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ETELÄ

-

POHJANMAAN

NUORISOSEURA

Keskusseuran terveiset
Voimaterveisiä täältä keskusseuralta kaikille paikallisilla nuorisoseuroilla antoisaa ja välillä
raskastakin työtä tekeville nuorisoseuralaisille!
Teette äärimmäisen arvokasta ja korvaamatonta työtä kylien yhteisöllisyyden ja vireänä
ylläpitämisen eteen. Nuorisoseuratoiminta on näinä vaikeina aikoina vaativaa, mutta
yhdessä tämänkin haasteellisen ajan yli pääsemme.
Teemme jatkuvasti työtä kehittääksemme seurantukitoimintaamme ja toivomme, että
tarjoamamme apu, neuvonta ja tuki ovat olleet riittäviä ja mahdollisimman laadukkaita.
Sijaisen tehtäväni päättyy lokakuun loppuun mennessä, jonka jälkeen Sanna Kivilahti jatkaa
toiminnanjohtajana entiseen malliin 1.11. alkaen. Haluaisin kiittää jokaista yhteydenotosta ja
lukuisista kahvikupposista, joita olen juonut teidän kanssanne. Seuranne on ollut erittäin
ilahduttava ja inspiroiva. Olen sanonut tämän aina ja sanon sen nytkin: teette ainutlaatuista
työtä, jollaista ei joka maailman kolkassa tehdä. Järjestäytynyt vapaaehtoistyö
voi olla hyvinkin vieras käsite kansainvälisessä mittakaavassa. Iloitkaamme yhteisöllisyyden
eteen tehdystä arvokkaasta työstä!
Harmittaa kovastikin, etten ehtinyt kaikkia tavata. Useamman kanssa olen jutellut vain
puhelimessa ja joidenkin kanssa tavattu useampaan kertaan. Kummassakin tapauksessa on
ollut ilo neuvoa ja antaa tukea nuorisoseura-asioissa.
Toivon, että jatkossakin olisitte matalalla kynnyksellä yhteydessä keskusseuran toimistoon,
vaikka ihan yleisiä kuulumisia vaihtaaksemme.

Parhain terveisin,
Manar Ameli
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NUORET NUORISOSEURALAISET

Haluamme muistaa ja nostaa esiin
alueemme aktiivisten nuorten merkittävän
työpanoksen seurojensa toiminnassa
Tässä on Venla Lemponen Lapualta
15-vuotias nuori Venla on seuratoiminnalle omistautunut
energinen nuorisoseuralainen. Hän on ollut pitkään
mukana nuorisoseura-toiminnassa ja jo pienestä pitäen
on käynyt lasten kerhoissa oman kylänsä seuralla,
Lapuan Haapakoskella. Venla kasvoi aktiiviseksi
seuralaiseksi ja alkoi vartuttuaan avustaa myös kerhojen
ohjaajia. Myöhemmin hän alkoi itsekin ohjata mm. lapsille
suunnattuja päivä- leirejä. Venla on erittäin mainio
esimerkki sitoutuneesta ja innokkaasta nuoresta, joka
vapaaehtoisesti osallistuu kylänsä omaan toimintaan ja
sen kehittämiseen.
Haapakosken Nuorisoseura täyttää tänä vuonna 120
vuotta. Seuran pitkän historian varrella, monien muiden
ohella, Venla on saanut kasvaa aktiiviseksi nuoreksi
kulttuuriharrastuksen ja seuran yhteisöllisyyden ansiosta.
KUUKAUDEN

NOSTO

ONKO SEURASSASI VENLAN KALTAISIA

INNOKKAITA NUORIA

?

ILMIANNA HEIDÄT MEILLE
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AJANKOHTAISET ASIAT

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 >>

-

SEURANTALOYHTEISÖJEN KORONA

AVUSTUSTA

MAHDOLLISTA HAKEA MYÖS ILMAN

ASIOITITUNNUKSIA

Sähköisiä asiointivaltuuksia koskeva palvelu on ruuhkautunut. Mikäli ette saa hakemusta toimitettua sähköisen
asiointipalvelun kautta, voitte laatia hakemuksen lomakkeelle.

Lue lisää >>

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 VALTAKUNNALLISIA JA PAIKALLISIA

TAPAHTUMIA

SottisiMoves

SYKSY

2020

16.-18.10.

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

KALENOISSA

2021

-

SUKELLETAAN TUTKIMUS

MATKALLE KANSANPERINTEESEEN JA MYTOLOGIAAN

Ensi kesän lasten ja nuorten huippuhetkiä koetaan Kalenoissa 10.-13.6.2021 Lappeenrannassa. Kalenoiden
taiteellinen työryhmä työstää parhaillaan Kalenoiden yhteisohjelmatansseja, pääset nyt jo kurkkaaman
materiaalia!
Lue lisää ensi kesän Kalenat tapahtumasta >>

KALENTERI JA SOSIAALISEN MEDIAN KANAVAT

KALENTERI

3.10.2020

VALTAKUNNALLINEN SEURAKÄYNTIPÄIVÄ

KESKIKYLÄN NUORISOSEURALLA KLO

24.10. 2020

KNOPPI

-

OHJAAJAKOULUTUS YLISTARON KAINASTON

NUORISOSEURALLA KLO

16.-18.10.2020
21.-22.11.2020

12-14

9-15

SOTTIISIMOVES

VALTUUSTON KOKOUS SEINÄJOELLA

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

