
HERKKUMEILI 27.10.2020 
LOKAKUUN LOPPUA MENNÄÄN… 
KURSSEILLE MAHTUU MUKAAN! 
OIKEIN MUKAVAA PIAN ALKAVAA MARRASKUUTA KAIKILLE! 
PYSYTÄÄN TERVEINÄ! 
 
**************************************************************************** 

XVII HOLLO JA MARTTA -FESTIVAALI JÄRJESTETÄÄN 
NUORISOSEURANTALO KUKOSSA    
 
Hymyilevän pelimannin nuottikirja julkaistaan  
 
Pelimanni Ossi Niinimäki oli Hollolan Nuorisoseuran jäsen yli 30 vuotta. Edesmenneelle 
pelimannille järjestetään festivaalin yhteydessä muistokonsertti.   
-Hymyilevän pelimannin nuottikirjaan on koottu Niinimäen laajasta kansanmusiikkituotannosta 
102 kappaletta. Muistokonsertissa julkistetaan muusikko Hannu Kellan kokoama nuottikirja. 
 
Hollo ja Martta –festivaalilla esiintyy myös Tsuumi Sound System.  
 
Lisätietoja:  
Aimo Hentinen  
Festivaalipäällikkö  
0405589755  
Aimo.hentinen@phnet.fi  
 

OHJELMA 
 
keskiviikkona 28.10.2020 klo 18.00 
TANSSITALO SPECIAL ELÄVÄN MUSIIKIN KERA 
Hollolan Nuorisoseurantalo Kukko, Vanha Tampereentie 124, Hollola 
Opetus; Fox, Tango, Valssi ja Jenkka 
Opettajana tanssinopettaja Seppo Hakala, parinaan Seija Helenius 
Liput 10 € 
Säestys Teemu Harjukari 
 
keskiviikkona 28.10.2020 klo 18.00 
KANSANTANSSIN JA -MUSIIKIN ILTA 
Hämeenkosken Seurala, Asikkalantie 1, Hämeenkoski  
Liput 18 € / 10 € opiskelijat ja lapset alle 16 v. 
Sisältää väliaikatarjoiluna syyssadon kevyen juhlaillallisen 
Esiintyy: 
Lindat ja Leevit 
Purpuri ryhmä, säestys Heli Hakokivi 
Trio Pilvi ja Esko Järvelä, Hannu Kella 
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Juontaa: Kyösti Toivonen 
 
torstaina 29.10.2020 klo 18.00 
HYMYILEVÄN PELIMANNIN NUOTTIKIRJAN JULKISTAMISKONSERTTI 
OSSI NIINIMÄEN MUISTOKONSERTTI 
Hollolan Nuorisoseurantalo Kukko, Hollola  
Liput 16,00 € 
Lipun hintaan sisältyy väliaikatarjoilu 
Esiintyy: 
Avokatrilli – Hollolan Ns 
Trio Pilvi ja Esko Järvelä, Hannu Kella 
Minka Kella 
Juontaa Hannu Kella 
 
perjantaina 30.10.2020 klo 14.00  
KANSANTANSSI- JA -MUSIIKKIKONSERTTI 
Hollolan kirjasto, Nuottikuja 2, Hollola – Vapaa pääsy! 
Esiintyy: 
Samut ja Saarat 
LauluHaitari – Sari Sakki & Juha Saarinen 
 
perjantaina 30.10.2020 klo 20.00 
TSUUMI SOUND SYSTEM -KANSANMUSIIKKIKONSERTTI 
Hollolan Nuorisoseurantalo Kukko, Vanha Tampereentie 124, Hollola 
Liput 20€ / 15€ opiskelijat 
 
Tiedustelut ja lipunmyynti: Hollolan Nuorisoseura ry 
040-5589755 tai 050-5415572 (ma-pe 8-16) www.hollojamartta.fi 
 
Huomio! S-etukortilla 3 euron alennus pääkonsertin lipunhinnasta! 

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

TULEVIA KURSSEJA, KERRO ETEENPÄIN… 

Kertauskoulutukseen NYT KAIKKI JOIDEN KORTTI ON MENOSSA 
VANHAKSI!  

Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus (8h/pvä) 
7.11.2020 
Koulutus (8 x 45 minuuttia) on tarkoitettu henkilöille, joiden järjestyksenvalvojakortin voimassaoloaika on 
menossa umpeen* ja haluavat edelleen toimia järjestyksenvalvojan tehtävissä. 

Aika:   lauantaina 7.11.2020 klo 9.00 – 17.00 
Paikka:   Suomen Nuorisoseurat ry / Etelä-Hämeen aluetoimisto, Rautatienkatu 3, 

sisäpiha, Lahti 

http://www.hollojamartta.fi/


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. 

Kouluttaja on luvannut lainata kurssin ajaksi kurssilaisille aineiston.  
Voit myös ostaa aineiston kurssipaikalla, mutta tee aineistotilaus ilmoittautumisen yhteydessä. 

Kurssimaksu:  Jäsenille 55€ /henkilö ja muille 85€ / henkilö. 
Ilmoittautuminen: Pe 30.10.2020 mennessä hannu.nipuli@nuorisoseurat.fi   

Ilmoittautumisen yhteydessä kerro laskutusosoite ja nuorisoseurasi 
(mikäli olet jäsen). 

