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TOIMISTON KUULUMISIA 



 

Toimintatiedot 2016 viimeistä nyt! 

 

Ajantasaiset toimintatiedot ovat todella tärkeät, jotta voimme kertoa oman toimintamme 

volyymeistä! Teethän toimintatietoilmoituksen mahdollisimman pian nuorisoseurarekisteriin. 

Tärkeintä on saada jäsenmäärät ja toimintaan osallistuvien määrät koottua, jos varsinaista 

ryhmätoimintaa seuralla ei ole. Tarvittaessa tiedot ilmoittaa myös sähköpostilla 

osoitteeseen uusimaa@nuorisoseurat.fi 

Toimintailmoitus tehdään nuorisoseurarekisterissä seuran (organisaation) perustietosivun 

alaosassa olevan ”Toimintailmoitukset” -kohdan ”Lisää toimintailmoitus” -linkin kautta. 

Jäsentiedot voi hakea automaattisesti ”Hae jäsenten lukumäärä rekisteristä” -painikkeen 

kautta, jos jäsenet on merkitty rekisteriin ja päivitetty ajan tasalle. Toimikunnat ja toimitilat 

(seurantalo tms.) haetaan toimintailmoitukseen seuran ohjaustiedoissa (perustietosivun 

välilehti) olevista tiedoista. 

Kun toimintailmoitus on täytetty, se lähetetään ”Siirrä>>” -painikkeella eteenpäin. ”Tallenna” -

painiketta käytetään, jos lomakkeen täyttäminen jää kesken ja sitä jatketaan myöhemmin. 

Tallennetun toimintailmoituksen täyttämistä jatketaan painamalla vuosiluvun 2016 oikealla 

puolella olevaa kynäpainiketta. Toimintailmoituksen raportista voi nyt siirtää tiedot suoraan 

word-ohjelmaan esimerkiksi toimintakertomuksen pohjaksi tai liitteeksi. 

 

Seuran yhteystiedot rekisteriin 

 

Vuoden vaihtuessa myös luottamushenkilöt ovat voineet vaihtua seuroissa. Jotta postit 

kulkevat oikeaan osoitteeseen, niin käythän muuttamassa nuorisoseurarekisteriin oikeat 

luottamushenkilöt ja yhteystiedot. Rekisterin tietojen mukaan lähetetään myös 

nuorisoseuralehti kaikille jäsenille, joten ajantasaiset rekisteritiedot takaavat myös lehden 

kulun jäsenille. 

 

TAPAHTUMIA 

Kasvufoorumi ja kevätkokoukset 25.3. 

 

Tule mukaan kehittämään entistä parempaa nuorisoseurajärjestöä! 

Nuorisoseuratoimintaa pohtiva kasvufoorumi järjestetään lauantaina 25.3. yhdessä 

kevätkokouksen kanssa Hyvinkäällä Kytäjä Golfissa (Kytäjäntie 1265, 05720 Hyvinkää). Foorumi 

alkaa lounaalla klo: 11.30 ja varsinaiset kokoukset alkavat foorumin päättyessä klo: 15. 

VAROITUS:  Tilaisuus saattaa vaikuttaa tulevaisuudessa positiivisesti nuorisoseurasi 

jäsenmäärän kasvuun.  



 

Ilmoittautuminen http://nuorisoseurat-

arkisto.frodo.kehatieto.fi/uutiset_ja_tapahtumat/tapahtumakalenteri/uudenmaan-

nuorisoseurafoorumi 

Lisätiedot: iija.filen@nuorisoseurat.fi 

Alueellinen tanssiralli 8.4.2017 

Kutsumme kaikkia Etelä-Hämeen ja Uudenmaan tanssiryhmiä yhteiseen tanssikatselmukseen 

eli TANSSIRALLIIN Orimattilaan Myllylän koululle (Seulakuja 10, 16301 Orimattila).  

