
Hei kaikille nuorisoseurojen toimijoille! 
 

Pikkuhiljaa tilanne alkaa helpottua, 

ainakin tältä alkaa näyttää. 

Kesäkin kolkuttelee ovella, joten eiköhän päästetä sisälle! 

Kärsivällisyyttä edelleen tarvitaan ja sillä sitten eteenpäin… 

Tässä tiedoksenne muutamia asioita: 

 
Koronavirusrajoitusten asteittainen purku nuorisoseuroissa 
 

Nuorisoseurojen johtoryhmä on linjannut valtioneuvoston uusien ohjeiden 
perusteella, että nuorisoseurat voivat avata jälleen ovensa 1.6. alkaen siten, että 
enintään 50 hengen kokoontumiset ovat sallittuja.  
Kahden metrin turvaväliä on edelleen syytä noudattaa. 14.5. alkaen voidaan 
järjestää enintään 10 hengen kokoontumisia (esim. harrastusryhmät) ulkona.  
Tämä tarkoittaa myös sitä, että enintään 50 henkeä yhteen kokoava 
harrastustoiminta voi jatkua 1.6. alkaen.  
Tarkennamme omaa ohjeistustamme sitä mukaa kun valtioneuvoston ohjeet 
tarkentuvat.  
Suurten, yli 500 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen on 
edelleen kiellettyä 31.7. saakka.  
Tilannetta arvioidaan uudelleen kesäkuun loppuun mennessä.   
Valtioneuvoston linjaukset löytyvät kokonaisuudessaan täältä.  
 
Lisätietoja:   
Pääsihteeri Annina Laaksonen  
puh. 040 726 7450  
 annina.laaksonen@nuorisoseurat.fi   
 
******************************************************************** 
 
Yhdistyslakiin väliaikainen poikkeamissäädös koronavirustilanteen vuoksi 

Koronavirustilanne on vaikeuttanut huomattavasti yhdistysten kokousten järjestämistä. Eduskunta 

on nyt tämän tilanteen vuoksi hyväksynyt lain, jolla kokousten järjestämistä helpotetaan 

määräaikaisesti. Laki astuu voimaan heti, kun se on hyväksytty valtioneuvoston istunnossa 

30.4.2020 ja on voimassa 30.9.2020 asti. 

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset
mailto:annina.laaksonen@nuorisoseurat.fi


 

Tässä paikallisseurojen toimintaan vaikuttavat muutokset:  

Yhdistyslain 20 §:n 1 momentista poiketen yhdistyksen kokous, joka sääntöjen 

määräyksen mukaan tulisi järjestää elokuun 2020 loppuun mennessä, voidaan 

sääntöjen estämättä pitää syyskuun 2020 loppuun mennessä. Sama määräaika 

koskee yhdistyslain 20 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhdistyksen kokousta 

(ylimääräinen kokous).  

Jos siis yhdistyksen kevät- tai vuosikokous olisi sääntöjen mukaan tullut pitää maalis-, huhti- tai 

toukokuun loppuun mennessä eikä sitä ole koronarajoitusten vuoksi vielä voitu pitää, on tälle nyt 

lisäaikaa syyskuun loppuun asti.  

Yhdistyslain 25 §:n 1 momentista ja säännöistä poiketen hallituksen päätöksellä 

voidaan sallia, että asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen 

kokouksessa.  

Yhdistyksen hallitus/johtokunta voi siis tämän poikkeuslain nojalla ja voimassa ollessa kutsutussa 

kokouksessa sallia asiamiehen käyttämisen kokouksessa. 

Yhdistyslain 17 §:n 2 momentin ensimmäisestä virkkeestä ja 21 §:stä poiketen 

yhdistyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun osallistumisen 

kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen 

avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole 

hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja 

vaalijärjestystä.   

