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JOHDANTO 
Keskusseuran tehtävänä on toimia paikallisten nuorisoseurojen tukena Nuorisoseurastrategian mukaisesti 
sekä kehittää ja mahdollistaa alueella tehtävää kulttuurista lapsi- ja nuorisotyötä.  
 
Keskusseuran toimintaa ohjaa nuorisoseurastrategia ja kolmivuotisohjelma. 
Visionamme on, että vuonna 2020 nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön 
toimija. 

 
Toiminnan painopisteet 2017 
Keväällä 2016 järjestetyssä Nuorisoseurafoorumissa ja valtuuston kevätkokouksessa käsiteltiin 
nuorisoseuratoiminnan kasvua ja kasvutoimenpiteitä laajasti eri näkökulmista.  Valtuutettujen sähköisen 
kuulemisen ja valtuustoseminaarin työskentelyn tuloksena valikoitui 5 painopistettä vuodelle 2017: 

 
1) Panostamme kerhotoimintaan: Teemme uusia aineistoja, tuemme uuden kerhotoiminnan 

käynnistämistä ja järjestämme näytetunteja 

  

2) Huolehdimme siitä, että meillä on osaavat ohjaajat. Turvaamme sen, että 

ohjaajakoulutusta on jatkuvasti tarjolla. Ohjaajan koulutuspolku on selkeä ja kaikkien 

saavutettavissa  

 
3) Järjestämme toimintaa toiveiden mukaan ja kehitämme kuulemistapoja. Osallisuus ja 

kuuleminen varmistetaan omissa ja muiden tapahtumissa.  

 
4) Kehitämme Luova lava lapsille – kerhotoimintaa niin, että LLL-kerho toimii porttina 

nuorisoseuratoimintaan. Tuotamme ja toteutamme tähän kerhon opetusmateriaalin ja 

koulutuksen ohjaajille. Levitämme LLL-kerhotoimintaa laajalle. LLL-ohjaajista muodostuu 

yhteisö.  

 
5) Otamme rohkeasti mukaan uusia toimintamuotoja ja kohderyhmiä. Hyväksymme kaikki 

mukaan ja huomioimme nuorisoseurojen tiloissa ja viestinnässä erilaiset tarpeet.  

Edellä mainitut painopisteet ovat linjassa järjestön strategian ja Nuorisoseurakokouksen hyväksymän 
kolmivuotisohjelman kanssa.   

 

1. KULTTUURI- JA HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
TAVOITTEET 
Kulttuurinen harrastustoimintamme on laadukasta 

 Nuorisoseuratyö on tavoitteellista kasvatus- ja harrastustoimintaa.  

 Toiminta on monipuolista ja ennakkoluulotonta.  

 Nuorisoseurat verkostoituvat paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. 
 
Lapset ja nuoret ovat toimintamme keskiössä 

 Lapset ja nuoret ovat mukana toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

 Kerhotoimintaa järjestetään eri puolilla maata. 

 Aikuiset tukevat lapsia ja nuoria heidän harrastuksissaan.  

 Toiminta on luotettavaa ja turvallista osaavien ohjaajien ansiosta. 
 
Osaavat ohjaajat 

 Laadukas ohjaajakoulutus ja ohjaajahuolto 

 Ajantasaiset ja tasokkaat koulutus- ja kerhoaineistot 

 
Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry:n toimiston yhteydessä toimii Tanssin osaamiskeskus.  
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1.1. Kehittäminen ja hanketoiminta 
 
Tavoitteet: 
Tanssitoiminta 
Tavoite ja tulos: Toiminnassa luodaan edellytykset tanssitoiminnan aktivoimiselle  

sekä harrastajille että esitystoimintaan keskittyville ryhmille. Toimintaa kehitetään 
tasokkaalla koulutuksella, jossa ohjaaja- ja tanssijakoulutuksen tulee taata 
valmistuvalle ohjaajalle hyvä tietotaitotaso koskien sekä tanssi- että opetustaitoa.  
Etelä-Hämeessä on järjestön tanssinosaamiskeskus. 

Toteutustapa: Koulutustoiminta, tapahtumat, tiedottaminen ja kartoitus. 
Toteuttaja: Toiminnanjohtaja  
 
Teatteritoiminta 
Tavoite ja tulos: Vuoden painopiste on lasten- ja nuorten teatteritoiminnan lisääminen ja 

kehittäminen. Tavoitteena on ryhmien ja ammattitaitoisten ohjaajien määrän 
kasvattaminen.   
Seurojen kesäteattereita markkinoidaan www-sivuilla. Valtakunnallista 
teatteriristeilyä markkinoidaan seurojen harrastajille.  
Teatteritoiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä vastaa kulttuurisen nuorisotyön 
koordinaattori. 

Toteutustapa: Koulutustoiminta, tapahtumat ja tiedotus. 
Toteuttaja: Toiminnanjohtaja, Koordinaattori 

Kansanmusiikki 

Tavoite ja tulos: Kansanmusiikkitoiminnan toteutuksesta vastaa maakunnallinen 
kansanmusiikkiyhdistys Etelä-Hämeen Kansanmusiikin Ystävät.  

Toteuttaja: Toiminnanjohtaja 
 
Liikunta 
Tavoite ja tulos: Tavoitteena on aktivoida seuroja aktiiviseen kuntoliikuntaan eri liikuntamuotojen 

parissa sekä järjestämään erilaisia liikuntatapahtumia ja tempauksia. Keskusseuran ja 
seurojen liikuntaharrastuksen pääpaino on perheliikunnalla. 

Toteutustapa: Seurat järjestävät aluillaan liikuntatapahtumia.  
Toteuttaja: Paikallisseurat 
 
Nuorisotoiminta 
Tavoite ja tulos: Tavoitteena on luoda toimintamalleja nuorten osallistumiseksi maakunnallisiin 

tapahtumiin ja aktivoi nuoria osallistumaan myös normaaliin seuratoimintaan.   
Toteutustapa: Yhteiset kokoukset, tapaamiset ja tapahtumat. 
Toteuttaja: Johtokunta 
 
Nuorten Akatemia 
Tavoite ja tulos: Nuorten Akatemia on nuorten koulutusfoorumi. Akatemian kautta nuoret voivat 

osallistua korkeatasoiseen koulutukseen nuorisoseuraharrastuksensa ohessa. 
Akatemian avulla nuoret saavat lisäpisteitä oppilaitoksiin pyrkiessään siitä, että he 
toimivat aktiivisesti nuorisoseurassa. 

Toteutustapa: Nuorten toiminta nuorisoseurassa kirjataan opintokirjaan. Nuorten toimintoja tukee 
ja valvoo tutorit. Akatemian puitteissa nuoret voivat toteuttaa myös projekteja. 
Nuorten Akatemiaa ja sen opintokirjaa markkinoidaan eri yhteyksissä.  

Toteuttaja: Keskusseura, asiantuntijakouluttajat  
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Työllistämishanke / Leipää ja kulttuuria 
Tavoite ja tulos: Tavoitteena on jatkaa alkuvuodesta 2016 alkanutta Leipää ja kulttuuria -

työllistämishanketta. Hankkeen tavoitteena on parantaa nuorten ja 
pitkäaikaistyöttömien asemaa työmarkkinoilla työllistämällä kohderyhmien edustajia 
hankesuunnitelman ja rahoittajien asettaman toimintakehyksen puitteissa.  

