
HERKKUMEILI 3.3.2020 
Monta tärkeää asiaa tässä Herkussa mm seurakäynnit keväällä, aluefoorumi, kysely… 
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******************************************************************************** 

 
HUOM!! Toimintailmoituksen jättäminen: 
 
Vielä puuttuu 16:ta seuralta ilmoitus. Loppusuora on 
auennut ja nyt vielä loppukiri, kiitos! 
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 
 
******************************************************************************** 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
Hei, 

 

Aurinkoiset terveiset Suomen Nuorisoseuroilta sinulle nuorisoseuran luottamushenkilö! 

Kiitos panoksestasi nuorisoseuratoimintaan, teet merkittävää työtä lasten, nuorten ja yhteisöjen sekä 

kulttuurin ja hyvinvoinnin eteen. 

 

Suomen Nuorisoseurat ry:n ja sen aluetoimijoiden tehtävä on auttaa sinua ja nuorisoseuraasi 

toteuttamaan toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla – olemme olemassa teitä varten. Olemme 

käynnistäneet jäsenpalvelujemme kehittämistyön, ja kaipaamme nyt näkemyksiä erityisesti 

alueellisista jäsenpalveluista – toki kaikkea palautetta otamme vastaan. 

 

Tämä kysely on lähetetty kaikille, joilla on Nuorisoseurarekisterissä voimassaoleva luottamustoimi 

ja sähköpostiosoite rekisterissä sekä organisaatiolle rekisteriin merkittyyn sähköpostiin. Kyselyä saa 

jakaa edelleen. Toivottavasti sinulla on hetki aikaa osallistua toimintamme kehittämiseen 31.3. 

mennessä, kiitos panoksestasi! 

 

Toivotamme tekemisen riemua kevääseen sinulle ja edustamallesi nuorisoseuralle! 

KYSELY NUORISOSEURALAISILLE alueelliset jäsenpalvelut  

Kysely on auki 31.3.2020 saakka 

Varaathan kyselyn täyttämiseen ainakin 15 minuuttia aikaa, toivottavasti voit täyttää sen ajatuksella ja rauhassa. 
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Kyselyn tuloksia ja analyysia käytetään alueellisten jäsenpalvelujen kehittämistyössä.  

Kyselyyn toivotaan vastauksia nuorisoseurojen avainhenkilöiltä, jotka jäsenpalveluja käyttävät.  

Vastaathan kyselyyn vain kerran. 

 

Kysely rakentuu seuraavista osioista: 

* Taustatiedot 

* Harrastustoiminnan alueelliset jäsenpalvelut 

* Seuratoiminnan alueelliset jäsenpalvelut 

* Viestinnän, markkinoinnin ja vaikuttamisen alueelliset jäsenpalvelut  

* Nuorisoseurat 140 vuotta 

 

Mikäli sinulla on kysyttävää tai ongelmia lomakkeen täytön kanssa, ota yhteyttä! 

Henna Liiri-Turunen, p. 044 207 3072 / henna.liiri-turunen@nuorisoseurat.fi 

TÄYTÄ LOMAKE  

 

 
________________________________________________________________________ 
H E N N A    L I I R I - T U R U N E N 
vs. toimialajohtaja, seuratoiminnan tuki 
Suomen Nuorisoseurat ry 
+358 44 2073072 

Seuraa meitä somesssa @nuorisoseurat tai tilaa kotisivuiltamme uutiskirje www.nuorisoseurat.fi 
Nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön toimija 

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

mailto:hannu.nipuli@nuorisoseurat.fi
http://www.poliisi.fi/


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

 

 

  Etelä-Hämeen ja Uudenmaan nuorisoseurojen  

  KOULUTUS- JA TAPAHTUMAKALENTERI 2020 
 

MAALISKUU  

11. Työpalaveri Uudenmaan kanssa, toimihenkilöt Lahti 

http://www.poliisi.fi/
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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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