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ETELÄ

-

POHJANMAAN

NUORISOSEURA

KULTTUURIBUUMI

-

HANKE

ALKAA KYRÖNMAALLA

Kulttuuribuumi 2 –hanke tarjoaa maaseudun lapsille ja nuorille mahdollisuuden harrastaa säännöllistä ja ohjattua
taide- ja kulttuuritoimintaa omalla kotiseudullaan. Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseuran hallinnoima Kulttuuribuumi 2
kokoaa nuoret kulttuurintekijät yhteen nuorisoseurantaloille ja muihin sopiviin tiloihin vapaaehtoisten aikuisohjaajien
johdolla. Leader-rahoitteista toimintaa järjestetään YHYRES kehittämisyhdistys ry:n toiminta-alueella, johon kuuluvat
Isokyrö, Laihia ja Vaasan Vähäkyrö. Kulttuuribuumi 2- hankkeen toiminta-aika on 1.8.2020 – 31.5.2022. Hankkeen
sisältö pohjautuu Leader Liiverin ja Leader Suupohjan alueilla 2016-2018 toteutettuun Kulttuuribuumi –
hankkeeseen, jonka kokemuksista ja tuloksista koostettiin vapaaehtoistyön mallinnus (ks. alla). Hankesuunnitelmaa
on uudistettu ja päivitetty vastaamaan tämän hetken kulttuurillisen lapsi- ja nuorisotyön sekä vapaaehtoistyön
vaatimuksia.
Miksi?
Kulttuuribuumi 2 –hankkeen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten tasavertaisuutta taide- ja kulttuuri-harrastuksiin
osallistumisessa, lisätä yhteisöllisyyttä ja oma-aloitteisuutta, ehkäistä syrjäytymistä ja edistää vapaaehtoistoiminnan
arvostusta. Toiminnalla halutaan myös vahvistaa lasten ja nuorten sitoutumista omaan kotiseutuunsa. Lisäksi
hankkeella halutaan pilotoida uusia vapaaehtoistyön malleja.
Mitä ja kenelle?
Kulttuuriryhmien toimintaan voivat osallistua 7-17-vuotiaat lapset ja nuoret, joiden keskuudesta muodostetaan
ikäluokittain pienempiä ryhmiä. Ryhmät voivat kokoontua harrastamaan kulttuuria minkä tahansa taiteen lajin pariin,
suuntautuen esimerkiksi tanssiin, musiikkiin, teatteriin, kuvataiteeseen, valokuvaukseen tai johonkin muuhun
kulttuurin osa-alueeseen. Ryhmät voivat kokoontua pop up –henkisesti joko kerran tai tiettynä lyhempänä
ajanjaksona. Toiminta voi olla myös säännöllistä, noudattaen koulujen lukukausien aikatauluja. Harrasteryhmien
tuotantoa voidaan esitellä hankkeen aikana järjestettävillä Kulttuuribuumi –viikoilla ja tapahtumapäivillä. Tavoitteena
on, että hankeajan päättyessä ryhmien toiminta on juurtunut osaksi nuoriso-seurojen toimintaa.
Ota yhteyttä!
Eija Koskela
Projektityöntekijä
Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura
Kalevankatu 5 A 21
60100 Seinäjoki
Puh. 0400-932 319 | eija.koskela@nuorisoseurat.fi

New Wing
Blood Drive
Transplants

Eijalta voit kysyä lisää
kulttuuribuumi -toiminnasta,
vaikka seurasi ei ole
Kyrönmaan alueella!
Eija kertoo mielellään miten
lähdet toimintaa
toteuttamaan omalla
alueellasi!
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AJANKOHTAISET ASIAT

VUODEN TUNNUSTUKSET

–

EHDOTA NYT

!

Onko sinun nuorisoseurasi yksinkertaisesti paras?
Onko sinun ohjaajasi ihanin?
Ketä ilman seurasi toiminta ei vain pyörisi enää?
Nuorisoseuroissa kymmenet tuhannet jäsenet nauttivat
kulttuurisesta harrastustoiminnasta sadoissa seuroissa
ympäri Suomen. Viikoittain innostavat ohjaajat ja ahkerat
vapaaehtoiset keräävät yli 20 000 harrastajaa laadukkaan
toiminnan pariin. Nyt on aika kiittää. Haemme: Vuoden
nuorisoseuraa, nuorisoseuralaista, ohjaajia, teatteritekoa,
tanssitekoa ja Hermannia.