 
Työllistämismahdollisuuksia tarjoaviksi yhteistyökumppaneiksi pyritään saamaan 
entistä useampia nuorisoseuroja sekä muita kulttuurialalla ja kulttuurisen 
nuorisotyön parissa toimivia järjestöjä, yrityksiä ja julkissektorin toimijoita. Aktiivista 
yhteistyötä jatketaan muiden hanke- ja välityömarkkinatoimijoiden sekä 
valtakunnallisen Leipää ja kulttuuria -verkoston toimijoiden kanssa.  

 
Toteutustapa: Työllistämishankkeen ensisijainen kohderyhmä on nuoret, joiden osalta keskeinen 

tarjottava työllistämistoimenpide on työkokeilu. Lisäksi toimenpiteitä suunnataan 
pitkään työttömänä olleille aikuisille, joita pyritään työllistämään palkkatuettuihin 
työpaikkoihin. Hanke pyrkii löytämään asiakkailleen työmarkkina-asemaa kehittäviä 
työllistämisjaksoja, koulutusmahdollisuuksia tai muita jatkopolkuja. Hanke tarjoaa 
lisäksi yksilöllistä työvalmennusta ja koulutusta, joilla vahvistetaan asiakkaiden 
työmarkkinavalmiuksia ja ammattitaitoa. 

 
Toteuttaja: Projektipäällikkö ja hanketyöntekijät 
 
Aika ja paikka: Hanke on alkanut 1.2.2016. Hankkeen rahoitus on myönnetty ehdollisena ja 

vuosittain erikseen haettavana vuoden 2018 loppuun saakka. Jatkorahoituksen ehdot 
liittyvät työllisyysmäärärahojen budjetointiin ja hankkeen asiakastavoitteisiin. Hanke 
toimii Etelä-Hämeen nuorisoseurojen toiminta-alueella. 

 

Kerhotoiminta 
Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry:n keskeisenä toiminta-ajatuksena on luoda edellytyksiä paikallisten 
yhdistysten monipuoliselle kulttuuri- ja harrastustoiminnalle ja tukea tätä. Keskusseura toteuttaa tehtävää 
järjestämällä eri harrastusalojen ohjaajakoulutusta, järjestämällä maakunnallisia tapahtumia ja kilpailuita. 
Keskusseura tuottaa laadukasta ja ajanmukaista ohjaajakoulutusta, tapahtumia ja kilpailuita. 
 
Lapset ja nuoret 
Lasten ja nuorten kerhoja on liki 100 eri puolilla Etelä-Hämettä. Kerhot toimivat paikallisten 
nuorisoseurojen yhteydessä. Niissä on monipuolisia harrastusmahdollisuuksia niin vasta-alkajille kuin 
taidoissa jo pidemmälle ehtineille. 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -tehtävät Tavoite 

Knoppi-kerhot v. 2017 toiminnanjohtaja 
toiminnanohjaaja 
seurojen johtokunta / SKAF 

kerhotoiminta alkaa 
syksyllä kolmessa 
seurassa 

Luova lava -leirit kesä-elokuu 
lokakuu 

toiminnanjohtaja 
toiminnanohjaaja 
seurojen johtokunta 
SKAF 

Kolme seuraa järjestää 
kesäleirin seurantalon 
yhteydessä sekä 
keskusseura kaksi leiriä 
Hannunsalilla. 

 
Nuoret vaikuttamaan 
Nuorisoseurat kasvattavat aktiiviseen kansalaisuuteen. Tarjoamme nuorille mahdollisuuden toimia ja 
osallistua suunnitteluun ja päätöksentekoon.  
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Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -tehtävät Tavoite 
Etelä-Hämeen nuoret 
valtuustonjäsenet 
kutsutaan 
johtokunnan 
kokouksiin sekä 
vuosikokouksiin. 

v. 2017 
 

toiminnanjohtaja 
 
 

vähintään kolme nuorta 
osallistuu kokouksiin 
joka kerta 

 
 

 
1.2 Koulutus 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -tehtävät Tavoite 
Knoppi II 27. – 29.1. 

Lahdessa 
toiminnanohjaaja yhteistyössä 
Uudenmaan kanssa 

koulutus alkanut jo vuonna 
2016.  

Knoppi 
kouluttajakoulutus 

17.-19.2. 
Mikkeli 

Uudenmaan toiminnanohjaaja Etelä-Hämeestä 
koulutukseen osallistuu 2 
henkeä 

Knoppi I 24.-26.11. 
Helsinki 

toiminnanohjaaja yhteistyössä 
Uudenmaan kanssa 

koulutuksessa mukana 10 
henkeä 

Ohjaajahuolto 
Luottamushenkilöt 

2.-4.12. Vilna toiminnanjohtaja yhteistyössä 
Uudenmaan ja SKAF:n kanssa 

yhdistetty virkistys ja 
koulutusmatka yhdessä 
Uudenmaan kanssa 

 
Vuoden ohjaaja  
Nimetään vuoden ohjaajaksi lasten kansantanssiohjaaja Etelä-Hämeen ja Uudenmaan alueelta. Seurat 
voivat tehdä esityksiä vuoden ohjaajasta 31.3. mennessä. Vuoden ohjaaja julkaistaan Etelä-Hämeen ja 
Uudenmaan yhteisessä Etelä-Suomen Tanssirallissa Orimattilassa 8.4.2017  
 
Jäsenkortti    
Järjestössä on käytössä mobiilijäsenkortti. Kortti lähetetään niiden jäsenten puhelimiin, joiden tiedot 
löytyvät jäsenrekisteristä. Jäsenkortista on myös paperiversio. 
 
Yhteistyössä Uudenmaan kanssa järjestetään yhteinen tanssi- ja teatteritoimijoiden tapaaminen 
Uudellamaalla 11.3.2017 klo. 10 – 18. Tapaamisessa käsitellään tärkeitä tanssiin ja teatteriin liittyviä 
kysymyksiä sekä valitaan alueen edustajat Kääntöpiiriin. Lisäksi päivään liittyy lyhytkurssitoimintaa mm 
Hätäensiapu –koulutusta.  
 

Harrastusalakohtainen koulutus ja tapahtumat 
Tanssin osaamiskeskus 
Tanssin osaamiskeskus jatkaa toimintansa Nuorisoseurojen tanssin toimijoiden keskuudessa. Ryhmiin, 
ohjaajiin ja muihin toimijoihin ollaan säännöllisesti yhteydessä sähköpostilla, tiedotteilla, sosiaalisen 
median välityksellä sekä erikseen tehtävillä ja tiettyyn aiheeseen liittyvillä, kohdennetuilla 
puhelinkierroksilla. Vuoden aikana valmistellaan vuoden 2018 kansantanssin yhteisohjelmat. Tanssin 
osaamiskeskuksen tavoitteena on toimia nuorisoseurojen tanssin yleisenä help deskinä, johon tanssin 
parissa toimivat harrastajat ja ohjaajat osaavat ottaa yhteyttä ja joka pystyy palvelemaan heitä 
monipuolisesti. 
 