Tämä säädös mahdollistaa siis ns. etäkokousten pitämisen esim. Teams-kokouksena, vaikka 

säännöissä ei tästä olisi mainintaa eikä yhdistyksellä ole hyväksyttynä äänestys ja vaalijärjestystä. 

Hallitus voi päättää, että syyskuun 2020 loppuun mennessä järjestettävään 

yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen 

yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan 

viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä 

ilmoittautumispäivästä.  

Tämä on tarpeellinen säädös sen vuoksi, että etäosallistuminen voidaan teknisesti hoitaa parhaalla 

mahdollisella tavalla. Tällöin esimerkiksi etäkokouksen osallistumislinkki voidaan lähettää 

ilmoittautuneille henkilöille, joiden päätöksenteko-, osallistumis- ja puheoikeus voidaan todeta jo 

ennakkoon.  

Lisäksi kirjanpitolakiin on tehty poikkeussäädös tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 

laatimisesta: 

Kirjanpitolain 3 luvun 6 §:stä poiketen sekä yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen 

määräyksen estämättä aikaisintaan 30 päivänä marraskuuta 2019 ja viimeistään 29 

päivänä helmikuuta 2020 päättyneen tilikauden tilinpäätös ja toimintakertomus on 

laadittava viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2020. 



Tämä muutos vaikuttaa siis tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimiseen ja ne on tämän 

jälkeen vielä käsiteltävä ja hyväksyttävä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa. 

t: Hannu 

Hannu Ala-Sankola 
Toimialajohtaja, seuratyön tuki 
 
SUOMEN NUORISOSEURAT 
Vernissakatu 8A, 01300 VANTAA 
GSM +358 400 842 838 
hannu.ala-sankola@nuorisoseurat.fi 
www.nuorisoseurat.fi 
www.facebook.com/nuorisoseurat 

 
***************************************************************** 
 
Tässä vielä muistutuksena osa pääsihteerin jo aikaisemmin tulleesta viestistä; 

Mistä apua koronasta johtuviin taloudellisiin haasteisiin?  

Olemme koonneet listan linkkejä, joista voi olla apua paikallisseuroille koronasta aiheutuvien 

haittojen kompensoimiseksi:  

1) Suomen Harrastajateatteriliiton tuet 

Lisätietoa löydät täältä. 

2) Mesenaatti.me – oman joukkorahoituskampanjan käynnistäminen  

Voit laatia omalle yhteisöllesi oman joukkorahoituskampanjan pienellä vaivalla. Tämä on yksi 

kanava kerätä tukea paikallisilta ihmisiltä. Lisätietoa löydät täältä. 

Tämän lisäksi tulemme hakemaan keskitetysti Opetus-ja kulttuuriministeriön koronatukea, jonka 

hakuajan pitäisi avautua huhti-toukokuun vaihteessa. Tähän hakuun tarvitsemme erityisesti tietoja 

paikallistason taloudellisista tappioista, joita kyselyssä kerätään, jotta osaamme kohdentaa myös 

mahdollisen taloudellisen tuen oikein. Kaikenlainen tieto koronan vaikutuksista on siis erittäin 

tärkeää, joten vastaathan kyselyyn! 

Suosittelemme myös seuraamaan kuntien ja alueellisten rahoittajien mahdollisia korona-

apuhakuja. Käännythän aluetoimistojemme, keskusseurojen tai liiton toimihenkilöiden puoleen 

mikäli tarvitset apua rahoitushauissa! 

Kotiseutuliiton uusi avustushaku  

Haluamme myös vinkata teille Suomen Kotiseutuliiton uudesta avustushausta. Heidän 
toteuttamansa Kotiseudulle-keräyksen apurahojen haku avataan elokuussa 2020. Kotiseudulle-
apuraha on tarkoitettu uutta luovaan ja toimintaa kehittävään kotiseututyöhön. Apurahat ovat 
suuruudeltaan 500–3000 euroa. Vuonna 2020 jaetaan noin 15 000 euron edestä apurahoja. 

