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ETELÄ

-

POHJANMAAN

NUORISOSEURA

PUHEENJOHTAJAN

TERVEISET

Hyvät nuorisoseuralaiset,
Kuluva kevät on ollut meille suomalaisille, ja maailmalle monin tavoin erilainen kuin kuvittelimme sen
olevan. Koronapandemia laittoi niin itse kunkin oman elämän kuin työ- ja harrastuselämän uusiin kehyksiin.
Monet suunnitelmat muuttuivat tai siirtyivät tulevaisuuteen – koronan jälkeiseen aikaan. Korona-tilanne on
nyt rauhoittunut Suomessakin, ja elämä on palannut varovaisesti vakiouomiin, vaikka edelleen on syytä
varovaisuuteenkorona suhteen ja jotkut kokoontumisrajoitteet ovat edelleen voimassa.
Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseuran alueella aktiiviset nuorisoseurat järjestävät tapahtumia ja toimintaa
ympäri vuoden. Kesä on ollut täällä monien teatteriesitysten ja seurojen tapahtumien aikaa, joita korona
siirsi keväällä joko myöhemmin tänä vuonna järjestettäväksi tai ensi vuoteen, kun ei vielä tiedetty, mihin
tauti kehittyy. Nyt, kun rajoitukset ovat vähän höllentyneet, on toimintaa päästy avaamaan ja järjestämään.
Koronapandemian myötä ihmisissä heräsi yhteisöllisyys, joka näkyi keväällä erilaisten riskiryhmille
tarkoitettujen auttamisryhmien toiminnassa. Korona yhdisti ihmisiä yhteiselle asialle ja monissa pitäjissä
tässä auttamistyössä olivat mukana erilaiset yhdistykset. Toivon mukaan tämä yhteisöllisyyden, toisista
välittämisen ja yhdessä tekemisen kulttuuri, myös atkaa kasvuaan ja kukoistustaan ihmisten parissa.
Nuorisoseurat toimivat aktiivisesti monissa alueen pitäjissä ja kylissä, joten nyt kannattaa rekrytoida uusia
ihmisiä mukaan iloisen, monipuolisen ja yhteisöllisen tekemisen pariin omassa seurassa.
Lämmintä kesää ja terveyttä, hyvät ystävät.
Tuomas Koivuniemi
puheenjohtaja
Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura
puh. 050 357 9371
tuomas@koivuniemi.eu

New Wing
Blood Drive
Transplants

AJANKOHTAISET ASIAT

LUOVA LAVA

-

LEIRIT

Luova Lava -Leirejä kolmella maakunnan nuorisoseuralla
Tekemisen riemua tänäkin kesänä!
Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura järjesti Luova Lava -leirejä kolmella nuorisoseuralla. Laihian, Ylistaron
Kainaston ja Lehtimäen nuorisoseuroilla. Leirit toteutettiin heti koronarajoitusten hellittyä kesäkuun
ensimmäisestä päivästä lähtien. Vallitsevasta epävarmasta tilanteesta huolimatta, leireille ilmoittauduttiin
normaalisti ja leirejä koettiin juuri nyt entistä tärkeimmiksi. Kiitämme kaikkia vanhempia ja huoltajia, lapsia,
ohjaajia sekä nuorisoseurojen vapaaehtoisia ja aktiiveja. Kaikki sujui erittäin hienosti.
Valtakunnallisesti Luova lava -leirit työllistävät yli 120 nuorta tänäkin kesänä, Etelä-Pohjanmaalla työllistyi 3
nuorta ohjaajaa. Yhteensä kesän aikana leireille osallistuu yli 750 lasta ja nuorta, ja leirejä järjestetään 22
paikkakunnalla. Ohjaajaksi koko Suomessa on työllistetty 121 ohjaajaa, joista nuoria, alle 30-vuotiaita on
noin puolet.
Lue lisää >>
Santeri Alkio nousi sattumalta leirin puhutuimmaksi
henkilöksi, kun leiriläiset yhtenä päivänä seikkailivat
lavan takana ja kertoivat ohjaajille olevansa varmoja,
että siellä kummittelee.
–Tytöt viettivät pitkään sen asian äärellä. Me
ohjaajat menimme mukaan juttuun ja kyselimme
millainen kummitus se on. Siitä tuli riemukas juttu,
kun aikuiset lähtivät siihen mukaan, Etelä
Pohjanmaan Nuorisoseuran toiminnanjohtaja Manar
Ameli kertoo. Asiaa tutkailtuaan, leiriläiset tulivat
siihen tulokseen, että kummitus on nuorisoseuran
seinällä olevan taulun mieshenkilö; siis Santeri Alkio.
–Siinä tulikin oiva tarinankerronnan paikka. Kerroin
lapsille Santerin tarinan, nuorisoseurantalon tarinan
ja kerroin nuorisoseuraliikkeen synnystä. Sanoin,
että ehkä Santeri halusi tulla tarkistamaan, onko
nuorisoseuralla yhä sellaista toimintaa, mitä hän
sinne aikoinaan toivoi, Ameli sanoo.
Ote Kyrönmaan-lehden toimittajan Heidi Kurvisen
tekemästä jutusta Laihian Nuorisoseuralla
järjestettävästä Luova Lava -leiristä.