Vuoden 2015 Kansantanssin kääntöpiirissä valittiin kansantanssin kehityskohteet seuraavalle 
kolmivuotiskaudelle 2016 - 2018. Kehityskohteet ovat:  

 
Saavutettavuus:  

 Kiertävä opettaja maakuntiin kouluille   

 Tuotantokoulutus lähelle  

 Viestintä jalkautuu  

 



7 

 

Määrä:  

 Somen käyttöönotto ja koordinointi    

Kansantanssi näkyy  somessa yhteisillä tägeillä, tehdään erityisesti videoita  

 Kasvatetaan omat ohjaajat, koulutetaan mahdollisimman monet 

Koulutetaan enemmän ja lähempänä kuin aiemmin, harrastusryhmä vaatii ohjaajan  

 Ammattimainen markkinointi ja tiedotus, sisäinen ja ulkoinen   

Markkinointia ja viestintää tehdään nykyaikaisesti, toimijoille annetaan työkaluja  

Laatu:  

 Koulutetaan seuran toimijoita työnantajuuteen  

 Materiaalia tyrkylle - Tanssin riemua - sivustolle 

 Toimintamallipaketin luominen ja jakaminen   

 Paikallisen ja valtakunnallisen jamittelun kehittäminen  
 
Tanssin osaamiskeskus aloitti kehitystyön näiden asioiden eteen vuonna 2016 ja jatkaa niiden parissa 
vuonna 2017.  
 

Tanssin osaamiskeskuksen järjestämät omat tai yhteistyökoulutukset 2017 
3.-4.12.2016 Kansantanssin ohjaajakoulutuksen perusopinnot 1. jakso Lahti 
21.-22.1. Kansantanssin ohjaajakoulutuksen perusopinnot 2. jakso Lahti 
4.-5.2.  Kansantanssin ohjaajakoulutuksen perusopinnot 3. jakso Lahti 
1.-2.9. Kansantanssin kääntöpiiri  Tampere 
29.9.-1.11. DÄÄNS - tanssileiri   Tampere 
 
Lisäksi järjestetään aikuisille suunnattu tanssiviikonloppu, jonka ajankohta tarkentuu myöhemmin, sekä 
kansantanssin ohjaajakoulutuksen valinnaisia päiväkursseja ainakin teemoista pr-toiminta, sekä 
tuottaminen ja teatteritekniikka. Kurssien ajankohdat tarkentuvat myöhemmin. Valinnaisia opintoja 
markkinoidaan kaikissa järjestöissä, eivätkä ne vaadi ohjaajakoulutuksen suorittamista.  
 
Tanssin osaamiskeskus toimii aluetoimistojen, keskusseurojen ja paikallisseurojen tukena 
kansantanssikoulutusten paikallisessa järjestämisessä.  

       
Tulevat tapahtumat 
Osaamiskeskus on mukana seuraavissa tapahtumissa, jotka järjestetään vuonna 2017: 
31.3.-2.4. Tanssimylly - kansantanssikatselmus  Tampere 
8.-11.6. Kalenat   Lappeenranta 
5.-10.7. Barnlek   Färsaaret 
26.-30.7. Europeade   Turku 
28.9.-1.10. Tanssimania   Tampere 
2017 Koko Suomi Tanssii – hanke   Koko Suomi 
 

Kansantanssin kääntöpiiri 
Vuonna 2017 syksyllä järjestetään neljäs Kansantanssin kääntöpiiri, tanssitoimijoiden valtakunnallinen 
tapaaminen. Tapaamista edeltävät alueelliset tapaamiset, joita alueet voivat järjestää halutessaan. Tanssin 
osaamiskeskus osallistuu alueellisiin tapaamisiin tarpeen mukaan. Kääntöpiiri on kaikille avoin seminaari, 
jossa käsitellään ajankohtaisiksi koettuja aiheita ja siellä määritellään tulevan vuoden tanssitoiminnan 
kehitystyön painotuspisteet. 
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Koulutus 
Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -tehtävät Tavoite 

Ohjaajien 
perusopinnot 2-3 
jaksot 

21.-22.1. 
4.-5.2. 

palvelutuottaja, tanssiverkosto 
SKAF 

 

koulutukseen 
osallistuu 15 henkeä  

Kääntöpiiri 1.-2.9. Tampere palvelutuottaja, 
tanssiverkosto / SKAF 

Osallistujia 30 henkeä 

 
Tanssimania 28.9.-1.10. Tapahtumien osaamiskeskus 

palvelutuottaja, tanssiverkosto 
SKAF 

Etelä-Hämeestä 
osallistuu 30 henkeä 

DÄÄNS –leiri 28.9. -1.10. 
Kaustinen 
 

palvelutuottaja, tanssiverkosto 
SKAF 

150 nuorta ja 4 
kouluttajaa 

Ohjaajien jatko-
opintoja 

 palvelutuottaja 
tanssiverkosto /SKAF 

kursseille osallistuu 
yhteensä 30 henkeä 

 
Lisäksi osaamiskeskus on mukana seuraavissa tulevissa tapahtumissa, joiden valmistelut aloitetaan vuonna 
2017: Pispalan Sottiisi 2018 
 

1.3 Tapahtumat 
Tavoite ja tulos: Keskusseura markkinoi Uudenmaan sekä valtakunnallisen liiton tapahtumia ja 

koulutustarjontaa. Kannustaa jäsenistöä osallistumaan niihin. Koulutukset ja 
tapahtumat on lueteltu liitteenä olevassa tapahtumakalenterissa. Ajantasainen tieto 
valtakunnallisista koulutuksista ja tapahtumista löytyy Suomen Nuorisoseurat ry:n 
kotisivulta www.nuorisoseurat.fi  

 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -tehtävät Tavoite 

Hollo ja Martta 
kevätfestivaali 

11.-15.1. Toiminnanjohtaja Hollolan Ns.  

Folklandia 2017 13.-14.1. M/S Silja 
Europa 

Tapahtumien osaamiskeskus Etelä-Hämeen tavoite 
on 100 osallistujaa 

Tanssimylly, 
aikuisten 
tanssikatselmus 

31.3.-2.4. Tampere Tapahtumien osaamiskeskus 
palvelutuottaja, tanssiverkosto 
SKAF 

Etelä-Hämeestä osallistuu 
4 ryhmää 

Etelä-Suomen 
Tanssiralli (lasten 
ja nuorten 
tanssikatselmus) 

8.4. Jokivaaran koulu 
Orimattila 
 

toiminnanjohtaja, 
tanssiverkosto 
SKAF 
 

katselmukseen 
osallistuu 16 ryhmää  
 

Tanssiva Asikkala Vääksy Asikkalan Ns. Yhteistyössä 

Ramppikuume 21.-23.4. Kankaanpää teatteriverkosto tiedotetaan 

Kalenat 8.-11. Lappeenranta Tapahtumien osaamiskeskus, 
lasten kulttuuri, palvelutuottaja, 
tanssiverkosto 
SKAF 

Etelä-Hämeestä osallistuu 
8 ryhmää 

Luova lava leiri kesäkuu toiminnanohjaaja. työvalmentaja leiriläisiä 20 nuorta 

Kesäleiri lapsille 27.-30.7. Naumin 
leirikeskus Sysmässä 

toiminnanjohtaja yhteistyössä 
Uudenmaan kanssa 

Leirille osallistuu 50 
lasta 

Barnlek 5.-10. Färsaaret Suunnittelija Tiedotetaan 

Kaustinen Folk 
Music festivaali 

10.-16.7. Kaustinen Toiminnanjohtaja Osallistuu 3 ryhmää 

http://www.nuorisoseurat.fi/
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Europeade  26.-30.7. Turku Palvelutuottaja, 
toiminnanjohtaja 

Osallistuu 2 ryhmää 

Takinkääntöviikko 30.7. -5.8. Mallusjoki Mallusjoen Ns. tiedotetaan 

Hollo ja Martta 
festivaalit 

5.-8.1. 
30.10.-6.11. 

Hollolan Ns. 
 