Apurahoja myönnetään 

mailto:hannu.ala-sankola@nuorisoseurat.fi
http://www.nuorisoseurat.fi/
http://www.facebook.com/nuorisoseurat
https://shtl.fi/kuukauden-nosto/suomen-harrastajateatteriliiton-tukitoimet-teatteritoimintaan/
https://mesenaatti.me/


 uudenlaisen kotiseututyön toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen 
 kestävää kehitystä edistävään kotiseututyöhön ja siihen liittyvien toimintamallien 

kehittämiseen ja levittämiseen 
 asukkaiden tasavertaisuutta ja kulttuurista moninaisuutta huomioivaan kotiseututyöhön ja 

siihen liittyvien toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen 
 alueellisiin koulutus- tai kehittämistapahtumiin tai viestintäkampanjoihin edellä mainituista 

teemoista 

Etusijalla ovat toimintamallit, joita muutkin yhdistykset voivat ottaa käyttöön. Avustettavien 
kohteiden valinnassa painotetaan hankkeita, jotka vaikuttavat kotiseututyöhön myönteisesti myös 
muualla kuin pelkästään hakijayhteisössään. 

Aikataulu: Hakuaika on elokuu. Kotiseutuliiton hallitus päättää apurahojen saajista lokakuun 
lopulla. Päätökset julkistetaan marraskuussa, jonka jälkeen rahoitus on hakijan käytettävissä. 
Käyttöaikaa on seuraavan kalenterivuoden loppuun saakka. 

Apurahaa ei myönnetä hakijayhteisön perustoimintaan tai vuotuisiin tapahtumiin. Apurahaa 
voidaan myöntää suuremman hankkeen osarahoitukseksi. Apuraha voi kattaa vain todellisia 
kuluja, joista syntyy tosite. Hyväksyttyjä kuluja ovat muun muassa materiaalikulut, palkkiot, palkat 
ja ostopalvelut. 

Hakijan tulee olla rekisteröity yhteisö, jolla on takanaan vähintään yksi raportoitu toimintavuosi 
toimintakertomuksineen ja tilinpäätöksineen. 

Hakuohjeet: www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/kotiseudulle/kotiseudulle-apurahojen-hakuohjeet 

Poikkeusajan dialogit 

Minulla on ilo kertoa, että olemme lähteneet mukaan Erätauko-säätiön, Valtiovarainministeriön ja 

DialogiAkatemian käynnistämään Poikkeusajan dialogit -tempaukseen, jonka tarkoituksena on 

tarjota digitaalisia alustoja rakentaville keskusteluille, joissa pääsee myös kertomaan 

kokemuksistaan ja ennen kaikkea kuulemaan toisten ajatuksia poikkeusajasta. Voit lukea lisää 

menetelmästä osoitteessa www.eratauko.fi. Dialogin eli rakentavan vuoropuhelun tarkoituksena 

on syventää ymmärrystä ja kuulla erilaisia näkökulmia aiheeseen kuin aiheeseen. Dialogi ei pyri 

konsensukseen tai ratkaisuihin, vaan tarjoaa avoimen ja tasavertaisen tilan keskustelulle.  

Järjestämme Teams-ohjelmaa hyödyntäen neljä keskustelua, joista kaksi järjestetään yhteistyössä 

Kansalaisfoorumi SKAF:n ja heidän muiden jäsenjärjestöjensä kanssa. Haluamme myös haastaa 

kaikki paikallisseurat mukaan järjestämään dialogeja verkossa tämän poikkeusajan aikana ja 

tarjoamme siihen räätälöityä sparrausta. Ensin kannattaa tulla mukaan osallistujaksi! Keskustelut 

vetää pääsihteeri Annina Laaksonen ja SKAF:n kanssa yhdessä toteutettavissa dialogeissa toisena 

vetäjänä toimii Kansalaisfoorumin pääsihteeri Anneliina Wevelsiep.  