Osallistumismaksu on 100€/ryhmä. Kultahippu – sarjan osallistumismaksu on 50€/ryhmä 

Ilmoittautuminen alkaa helmikuun alusta ja päättyy PE 10.3.2017. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen täältä: 

http://etelahame.nuorisoseurat.fi/toiminta/tapahtumat/tanssiralli/ 

Lisätietoja antaa Hannu Nipuli puh. 050 468 6388. 

Ohjaajien olohuone 22.4.2017 

Tervetuloa Stadin Nuorisoseurojen Ohjaajien olohuoneeseen 22.4.2017 klo 10-16 Helsinkiin 

Tapanilan Erän tiloihin, Erätie 3. Ohjaajien olohuoneessa tutustutaan, rentoudutaan, 

virkistytään ja saadaan uusia virikkeitä ohjaustyöhön. Helsingissä sijaitseva Tapanilan erän 

liikuntakeskus tarjoaa puitteet ohjaajien omalle päivälle innostuksen, yhteisen tekemisen ja 

liikkumisen muodossa. Aamupäivällä työskentelemme Tapanilan erän nuorisotalon tiloissa. 

Tutustumme temperamentteihin ja innostamiseen. Iltapäivällä pääsemme tutustumaan 

jousiammuntaan, puhallusputkiin ja Taijihin. Päälle tarvitset rentoon liikkumiseen sopivat 

varusteet. Päivä on maksuton ohjaajille ja tarjolla on lounas ja kahvit. 

Mukaan mahtuu 20 ensimmäisenä ilmoittautunutta. 

Ilmoittautuminen perjantaihin 7.4. mennessä http://nuorisoseurat-

arkisto.frodo.kehatieto.fi/uutiset_ja_tapahtumat/tapahtumakalenteri/ohjaajien-olohuone-7 

Lisätiedot: Pirita Laiho, 040-558 7870, pirita.laiho@nuorisoseurat.fi 

Voltti 8.-11.6.2017 

 

Voltti-lastenkulttuuritapahtuma tuo tanssin, teatterin ja sirkuksen Lappeenrantaan 8.-

11.6.2017! Ilmoittautuminen on alkanut ja jatkuu 31.3.2017 asti. Työpajoihin ilmoittaudutaan 

huhtikuussa. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: http://voltti2017.fi/ 
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Ohjaajien ja luottamushenkilöiden syysmatka Berliiniin 13.-15.10.2017 

 

Tervetuloa Uudenmaan ja Etelä-Hämeen ohjaajien ja luottamushenkilöiden yhteiselle 

syysmatkalle Berliiniin. Matkaan lähdetään perjantaina 13.10.2017 klo: 7.00 ja takaisin tullaan 

sunnuntaina 15.10. klo: 19.10. Yövymme keskeisellä paikalla Berliiniin keskustassa. Matkan 

hinta on 370€/hlö (yhden hengen huoneen lisämaksu 75€). Paikkoja on 30:lle nopeimmalle! 

Matkan hintaan sisältyy lennot Helsinki – Berliini – Helsinki, majoitus hotellissa kahden hengen 

huoneessa aamiaisella/ 2yötä, kuljetus lentokentältä hotelliin ja samalla kaupunkikierros 2 

tuntia englanninkielisen oppaan johdolla, kuljetus hotellilta lentokentälle sekä hyvä 

nuorisoseurahenki- ja porukka! 

Lisää infoa ja ilmoittautumiset 31.5.2017 mennessä https://etelahame.nuorisoseurat.fi/lahde-

nuorisoseurojen-ohjaajien-luottamushenkiloiden-syysmatkalle-berliiniin-13-10-15-10-2017/ 

Lisätiedot: Pirita Laiho, 040-558 7870, pirita.laiho@nuorisoseurat.fi tai 

Hannu Nipuli 050-468 6388, hannu.nipuli@nuorisoseurat.fi 

 

 

KURSSEJA  

Tervetuloa nuorisoseuraan -kurssi 1.3.2017 

 

Keskiviikkona 1.3.2017 klo: 10-13 Tikkurilassa, Vernissakatu 8A, 01300 Vantaa 

Kurssi on tarkoitettu kaikille nuorisoseuratoimijoille. Kurssilla kädään läpi tiiviisti nuorisoseurajärjestö, 

yhdistyshallinnon perusteet, kokouskäytännöt ja yhdistyksen talous. Kurssi on nuorisoseurojen jäsenille 

ilmainen ja siihen sisältyy aamukahvi.  

