
HERKKUMEILI 27.2.2020 
SALPAUSSELKÄ KUTSUU! 
 
******************************************************************************** 

HUOM!! Toimintailmoituksen jättäminen: 
Aika kiitettävästi jo usea seura on käynyt ilmoituksen 
tekemässä uuteen rekisteriin, mutta edelleen patistelen 
Teitä sitä tekemään! Olkaa yhteydessä meihin, jos asiaan 
liittyy ongelmia. 
Hannu Nipuli hannu.nipuli@nuorisoseurat.fi p. 050-468 6388 
Johanna Lindstam johanna.lindstam@nuorisoseurat.fi p. 044-491 9299 
 

Muistathan myös, jos seurasi tarvitsee apua julisteiden, käsiohjelmien, esitteiden, 
lentolehtisten ym tekemiseen, niin voit olla yhteydessä media-assistenttiin 
 
Jani Eggen jani.eggen@nuorisosurat.fi p. 044-491 8783 
 
******************************************************************************** 
 

Tervetuloa yhdessä pohtimaan nuorisoseura-asioita ja sitten illan päätteeksi lahden 
kaupungin teatteriin seuraamaan Karnevaali 2020 –näytöstä! 
Eikä muuten maksa paljon… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

******************************************************************************** 
TÄNNE, JOS MINNE MUKAAN… 

mailto:hannu.nipuli@nuorisoseurat.fi
mailto:johanna.lindstam@nuorisoseurat.fi
mailto:jani.eggen@nuorisosurat.fi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paritanssikurssi ja illan päätteeksi Tallukan tanssit, niin siinä oiva lauantai-illan ohjelma! 
Kerro tapahtumasta eteenpäin…! 

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

 

SEURANTALOJEN KORJAUSKLINIKKA 
 
Kotiseutuliiton ja LAB-ammattikorkeakoulun (ent. Lahden AMK) Korjausklinikka-hanke. Hankkeen 
projektipäällikkö on Reetta Nousiainen LABistä. 
Hankkeen tavoitteena on edistää maaseudun ja maaseututaajamien kestävän kehityksen ja  
kulttuuriperinnön huomioivaa korjaus- ja täydennysrakentamista sekä tukea alan elinkeinojen 
uudistumista. Hanke keskittyy Päijät-Hämeeseen, mutta sen sisältöjä ja neuvontakanavia voidaan 
hyödyntää maanlaajuisesti.  
 
Hankkeessa tullaan järjestämään useita tapahtumia, joissa kerrotaan kestävästä korjaamisesta ja 
annetaan siihen neuvoja ja vinkkejä. Ensimmäinen tapahtuma järjestetään Heinolan WPK-talolla 



lauantaina 14.3., mukana myös Kotiseutuliiton rakennustutkija Lasse Majuri kertomassa seurantalojen 
kestävästä korjaamisesta. Tietoa tapahtumasta saa mieluusti levittää. 

 Tapahtumailmoitus Kotiseutuliiton sivuilla: https://kotiseutuliitto.fi/tapahtuma/korjausklinikka-
korjaustarveselvitys-ja-kestava-korjaaminen/ 

 Tapahtumailmoitus Facebookissa, helppo jakaa siellä: 
https://www.facebook.com/events/188012302416994/ 

 
Korjausneuvojen ja -vinkkien jakamista varten on perustettu Facebook-ryhmä, tervetuloa 
seuraamaan ja jakamaan korjausaineistoja sekä myös omia tai talojenne hyvä käytäntöjä  
kestävästä korjaamisesta: 

 https://www.facebook.com/groups/Korjausklinikka/ 
 
Tiedotamme lisää kevään mittaa muista toimista, suunnitelmissa mm. blogisarja 
hankkeen teemoista sekä osaajapankki Päijät-Hämeeseen. Minulle saa mieluusti lähettää myös  
vinkkejä korjausaineistoista tai kiinnostavista tapauksista, joita voi levittää muidenkin tiedoksi,  
hyviksi esimerkeiksi kestävästä korjaamisesta.  
 