 
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. 

Koulutuksen järjestäjät: Suomen Nuorisoseurat ry Etelä-Hämeen aluetoimisto / 
Opintokeskus Kansalaisfoorumi 

 

************************************************************************** 
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Ensiaputaidot ovat todella tärkeitä, joten nyt 
kurssille!  

ENSIAPUKURSSI, Lahti 
7. – 8.11.2020 

Ensiavun peruskurssi antaa nimensä mukaisesti perustiedot ja taidot auttaa hätätilanteessa sekä 
tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa.   
Kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin sisällön mukaisissa aiheissa: 

 Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa  
 Hätäensiavun perusteet  

o Tajuttomalle annettava ensiapu 
o Peruselvytys 
o Vierasesine hengitysteissä 
o Verenkierron häiriötila (sokki) 

 Haavat 
 Tavallisimmat sairauskohtaukset 
 Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat                                                    
 Nivelvammat ja murtumat 
 Myrkytykset 

Kurssipaikka:       
Suomen Nuorisoseurat ry. 
Etelä-Hämeen aluetoimisto 
Rautatienkatu 3, sisäpiha, 2.kerros, 15100 Lahti 
 

Kouluttaja: Erikoissairaanhoitaja Marja Nipuli  
Aikataulu: Koulutuksen kesto on 16 h. Opetusta: lauantaina klo 10 -17 ja sunnuntaina klo 10 - 16. 
Hinta: Jäsenille 70€ / henkilö, muille 100€ /henkilö (Kurssista saa todistuksen) 

Ilmoittautuminen: 30.10.2020 mennessä. 

Tiedustelut ja ilmoittautuminen kurssille: 
Hannu Nipuli, hannu.nipuli@nuorisoseurat.fi   p. 050-468 6388 

Ilmoittautumisen yhteydessä kerro laskutusosoite ja nuorisoseurasi (mikäli olet jäsen). 

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. 

Suomen Nuorisoseurat ry Etelä-Hämeen aluetoimisto/ Opintokeskus Kansalaisfoorumi 
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************************************************************************** 

KNOPPI 
 tekemisen riemua ohjaajaksi haluavalle 
 
14–15.11.20 Lahti? (huomioidaan korona tilanne) Helsinki 
30–31.1.21 Lahti  
10–11.4.21 Helsinki 
 

KNoppi on nuorisoseurajärjestön ohjaajien peruskoulutus, joka antaa  
valmiudet lasten ja nuorten kerhojen ja ryhmien ohjaamiseen nuoriso- 
seuroissa. KNoppi -koulutus ei tähtää tietyn harrastusalan taitoihin, vaan  
sen tehtävänä on antaa perusvalmiudet ohjaajana toimimiseen.  
 
Koulutus koostuu neljästä osasta: Ohjaajana toimiminen, ohjaaja kasvattaja,  
ohjaajana nuorisoseurassa ja ohjaajana kehittyminen sekä sisältää  
ohjausharjoittelun omassa seurassa.  
 
Kouluttajina toimivat Pirita Laiho ja Johanna Lindstam  
 
Koulutuksen hinta on 150 euroa, sisältäen kaikki kolme viikonloppua,  
ruokailut, majoituksen ja materiaalit.  
 
Ilmoittautuminen 4.11. mennessä  
uusimaa.nuorisoseurat.fi  
Lisätiedot pirita.laiho@nuorisoseurat.fi 

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

Erityislapsi vai erityinen lapsi? 
 

– työkalut haastavasti toimivien  

lasten kanssa työskentelyyn 
 

 Järjestämme torstaina 29.10. klo 17 alkaen  
webinaarin nuorisoseurojen ohjaajille.  
 
Webinaari antaa tietoa ja tarjoaa käytännön työkaluja erilaisten  
lasten kanssa toimimiseen. Illan aikana käydään läpi myös ohjaajien  
omia kysymyksiä tai tilanteita. Webinaari on tarkoitettu kaikille  
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nuorisoseurojen ohjaajille ja se on maksuton.  
Webinaari toteutetaan Teams -sovelluksen kautta.  
 
Ilmoittaudu webinaariin osoitteessa: 
nuorisoseurarekisteri.fi/Tapahtumat/ tapahtumatiedot.aspx?id=3819  
 
Lähetämme osallistujille erillinen viestin, josta löytyy osallistumislinkki 
 

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

    Etelä-Suomen nuorisoseurojen  

  KOULUTUS- JA TAPAHTUMAKALENTERI 2020 

 
LOKAKUU     

23.-31. Hollo ja Martta festivaali  Hollola/Lahti 

MARRASKUU   

 NS-lehden aineisto   

7.-8. EA kurssi Lahti 

7. Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus (8h) Lahti 

14.-15. Knoppi I Lahti? Helsinki 

 Valtakunnallinen lastenviikko  

21.-22. Järjestön syysvaltuusto / Teams  Seinäjoki 

JOULUKUU   

 NS-lehti 4/2020 ilmestyy  

 

 

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

 

 


