
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kerhotoiminnan Opas  
 



Luova lava lapsille kerhotoiminta 

Nuorisoseuroissa 

Luova lava -toiminta on Nuorisoseurojen esittävien taiteiden 

leiri- ja kerhotoimintaa, jossa sisältönä on pääosin teatterin, 

tanssin ja musiikin harjoitteet. Toiminta on osallistujalähtöistä, 

jossa eri taiteenalojen kautta pyritään tukemaan lasten omaa 

luovuutta. Luova lava on matalan kynnyksen taidetoimintaa – 

osallistujilla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta taiteen 

harrastamisesta.  
 

Luova lava lapsille – kerhoissa luovaa toimintaa saa kokeilla 

turvallisessa ympäristössä ja innostavassa ohjauksessa. 

Kerhossa jokainen lapsi huomioidaan yksilönä ja hän tulee 

kuulluksi ja nähdyksi. Kerhossa lapsi saa osallistua toiminnan 

suunnitteluun ja hän pääsee kokeilemaan erilaisia asioita. 

Kerhossa lapsi saa kokemuksen olla ryhmän jäsenenä ja saa 

onnistumisen kokemuksia yhdessä toisten kanssa. Luova Lava 

kerhossa lapsi pääsee myös arvioimaan toimintaa. 

 
Luova lava lapsille – monitaidekerhoissa tutustutaan 

teatteriin, tanssiin, musiikkiin, sanataiteisiin ja kuvataiteisiin 

osallistujien oman kiinnostuksen mukaan. Ohjaaja 

suunnittelee kerhon ohjelmaa ja sisältöjä yhdessä lasten 

kanssa.  

  



Ohjaus ja toiminnan järjestäminen 

Ohjaajana toimivat koulutetut teatteri-, tanssi-, musiikki- tai 

sirkusohjaajat. Lisäksi toiminnassa voi olla apuohjaajia tarpeen 

mukaan. Kerhon ohjaamiseen on monta eri tapaa. Perinteisin lienee 

se, että kerholla on yksi nimetty ohjaaja, joka vastaa 

kerhotoiminnan suunnittelusta ja ohjaamisesta.  

Jos seuralla on useita ohjaajia he voivat toimia tiiminä ja kiertää eri 

kerhoissa, jotta monipuolinen sisältö toteutuu. Toki kerhoissa voi 

käyttää myös vierailevia ohjaajia tai alan asiantuntijoita.  

Ohjaajille on toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen paljon 

apuvälineitä ja sisältöjä nuorisoseurojen ohjaajien työkalupakissa 

https://nuorisoseurat.fi/ohjaajalle/ohjaajan-tyokalupakki/. Lisäksi 

ohjaajille on tarjolla ohjaajakoulutusta sekä perusohjaamisesta 

 ( Knoppi ) että luovien menetelmien ja osallisuuden teemoista 

unohtamatta teatteri- tanssi- ja sirkuskoulutuksia. Koulutuksista 

kannattaa kysyä lähimmästä nuorisoseurojen piiri-/aluetoimistosta 

tai käydä katsomassa tapahtumakalenterista Nuorisoseurat > 

Ajankohtaista > Tapahtumakalenteri. 

Ohjaaja vastaa kerhojen toiminnasta, tiedonkulusta sekä 

osallistujatietojen keräämisestä. Lisäksi ohjaajan tehtäviin kuuluu 

esiintymistoiminta (1/ lukukausi), ryhmän toiminnan suunnittelu 

lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, yhteydenpito koteihin ja 

nuorisoseuran edustajiin. Muut kerhotoimintaan liittyvät asiat 

sovitaan erikseen. Ohjaaja toimii ryhmissä paikallisen nuorisoseuran 

tai kerhon edustajana. Toiminnassa noudatetaan nuorisoseurojen 

kasvatusnäkemystä. 

  

https://nuorisoseurat.fi/ohjaajalle/ohjaajan-tyokalupakki/


 

 

 

 

 

  



Kerhotoiminnan käytännön järjestelyt 

Toiminnan järjestäjä:   Paikallinen nuorisoseura tai muu 
toimija, yhteyshenkilöt sovitaan 
erikseen tapauskohtaisesti.  
 

