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Luminen tervehdys keskusseurasta 
 
”Lumihiutaleita hiljalleen sataa maahan 
lumivalkoiseen”. 
Kevättä kohden mennään vauhdilla. Päivät pitenevät 
ja karhukin on kääntänyt jo kylkeään.  
Lunta on tullut viime aikoina runsaanlaisesti. 
Seurantalojen kattorakenteet on syytä tarkistaa, ettei vahinkoja pääse syntymään. 
Onhan taloissamme kiinni huomattava kansallisomaisuus. 
Nuorisoseuroissa näytelmä- ja tanssiharjoitukset kuin myös muu kerhotoiminta on 
vuoden vaihteen jälkeen käynnistynyt vireästi. 
Maakuntajuhlia valmisteleva toimikunta on pitänyt vuoden ensimmäisen 
kokouksensa ja ohjelmarunko alkaa olla valmiina. 
Alkuvuosi on johtokuntien järjestäytymisen aikaa. Keskusseuran johtokunta valitsi 
kokouksessaan varapuheenjohtajaksi Raija Palsan Limingasta. Puheenjohtajaksi   
syyskokous nimesi jo aiemmin Jukka Lipsasen Limingasta. 
Johtokunnan sihteerinä jatkaa toiminnanjohtaja Timo Nevanperä ja 
kirjanpitäjänä/taloudenhoitajana Matti Kokkoniemi. 
 

Nuorisoseurojen muistilista alkuvuoteen 
 
Tässä muutamia asioita, jotka tulisi tehdä vuodenvaihteessa: 
Muuttuneet toimihenkilöt on ilmoitettava nuorisoseurarekisteriin 
(https://nuorisoseurarekisteri.fi). Jos seuralla ei ole tunnuksia rekisteriin, voi 
tunnukset tilata aluetoimistosta (tua.lasanen@nuorisoseurat.fi). 
  
Jos yhdistyksen nimenkirjoittajat muuttuvat, pitää asiasta tehdä 
muutosilmoitus yhdistysrekisteriin. Ohjeet, lomakkeet ja sähköisen 
ilmoittamisen linkit löytyvät osoitteesta http://www.prh.fi.  
  
Toimintatietojen kokoaminen ja ilmoittaminen hoidetaan myös 
nuorisoseurarekisterin kautta. Toimintailmoituslomake löytyy seuran 
perusnäyttösivun alaosasta. Toimintailmoitukset tulee jättää rekisteriin 
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15.2.2019 mennessä. 
  
Muistakaa pitää myös seuran jäsenluettelo ajan tasalla 
nuorisoseurarekisterissä. Nuorisoseuralehti toimitetaan rekisterin perusteella 
kaikkiin nuorisoseuratalouksiin ja toimintailmoituksen jäsentiedotkin tulevat 
automaattisesti jäsenluettelon perusteella yhdellä napin painaluksella, jos 
tiedot ovat rekisterissä. 
  
Kansallinen tulorekisteri otetaan Suomessa käyttöön 1.1.2019. Tulorekisteri 
koskee myös kaikkia yhdistyksiä, jotka maksavat palkkoja tai verovapaita 
kustannusten korvauksia kuten matkakorvauksia tai päivärahoja. Lue 
tarkemmin https://www.vero.fi/tulorekisteri/ 
 

 

 
PÖLLÖ TIETOVISAILU 2.2. 2019 
 
Petäjäskosken nuorisoseura isännöi vuoden 2019 maakunnallista tietovisailua. 
Kiihkeän ja jännittävän kilpailun voitti 1 pisteen erolla Matkanivan nuorisoseura. 
TULOKSET: 
1. Matkanivan nuorisoseura (kiinnitys kiertopalkintoon) 34 pistettä 
2. Petäjäskosken nuorisoseura 1 joukkue  33 pistettä 
3. Oulunsuun nuorisoseura   32 pistettä 
4. Petäjäskosken nuorisoseura 2 joukkue  30 pistettä 
5. Paavolan nuorisoseura   29 pistettä 
Kiitokset osallistuville joukkueille kaikkien aikojen tasaisimmasta ja 
jännittävimmästä tietovisasta.  
Pienenä toimintavihjeenä, visailuita voi järjestää seura jäsentenvälisenä tai 
muutaman naapuriseuran kesken. Keskusseura auttaa mielellään järjestelyissä. 
 
JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSI 22.-24.2 JA 1.-3.3.2019 
 
Kurssi järjestetään Limingan nuorisoseurantalolla. Kurssi on kestoltaan 40 tuntia ja 
antaa oikeuden toimia eri tilaisuuksien järjestyksenvalvontatehtävissä. 
Kustannuksiltaan kurssi on edullinen, vain 160€/hlö (normaalihinta 220€). 
Edellytyksenä on että seura on maksanut keskusseuran jäsenmaksun ja kurssilainen 
seuran jäsenmaksun. 
Lisätietoja kurssista Tua Lasanen 044-7208500,  tua.lasanen@nuorisoseurat.fi 
Ilmoitus löytyy myös kotisivultamme. 
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VUODEN NUORISOSEURA 
 
Haemme vuoden 2019 Pohjois-Pohjalaista nuorisoseuraa. 
Mikäli tiedät ehdokkaan, (voi olla omakin seura) niin lähetä 
perustelut nuorisoseurasta keskusseuran johtokunnalle 
10.3.2018 mennessä timo.nevanpera@nuorisoseurat.fi tai 
postitse Pohjois-Pohjanmaan Nuorisoseurojen Liitto ry, 
Kirkkokatu 22 A 1, 90100 Oulu. Kunniakirjan lisäksi palkitsemme aktiivisen seuran 
toimintatonnilla. 
Vuoden nuorisoseura titteli julkistetaan keskusseuran kevätkokouksessa.  
 
KALEVALANPÄIVÄN JUHLA 28.2. ALPUAN NUORISOSEURANTALOLLA 
 
Vuoden 2018 nuorisoseura Alpuan nuorisoseura kutsuu meitä kaikkia viettämään 
Suomalaisen kulttuurin päivän juhlaa Kalevalan päivää Alpuan uusitulle 
nuorisoseurantalolla. 
Monipuolisesta ohjelmasta vastaa paikallisten esiintyjien lisäksi maakuntamme 
parhaat voimat. 
Tarjolla on tunnetusti makoisaa kahvia maistuvine lisineen. Puffettimaksukin on 
vapaaehtoinen! 
Keskusseura järjestää juhlaan Oulusta yhteiskuljetuksen. 
Lisätietoja tua.lasanen@nuorisoseurat.fi  
 
VUOSIJUHLIA VUONNA 2019 VIETTÄVÄT NUORISOSEURAT 
 
Teatteriyhdistys Rytinä    10 vuotta 
Nuorisoseura Koparat    30 ” 
Livon nuorisoseura    70 ” 
Pyhänkosken nuorisoseura   85 ” 
Huttukylän nuorisoseura   85 ” 
Iinattijärven nuorisoseura   90 ” 
Kylmälänkylän nuorisoseura 100 ” 
Vaalan nuorisoseura  100 ” 
Yli-Iin nuorisoseura  105 ” 
Lumimetsän nuorisoseura 110 ” 
Piipsjärven nuorisoseura 110 ” 
Sanginjoen nuorisoseura 115 ” 
Kärsämäen nuorisoseura 120 ” 
Pulkkilan nuorisoseura  125 ” 
Pyhäjoen nuorisoseura  125 ” 
Oulun nuorisoseura  130 ” 
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MAAKUNTAJUHLA ELON ILOA TERVANTIELLÄ  
19.-25.08.2019 MUHOS JA UTAJÄRVI 
 
Lisätietoa juhlastamme seuraavassa tiedotteessa. 
 
 
 
Talviterveisin Kirkkokadulta Timo Nevanperä 