Kv-festivaali johon 
osallistuu 250 henkeä 

 

Omat ja jäsenseurojen teatteritapahtumat: 
Tavoite ja tulos: Tiedotetaan ja esitellään Etelä-Hämeen ja Uudenmaan kesäteatterit. 

 

1.4 Kansainvälinen toiminta 
Tarjotaan mahdollisimman monille erilaisille ryhmille mahdollisuus kansainvälisiin kontakteihin. Välitetään 
ulkomaisia ohjaajia seurojen harrastusryhmille.  

 
Kannustetaan paikallisia yhdistyksiä kansainväliseen toimintaan, nuorisovaihtoihin ja esiintymismatkoille.  
Tiedotetaan ja välitetään järjestön KV-tiedotetta jäsenistölle. 
Keskusseura parantaa valmiuttaan toimia lähettävänä organisaationa erilaisiin kv-vaihtoihin.  
 

Kansainväliset verkostot 
Tehdään ja kehitetään yhteistyötä Kansanmusiikin ja –tanssin edistämiskeskuksen kanssa.  
Tiedotetaan henkilövaihdon keskus Cimon tarjoamasta kv-koulutuksesta sekä ryhmävaihdoista. 
Tiedotetaan mahdollisista leireistä ja tapahtumista. 

 
2. JÄRJESTÖTOIMINTA 
Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry:n jäseninä ovat 67 toimivaa paikallista yhdistystä. Jäseniä on yhteensä 3359 
henkeä (vuoden 2015 toimintatiedot). Seurantaloja alueella on 45 ja muutamalla seuralla on oma toimitila 
kts. liitteenä oleva jäsenluettelo. 
 

Tavoitteet: 
Aluetoimisto toimii paikallisten nuorisoseurojen tukena Nuorisoseurastrategian mukaisesti   

 Tuotetaan paikallisten seurojen tarvitaan  

 Jokainen lapsi, nuori ja aikuinen on tervetullut nuorisoseuratoimintaan. 

 Nuorten päätöksentekijöiden määrää lisätään kaikilla hallinnon tasoilla. Lasten ja varhaisnuorten 
kuuleminen varmistetaan kaikilla tasoilla.  

 Lapset ja nuoret ovat mukana toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

 Aikuiset tukevat lapsia ja nuoria heidän harrastuksissaan.  

 

2.1 Jäsenyhdistysten toiminnan kehittäminen 
 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -tehtävät Tavoite 

Seurakäynnit koko vuosi  toiminnanjohtaja, toiminnanohjaaja 
SKAF 

Tapaamisissa käsitellään 
mm arvoja , nuorten 
osallisuus. Jäsenkyselyn 
käsittely. 

Aluetapaamiset syksy 
2017 

toiminnanjohtaja, toiminnanohjaaja 
SKAF 

4 aluetapaamista 
 

Syysmatka ohjaajille ja 
seurajohtajille 
yhteistyössä 
Uudenmaan kanssa 

13.-15.10. toiminnanjohtajat 30 henkeä 
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Suomi 100-hanke 
"Suomi vuonna 2017: 100 tapahtumaa ja 1000 tarinaa" piirtää kuvan Suomesta vuonna 2017 ja kertoo 
millaisen Suomen lapset ja nuoret haluavat rakentaa. Vuoden 2017 aikana ympäri Suomea toteutetaan 100 
 tapahtumaa, joiden toteutuksen kärjessä on Suomen nuori sukupolvi. Aikuiset ja kulttuurisen nuorisotyön 
järjestöt toimivat taustatukena. Tapahtumista kootaan 1000 tarinaa nuorten arjesta ja unelmista. Ne 
antavat kasvot itsenäiselle Suomelle ja äänen Suomen tulevaisuudelle. 
 
Etelä-Hämeessä jäsenseurojen nuoret järjestävät 4-8 tapahtumaa ja tarinoita kirjataan vähintään 40. 
Keskusseura välittää materiaalia, tiedottaa ja innostaa seuroja hankkeeseen. Tapahtumista kaksi 
toteuttaa ei jäsen seurojen nuoret.   
 
Seurantalot 
Tavoite ja tulos: Tiedotetaan opetusministeriön seurantalojen peruskorjaukseen osoitettujen 

määrärahojen hakemisesta ja autetaan seuroja tarvittaessa anomusten tekemisessä. 
Ensisijaisesti kohdistetaan tiedotusta niihin seuroihin, jotka eivät ole koskaan 
hakeneet avustusta. Tiedotetaan nuorisoseuroja eri toimintaryhmien 
rahoitusmahdollisuuksista.  Internet-kotisivuille tulee maininta kaikista maakunnan 
seurantaloista yhteystietoineen. Lisäksi seurantalojen tiedot löytyvät Kotiseutuliiton 
valtakunnallisesta seurantalosivustosta: www.seurantalot.fi.   

Toteutustapa: Tiedotus, koulutus ja seurakäynnit.  
Toteuttaja: Toimihenkilöt 
 
Sähköposti 
Ylläpidetään jo rakennettua sähköpostiosoitteistoa, johon on kerätty seurojen johtokuntien, ohjaajien ja 
aktiivisten toimijoiden osoitteita.  
Sähköinen kuukausitiedote HERKKUMEILI lähetetään kerran kuussa. Tähän tiedotteeseen poimitaan 
tärkeimmät seurakohtaiset asiat valtakunnallisista sähköpostitiedotteista, joita ovat teatteri- ja sirkus, 
tanssi ja kv-tiedote. 
 
Kotisivut 
Keskusseuran kotisivut ovat ositteessa: http://etelahame.nuorisoseurat.fi 
Valtakunnalliset sivustot 
Kannustetaan paikallisseuroja toimittamaan omat tietonsa nuorisoseurasivuston ja seurantalosivuston alle.  
 
Nuorisoseurajärjestön uusi kolmivuotisohjelma 2016-18.Tiedotetaan nuorisoseurajärjestön 
kolmivuotisohjelmasta ja esitellään ohjelmaa seurakäynneillä sekä vuosikokouksissa. 
 
Toimintatilastot vuodelta 2016 
Kerätään seuroilta vuoden 2016 toimintatilastot jäsenrekisterin kautta. Tilastot tulee olla jäsenrekisterissä 
17.3. mennessä.  

 
OPINTOKESKUS KANSALAISFOORUMI 
Vapaan Sivistystoiminnan Liitto ry ja sen opintokeskus aloittivat toimintansa 1.1.1976. Nimenmuutos 
Kansalaisfoorumiksi tapahtui v. 2002. Toimintaa ohjaava lainsäädäntö on 40 vuoden aikana muuttunut 
useaan kertaan. Vuonna 2016 astui voimaan jälleen uusi laki, jonka myötä vanhanmalliseen 
opintokerhotoimintaan tullut valtionapu poistui kokonaan.  
Kansalaisfoorumi jakaa tukea projektimaisesti toimiville yhteisöllisille opintoryhmille. Tämä uusi 
toimintamuoto korvaa opintokerhotoiminnan ja samalla lakkautuu myös vanhanmallinen tuki 
opintokerhoille. 