Työnantaja: Toiminnan järjestäjä, pääsääntöisesti 
paikallinen nuorisoseura 
 

Tavoite: Luova Lava -toiminnan tavoitteena 
mahdollistaa lapsille laadukasta 
harrastustoimintaa ja tarjota nuorille 
ohjaajille työmahdollisuuksia. 
Toiminta mahdollistaa myös uusien 
jäsenien hankkimisen paikallisille 
nuorisoseuroille. 

    

Nuorisoseurat järjestävät kerhotoiminnalle tilat ja auttavat 

kerhojen mahdollisen esitystoiminnan järjestämisessä. Nuori-

soseurasta nimetään yhteyshenkilö kerho-ohjaajan tueksi ja 

avuksi. Tällä varmistetaan seuran sisäinen tiedonkulku puolin 

ja toisin. 

Kerhojen kesto: 1-1,5 tuntia / kerta viikoittain, 
koulujen lomilla ei ole 
kerhotoimintaa 
 

Kohderyhmä: Alakouluikäiset lapset 
 

Ilmoittautuminen: Helpointa on käyttää 
nuorisoseurarekisterin 
toimintaryhmää tai seuran omaa 



ilmoittautumisjärjestelmää. 
 

Osallistumismaksut: Suositus: lukukausi 50 € / lapsi sekä 
seuran jäsenmaksu kerran vuodessa 

Kerhon vakuutus: Seuran olisi hyvä ottaa kerholaisille 
tapaturmavakuutus. 

Lisätietoja: Luova Lava leirin järjestäjän 
oppaassa on tietoa myös kerhoja 
ajatellen samoin kuin Luova lava 
leirien ohjaajan oppaassa. 

 

  

   

  

 

  

  

  



Hetki taiteilijana esitys 

Yhtenä Luova lava -toiminnan keskeisenä muotona on oman 

esityksen valmistaminen. Hetki taiteilijana -esityksen voi jär-

jestää oman kerhoillan päätteeksi vanhemmille tai hakeutua 

johonkin valmiiseen tapahtumaan, jos seuralla ei itsellään ole 

valmiita kevät- tai joulujuhla perinteitä. Tavoitteena on, että 

lapset itse osallistuvat esityksen suunnitteluun mahdollisim-

man paljon.  

Tavoitteena ei ole ryppyotsaisesti harjoitella valmista esitystä, 

vaan esiintymiskokemuksen mahdollistaminen, esiintymisval-

miuksien parantaminen ja lavalla luontevasti oleminen yhdes-

sä toisten kanssa. Jo muutaman minuutin mittainen esitys 

saattaa olla tarpeeksi pitkä.  

Hyviä esityspaikkoja voivat olla muun muassa: 

Syksy :  erilaiset joulumessut ja –tapahtumat, 

itsenäisyyspäivän juhlat, seuran omat 

juhlat, alueen muiden seurojen juhlat, 

yhteistyö vanhainkotien tai muiden pal-

velulaitosten kanssa 

Kevät : seuran kevätjuhlat, alueelliset kevätta-

pahtumat, yhteistyö vanhainkotien tai 

muiden palvelulaitosten kanssa, yhteis-

työ kauppakeskuksen tai kauppojen 

kanssa 

 



Markkinointi: 

 Esitteet ja julisteet julkisille paikoille kuten kirjasto, leikki-

puisto, koulu, kaupan ilmoitustaulu, seurantalon ilmoitus-

taulu sekä sisällä että ulkona. Muokattava kerhoesitepohja 

löytyy Nuorisoseurojen ohjaajan työkalupakista  

https://nuorisoseurat.fi/ohjaajalle/ohjaajan-tyokalupakki/ 

 Näytetunnit kerholaisille koululla esimerkiksi luova lava -

peliä pelaamalla 

 Koulutukset ohjaajille, opettajille, nuorisotyöntekijöille 

 Paikallinen oma markkinointi jäsenille sekä alueen asuk-

kaille sähköposti, facebook, tiedotteet 

 Koulun ja kodin yhteydenpitovälineet (esimerkiksi Wilma 

tai Helmi) 

Rahoitus: 

Kulut:  

 Ohjaajan palkka / palk-

kio sivukuluineen 

 Kerhon tarvikkeet  

 Vakuutus 

 Tilavuokrat 

 