AJANKOHTAISET ASIAT

SEURANTALOJEN

HAETAAN

KORJAUSAVUSTUSTA

SYYSKUUN

LOPPUUN

MENNESSÄ

Kotiseutuliiton rakennustutkija Lasse Majuri on laatinut kattavan listan hakemisessa huomioitavista
asioista. Näin haet seurantaloavustusta.
1. Lue huolellisesti hakuohjeet, vaikka olisit hakenut aiemminkin
2. Lue myös kohdat, joissa kerrotaan minkälaisia korjauksia avustamme.
3. Yhdistys tarvitsee rakennushankkeeseen lähes aina ammattisuunnittelijat heti alkuun. Hän voi olla
arkkitehti, rakennusinsinööri tai perinnerakentamisen asiantuntija.
4. Iso korjaushanke kannattaa suunnitella toteutettavaksi vaiheittain.
5. Avustamme myös suunnittelun kustannuksia. Emme avusta jo tehtyjä töitä.
6. Suunnittelija laatii kustannusarvion laatimansa työselityksen pohjalta – älä kysy kustannusarviota
urakoitsijalta. Pyydä häneltä sen sijaan tarjoustyöselityksessä kuvatuista töistä.
7. Kokoa hakemuksen liitteet ajoissa omaan kansioonsa tietokoneelle Kuntokartoittaja tarvitsee aikaa
kuntoarvion tekemiseen. Maakuntamuseo ja rakennusvalvonta taritsevat aikaa työselityksen ja
kustannusarvion laatimiseen.
8. Vastuu tarvittavien liitteiden lähettämisestä on hakijalla. Sähköisessä haussa mahtuu yksi liite per kohta.
Loput voi toimittaa yhden sähköpostin mukana kerralla.
9. Kysy neuvoa Kotiseutuliitosta ajoissa – älä syyskuun viimeisellä viikolla.
10. Liitä paljon tuoreita valokuvia. Rakennustutkija käsittelee satoja taloja. Ne ja niiden vaiheet eivät pysy
päässä.
Lisätietoja seurantalojen korjausavustuksen hakemisesta, ehdoista, käytöstä ja muista asioista löydät
Kotiseutuliiton sivuilta osoitteesta: https://kotiseutuliitto.fi/seurantalot

AJANKOHTAISET ASIAT

LISÄTALOUSARVIOSSA TUKEA KOLME

MILJOONAA EUROA

Järjestöjen ponnistelut tuottivat tulosta: Hallituksen neljännessä lisätalousarviossa ehdotetaan kolmen
miljoonan euron tukea seurantaloille. Suomen Kotiseutuliitto tiedottaa lisää heti, kun avustusten hakuajan
alkaminen on tiedossa. Tiedotamme puolestamme lisää heti, kun saamme lisätietoa haun aikatauluista!
Lue lisää >>

KULTTUURIBUUMI

2-

HANKE KYRÖNMAALLE

Yhyres -yhdistys on myöntenyt rahoitusta kaksivuotiselle Kulttuuribuumi 2 -hankkeelle. Hankkeen toimintaalueena on Kyrönmaan alue ja sitä hallinnoi Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura. Kulttuuribuumi 2 -hanke
tarjoaa maaseudun lapsille ja nuorille mahdollisuuden harrastaa säännöllistä ja jatkuvaa taide- ja kulttuuritoimintaa aikuisten vapaaehtoisohjaajien johdolla omalla kotiseudullaan. Kulttuuriryhmien toimintaan voivat
osallistua 7-17-vuotiaat nuoret, joiden keskuudesta muodostettiin ikäluokittain pienempiä ryhmiä. Ryhmät
kokoontuvat harrastamaan suuntautuen esimerkiksi tanssiin, musiikkiin, teatteriin, kuvataiteeseen tai
valokuvaukseen. Hankkeen toiminnasta tiedotetaan säännöllisesti.

MUISTETTAVAA

-

ANSIO

JA TUNNUSTUSMERKIT

Onko seurassasi ahkera talkoolainen, tarmokas johtokunnan jäsen tai innostava ohjaaja, jota haluaisit
kiittää? Yksi hyvä tapa on hakea hänelle ansio- tai tunnustusmerkkiä.
Ansiomerkit myönnetään erityisesti nuorisoseuratoimintaa kehittävästä järjestöllisestä toiminnasta ja
tunnustusmerkit sitoutuneesta omasta harrastustoiminnasta. Samalle henkilölle voidaan myöntää merkkejä
molemmista sarjoista. Sarjat ovat keskenään samanarvoiset.
Lue lisää >>

HÖNTSÄ

–

SILTA ETEENPÄIN

,

PAIKALLISSEUROJA

-

HANKE ETSII

JOTKA VOISIVAT TOIMIA

.