Ilmoittautuminen 27.2.2017 mennessä http://nuorisoseurat-

arkisto.frodo.kehatieto.fi/uutiset_ja_tapahtumat/tapahtumakalenteri/tervetuloa-nuorisoseuraan 

Mikäli ajankohta ei sovi, voidaan kurssi järjestää alueellanne yhdessä sovittuna ajankohtana. Ole 

yhteydessä ja sovitaan sopiva ajankohta teidän alueen kurssille! uusimaa@nuorisoseurat.fi 

 

Vauhtisirkusvirikekurssi (6.-8.v.ohjaajille) 11.3.2017 

 

Munkkivuoren nuorisotalolla järjestetään la 11.3.2017 klo 10-16 sirkusvirikekoulutus noin 6-8 vuotiaiden 

lasten kanssa työskenteleville aikuisille. Koulutus sopii mm.varhaiskasvatuksessa, kerho-ohjaajana, 

liikuntaleikkikoulussa tai vaikka opettajana työskenteleville, jotka ovat kiinnostuneita tuomaan sirkusta 
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osaksi toimintaa. Koulutuksessa keskustelemme erilaisista liikkumisympäristöistä ja harjoittelemme 

erilaisia sirkustekniikoita. Aiheina ovat akrobatia ja sen soveltaminen, sirkusvälineet joita on helposti 

kaikkien saatavilla (esim. huivit ja pallot) ja sirkusvälineet joita voi erikseen hankkia. Tarvitset mukaan 

liikkumiseen sopivat vaatteet ja valmiutta osallistua harjoituksiin. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa 

kokemusta sirkuksesta. Kouluttajana toimii sirkusohjaaja ja sosiaalisen sirkuksen ohjaaja Taija Kummelus-

Eskelinen Ilmoittautumiset 26.2. mennessä http://nuorisoseurat-

arkisto.frodo.kehatieto.fi/uutiset_ja_tapahtumat/tapahtumakalenteri/vauhtisirkusvirikekurssi-6-8-

vuotiaiden-ohjaajille 

Mukaan mahtuu maksimissaan 15 osallistujaa. Kurssimaksu 70 sisältäen opetuksen ja lounaan. 

Vauvasirkus jatkokurssi ohjaajille 26.3.2017 

 

Munkkivuoren nuorisotalolla järjestetään sunnuntaina 26.3. klo 12-18 täydennyskoulutus 

vauvasirkusvirikekurssin käyneille ohjaajille. Koulutuksessa syvennetään tietoa ja taitoja vauvasirkuksen 

menetelmistä ja harjoitteista 4kk-2,5v kanssa työskenneltäessä, mutta suurin osa harjoituksista soveltuu 

myös esim. 3-5-vuotiaille.  

Vauvasirkus on vauvan ja vanhemman/vanhempien yhteinen harrastus, jossa temppuilun, tasapainoilun ja 

pariakrobatian keinoin annetaan hauskasti ja helposti vauvalle aistivirikkeitä ja vahvistetaan lapsi-

vanhempi-suhdetta. Koulutuksessa tutustutaan välineisiin ja opetellaan otteita ja liikkeitä nuken avulla. 

Ota siis vauvanukke ja rennot vaatteet mukaasi! Kouluttajana toimii sirkusopettaja ja vauvasirkuksen 

vetäjä Katja Timlin. 

Ilmoittautumiset 12.3. mennessä http://nuorisoseurat-

arkisto.frodo.kehatieto.fi/uutiset_ja_tapahtumat/tapahtumakalenteri/vauvasirkus-jatkokurssi-ohjaajille-1 

Mukaan mahtuu maksimissaan 15 osallistujaa. Kurssimaksu 90 euroa sisältäen opetuksen ja kahvit. 