 
Tuki yhteisöllisille opintoryhmille ja tuki kurssitoimintaan 
Nuorisoseurat voivat edelleen perustaa opintoryhmiä, jossa on vähintään viisi 15-vuotiasta jäsentä. 
Yhteisöllinen opintoryhmä voi esimerkiksi suunnitella ja toteuttaa teatteri-, tanssi- tai muun 
taideproduktion/tapahtuman. Monikulttuurisuusprojektin suunnittelu ja/tai toteutus ja Avaintoimija -
projektit http://bit.ly/2ch6HKI ovat myös hyviä vaihtoehtoja. 

http://www.seurantalot.fi/
http://bit.ly/2ch6HKI
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Yhteisöllisen opintoryhmän työskentely (vähintään 30 opintotuntia) on opinnollista ja tavoitteena on löytää 
uuttaa ja kehittää toimintaa konkreettisella tavalla yhdistyksessä, yhteisössä ja/tai ryhmässä. Tuen haku on 
jatkuva, sen suuruus on 500 euroa. 
Kansalaisfoorumi myöntää valtionapua nuorisoseurojen kurssitoimintaan. Nuorisoseurat hakevat 
kurssitunnit joulukuussa 2016 ja valtionavut kurssitunneille myönnetään tammikuussa 2017. Vuonna 2017 
on odotettavissa pientä vähennystä tuettavien kurssituntien määriin vapaan sivistystoiminnan 
valtionapuleikkausten vuoksi. Rahallinen kuluperusteinen tuki on enimmillään 20 euroa/kurssitunti.  
Rahallisen tuen lisäksi Kansalaisfoorumi antaa pedagogista tukea ja julkaisee oppimateriaaleja 
kurssitoiminnan ja opintoryhmien tueksi. Rahallisessa tuessa sivusto www.skafnet.fi palvelee 
kurssijärjestäjiä ja yhteisöllisiä opintoryhmiä. 
 
Elämäkertakirjoittamisen valmennuskurssi 21. - 22.10.2017 Lahti 
Miten elämäntarinaa ja muistoja voi hyödyntää faktassa tai fiktiossa? 
Elämäkertakirjoittamisen valmennuskurssilla herätetään kirjoitusintoa ja vapaudutaan kirjoittamisen 
esteistä. Kurssilla perehdytään omasta elämästä ja muistoista kirjoittamisen mahdollisuuksiin ja 
kirjoittamisen rakenneasioihin. Lisäksi tutustutaan elämäkerrallisia aineksia sisältäviin julkaisuihin, 
kirjoittamisen ajankohtaisiin asioihin ja erilaisiin apuvälineisiin. Kurssi sopii sekä aloittajille että pidemmällä 
oleville kirjoittajille. Kurssin kouluttajana oli kirjailija, luovan kirjoittamisen opettaja Taija Tuominen. 
 
Muut kurssit 
Kansalaisfoorumin kurssit on suunnattu yhdistyksille ja niiden toimijoille. Osa kurssista löytyy 
Kansalaisfoorumin koulutuskalenterista http://www.kansalaisfoorumi.fi/koulutuskalenteri.html 
Teemoista tarjoamme myös räätälöityjä koulutuksia erilaisiin tarpeisiin. Koulutuksia voi tilata 
kokonaisuudesta tai jostakin yksittäisestä kiinnostavasta aihealueesta.  Kysy kursseista lisää 
Kansalaisfoorumin koulutussuunnittelijoilta. 

- Ilmaiset nettiohjelmat yhdistyksen käytössä -verkkokurssi 

- Some yhdistyksen arjessa -verkkokurssi 

- Draama identiteettityön välineenä 

- Liikkeestä sanaksi -fyysinen kirjoittaminen 

- Voimaa muistoista - luovan muistelutyön koulutus 

- Yhteisöllinen musisointi 

- Oppivan ryhmän ohjaaminen 

2.2 Koulutus 
Koulutuskalenteri 
Koko maan kattava yhteinen koulutuskalenteri löytyy opintokeskuksen sivuilta: www.kansalaisfoorumi.fi. 
Tiedotetaan sivuston käytöstä seuroja. 
 
Neuvonta 
Opastetaan paikallisia yhdistyksiä käyttämään Opintokeskus Kansalaisfoorumin tarjoamia mahdollisuuksia 
ja palveluja kurssien ja opintokerhojen järjestämisessä. Neuvontaa annetaan puhelimitse, sähköpostilla ja 
seurakäynneillä.  
Järjestökenttää palveleva, perustietoa järjestötyöhön, yhteiskuntaan ja moniin muihin tärkeisiin asioihin 
löytää Kansalaisfoorumin sivuilta www.kansalaisyhteiskunta.fi  
 
Nuorten Akatemia 
Tiedotetaan Nuorten Akatemian järjestämästä koulutuksesta www.nuortenakatemia.fi sekä 
välitetään Nuorten Akatemian opintokirjoja. Knoppi-koulutus sisältää Nuorten Akatemian opintokirjan.  

 
Erikoiskurssit 

Toimenpiteet: Aikataulu Vastuuhenkilöt ja -tehtävät Tavoite 

EA 1 1.-2.4.   
ja 30.9.-1.10. 
Lahdessa 

SPR:n virallinen kouluttaja 
toiminnanjohtaja / SKAF 
 

Yhteensä 20 henkeä  
 

http://www.skafnet.fi/
http://www.kansalaisfoorumi.fi/koulutuskalenteri.html
http://www.kansalaisfoorumi.fi/
http://www.kansalaisyhteiskunta.fi/
http://www.nuortenakatemia.fi/
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Hygieniapassi-
koulutus 

18.2. Eviran virallinen kouluttaja 
toiminnanjohtaja / SKAF 

Yhteensä 15 henkeä  
 

Järjestyksenvalvoja- 
peruskoulutus 

 20.10. ilta 
21.-22.10. 
27.10. ilta 
28.-29.10. 
 Lahdessa 

toiminnanjohtaja / SKAF 
Timo Komonen 

12 henkeä 
12 henkeä 

Järjestyksenvalvojan 
kertauskurssi 

 8.-9.2. Lahti 
 

toiminnanjohtaja / SKAF 
Timo Komonen 

10 henkeä 
 

Jäsenrekisterikoulutus koko vuosi toiminnanohjaaja / SKAF 4 seuraa osallistuu 

 
2.3. Jäsenpalvelut 
Uutismaa-lehti 
Tavoite ja tulos: Uutismaa-lehden tavoitteena on toimia maakuntien sisäisen tiedon kulun välineenä 

sekä antaa ajanmukaista tietoa järjestöstä myös ulkopuolisille.  
 
Toteutustapa: Uutismaa-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa aikakauslehtimuotoisena.  

Uutismaa-lehdestä kerrotaan seurakäynneillä, kokouksissa ja tiedotteissa. 
Toimihenkilöt, johtokunnan jäsenet ja paikallisseurat laativat juttuja alueeltaan 
lehteen. Lehti jaetaan mm. kirjastoihin.  

Toteuttaja: Etelä-Hämeen ja Stadin toimihenkilöt, seurat ja johtokunnat 
 
NS-Lehti 
Tavoite ja tulos: Nuorisoseuralehden tavoitteena on toimia järjestön sisäisen tiedon kulun välineenä 

sekä antaa ajanmukaista tietoa järjestöstä myös ulkopuolisille. Lehti tulee jokaisen 
jäsenseuran puheenjohtajalle. 

 
Toteutustapa: Nuorisoseuralehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa aikakauslehtimuotoisena. Lehti 

julkaistaan sähköisessä muodossa liiton kotisivuilla.  
Toteuttaja: Toimihenkilöt, johtokunta ja jäsenseurat 

 
Tarvikevälitys 
Tavoite ja tulos: Välittää jäsenistön tarvitsemaa aineistoa ja tuotteita.  
Toteuttaja: Toimihenkilöt 

 
3.  VAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 
3.1 Viestintä 
Seurojen, seurantalojen, piirijärjestön ja liiton sivustot ovat ajan tasalla www.nuorisoseurat.fi ja 
www.seurantalot.fi -palveluissa. Etelä-Hämeellä on omat sivut ovat osoitteessa 
http://etelahame.nuorisoseurat.fi/  
Lisätään kohdennettua tiedotusta ja lähetetään sähköinen kuukausitiedote Herkkumeili alueellisesti. 
Valtakunnallisesti kuukausittain ilmestyvät sähköiset tiedotteet: Tanssitiedote, Teatteri- ja sirkustiedote ja 
Kansainvälinen tiedote.  
 
