
JUHANNUSTA KAIKILLE! 

 
Oikein aurinkoisen mukavaa juhannusta kaikille! 
Rentouttavaa kesää ja lomaa… 
 
Tämä vielä tiedoksenne: 
Lahden aluetoimiston työntekijät ovat lomalla seuraavasti: 
Hannu Nipuli                                        22.6.-2.8.2020 
Merja Ilmoniemi                                 8.6.-5.7. sekä 27.7.-9.8.2020 
Johanna Lindstam                               20.7.-9.8.2020 
Päivi Semeri                                         22.6.-19.7. sekä 10.-16.8.2020 
 
Aluetoimisto on täysin kiinni 27.7.-2.8.2020 lisäksi 22.6.-5.7. ajalla Johanna 
päivystää Kostyymissä eli toimistolla ei varsinaisesti ketään. 
 
Pukuvuokraamo Kostyymi ja Pilis on auki koko kesä. 
Heinäkuussa auki ti-pe klo. 12-16 
 
SEURANTALOILLE KORONASTA JOHTUVIIN TULOJEN MENETYKSIIN VALTIOLTA 3 
MILJOONAA EUROA! 
 
Tämän uutisen olettekin varmaan kuulleet eli, että valtion lisätalousarviossa on varattu 3 

miljoonaa euroa seurantaloyhteisöille koronasta johtuviin tulojen menetyksiin.  
Vielä ei ole tarkkaa tietoa, että tuleeko koko 3 miljoonan euron potti jakoon kerralla ja miten ja 
millä kriteereillä se jaetaan. Sitä OKM:ssa työstetään seuraavaksi. Seurantaloyhteisöjä on yhteensä 
12, joista me nuorisoseurayhteisönä olemme suurin. Luonnollisesti tavoitteemme on, että koko 
nuorisoseurakentän paikallisseurat saisivat tukea kokemiinsa tulojenmenetyksiin. Laitamme 
lisätietoa asiasta heti kun sitä tiedämme, samoin kuin aikataulusta haun suhteen.  
 
Voit lukea lisää täältä: https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ministerit-andersson-ja-
kosonen-lisatalousarvion-panostukset-vahvistavat-suomalaisten-osaamista-taloutta-ja-
hyvinvointia   
 

     TANSSIASIOITA JA NIIHIN LINKKEJÄ: 
  

 Pispalan Sottiisi täytti 50 vuotta - syksyllä juhlitaan 
 Saa tanssia! -pajat syksyllä  
 Mikä motivoi ohjaajana -kysely 
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 VirtuaaliKaustinen  
 Coronation polska 
 Seuralainen on nuorisoseuralaisen matkassa 

Vuoden valinnat 
 
Suomen Nuorisoseurat on julkaissut vuoden valintoja seuraavasti:  

 Vuoden Nuorisoseura   
o Vuoden Nuorisoseuraksi valittiin Nuorisoseura Karjalan Nuoret   
  
 Vuoden Nuorisoseuralainen   
o Vuoden Nuorisoseralaiseksi valittiin Heli Parikka   
  
 Vuoden Hermanni   
o Vuoden Hermanniksi valittiin Heikki Vilppala  
o Heikki on Etelä-Hämeestä ja Kuhmoisten Ns:n jäsen. 
o Onnea Heikki!!!  
  
 Vuoden Teatteriteko   
o Vuoden teatteriteo, Kortesjärven Ylikylän Nuorisoseura Liian paksu 

perhoseksi -esityksestä   
 

UUSI JÄSENPORTAALI SEURALAINEN ON VALMIS 
 

Nuorisoseurojen ja nuorisoseuralaisten käyttöön on 
valmistunut jäsenen käyttöliittymä ”Seuralainen”. 
Seuralainen ”keskustelee” jäsenhallintajärjestelmän 
Nuorisoseurarekisterin kanssa ja hakee sieltä tietoja. 
Käy kirjaamassa itsesi mukaan… 

 
Lue lisää >>. 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://nuorisoseurat.us9.list-manage.com/track/click?u=cc03f3b17961b3f4eadbfd106&id=ebc21b0565&e=2fe669ec59


 
 
 
Terv. Hannu + koko toimiston väki 
Hannu Nipuli 
toiminnanjohtaja 
Nuorisoseurat Etelä-Häme 
puh. 050-468 6388 
 

 
 


