
HERKKUMEILI 20.4.2017 
HERKKUJA TARJOLLA! 
KERRO HERKUISTA ETEENPÄIN…! 
Terveisin Hannu ja koko toimiston väki 
******************************************************************************** 

 
Kesäkuun Luova lava päiväleirit 1. ja 2. Lahti 

Luovuus valloilleen ja yhdessä päiväleirille! 

Leiri on tarkoitettu 8-12-vuotiaille. 

Suomen Nuorisoseurojen Etelä-Hämeen aluetoimiston järjestämällä Luova lavalapsille -leirillä 
luovaa toimintaa saa kokeilla turvallisessa ympäristössä ja innostavassa ohjauksessa. 

Aiempaa kokemusta ei tarvita. 
Leirillä tutustutaan luovaan ilmaisuun teatterin ja tanssin keinoin, sekä kehitetään kädentaitoja 
liikuntaa unohtamatta. 

 Leiriohjelmassa mm. 
 Tutustumista eri tanssilajeihin 
 Kädentaitoja kehittävää toimintaa (esim. naamioiden askartelu) 
 Radio ja tv-museo vierailu 
 Sään salliessa geokätköilyä 
 Muuta toimintaa 

Leirin lopuksi järjestetään päättäjäiset, jossa lapset esittelevät läheisilleen leirillä tekemiään 
esityksiä ja muita tuotoksia. 

Leirejä järjestetään kaksi: 
Leiri 1. Leiripäivät ovat 12. - 16.6.2017 maanantaista perjantaihin klo 9-16. 
Hinta: 100e 
Leiri 2. Leiripäivät ovat 19. - 22.6.2017 maanantaista torstaihin klo 9-16. 
Hinta: 80e 
 
Paikka: Hannunsali, Rautatienkatu 3, 15100 Lahti 
Molemmat leirit sisältävät leiriohjelman, ruoan ja välipalan, vakuutuksen ja leiri t-paidan. 

Ilmoittautuminen päättyy 30.4.2017 

Jos molemmille leireille ei tule vähimmäismäärää osallistujia, pyrimme yhdistämään leirit. Asiasta 
tiedotetaan erikseen. 

LEIRIEHDOT:Maksuehdot 

Ilmoittautuessa varaat paikan leirillä ja sitoudut maksamaan leirimaksun 

http://194.100.78.93/tilaisuus_ilmoittaudu.aspx?TAPId=761


(leiri 1. 100e/osallistuja tai leiri 2. 80e /osallistuja). 

Leiri laskutetaan erikseen. 

Peruutusehdot 
Leirille osallistumisen voi perua 30.4.2017 asti veloituksetta ilmoittamalla osoitteeseen:  
anne-mari.kuronen@nuorisoseurat.fi 

Myöhemmin peruttaessa leirimaksua ei palauteta 
Jos lapsi sairastuu ennen leiriä, korvataan leirimaksu lääkärintodistusta vastaan. 

HUOM! 
Ilmoittaessasi lastasi leirille, kirjoitathan Osallistujan tiedot-kohtaan lapsen tiedot (myös 
syntymäajan) ja Maksajan tiedot-kohtaan huoltajan tiedot. 

Lisätietoja-kohtaan lapsesi mahdolliset leirillä oloon vaikuttavat sairaudet sekä lääkkeet, joista 
leiriohjaajien on hyvä tietää. 

Laitathan ilmoittautumislomakkeeseen myös huoltajan nimen ja puhelinnumeron, josta huoltajan 
tavoittaa leirin aikana. 

Lisäksi valitse lapsellesi sopiva t-paidan koko. 

Leirillä otetaan valokuvia järjestön omia julkaisuja varten. 

Leiri täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Leiri toteutuu mikäli osallistujia on vähintään 15. Leirin maksimikoko on 25 henkilöä. 