Näkyvyys eri tapahtumissa 
Keskusseura on mukana ja näkyy vuoden aikana eri tapahtumissa mm harrastemessut, Kätevämessut, 
Nuori kulttuuri Moves – aluetapahtuma. Tapahtumissa tehdään nuorisoseurojen tekemää kulttuurista 
nuorisotyötä tunnetuksi.  
 
 
 
 

http://www.nuorisoseurat.fi/undefined/
http://www.seurantalot.fi/
http://etelahame.nuorisoseurat.fi/
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3.2 Yhteistyöverkostot 
Tavoitteet 
Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan eri-ikäisten yhteistyönä, myös verkkoyhteisöissä. Nuorisoseurat 
jakavat kokemuksiaan ja syventävät yhteistyötään.  
Toimintaa rikastaa kansainvälistymisen ja maahanmuuton mukanaan tuoma kulttuurinen kirjo.  
Tiivistä yhteistyötä tehdään ensisijaisesti jäseninä olevien paikallisyhdistysten kanssa sekä Uudenmaan 
alueen kanssa. Yhteistyötä tehdään erityisesti koulutus- ja tapahtumatoiminnan järjestämiseksi. Yhteistyötä 
tehdään kaikkien kanssa ja erityisesti t tapahtumiin oleellisesti liittyvien tahojen kanssa. 

 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -tehtävät Tavoite 
Toimihenkilöiden 
yhteistyöpalaverit 
Uudenmaan kanssa 

17.1. 
21.3. 
10.8. 

Toiminnanjohtajat 4-5 toimihenkilöä 

Johtokuntien ja 
työntekijöiden 
koulutuspäivät 

9.9. Uusimaa toiminnanjohtaja yhdessä 
Uudenmaan kanssa. SKAF 

15 henkeä. Toiminnan 
suunnittelua 

 
Edunvalvonta ja verkostoituminen 

Pidetään aktiivisesti yhteyttä päättäjiin ja muihin alueen toimijoihin. Osallistutaan 
yhteistyöhankkeisiin ja tapahtumiin. 

  
Jäsenyydet eri yhteisöissä  

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. on Suomen Nuorisoseurat ry:n sekä Suomen 
Kansainvälisen Mölkkyliiton jäsen.   
 

4. HALLINTO JA TALOUS 
4.1. Hallinto 
Tavoitteet: 
Järjestörakenne ja resurssit turvaavat toimintamme elinvoimaisuuden  

 Järjestörakenne mahdollistaa tavoitteiden mukaisen toiminnan koko maan alueella. 

 Resursseja kohdennetaan erityisesti sinne, missä lasten ja nuorten toiminnalla on 
kasvumahdollisuuksia. 

 Selkeä työnjako, avoin toimintakulttuuri ja arvioinnin laadulliset ja määrälliset mittarit 

 Riittävä määrä osaavaa henkilöstöä 

 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -tehtävät Tavoite 

Johtokunta koko vuosi  
5-8 kokousta 

Johtokunta työskentelee  
tehokkaasti ja tulosvastuullisesti.  

Johtokunnan jäsenet  
osallistuvat 
mahdollisuuksien  
mukaan seurakäynneille ja  
seurojen juhliin.  

Kevätkokous ja 
Nuorisoseurafoorumi 

18.3. Lahti Johtokunta ja toimihenkilöt 20 edustajaa, 16 seurasta 

Syyskokous 16.11, Lahti Johtokunta ja toimihenkilöt 25 edustajaa, 18 seurasta 

Kevätvaltuusto ja 
Nuorisoseurafoorumi 

19.- 21.5  
 

Etelä-Hämeen edustajat 
toiminnanjohtaja 

varsinaiset ja varajäsenet 
ovat kokouksessa 

Syysvaltuusto 18.-19.11. Etelä-Hämeen edustajat 
toiminnanjohtaja 

varsinaiset ja varajäsenet 
ovat kokouksessa 

 

4.2 Toimisto ja henkilöstö 
Tavoite ja tulos: Keskustoimisto tarjoaa kaiken sen tuen, mitä keskusseuran toiminnot ja niistä 

vastaavat tarvitsevat tavoitteisiin ja tuloksiin pääsemiseksi. Keskustoimisto hoitaa 
tarvittavat toimisto- ja taloushallintotehtävät. Keskusseura tarjoaa työhön tai 
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opiskeluun liittyviä harjoittelupaikkoja. Keskusseura työllistää tuki-muotoja 
hyväksikäyttäen tarvittaessa henkilöitä. Toimistosta on vuokrattu seuraaville 
yhdistyksille työtiloja: Suomen Nuorisoseurat ry, SKAF/opintokeskus ja Lahden 
Tanhuujat ry. 

 
Toteutustapa: Tiivis ja tuloksellinen yhteistyö toimihenkilöiden kesken. 
Toteuttajat: Toimihenkilöt 

Henkilöstö 

Tavoite ja tulos: Keskusseuran palveluksessa työskentelevät seuraavat vakituiset henkilöt: 
Hannu Nipuli  toiminnanjohtaja 
Merja Ilmoniemi  talous- ja hallintosihteeri 
Päivi Semeri  puvustonhoitaja 
Anne-Mari Kuronen  toiminnanohjaaja 
Virpi Nurminen  siistijä 
 
Henkilökunta pitää kuukausittain työpalaverin (pois lukien kesä-heinäkuu) 
toiminnanjohtajan johdolla.   
 

Henkilöstön koulutus 

Toimenpiteet: Aikataulu  Vastuuhenkilöt ja -tehtävät Tavoite 

Työntekijäpäivät 7.-9.2.  

5.-7.9. 
toiminnanjohtaja, toiminnanohjaaja 
palvelutuottaja 
 

osallistutaan 

Webinaarit koko vuosi toiminnanjohtaja, toiminnanohjaaja 
palvelutuottaja 

osallistutaan 

 

4.3 Talous 
Tavoite ja tulos: Keskusseuran taloutta hoidetaan siten, että se tukee asetettuja tavoitteita ja 

suunnitelmia niiden saavuttamiseksi.  
Toteutustapa: Johtokunta ja toimihenkilöt   

 
Helvi Jukaraisen Kansantanssirahasto 
 Rahastoa ei kartuteta.  
 
Varainhankinta  
Tavoite ja tulos: Etelä-Häme kartuttaa toiminnallisia tuottoja tilojen vuokraustoiminnalla 

(Pikkuteatteri, Hannunsali, toimisto, puvusto), taloushallinnon hoitamisella, 
pukuvuokraamotoiminnalla sekä Pilailupuodin hoitamisella. Lisäksi seuraavat 
muodot: 

Jäsenmaksut 
 Jäsenseurojen jäsenmaksu on 8.50 euroa/jäsen. Tästä maksusta tuloutetaan liitolle 

sen osuus 4,50 euroa. 

  
  Matti Sippola – seura 
 Etelä-Hämeestä seuraan liittyy vuoden aikana 3 uutta jäsentä. 

