaseen ja sovella siinä olevaa tietoa
omiin tarpeisiisi.
Haluaisitteko yhdessä kehittyä ohjaajina ja oppia toisiltanne? Kerää oma, oppiva ohjaajaporukka!
Kansalaisfoorumi myöntää taloudellista tukea yhteisöllisen opintoryhmän toimintaan jopa 500
euroa. Tukea voi hakea, kun uusi kehittämisidea syntyy vuosittain aina 31.10. asti.
Lisätietoja täältä
Vilkaise, löytyykö Kansalaisfoorumin koulutustarjonnasta sinua kiinnostavia koulutuksia. Pääset
niihin jäsenalennuksella. Koulutuskalenteri täydentyy jatkuvasti.

Ammatillinen ohjaajakoulutus!
Paukkulan ohjaajalinja Mikkelissä on erinomainen vaihtoehto ohjaajana kehittymiseen kaikille
kiinnostuneille. Paukkulan koulutuksista saat lisää potkua mm. kulttuurisen nuorisotyön ja lasten
ohjaukseen www.paukkula.fi

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
• Tapahtumatuotantoa
• Hallinnon tehtäviä
• Kuvankäsittelyä ja taittotehtäviä
• Verkkosivujen sisällöntuotantoa
Nuorisoseurojen toiminnan parissa tehdään myös opinnäytetöitä mm. toiminnan vaikuttavuuden
arvioinnissa, suunnittelussa ja sisällön tuottamisessa.
Lisää tietoja täältä
tai Nuorisoseurojen aluetoimistoilta.

Valmista materiaalia toimintaan!
Nuorisoseurojen verkkosivuilla on työkalupakki, jossa on rakennustarpeita nuorisoseuratoimijoille.
Materiaalia on toiminnan suunnitteluun (kerho-ohjelmat, valmiit tehtäväradat) tai esimerkiksi
viestintään (valmiit esitteet suomeksi, selkosuomeksi, arabiaksi ja venäjäksi).
Tarkista säännöllisesti, mitä on tulossa!
Työkalupakki
Tempoa tenaviin toiminnan uudistettu iloinen materiaali
valmistui keväällä 2021 ja on tilattavissa Puodista.

Nuorisoseurapuoti
Puoti on nuorisoseuroille räätälöity verkkokauppa, jossa voi myydä tuotteita, lippuja ja
osallistumismaksuja esim kesäleireille. Miten ottaa Puoti käyttöön? Kuule kokemuksia muilta
ja opi käyttämään puoti-järjestelmää webinaarissa ti 15.3. klo 17.00-19.00 .
Ilmoittaudu 14.3. klo 12 mennessä
Nuorisoseurat voivat tehdä sopimuksen verkkokaupan käytöstä
ja saada liput myyntiin Puoti-verkkokauppaan.
Puoti

Pidetään yhdessä Nuorisoseura toimintaa näkyvillä!
Jakamalla omia kuvia ja tunnelmia toiminnastanne sosiaalisessa mediassa, teet nuorisoseuralaisuutta tunnetuksi kaikille. Muista lisätä #nuorisoseurat ja #tekemisenriemua julkaisun perään!
Nuorisoseurojen ohjaajilla on Ns ohjaajat Facebook-ryhmä. joka toimii ohjaajien yhteisenä viestinvaihtoalustana. Se on vapaa keskustelufoorumi kaikille Nuorisoseurojen ohjaajille. Tule mukaan ja
tuuleta tai kierrätä ajatuksia. Löydä ystäviä ja verkostoidu ♥
Seuraa meitä Facebookissa ꟾ www.fb.com/nuorisoseurat
Instagramissa ꟾ @nuorisoseurat
tai tilaa uutiskirje verkkosivuiltamme!
Nuorisoseurat-lehti muuttuu vuoden 2022 alusta alkaen järjestön verkkolehdeksi, joka ilmestyy 4
kertaa vuodessa https://nuorisoseurat.fi/nuorisoseuralehti/. Juttuvinkkejä otetaan ilolla vastaan
niitä voi tarjota toimitus@nuorisoseurat.fi. osoitteella vähintään 2 kk ennen lehden ilmestymistä.

Vastaa kyselyyn ja kehitä kanssamme osallisuutta
Olemme mukana kansainvälisessä Inclusion is on -hankkeessa, jossa kehitämme vapaa-ajan
toiminnan osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta. Helmikuun ajan käynnissä on kysely,
johon toivomme vastauksia teiltä. Kerro meille, miten teidän toimintanne toteutuu nyt ja mitä ovat
ne asiat, joihin kaipaatte tukea tai parannuksia. Kyselyn vastauskielenä on englanti.
Vastaa kyselyyn

Lue lisää muista
uutiskirjeistä
Nuorisoseuraposti on tarkoitettu kaikille
nuorisoseurojen aktiiveille: puheenjohtajille,
sihteereille, ohjaajille, hallituksen jäsenille tai
muuten vain kiinnostuneille. Nuorisoseuraposti
ilmestyy kuusi kertaa vuodessa.

Liity Nuorisoseurapostin tilaajaksi

Tanssin uutiskirje lähetetään kuukausittain
ja välittää alan harrastajille ja ohjaajille
ajankohtaista tietoa järjestön tapahtumista,
koulutuksista ja tanssiuutisista

Liity tanssin uutiskirjeen tilaajaksi

Teatterin uutiskirje lähetetään noin joka
toinen kuukausi ja se välittää alan harrastajille
ja ohjaajille ajankohtaista tietoa järjestön
tapahtumista, koulutuksista ja teatteriuutisista.

Liity teatterin uutiskirjeen tilaajaksi