Tiedustelut: Anne-Mari Kuronen / anne-mari.kuronen(at)nuorisoseurat.fi 

ILMOITTAUDU KESÄN PÄIVÄLEIREILLE  
http://etelahame.nuorisoseurat.fi/luovalavakesa/ 

 Tule iloiselle kesän päiväleirille Lahteen! 

******************************************************************************** 
 

BERLIINI KUTSUU! 
 
Lähde mukaan Nuorisoseurojen syysmatkalle  
Berliiniin 13.10 – 15.10.2017 
 
Matka on avoin kaikille halukkaille! 
Paikkoja 30:lle nopeimmalle! 
 
Matkaohjelma: 
perjantai 13.10.2017 

mailto:anne-mari.kuronen@nuorisoseurat.fi
http://nuorisoseurat-arkisto.frodo.kehatieto.fi/uutiset_ja_tapahtumat/tapahtumakalenteri/luova-lava-leirit-1-ja-2-hannunsali-lahti
http://etelahame.nuorisoseurat.fi/luovalavakesa/


AB 8071 Helsinki – Berliini 07:00 – 07:55 
 
sunnuntai 15.10.2017 
AB 8076 Berliini – Helsinki 16:15 – 19:10 
 
Hotelli: 
NH Hotel Kurfürstendamm Berlin / 4**** hotel 
Grolmanstraße 41 – 43, D- 10623 Berlin 
http://www.nh-hotels.com/hotel/nh-berlin-kurfurstendamm 
 
Neljän tähden hotelli sijaitsee noin 200 metrin päässä Berliinin Kurfürstendammin ostoskadulta ja 
kävelymatkan päässä Uhlandstraßen metroasemalta. Hotellissa on vastaanotto auki 24t/ vuorokaudessa, 
maksuton WiFi-yhteys sekä modernit huoneet. 
 
Hinta: 
370eur/ henkilö 
 
Ennakkomaksu: 
150eur/ henkilö. Jos haluat varmistaa paikkasi, maksa ennakkomaksu heti ilmoittautuessasi  
tiedoin: 
Maksun saaja: Suomen Nuorisoseurat 
Tilinumero: FI73 5780 5520 0382 45 
Viite: 4534569 
Muistathan käyttää viitettä! 
 
Muuten loppumaksu laskutetaan heti ilmoittautumisen päätyttyä  
 
Hintaan sisältyy: 
– lennot Helsinki – Berliini – Helsinki 
– majoitus hotellissa kahden hengen huoneessa aamiaisella/ 2yötä 
– kuljetus lentokentältä hotelliin ja samalla kaupunkikierros 2 tuntia (max 3tunnin bussipalvelut) 
englanninkielisen oppaan johdolla 
– kuljetus hotellilta lentokentälle 
 
Lisämaksusta: 
– yhden hengen huone 75eur/ 2yötä 
 
Ilmoittautuminen päättyy 31.7.2017 
Ilmoittautuminen: http://etelahame.nuorisoseurat.fi/syysmatka-berliiniin2017/ 
 
Nimet: HUOM! Ilmoittautuessa nimien tulee olla kuten passissa! 
Matkustusasiakirjat: 
Matkalla tarvitaan voimassa oleva passi tai virallinen kuvallinen henkilöllisyystodistus (ajokortti ei käy) 
 
Lisätietoja matkasta: 
Pirita Laiho, 040-558 7870, pirita.laiho@nuorisoseurat.fi tai 
Hannu Nipuli 050-468 6388, hannu.nipuli@nuorisoseurat.fi 
 
 
Järjestäjät: Suomen Nuorisoseurat, Etelä-Hämeen ja Uudenmaan aluetoimistot 

 
 ******************************************************************************** 

http://www.nh-hotels.com/hotel/nh-berlin-kurfurstendamm
http://etelahame.nuorisoseurat.fi/syysmatka-berliiniin2017/
mailto:pirita.laiho@nuorisoseurat.fi
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EILA – tarina arjen sankaruudesta ja 
oikeudenmukaisuudesta 
 