 

 

Tulot: 

 Osallistumismaksut 

 AVI-kerhoraha, haetaan 

aina joulukuussa seu-

raavana syksynä alka-

vaan toimintaan 

 Kunnan avustukset 

 Pankkien yms. avustuk-

set 

 Muut avustukset ja 

lahjoitukset 



Kerhotoiminnan vuosikello 

Loka-marraskuu 

 Kirjaa seuran toimintasuunnitelmaan suunnitteilla olevat kerhot 

Joulukuu 

 Hae AVI-kerhoavustus seuraavaa syksyä ja kevättä varten 

Maaliskuu 

 Jos ohjaajaa ei ole tiedossa, aloita etsintä. Kysy naapureita, 

lasten vanhempia, laita lehti-ilmoitus, ilmoita alueen facebook-

ryhmässä, kysy yläkouluikäisiltä nuorilta kiinnostaisiko ohjaus 

jne. 

 Johtokunnan päätös kerhotoiminnasta ja siihen liittyvästä 

rahaliikenteestä 

Huhtikuu 

 Sovi ohjaajan kanssa seuravana syksynä käynnistettävästä 

kerhosta, sopikaa palkka yms. asiat selkeästi 

 Etsi sopivat tilat kerhotoiminnalle 

Toukokuu 

 Tee harrastuskalenteri seuralle 

 Päivitä syksyn tiedot seuran internet-sivuille 

 Avaa ilmoittautumislinkki syksyn kerhoihin 

 Mainosta syksyllä alkavia kerhoja kevätjuhlassa tms. 

Elokuu 

 Ohjaajapalaveri, jossa sovitaan käytännön järjestelyt ja 

kerrotaan seuran toiminnasta. Mitä odotuksia seuralla on 

ohjaajalle sekä ryhmälle tulevan kauden aikana esimerkiksi 

esiintymiset ja juhlat, talkoot ja muut yhteiset tapahtumat 



 Tee kerhomainos ja jaa sitä ilmoitustauluille ja sosiaaliseen 

mediaan 

 Seuraa ilmoittautumistilannetta 

 Näytetunnit koululla, mikäli ohjaajalle sopii 

Syyskuu 

 Kerhotoiminta alkaa 

 Kerholaisille tervetuloa nuorisoseuratoimintaa yleisesittely ja 

kerho-toiminnan esittely 

 

Lokakuu 

 Laskuta kerholaiset 

 Pidä vanhempainilta tai avoin kerhoilta, muista kertoa tärkeät 

päivämäärät (joulujuhla tai muu esitys) 

 Ohjaajapalaveri tarvittaessa 

Marraskuu 

 Suunnittele seuraavan vuoden kerhotoiminta 

toimintasuunnitelmaan 

Joulukuu 

 Kerhon Hetki taiteilijana -esitys 

 Ohjaajan kiittäminen syyskaudesta 

 Lasten ja lasten vanhempien palautteen kerääminen kuluneesta 

kerhokaudesta 

 Kevään toiminnasta infokirje 

 Avi-avustus seuraavan vuoden toimintaa varten 

Tammikuu 

 Ohjaajapalaveri kevään odotuksista 

 Kerhot käynnistyvät 

 Seuratiedote vanhemmille sekä kerholaisille 



Helmikuu 

 Laskuta jäsenmaksu ja kerhomaksu 

 Kaverille kans -kerta ystävänpäiväviikolla ( avoimet ovet 

kerhossa )  

Maaliskuu 

 Ohjaajapalaveri tarvittaessa 

 Vanhempainilta kevään tapahtumista 

Huhtikuu 

 Sovi ohjaajan kanssa seuraavasta vuodesta 

Toukokuu 

 Kevään hetki taiteilijana esitys 

 Lapsille osallistumisdiplomit kerhosta 

 Lasten ja lasten vanhempien palautteen kerääminen kuluneesta 

kerhokaudesta 

 Ohjaajan kiittäminen ja arviointi menneestä kaudesta 

 Ohjaajalle työtodistus toimintavuodesta 

 

 

 

Lisätietoja: www.luovalavalapsille.fi 
 
 
 
 
 
 

http://www.luovalavalapsille.fi/


 
 