Lisätietoa Pirita Laiho, pirita.laiho@nuorisoseurat.fi, 040-5587870 

 

TIEDOKSI 

Vuoden 2017 uusmaalainen nuorisoseura 

 

Vuoden nuorisoseurassa järjestetään toimintaa kaiken ikäisille ja siellä on hyvä tekemisen 

meininki. Nuorisoseuratoimintaa ei pidetä vakan alla, vaan siitä puhutaan ylpeydellä ja rinta 

rottingilla.  

Tee ehdotus vuoden nuorisoseuraksi 17.3. mennessä sähköpostilla osoitteeseen 

uusimaa@nuorisoseurat.fi. Kerro omien yhteystietojesi lisäksi esittämäsi seura ja lyhyet 

perusteet valinnalle. Myös omaa seuraa saa rohkeasti esittää! 

Vuoden nuorisoseuran valitsevat kevätkokouksen edustajat 25.3. 
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Vuoden 2017 uusmaalainen nuorisoseuralainen 

 

Onko teidän seurassanne ohjaaja, talkoolainen tai johtokunnan jäsen, joka voisi olla vuoden 

nuorisoseuralainen? Vuoden nuorisoseuralainen on iloinen ja avulias sekä ajattelee suurella 

nuorisoseurasydämellä. Tunnetko teidän seurastanne jonkun? Tee ehdotus 17.3. mennessä 

sähköpostilla osoitteeseen uusimaa@nuorisoseurat.fi 

Vuoden nuorisoseuralaisen valitsevat kevätkokouksen edustajat 25.3. 

MATERIAALEJA  

Luova lava oppaat ovat ilmestyneet 

Luova lava -toiminnasta on valmistunut oppaat ohjaajalle, järjestäjälle sekä opas luova lava -

kerhotoimintaan. Käy kurkkaamassa ja ole yhteydessä, mikäli luova lava -päiväleiri olisi toimiva 

konsepti myös teidän alueella ensi kesänä! 

Käy lukemassa oppaat täältä: http://nuorisoseurat.fi/toiminta/luova-lava/ 

 

 

HAUSKAA TALVEA! 

 

Puheenjohtaja Heikki Peisa (040) 5343 362 heikki@ppns.net 

Toiminnanjohtaja Iija Filen (045) 6336 944 iija.filen@nuorisoseurat.fi 

Toiminnanohjaaja Pirita Laiho (040) 5587 870 pirita.laiho@nuorisoseurat.fi 

Media-assistentti Matleena Kaisto (044) 2731 436 matleena.kaisto@nuorisoseurat.fi 

Koulutussuunnittelija (SKAF) Eija Majoinen (040) 7389884 eija.majoinen@kansalaisfoorumi.fi 

 

Johtava nuoriso-ohjaaja Jouni Uhlgren (044) 720 3149 jouni.uhlgren@nuorisoseurat.fi 

Nuoriso-ohjaaja Miia Aapajärvi  (045) 258 6852 miia.aapajarvi@nuorisoseurat.fi 

Nuoriso-ohjaaja Timi Noro (045) 258 6852 timi.noro@nuorisoseurat.fi 

Iltapäiväkerho-ohjaaja Kaija-Liisa Seppälä (045) 258 6852 kaija-liisa.seppala@nuorisoseurat.fi 

Iltapäiväkerho-ohjaaja Sanna Väätäinen (045) 258 6852 sanna.väätäinen@nuorisoseurat.fi 

 

www.uudenmaannuorisoseurat.fi 
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Liiton tiedotteet 

Liittojärjestö julkaisee harrastusalakohtaisia tiedotteita kerran kuukaudessa. Kaikki tiedotteet 

löytyvät liiton nettisivuilta www.nuorisoseurat.fi. Jos haluat liittyä jonkin tiedotteen 

postituslistalle, niin ilmoita sähköpostiosoitteesi: 

tanssitiedote: riia.niemela@nuorisoseurat.fi 

teatteritiedote: pasi.saarinen@nuorisoseurat.fi 