  
 Hermanni ja Hermanska arvot 

Uusia Hermanni- ja Hermanska -arvonimiä myönnetään 8 kpl. 

Toteuttaja: Toimihenkilöt ja johtokunnat 

Puvusto/Kostyymi 

Tavoite ja tulos:  Etelä-Hämeen Nuorisoseurojen pukuvuokraamo on Kostyymi. 
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Kostyymin Facebook-sivuja päivitetään vuodenaikateemojen mukaan. Kostyymilla on 
omat kotisivut. 

 Kostyymissä työskentelee puvustonhoitaja ja puvustoapulainen, lisäksi Leipää ja 
kulttuuria – hankkeen kautta tarjotaan nuorille työkokeilupaikkoja sekä 
Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijoita otetaan työharjoitteluun.     

 
 Uusia pukuja valmistetaan uusimistarpeen ja kysynnän mukaan.  
 Kostyymissa on myynnissä Kuusankosken Pilailupuodin tuotteita.  
 
Toteutustapa:  Kulttuurikeskus järjestää vuosittain kesällä erilaisia projekteja, joihin he palkkaavat 

kesätyöntekijät. Tarvittaessa nämä henkilöt työskentelevät Kostyymissä 
puvustusasioissa mahdollisia uusia pukuja valmistaen ja teoksiaan puvustaen. 
Työntekijät toimivat puvustonhoitajan alaisuudessa.   

 
Puvuston työntekijät tekevät tilausompelua etupäässä Nuorisoseurojen 
tanssiryhmille ja teattereille.  

 
Kostyymi kehittää vuokraamotoimintaa osana tarvikevälitystä. Puvustossa myydään 
harrastustoimintaan liittyviä erikoistuotteita.   
 
Yhteistyötä tehdään mm Lahden Nuorisosteatterin, Urajärven kartanoteatterin, 
Ainonpuiston kesäteatterin ja Timotei-teatterin kanssa. 

 
Kansallispukuja ja niiden osia uusitaan ja kunnostetaan.  

 
Tarjotaan alueen käsityöalan oppilaitoksille mahdollisuutta antaa opiskelijoille 
työharjoittelupaikkoja puvustoon.  

 
Toteuttaja:  Puvustonhoitaja ja puvustoapulainen 

Pikkuteatteri ja Hannunsali 

Tavoite ja tulos: Pikkuteatteri ja Hannunsali tuottavat varoja toimintaan. 
 Pikkuteatteri on vuokrattu lahden kulttuuritoimelle. 

Hannunsali tarjoaa omille ja ulkopuolisille yhdistyksille toimintatilan, mitä 
moninaisinta käyttötarkoitusta varten.  

Toteuttaja: Toimihenkilöt 

 
Yleisavustukset  
Tavoite ja tulos: Selkein perustein saada 70.000 €:n valtionavustus. 
Toteuttaja: Toiminnanjohtaja ja johtokunta 
 

 

 

Tämä toimintasuunnitelma on käsitelty ja hyväksytty Etelä-Hämeen 
Nuorisoseurat ry:n johtokunnan kokouksessa 17.9.2016 ja 
syyskokouksessa 17.11.2016 Lahdessa 
 
 
 
Simo Räihä   Hannu Nipuli 
puheenjohtaja   sihteeri 
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    Etelä-Hämeen ja Uudenmaan nuorisoseurojen  

  KOULUTUS- JA TAPAHTUMAKALENTERI 2017 
 

TAMMIKUU   

11.-15. Hollo ja Martta talvifestivaali Hollola/Lahti 

13.-14. FolkForum –seminaari ja Folklandia -risteily Helsinki, Silja Europa 

17. Yhteistyöpalaveri Uudenmaan kanssa, toimihenkilöt Lahti 

20. Uutismaa-lehden 1/2016 aineistopäivä  

21.-22. Kansantanssin ohjaajakoulutuksen perusopinnot 2. jakso Lahti 

27.–29. Knoppi II Lahti 

HELMIKUU     

2. NS –lehden aineisto  

4.-5.  Kansantanssin ohjaajakoulutuksen perusopinnot 3. jakso Lahti 

7.-9. Järjestön työntekijäpäivät  

8.-9. Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus 1. ja 2.osat (8h) Lahti 

13. Uutismaa 1/2016 ilmestyy  

18. Hygieniapassi -koulutus Lahti 

17.-19. Knoppi kouluttajakoulutus Paukkula, Mikkeli 

23. NS –lehti 1/2017 ilmestyy  

MAALISKUU  

11. 
Tanssi- ja teatteritoimijoiden tapaaminen sekä lyhytkursseja 
Etelä-Häme ja Uusimaa Uusimaa 

18. Kevätkokous ja Nuorisoseurafoorumi Etelä-Häme Lahti 

21. Yhteistyöpalaveri Uudenmaan kanssa, toimihenkilöt Helsinki 

25. Kevätkokous ja Nuorisoseurafoorumi Uusimaa Helsinki 

HUHTIKUU     

31.3.-2.4. Tanssimylly, aikuisten tanssikatselmus Tampere 

1.-2. EA1 –kurssi Lahti 

 H-kiltapäivät  

 Tanssiva Asikkala Vääksy 

8. Etelä-Suomen Tanssiralli; lasten tanssikatselmus Orimattila 

21. NS –lehden aineisto  

21.-23. Ramppikuume Kankaanpää 

23. Ohjaajien olohuone  Uusimaa 

28. Uutismaa lehden 2/2016 aineistopäivä  

TOUKOKUU   

 Valt. lentopallokisat Oulu 

18. NS –lehti 2/2017 ilmestyy  

19.-21. Nuorisoseurafoorumi ja järjestön kevät valtuusto  

22. Uutismaa ja Nuorisoseuralehti 2/2016 ilmestyy 
 KESÄKUU     

4. Leiriohjaajakoulutus  

8.-11. Kalenat L:ranta 

 Luova lava leiri Lahti 
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27.-30. Lasten kesäleiri  Naumi, Sysmä 

HEINÄKUU     

5.-10. Barnlek Färsaaret 

10.-16. Kaustinen Folk Music festivaali Kaustinen 

26.-30. Europeade Belgia 

ELOKUU     

30.7.-5.8. Takinkääntöviikko Mallusjoki 

10. Yhteistyöpalaveri Uudenmaan kanssa, toimihenkilöt Lahti 

11. NS –lehden aineisto  

18. Uutismaa-lehden 3/2016 aineistopäivä 
 SYYSKUU     

1.-2. Tanssin Kääntöpiirin (tanssitoimijoiden tapaaminen)  Tampere 

5.-7. Järjestön työntekijäpäivät  

7. NS –lehti 3/2017 ilmestyy  

9. Johtokuntien koulutuspäivä; Etelä-Häme, Uusimaa Uusimaa 

11. Uutismaa 3/2016 ilmestyy 
 28.9. – 1.10. Tanssimania ja DÄÄNS leiri Tampere 

LOKAKUU     

30.9.-1.10. EA1 –kurssi Lahti 

13.-15. Syysmatka ohjaajille ja luottamushenkilöille  

20. Järjestyksenvalvojan peruskurssi 1.osa (4h) Lahti 

21.-22. Järjestyksenvalvojan peruskurssi 2.osa (16h) Lahti 

21.-22. Vauvasirkusvirikekurssi Helsinki 

23.-26. Luova lava syysleiri Lahti 

27. Järjestyksenvalvojan peruskurssi 3.osa (4h) Lahti 

28.-29. Järjestyksenvalvojan peruskurssi 4.osa (16h) Lahti 

29.10.-5.11. Hollo ja Martta festivaali  Hollola/Lahti 

MARRASKUU   

6. Uutismaa-lehden 4/2016 aineistopäivä  

16. Syyskokous Etelä-Häme / Uusimaa Lahti, Helsinki 

17. NS –lehden aineisto  

18.-19. Järjestön syysvaltuusto  

24.-26. Knoppi I Helsinki 

JOULUKUU   

11. Uutismaa 4/2016 ilmestyy 
 14. NS –lehti 4/2017 ilmestyy  

 
 