LAHDEN HARRASTAJATEATTERI esittää toukokuussa 2017 näytelmän Eila Lahden Pikkuteatterissa 
(Loviisankatu 8). Ensi-ilta on torstaina 11.5. klo 19 ja sitä esitetään kaikkiaan viisi kertaa. Näytelmä 
perustuu Tove Idströmin elokuvakäsikirjoitukseen. 
 Idström näkee Eilan kertomuksena pelon voittamisesta ja omanarvontunnon kasvusta. Vuonna 
2003 valmistunut elokuva oli ehdolla peräti kahdeksan Jussi-patsaan saajaksi ja se voitti niitä kaksi. 
Näytelmäksi sen on dramatisoinut ja ohjannut Jorma Kakko. Eilaa ei ole aiemmin esitetty 
näyttämöllä, joten kyseessä on kantaesitys. 
Eila-näytelmä kertoo siivooja Eila Salosesta ja hänen suhteestaan kolmeen eri tahoon – 
työyhteisöön, miesystäväänsä ja poikaansa. Mikään näistä suhteista ei ole kunnossa. Eila 
myötäilee elämässään joka suuntaan osaamatta tehdä mitään asioiden korjaamiseksi. Lopulta 



tilanteiden kärjistyessä Eila kuitenkin löytää itsestään voimaa ja uskaltaa tulla oman elämänsä 
sankariksi. 
Eila on draama arjesta unohtamatta kuitenkaan huumoria ja se perustuu tositapahtumaan 1990-
luvun lopulta. Tuolloin joukko valtion palveluksessa olleita siivoojia irtisanottiin laittomasti 
yhtiöittämisen seurauksena. Siivoojat haastoivat lopulta valtion oikeuteen. 
Näytelmä kysyy oikeutetusti, ovatko työntekijät vain pelinappuloita yritysten voitontavoittelussa. 
”Työantajien ei tarvitse piitata työntekijöiden oikeuksista, koska työntekijät vain harvoin 
uskaltavat niitä vaatia. Eila kertoo juuri siitä käänteestä, jolloin ihmisten kohtelu muuttui huonosta 
törkeäksi.” (Leena Eräsaari, 2009) 
”Eila on tarina, joka on tärkeä kertoa ja tuoda esiin. Se osoittaa, että oikeutta voi saada vain, kun 
uskaltaa sitä itse vaatia. Elokuva oli ajankohtainen valmistuessaan ja näytelmä on sitä yhä. Pienen 
ihmisen osa ei ole kadehdittava tänäkään päivänä”, toteaa ohjaaja Jorma Kakko. 
 
Eilan esityspäivät Pikkuteatterissa: 
to 11.5. klo 19 
to 18.5. klo 19 
pe 19.5. klo 19 
la 20.5. klo 18 
la 27.5. klo 18 
 
Lippujen ennakkovaraukset: 
lahdenharrastajateatteri@luukku.com  
tai 044 344 7558 / Päivi 
 
www.lahdenharrastajateatteri.com 
 
******************************************************************************** 
 

Tervehdys,  

Kutsumme Sinut mukaan ideoimaan tulevaisuuden nuorisoseuratoimintaa. 
Samalla haluamme tarjota uusia eväitä paikalliseen toimintaan.  Tule kertomaan 
meille, kuinka voimme yhdessä kehittää jäsenseurojen palveluita.  Me lupaamme 
kattaa sinulle pöydän, josta saat virtaa ja virikkeitä oman nuorisoseurasi 
toimintaan.  

TERVETULOA NUORISOSEURAFOORUMIIN 19.-21.5.2017 
 
Nuorisoseurafoorumi kokoaa nuorisoseuraväen Mikkeliin Suomen Nuoriso-
opistolle. Foorumissa vahvistetaan yhteistä nuorisoseuralaisuutta ja suunnataan 
katseet tiukasti tulevaan. Paukkulaan katetaan yhdessä parasta pöytään 
nuorisoseuralaisille kautta maan.  
 