PILOTTISEUROINA NUORTEN HÖNTSÄRYHMILLE

Höntsällä tarkoitetaan tässä tapauksessa 16-25 -vuotiaille suunnattua vapaa-ajantoimintaa.
Toiminta voi olla liikunnallista, kulttuurista tai jotain muuta, mistä nuoret ovat itse kiinnostuneet. Tavoitteena
on, että toiminta olisi useamman kerran tapahtuvaa ja että nuoret pääsisivät ideoimaan ja toteuttamaan sitä.
Pilotoinnin tarkoitus on synnyttää uusia nuorten toimintaryhmiä ja kerätä tietoa toiminnan onnistumisista ja
haasteista.
Lue lisää >>

DIGITAALINEN OSAAMISMERKKI ON TAPA

TUNNISTAA JA ANTAA TUNNUSTUSTA

Jokaisen nuorisoseuralaisen kannattaa olla ylpeä kaikesta osaamisesta, jota
harrastus- ja yhdistystoiminta on tuonut. Nuorisoseurojen, Kansalaisfoorumin
ja Suomen Harrastajateatteriliiton Open Badge digitaaliset osaamismerkit
auttavat osaamisen pukemisessa sanoiksi ja tarjoavat tavan jakaa tietoa siitä
myös verkossa. Osaamismerkki on kuva, joka sisältää tietoja siitä,
minkälaista osaamista merkin saaneella henkilöllä on. Merkkejä voi kerätä,
niillä voi osoittaa osaamista esim. CV-merkintänä ja niitä voi julkaista
sosiaalisessa mediassa. Osaamismerkkejä haetaan täyttämällä sähköinen
merkkihakemus ja myönnetystä merkistä saa ilmoituksen sähköpostiin.
Lue lisää >>

TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET

TULEVIA TAPAHTUMIA

ALUEELLINEN NUROISOSEURAFOORUMI

YLISTARON

ETELÄ

-

KAINASTON

SYKSY

12.-13.9. (

LA

-

SU

2020

)

SEURANTALOLLA

POHJANMAALLA

Aluefoorumilla lauantaina käymme läpi seurojen hyviä esimerkkejä ja opimme uutta. Vierailevia esiintyjiä
niin Suomen Nuorisoseuroilta, kuin muualtakin. Päivän päätteeksi voi jäädä yöksi Kainastolle ja
verkostointua. Luvassa kevyttä iltaohjelmaa. Tarkempi aikataulu ja ohjelma elokuussa. Nyt kannattaa
varata viikonloppu kalenteriin.

SAA TANSSIA

-

KANSANTANSSIN PAJAT

Saa tanssia -kansantanssin pajat järjestetään taas
syksyllä. Voit olla yhteydessä, mikäli seurassasi on
kiinnostusta järjestää kansantanssin pajoja. Pajat ovat
yksipäiväisiä ja niitä vetää ammattilainen tanssinopettaja.
Olehan yhteydessä!
manar.ameli@nuorisoseurat.fi
045 119 5319

KNOPPI KOULUTUKSET

-

KNOPPI

OHJAAJAKOULUTUS TARJOLLA SYKSYLLÄ

KNoppi on nuorisoseurajärjestön ohjaajien peruskoulutus, joka antaa valmiudet lasten ja nuorten kerhojen
ja ryhmien ohjaamiseen. Koulutus on tarkoitettu yli 13-vuotiaille ohjaajiksi haluaville tai aloittaville ohjaajille.
Koulutus muodostuu kahdesta lähijaksosta ja itsenäisistä tehtävistä.
Aikataulu tarkentuu syksyn aikana. Voit jo nyt iilmoittaa halukkuutesi lähteä koulutukseen tai vinkata siitä
eteenpäin!

KALENTERI JA SOSIAALISEN MEDIAN KANAVAT

KALENTERI

28.-30.8.
11.-12.9.
12.-13.9.
3.10.
16.-18.10.2020

,

RAMPPIKUUME

KANKAANPÄÄ

TEATTERILAIVA

.

ALUEELLINEN NUORISOSEURAFOORUMI KAINASTON NS

VALTAKUNNALLINEN SEURAKÄYNTIPÄIVÄ

SOTTIISIMOVES

KANAVAT

https://www.facebook.com/epnuorisoseura/

www.epns.fii

etela-pohjanmaa@nuorisoseurat.fi

OTA YHTEYTTÄ

Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseuran toimisto
Kalevankatu 5 A 21
60100 Seinäjoki
045 119 5319