Ystävällisin terveisin,  
Hankkeen viestintäasiantuntija 
Jonina Vaahtolammi 
 
Seurantaloasiat 
SUOMEN KOTISEUTULIITTO 
Kalevankatu 13 A 5 
00100 Helsinki, Finland 
09 612 63229 
seurantalot@kotiseutuliitto.fi 
www.kotiseutuliitto.fi   
www.facebook.com/kotiseutuliitto  
 
******************************************************************************** 

 
TANSSIN OSAAMISKESKUS TIEDOTTAA: 
 

 

SottiisiMoves ilmoittautuminen alkaa 1.3.2020 
SottiisiMoves on kaikille avoin tanssin suurtapahtuma 10.-14.6.2020 Tampereella. Tapahtumaan 
odotetaan saapuvan 2500 osallistujaa. SottiisiMovesin osallistujilla on runsaasti mahdollisuuksia 
esiintyä tapahtuman katselmuksissa, konserteissa ja muissa tilaisuuksissa.  Tapahtumaan 
ilmoittaudutaan 1.3.-15.4. välisenä aikana. Osallistuminen maksaa alkaen 50 €, alle kouluikäiset 30 €. 
Katso lisätietoa tapahtumasta SottiisiMovesin sivulta >>    

 

 

     Tanssiralliin ilmoittautuminen alkaa 1.3.2020 
Tanssin ilo, ilmaisun voima ja taituruus pääsevät valloilleen SottiisiMovesin Tanssiralli-katselmuksessa 
11.-14.6. Katselmukseen osallistujiksi ovat tervetulleita kaikki alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten 
kansantanssiryhmät ja katsojiksi kaikenikäiset kansantanssifanit! Tapahtumaan osallistuvien ryhmien 
ilmoittautuminen tapahtuu 17.-29.2.2020. Tutustu tapahtumaan Tanssirallin sivulla >>   

 

     Europeadeen rekisteröityminen käynnissä 
Europeadea juhlitaan seuraavan kerran Liettuan Klaipedassa 5.-9.8.2020. 
Virallinen ilmoittautuminen on käynnissä Europeaden sivulla 20.2. asti. Käy myös tykkäämässä Suomen 
Europeade -ystävät facebook-sivusta ja pysyt kartalla ajankohtaisista Europeade -asioista. 
 
 
Terv. 
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RIIA NIEMELÄ 
Palvelutuottaja 
Suomen Nuorisoseurat / Tanssin Osaamiskeskus 
+358 44 7443939 
  
www.nuorisoseurat.fi 
www.nuorisoseurat.fi/tanssi 
Seuraa meitä Facebookissa www.fb.com/nuorisoseurat, Instagramissa @nuorisoseurat tai tilaa 
uutiskirje verkkosivuiltamme! 
  
Nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön toimija!  

 

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

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

ALKUVUODEN KURSSEJA 2020 

 

Järjestyksenvalvojan peruskurssi  
20. – 22.3. 1.osa ja 27. -29.3.2020 2.osa Lahdessa 
 
Aikataulu taukoineen:  
PE klo. 18.00-21.00 
LA ja SU klo 9.00 -17.00. Peruskoulutuksen kesto on 40 oppituntia. Koulutuksen lopuksi on 
maksimissaan 90 min pituinen pakollinen teoriakoe. 
Paikka: 
Suomen Nuorisoseurat ry /Etelä-Hämeen aluetoimisto, Rautatienkatu 3, sisäpiha, Lahti 
Kurssin vastuukouluttaja: Timo Komonen  
 
Kurssimaksu: jäsenet 155€ / osallistuja, muut 180€ / osallistuja. Kurssimaksu laskutetaan. 
Ilmoittautumiset viimeistään PE 13.3.2020 
sähköpostitse hannu.nipuli@nuorisoseurat.fi  
puh. 050-468 6388 
 
Koulutusaineisto on tulostettavissa  

http://www.nuorisoseurat.fi/
http://www.nuorisoseurat.fi/tanssi
http://www.fb.com/nuorisoseurat
mailto:hannu.nipuli@nuorisoseurat.fi


Jos mahdollista, lataa aineisto www.poliisi.fi sivuilta pdf -tiedostona (yli 100 sivua!) omalle 
kannettavalle tai tabletille tai älypuhelimeen ja ota laite mukaan. Näin vältyt tulostamiselta ja voit 
seurata opetusta sähköisen aineiston avulla.  Huom! Jokaisella kurssilaisella on oltava oma 
aineisto koulutuksen aikana. 