Dialogit pidetään:  

to 21.5. klo 17.00–18.30, aiheena ”Millaista elämä poikkeusajan Suomessa on sinulle juuri nyt?” 

(vain nuorisoseuralaisille)  

ti 26.5. klo 17.00–18.30, aiheena ”Harrastustoiminta poikkeusaikana” (yhteistyössä SKAFin kanssa) 

http://www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/kotiseudulle/kotiseudulle-apurahojen-hakuohjeet
http://www.eratauko.fi/


ti 9.6. klo 17.00–18.30, aiheena ”Vapaaehtoistoiminta poikkeusaikana” (yhteistyössä SKAFin 

kanssa) 

Voit ilmoittautua mukaan suoraan Anninalle sähköpostitse, annina.laaksonen@nuorisoseurat.fi. 

Mukaan mahtuu kerrallaan 3–15 osallistujaa. Linkki keskusteluihin lähetetään suoraan kaikille 

ilmoittautuneille.  

Järjestämme tarpeen mukaan lisää keskusteluja sekä sparraamme omien keskustelujen 

järjestämisessä.  

Aurinkoisin terveisin,  

Annina 

Annina Laaksonen 
Pääsihteeri   
Suomen Nuorisoseurat ry 
annina.laaksonen@nuorisoseurat.fi  
+358 40 726 7450  
www.nuorisoseurat.fi   
Seuraa meitä somessa @nuorisoseurat 
Nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön toimija  

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

TOIMINTAAAAAAAAA 
 
 

Luova lava -toiminta on Nuorisoseurojen esittävien taiteiden leiri- ja kerhotoimintaa, 
jossa sisältönä pääosin on musiikki, tanssi ja teatteri. Pääosassa on lasten oma 
luovuus ja improvisointi. 
 

Kesän 2020 Luova Lava -päiväleirit ovat: 
1.-5.6. (7-9 vuotiaille) sekä 
15.-18.6. (10-12 vuotiaille) 
Lahdessa Hannunsalilla. 
 
https://puoti.nuorisoseurat.fi/fi/p/ilmoittautuminen  
Ilmoittaudu päiväleirille tästä! 

mailto:annina.laaksonen@nuorisoseurat.fi
mailto:annina.laaksonen@nuorisoseurat.fi
http://www.nuorisoseurat.fi/
https://puoti.nuorisoseurat.fi/fi/p/ilmoittautuminen
https://puoti.nuorisoseurat.fi/fi/p/ilmoittautuminen


 

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

HUOM! Uusi päivämäärä 

Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus (8h/pvä) la 6.6.2020 
 

Koulutus (8 x 45 minuuttia) on tarkoitettu henkilöille, joiden järjestyksenvalvojakortin voimassaoloaika 
on menossa umpeen ja haluavat edelleen toimia järjestyksenvalvojan tehtävissä. 



Aika: lauantaina 6.6.2020 klo 9.00 – 17.00 

Paikka: Suomen Nuorisoseurat ry / Etelä-Hämeen aluetoimisto, Rautatienkatu 3, sisäpiha, Lahti 

Kouluttaja: Timo Komonen 

Kurssimaksu: Jäsenille 55€ /henkilö ja muille 85€ / henkilö. 

Ilmoittautuminen: Pe 22.5.2020 mennessä hannu.nipuli@nuorisoseurat.fi   

Tiedustelut: sähköpostitse hannu.nipuli@nuorisoseurat.fi tai puh. 050 468 6388 
 

 

JA LOPUKSI SE KAIKKEIN TÄRKEIN ASIA… 

PALJON EIKU OIKEIN PALJON ONNEA KAIKILLE ÄIDEILLE!! 

OIKEIN MUKAVAA TULEVAA ÄITIENPÄIVÄÄ! 

 

T: Hannu 
Hannu Nipuli 
toiminnanjohtaja 
Nuorisoseurat Etelä-Häme 
puh. 050-468 6388 
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