Ehdota sunnuntaihin 8.11.2020 mennessä!
Lue lisää >>

PIKA

-

AVUSTUS PAIKALLISEEN TOIMINTAAN

PIKA-AVUSTUS NUORTEN TAITEELLE JA KULTTUURILLE, SEKÄ
KULTTUURISELLE NUORISOTYÖLLE!
Onko sinulla ollut haaveita täyttää nuorten ryhmäsi toiveita yhteisestä tekemisestä esim. produktiosta,
koulutuksesta, nuorisotaloillasta, taiteen ammattilaisten tapaamisesta? Nuori Kulttuuri mahdollistaa uusien
kokeiluja sekä pilotointeja tulevana syksynä 1000€-2000€:n pika-avustuksena kuntien kulttuurisen
nuorisotyön toimijoille, yhdistyksille ja muille nuorten omaehtoisille ryhmille. Myös yhteistyössä kunta- ja
kolmannen sektorin kanssa toteutettaville toiminnoille on mahdollisuus hakea pika-avustusta.Tulevana
syksynä on aika toteuttaa niitä villeimpiäkin haaveita mitä taiteen ja kulttuurin parissa nuoret ovat halunneet
kokeilla tai mitä olette halunneet toiminnassanne kehittää.
Hakuaika on 10.9. asti. Toiminnan tulee kohdistua 10-20 vuotiaisiin tekijöinä ja/tai osallistujina. Rahoitusta ei
myönnetä perustoimintaan tai viikoittaiseen harrastustoimintaan.

Lue lisää >>

!

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

ETÄTREENI MYÖS ONNISTUU

VINKKEJÄ ETÄTREENEIHIN

Harrastakotona.fi on lapsille ja nuorille suunnattu sivusto, josta löytyy ohjeita ja ideoita taiteen
kokemiseen, kokeilemiseen ja harrastamiseen kotona, vapaa-ajalla tai osana opetusta.Sivuille on
valittu taidetekemistä ja elämyksiä monipuolisesti. Harrasta kotona -tiimi on tutustunut kaikkiin
sisältöihin ja varmistanut, että ne soveltuvat lapsille ja nuorille. Sivuille on koottu myös teatterin ja
ilmaisun harjoituksia. Ylläpitäjänä toimii Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto.Myös Suomen
Nuorisoseurojen nettisivuilta löytyy materiaalia etäharrastamiseen.

Tutustu materiaaliin

KANSALAISFOORUMIN

TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET

Kansalaisfoorumin koulutuksissa voit kehittää itseäsi monella tapaa! Kansalaisfoorumi
järjestää kaikille avoimia koulutuksia eri puolilla Suomea. Koulutuksemme sopivat kaikille
aiheista kiinnostuneille. Löydät esimerkiksi taiteeseen ja kulttuuriin, ohjaamiseen sekä
järjestö- ja yhdistystoimintaan liittyviä kursseja. Kansalaisfoorumin koulutusten lähtökohtana
on vertaisoppiminen ja vuorovaikutus. Koulutuksissa hyödynnetään osallistavia, toiminnallisia
ja luovia oppimismenetelmiä.

Tutustu syksyn koulutuksiin

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 >>

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

SYKSY

ALUEELLINEN NUROISOSEURAFOORUMI
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Aluefoorumilla käymme läpi seurojen hyviä esimerkkejä ja opimme uutta. Vierailevia esiintyjiä niin Suomen
Nuorisoseuroilta, kuin muualtakin. Tarkempi ohjelma jäsenkirjeen alussa. Osallistumishinta 25€/hlö tai
80€/4 hlöä. Hintaan sisältyy ohjelma, ruokailu ja kahvitukset. Ilmoittautuminen 7.9. mennessä.
Manar Ameli 045 119 5319, etela-pohjanmaa@nuorisoseurat.fi

SottisiMoves

31.8.

16.-18.10. -

ilmoittautuminen käynnissä

asti

SottiisiMoves juhlii Tampereella sekä Pispalan Sottiisin että Nuoren Kulttuurin syntymäpäiviä. Osa
ohjelmasta on julkistettu ja siihen pääset tutustumaan tästä linkistä

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
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ALUEELLINEN NUORISOSEURAFOORUMI

-
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,

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

www.epns.fii

etela-pohjanmaa@nuorisoseurat.fi
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