Kouluttaja on luvannut lainata kurssin ajaksi kurssilaisille aineiston.  

Koulutuksen lopuksi on maksimissaan 90 min pituinen pakollinen teoriakoe.  Teoriakokeen 
hyväksytysti läpäisseet saavat todistuksen järjestyksenvalvojan perustutkinnosta ja voivat toimia 
lain mukaan järjestyksenvalvojina haettuaan poliisilta järjestyksenvalvojakortin. Kortin 
voimassaoloaika on viisi vuotta kortin myöntämispäivästä. 

Jotta kurssi voidaan toteuttaa, osanottajia kurssille pitää olla vähintään 8 kpl. Ilmoittautuminen 
on sitova. Ilmoittautumisen voi perua maksutta ilmoittautumisajan kuluessa sähköpostitse yllä 
olevaan osoitteeseen. 

Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta 
jättämisestä veloitetaan koko kurssin maksu, jos esteellisyydestä ei ole esittää 
lääkärintodistusta. 

Koulutuksen järjestäjät: 
Suomen Nuorisoseurat ry Etelä-Hämeen aluetoimisto 
Kansalaisfoorumi 

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

 

Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus (8h/pvä) 
9.5.2020 
Koulutus (8 x 45 minuuttia) on tarkoitettu henkilöille, joiden järjestyksenvalvojakortin 
voimassaoloaika on menossa umpeen* ja haluavat edelleen toimia järjestyksenvalvojan 
tehtävissä. 
Aika:   lauantaina 9.5.2020 klo 9.00 – 17.00 
Paikka:   Suomen Nuorisoseurat ry / Etelä-Hämeen aluetoimisto, Rautatienkatu 

3, sisäpiha, Lahti 
Kouluttaja:   Timo Komonen 
Koulutusaineisto:  Aineisto on tulostettavissa  
 
Jos mahdollista, lataa aineisto www.poliisi.fi sivuilta pdf -tiedostona (yli 100 sivua!) omalle 
kannettavalle tai tabletille tai älypuhelimeen ja ota laite mukaan. Näin vältyt tulostamiselta ja voit 
seurata opetusta sähköisen aineiston avulla.  Huom! Jokaisella kurssilaisella on oltava oma aineisto 
koulutuksen aikana. 
Voit myös ostaa aineiston kurssipaikalla, mutta tee aineistotilaus ilmoittautumisen yhteydessä. 
Kurssimaksu:  Jäsenille 55€ /henkilö ja muille 85€ / henkilö. 
Ilmoittautuminen: Pe 24.4.2020 mennessä hannu.nipuli@nuorisoseurat.fi   
 
Tiedustelut:   sähköpostitse hannu.nipuli@nuorisoseurat.fi  

tai puh. 050 468 6388 
 

http://www.poliisi.fi/
http://www.poliisi.fi/
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HUOM! 

    * TARKISTA JÄRJESTYKSENVALVOJAN KORTTISI VOIMASSOLON PÄIVÄMÄÄRÄ!! 
Jos henkilö on käynyt järjestyksenvalvojan peruskurssin ennen 1.3.2007 (jolloin kurssi 24 h), ja hän on pitänyt 
järjestyksenvalvojakorttinsa yhtäjaksoisesti voimassa, niin uusimiseen tarvitaan järjestyksenvalvojan 
kertauskurssi (8h). Tällöin hänen on suoritettava kertauskurssi ja jätettävä uuden kortin hakemus poliisille ennen 
voimassaolevan jv kortin vanhentumisaikaa. 
 
Jos henkilö on käynyt järjestyksenvalvojan peruskurssin jälkeen 1.3.2007 
(32 h tai nykyinen 40 h) niin jv kortin voi uusia käymällä jv kertauskoulutuksen ja anomalla uutta jv korttia 
poliisilta vaikka järjestyksenvalvojakortti olisi jo mennyt vanhaksi. 
 
Molemmissa tapauksissa täytyy muistaa, että järjestyksenvalvojan kertauskoulutuksen todistus on voimassa vain 
6 kk. 
Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen todistus on voimassa toistaiseksi. 