Lisätietoja tapahtumista www.nuorisoseurat.fi. Tiedustelut info@nuorisoseurat.fi 

 

 
 
 

http://www.nuorisoseurat.fi/
mailto:info@nuorisoseurat.fi
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Jäsenseurat toiminta-alueisiin jaettuna: 
 
Riihimäki – Hausjärvi – Nurmijärvi - Hyvinkää: 

1. Riihimäen Kansantanssijat  Riihimäki   
2. Toukokuun Ns.   Hausjärvi talo   
3. Haminankylän Ns.   Hausjärvi talo   
4. Ns. Sarastus   Hausjärvi talo   
5. Ns. Silmu   Hausjärvi talo   
6. Nurmijärven Tanssi- ja Mus.yhdistys Nurmijärvi    
7. Ridasjärven Ns.   Hyvinkää talo   

 
Sysmä - Hartola: 

1. Liikolan Ns.   Sysmä talo  
2. Nuoramoisten Ns.   Sysmä talo 
3. Onkiniemen Ns.   Sysmä talo 
4. Suopellon Ns. Kulo  Sysmä talo 
5. Särkilahden Ns.   Sysmä talo 
6. Tikkalan Ns.   Sysmä talo 
7. Putkijärven Ns.   Hartola talo 

      8. Riihiniemen Ns.   Hartola  
       
Asikkala: 

1. Asikkalan Ns.   Asikkala  
2. Kalkkisten Ns.   Asikkala talo 
3. Kurhilan-Hillilän Ns.   Asikkala talo 
4. Ns. Suovola   Asikkala talo 
5. Urajärven Ns.   Asikkala talo 
6. Vesivehmaan Ns.   Asikkala  talo   
7. Vesikansan Ns.   Hollola talo 
  

Lahti: 
1. Ahtialan-Koiskalan Ns.  Lahti talo   
2. Tanssiklubi Dancing   Lahti oma toimitila   
3. Jalkarannan Ns.   Lahti 
4. Jam’n Roll   Lahti 
5. Lahden Tanhuujat ry.  Lahti 
6. Louhikon Ns.   Lahti    
7. Möysän Ns.   Lahti oma toimitila   
8. Kantri Lahti   Lahti    
9. Sampot   Lahti 
10. Skarabe´   Lahti  

 
Hollola – Kärkölä - Lammi - Hämeenkoski: 

1. Hollolan Ns.   Hollola  talo  
2. Matit ja Maijat   Hollola    
3. Toivolan Ns.   Hollola  talo 
4. Hämeen-Kosken Ns.   Hämeenkoski  
5. Ns. Kajastus   Kärkölä  talo 
6. Lappilan Ns.   Kärkölä  talo 
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Orimattila: 

1. Heinämaan Ns.   Orimattila talo 
2. Kuivannon Ns.   Orimattila   
3. Mallusjoen Ns.   Orimattila  talo 
4. Niemenkylän-Tönnön Ns.  Orimattila  
5. Niinikosken Ns.   Orimattila  talo  
6. Pakaan Ns.   Orimattila  talo 
7. Virenojan Ns.   Orimattila  talo 

 
Hämeenlinna: 

1. Hämeenlinnan Kansantanssijat H:linna  
 2.   Hämeenlinnan Nuoret  H:linna    

3. Tuuloksen-Juttilan Ns.  Tuulos  nukkuu   
4. Nikinojan Ns.   Mäntsälä  oma toimitila  
5. Janakkalan-Saloisten Ns.  Janakkala  talo 
6. Vähikkälän Ns.   Janakkala  talo 

 
Iitti – Nastola – Artjärvi – Lapinjärvi – Myrskylä: 

1. Etelä-Iitin Ns.   Iitti  talo   
2. Ns. Liekki   Iitti   
3. Saarasten Ns.   Iitti  talo  
4. Immilän Ns.   Nastola  toimii maamiesseurantalolla 
5. Ruuhijärven Ns.   Nastola  talo 
6. Villähteen Ns.   Nastola  talo 
7. Myrskylän suomal. Ns.  Myrskylä  talo   
8. Ns. Säilä   Artjärvi  talo   
9. Artjärven Villikkalan Ns.  Artjärvi  talo   
10. Porlammin Ns. Soihtu  Lapinjärvi  talo  

 
Kuhmoinen – Padasjoki:  

1. Kissakulman Ns.   Kuhmoinen   talo 
2. Harmoisten Ns.   Kuhmoinen  talo 
3. Kuhmoisten Ns.   Kuhmoinen    
4. Pihlajalahden Ns. Aura  Kuhmoinen  talo   

 5. Ruolahden Ns.   Kuhmoinen  talo   
 6. Padasjoki   Padasjoki 
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ETELÄ-HÄMEEN NUORISOSEURAT RY  
 

 
 
Osoite: 
Rautatienkatu 3, sisäpiha 
15100 Lahti 
 
HANNU NIPULI MERJA ILMONIEMI 
Toiminnanjohtaja Talous- ja hallintosihteeri 
gsm. 050-4686 388 gsm. 0440-587470 
hannu.nipuli@nuorisoseurat.fi  merja.ilmoniemi@nuorisoseurat.fi 
 
PÄIVI SEMERI ANNE-MARI KURONEN 
Puvustonhoitaja Toiminnanohjaaja 
gsm. 044-344 7558   gsm. 044-705 1730 
paivi.semeri@nuorisoseurat.fi  anne-mari.kuronen@nuorisoseurat.fi  
 

Kotisivu:  
http://etelahame.nuorisoseurat.fi   
 

TANSSIN OSAAMISKESKUS 
 
RIIA NIEMELÄ 
Palvelutuottaja 
gsm. 044-744 3939 
riia.niemela@nuorisoseurat.fi  

 

LEIPÄÄ JA KULTTUURIA   
 
SAMI TUORI   SINIKKA IRRI 
Projektipäällikkö   Hanketyöntekijä 
gsm. 044-0400 214   gsm. 044-710 9441 
sami.tuori@nuorisoseurat.fi   sinikka.irrri@nuorisoseurat.fi  
 
MARJO AALTO 
Hanketyöntekijä 
gsm. 044-710 1793 
marjo.aalto@nuorisoseurat.fi  

 
   

    
 
EIJA MAJOINEN 
koulutussuunnittelija  
gsm. 040-738 9884 
eija.majoinen@kansalaisfoorumi.fi 

mailto:hannu.nipuli@nuorisoseurat.fi
mailto:merja.ilmoniemi@nuorisoseurat.fi
mailto:paivi.semeri@nuorisoseurat.fi
mailto:anne-mari.kuronen@nuorisoseurat.fi
http://etelahame.nuorisoseurat.fi/
mailto:riia.niemela@nuorisoseurat.fi
mailto:sami.tuori@nuorisoseurat.fi
mailto:sinikka.irrri@nuorisoseurat.fi
mailto:marjo.aalto@nuorisoseurat.fi
mailto:eija.majoinen@kansalaisfoorumi.fi