Lisätietoja liitteestä sekä osoitteesta www.nuorisoseurat.fi/nuorisoseurafoorumi  
 

mailto:lahdenharrastajateatteri@luukku.com
http://www.nuorisoseurat.fi/nuorisoseurafoorumi


Tervetuloa mukaan! 
 
A N T T I     K A L L I O M A A 
Pääsihteeri, Suomen Nuorisoseurat 
+358 40 547 7157   
 

 
******************************************************************************** 
 

ÄITIENPÄIVÄJUHLA   
 
Tervetuloa viettämään jo lähes perinteiseksi muodostunutta äitienpäiväjuhlaa su 14.5. klo 12 
Kotipirtille, Hausjärvelle. Luvassa on eri konseptilla toteutettu juhla, jossa tarjolla on monipuolinen  
brunssi, musiikki- ja tanssesitys, sekä tietenkin muotinäytös. Unohtamatta arpajaisia. Brunssin 
toteutuksessa on huomioitu mahdollisimman hyvin saatuja palautteita. 
  
Juhla on Haminankylän ns:n ja Hausjärvi - Riihimäki Rotaryklubin miesten yhdessä suunnittelema 
ja toteuttama. Varat kohdistetaan Kotipirtin kunnostusrahastoon sekä rotarien kautta Hausjärven  
yläasteen oppilaiden kädentaitojen stipendeihin. 
 
Tarkemmat tiedot ohjelmasta, hinnoista ja varauksista oheisesta liitteestä. 
  
Tervetuloa 
Markku Juhola 
Haminankylän Ns ry 
Puheenjohtaja 
Puh. 0400 444 714 

 
******************************************************************************** 

 

SOITTAJILLE TYÖPAJA 
 
Kansalaisfoorumi on yhdessä musiikkiliittojen kanssa toteuttamassa Esiintymistaidon työpajan 23.-
24.9. Nummelassa.  
Esiintymistaidon työpajassa harjoitellaan esiintymistilanteita rennossa ja turvallisessa 
ilmapiirissä. Viikonloppukurssi sisältää luentoja, ryhmätyöskentelyä sekä yhdessä soittamista ja 
esiintymistä. 
Työpaja on suunnattu aikuisille ja nuorille musiikin harrastajille.  Kouluttajina toimivat 

esiintymisvalmennukseen ja improvisointiin erikoistunut Sibelius-Akatemian lehtori Erja Joukamo-
Ampuja sekä monitaiteinen muusikko ja pedagogi Maija Karhinen-Ilo. 
Koulutuksen hinta 
175 € täysihoidolla – hintaan sisältyy opetus, majoitus, aamupala, iltapala, 2 x lounas, päivällinen ja 2 x 
päiväkahvi 
145 € ilman majoitusta – hintaan sisältyy opetus, 2 x lounas, päivällinen ja 2 x päiväkahvi 

tel:+358%2040%20547%207157


Kurssimaksuun voi hakea maahanmuuttajille, työttömille ja eläkeläisille tarkoitettua 50 euron 
opintosetelietua. 
  
Lisätietoja sähköpostitse osoitteista pekka.kinnunen@kansalaisfoorumi.fi ja 
eija.majoinen@kansalaisfoorumi.fi  
Ilmoittautumiset 31.8.2017 mennessä osoitteessa 
http://kansalaisfoorumi.fi/tapahtuma/esiintymistaidon-tyopaja/ 
  
terveisin 
Eija  
KOULUTUSSUUNNITTELIJA 
puh. 040-7389884 
Kansalaisfoorumi 
Rautatienkatu 3, sisäpiha 
15100 LAHTI 
eija.majoinen@kansalaisfoorumi.fi 
www.kansalaisfoorumi.fi 
  
 

 

******************************************************************************** 

Suomi vuonna 2017:  