 
Jotta kurssi voidaan toteuttaa, osanottajia kurssille pitää olla vähintään 6 kpl. 
Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen voi perua maksutta ilmoittautumisajan kuluessa 
sähköpostitse yllä olevaan osoitteeseen. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tapahtuvasta 
perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä veloitetaan koko kurssin maksu, jos esteellisyydestä ei 
ole esittää lääkärintodistusta. 
 
Suomen Nuorisoseurat ry Etelä-Hämeen aluetoimisto / Opintokeskus Kansalaisfoorumi 
 

 
 
 
 

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

 

 

Tervetuloa Hermannit ja Hermanskat viettämään 
valtakunnallisia H-Kiltapäiviä 4.-5.4. Rovaniemelle! 

Voit ilmoittautua H-Kiltapäiville netissä: lappi.nuorisoseurat.fi/hkilta  
Maksu tapahtuu pankkitunnuksilla ilmoittautumisen yhteydessä. 
Tai voit ilmoittautua myös soittamalla tai laittamalla sähköpostia: Elle Syväjärvi p. 0400 530 598, 
elle.syvajarvi@gmail.com. Lasku lähetetään kotiosoitteeseen.  

Osallistumismaksu 120€. Sisältää ruokailut, ohjelmat, kyydit, pääsyliput, kokousjärjestelyt. 
Viimeinen ilmoittautumispäivä 27.2.2020. 
 
Majoitus varataan suoraan Hotelli Aakenuksesta 016 3422051 ja majoitus maksetaan paikan 
päällä. Majoituksen hinta on 35,50€ kahden hengen huoneessa/yö/hlö, 65€ yhden hengen 
huoneessa/yö. Majoitus sisältää aamupalan, iltasaunan, langattoman internetin sekä autopaikan. 
Elle Syväjärvi voi auttaa majoituksen varaamisessa. 

OHJELMA 



Lauantai 4.4. 
Majoittuminen hotelli Aakenukseen (Koskikatu 47). 
Aakenus sijaitsee pienen kävelymatkan päässä kokoustilasta (Pilke) että Rovaniemen 
ydinkeskustasta. 
 
Klo 11.00 Buffet-lounas kiinalaisessa ravintolassa aivan Hotelli Aakenuksen vieressä 
Klo 12.30 Ilmoittautuminen Kiltapäiville Metsähallituksen Pilke –talossa. (Ounasjoentie 6) 
Klo 13.00 Kiltapäivien avaus/kokous 
Klo 14.30 Tutustuminen tiedekeskus Pilkkeeseen 
Klo 15.15 Tutustuminen Arktisen keskuksen näyttelyihin 
Klo 19.00 Ohjelmallinen illallinen hotelli Aakenuksessa 
Mahdollisuus saunomiseen hotelilla. 

Sunnuntai 5.4.2020 
Buffet -aamiainen hotellilla 
Klo 09.15 lähtö Rovaniemen kirkkoon (bussi) 
Kirkon esittely 
Klo 10.00 Jumalanpalvelus 
Klo 10.50 Seppeleenlasku vapautemme takaajien muistomerkille 
Klo 11.00 Lähtö retkelle Rovaniemelle ja Joulumaahan 
Klo 12.00 Lounas ravintola Novassa Joulumaassa 
Lounaan jälkeen yhteiskuva Joulumaan päähenkilön kanssa 
Omatoiminen retkeily Joulumaan kohteissa 
Klo 14.50 Lähtö Joulumaasta rautatieasemalle. 
Klo 15.33 Juna etelään lähtee. 

MAJOITTUMINEN 
 
Soita hotellille ja varaa majoitus 016 3422051 
Majoittuminen: Kokousvieraille on varattu huoneita hotelli Aakenuksesta. Majoituksen hinta on 
35,50€ kahden hengen huoneessa/yö, 65€ yhden hengen huoneessa/yö.  

Majoitus maksetaan paikan päällä, ja varataan suoraan hotellilta. Majoitusmaksu ei sisälly 
osallistumismaksuun. Majoitus sisältää aamupalan, iltasaunan, langattoman internetin sekä 
autopaikan. 