100 tapahtumaa, 1000 tarinaa 
Kerro oma tarinasi, jaa se muiden kanssa: Mitä ajattelet Suomesta, millaisessa maassa sinä elät? 
Mitkä asiat ovat täällä hyvin ja mitä asioita haluaisit muuttaa? Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä ja 
mistä syystä? Mitkä asiat tuottavat sinulle iloa ja mistä unelmoit? Millainen arkipäiväsi on ja mitä 
odotat tulevaisuudelta? Mitä harrastuksia sinulla on? Ketkä ovat sinulle tärkeitä ihmisiä? 
Voit kirjoittaa tarinoita ja kertomuksia, tehdä haastattelun, piirtää ja maalata, ottaa kuvia tai 
tehdä videoita ja äänitteitä. Tarinoita kerätään osoitteessa www.1000tarinaa.fi. 
 
Tuunaa oma tapahtuma: Voit aloittaa ideoinnin jo tässä! Millaisen tapahtuman haluaisit järjestää? 
Olisiko se konsertti, teatteriesitys, tanssi-näytös, flash mob ostoskeskuksessa, koulukonsertti, 
viikonloppuleiri seurantalolla tai vierailu vanhusten palvelutaloon. Suomen Nuorisoseurat tukee 
lasten ja nuorten itsensä suunnittelemia ja järjestämiä tapahtumia 100–500 euron avustuksilla. 
Suunnittele haluamasi tapahtuma ystäviesi kanssa, miettikää kenelle tilaisuus on tarkoitettu ja 
millaisia kuluja tapahtuman järjestämisestä tulee ja hakekaa avustusta. Avustuksia voi 
hakea/lisätietoja www.nuorisoseurat.fi  ja www.1000tarinaa.fi  
 

Suomi vuonna 2017: Tapahtumissa kootaan videoita, valokuvia ja kertomuksia nuorten arjesta ja 
unelmista. Nämä 1000 tarinaa antavat kasvot itsenäiselle Suomelle ja äänen Suomen 
tulevaisuudelle. Itsenäisyyden juhlavuoden aikana lapset ja nuoret toteuttavat 100 tapahtumaa eri 

mailto:pekka.kinnunen@kansalaisfoorumi.fi
mailto:eija.majoinen@kansalaisfoorumi.fi
http://kansalaisfoorumi.fi/tapahtuma/esiintymistaidon-tyopaja/
mailto:riitta.liski@kansalaisfoorumi.fi
http://www.kansalaisfoorumi.fi/
http://www.1000tarinaa.fi/
http://www.nuorisoseurat.fi/
http://www.1000tarinaa.fi/


puolilla Suomea. Suomi vuonna 2017 – 100 tapahtumaa, 1000 tarinaa -hanke piirtää kuvan 
Suomesta vuonna 2017 ja kertoo millaisen Suomen lapset ja nuoret haluavat rakentaa.  

 
Suomen Nuorisoseurojen hanke: 

100 tapahtumaa1000 tarinaa 
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    Etelä-Hämeen ja Uudenmaan nuorisoseurojen  

  KOULUTUS- JA TAPAHTUMAKALENTERI 2017 
 

TOUKOKUU   

18. NS-lehti 2/2017 ilmestyy  

19.-21. Nuorisoseurafoorumi ja järjestön kevät valtuusto Mikkeli 

22. Uutismaa ja Nuorisoseuralehti 2/2017 ilmestyy 
 KESÄKUU     

4. Leiriohjaajakoulutus Uusimaa 

8.-11. Kalenat L:ranta 

 Luova lava leirit Lahti 

27.-30. Lasten kesäleiri  Naumi, Sysmä 

HEINÄKUU     

5.-10. Barnlek Färsaaret 

10.-16. Kaustinen Folk Music festivaali Kaustinen 

23.-29. Takinkääntöviikko Mallusjoki 

26.-30. Europeade Turku 

ELOKUU     

10. Yhteistyöpalaveri Uudenmaan kanssa, toimihenkilöt Lahti 

11. NS-lehden aineisto  

18. Uutismaa-lehden 3/2017 aineistopäivä 
 SYYSKUU     

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

5.-7. Järjestön työntekijäpäivät Mikkeli 

7. NS-lehti 3/2017 ilmestyy  

9. Johtokuntien koulutuspäivä; Etelä-Häme, Uusimaa Uusimaa 



11. Uutismaa 3/2017 ilmestyy 
 28.9. – 1.10. Tanssimania ja DÄÄNS leiri Tampere 

LOKAKUU     

30.9.-1.10. EA1 –kurssi Lahti 

13. Uutismaa-lehden 4/2017 aineistopäivä  

13.-15. Syysmatka ohjaajille ja luottamushenkilöille Berliini, Saksa 

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

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

21.-22. Vauvasirkusvirikekurssi Helsinki 

21.-22. Elämänkertakirjoittamisen valmennuskurssi Lahden toimisto 

23.-26. Luova lava syysleiri Lahti 

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

28. Luovat menetelmät kurssi Helsinki 

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

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

MARRASKUU   

16. Syyskokous Etelä-Häme / Uusimaa Lahti, Helsinki 

17. NS-lehden aineisto ja Uutismaa 4/2017 ilmestyy  

18.-19. Järjestön syysvaltuusto Helsinki 

24.-26. Knoppi I Helsinki 

JOULUKUU   

14. NS-lehti 4/2017 ilmestyy  

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

Lue täältä kaikki tanssin uutiskirjeet: 

 http://us9.campaign-archive2.com/home/?u=cc03f3b17961b3f4eadbfd106&id=d5e63cef34  

 

Tilaa tanssin uutiskirje:  

http://nuorisoseurat.us9.list-

manage.com/subscribe?u=cc03f3b17961b3f4eadbfd106&id=d5e63cef34  

 

Pysy kärryillä Nuorisoseurojen toiminnasta – tilaa uutiskirje verkkosivuiltamme:  

www.nuorisoseurat.fi  

www.facebook.com/nuorisoseurat  

www.instagram.com/nuorisoseurat  

Tärkeitä ja hyödyllisiä linkkejä 

Teatteri- ja sirkusuutiset  

Kansainvälisen toiminnan uutiset  

Järjestötoiminnan uutiset  

http://www.nuorisoseurat.fi/
mailto:info@nuorisoseurat.fi
http://us9.campaign-archive2.com/home/?u=cc03f3b17961b3f4eadbfd106&id=d5e63cef34
http://nuorisoseurat.us9.list-manage.com/subscribe?u=cc03f3b17961b3f4eadbfd106&id=d5e63cef34
http://nuorisoseurat.us9.list-manage.com/subscribe?u=cc03f3b17961b3f4eadbfd106&id=d5e63cef34
http://www.nuorisoseurat.fi/
http://www.facebook.com/nuorisoseurat
http://www.instagram.com/nuorisoseurat
http://www.nuorisoseurat.fi/uutiset/teatteri-ja-sirkus
http://www.nuorisoseurat.fi/uutiset/kansainvalinen-toiminta
http://www.nuorisoseurat.fi/uutiset/jarjestotoiminta


Tapahtumakalenteri  

Yhteystiedot: Suomen Nuorisoseurat  

Yhteystiedot: Piirijärjestöt ja Aluetoimistot 

Puoti -  Nuorisoseurojen oma verkkokauppa 

 
 

Terv. Hannu 
Hannu Nipuli 
toiminnanjohtaja 
Suomen Nuorisoseurat ry Etelä-Hämeen aluetoimisto 
puh. 050-468 6388 

http://www.nuorisoseurat.fi/uutiset_ja_tapahtumat/tapahtumakalenteri
http://www.nuorisoseurat.fi/yhteystiedot
http://www.nuorisoseurat.fi/aluetoimistot
http://www.nuorisoseurat.fi/puoti