Jos tulette jo esimerkiksi perjantaina, niin perjantai-illalla on mm. Rovaniemen teatterissa klo 
19.00 Anna Krogeruksen ”Vain ensimmäistä päivää” –näytelmä, joka sopii meille kuin nappi 
silmään. Korundin taidemuseossa esillä mm. Nanna Suden näyttely muun tarjonnan lisäksi. 
Kaupungissa myös pärisee: Ounasvaaralla on moottorikelkkojen kv. kilpailut, jotka ovat jokaisen 
reikäpään unelmakisat. Ja kun etelässä on ollut heiveröistä hiihdellä, niin nyt sukset mukaan: lunta 
ja vaaroja riittää hiihdettäväksi. 

Lisätietoja 
Ukkohermanni Heikki Tuomi-Nikula 
p. 0400 393411 
heikki.tuominikula@gmail.com 

Elle Syväjärvi 
p. 0400 530 598 
elle.syvajarvi@nuorisoseurat.fi 



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

 

 
 

    Etelä-Hämeen ja Uudenmaan nuorisoseurojen  

  KOULUTUS- JA TAPAHTUMAKALENTERI 2020 
 

HELMIKUU     

MAALISKUU  

11. Työpalaveri Uudenmaan kanssa, toimihenkilöt Lahti 

20.-22. Järjestyksenvalvojan peruskurssi 1.osa (20h) Lahti 

21. Nuorisoseurafoorumi Etelä-Suomen alue Lahti 

27.-29. Järjestyksenvalvojan peruskurssi 2.osa (20h) Lahti 

28.-29. Puvustuskurssi yhteistyössä SHT:n kanssa Lahti, Hannunsali 

HUHTIKUU     

4. Kansanomaisten paritanssien työpaja Vääksy, Tallukka 

4.-5. Kansantanssin ohjaajakoulutus 2.osa Päivölän Opisto Valkeakoski 

18. Tanssiralli alueellinen lasten-ja nuorten kansantanssikatselmus Orimattila 

 Valt. lentopallokisat Iisalmi 

25.-26. Knoppi III  

 NS-lehden aineisto  

TOUKOKUU   

 NS-lehti 2/2020 ilmestyy  

9. Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus (8h) Lahti 

16.-17. Nuorisoseurafoorumi ja järjestön kevät valtuusto  

27. Leiriohjaajakoulutus Lahti 

KESÄKUU     

1.-5. Luova lava leirit Helsinki, Lahti 

10.-14. SottiisiMoves Tampere 

12.-14. Tanssiralli; lasten- ja nuorten valt. kansantanssikatselmus Tampere 

15. -18. Luova lava leiri Lahti 

 Luova lava leiri  

23.-26. Lasten kesäleiri; Sysmän Salaisuus  Naumi, Sysmä 

HEINÄKUU     

13.-19. Kaustinen Folk Music festivaali Kaustinen 

15.-19. Barnlek, Mölnlycke Ruotsi 

26.7.-1.8. Takinkääntöviikko Mallusjoki 

   

ELOKUU     

5.-9. Europeade, Klaipeda Liettua 

20. Työpalaveri Uudenmaan kanssa, toimihenkilöt Tikkurila 

 NS-lehden aineisto  

SYYSKUU     

8.-10. Järjestön työntekijäpäivät  

4.-5. Tanssin Kääntöpiirin (tanssitoimijoiden tapaaminen)  Tampere 

11.-12. Teatterilaiva M/S Silja Europa 



18.-20. DÄÄNS -leiri Turku 

 Valtakunnallinen harrastusviikko 
  NS-lehti 3/2020 ilmestyy  

LOKAKUU     

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

9.-11. Järjestyksenvalvojan peruskurssi 2.osa (20h) Lahti 

19.-23. Luova lava syysleiri Lahti 

31. Nuorisoseurafoorumi Etelä-Suomen alue  

25.10.-1.11. Hollo ja Martta festivaali  Hollola/Lahti 

MARRASKUU   

 NS-lehden aineisto   

7.-8. EA kurssi Lahti 

7. Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus (8h) Lahti 

14.-15. Knoppi I Helsinki 

 Valtakunnallinen lastenviikko  

21.-22. Järjestön syysvaltuusto  

JOULUKUU   

 NS-lehti 4/2020 ilmestyy  

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

 

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 
Järjestötoiminnan uutiset  
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 
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