Luova lava lapsille-leirit
Järjestäjän opas
Suomen Nuorisoseurat ry
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Nuorisoseuratoiminta
Nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön toimija. Nuorisoseuratoiminta on
ennen kaikkea iloa, elämyksiä ja onnistumisia. Nuorisoseuroissa harrastustoiminnan tavoitteena on edistää
lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua sekä aktiivista kansalaisuutta. Nuorisoseuratoiminnassa kasvaa
osallistuvaksi, avoimeksi ja yhteistyökykyiseksi ihmiseksi.
Kulttuurinen lapsi- ja nuorisotyö on harrastustoimintaa, joka antaa osallistujille uusia taitoja ja positiivisia
kokemuksia. Se kasvattaa ja kehittää. Se korostaa onnistumisen ja hyväksytyksi tulemisen tunnetta ja sille on
vierasta päihittämisen tai kilpailemisen ilmapiiri. Nuorisoseuratoiminnan arvot ovat osallisuus, yhteisöllisyys
ja yhdenvertaisuus.
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Luova lava lapsille -päiväleirit

Luova lava -leirit on suunnattu alakouluikäisille lapsille ja niiden tarkoituksena on luoda vaihtoehtoista ja
luovaa kesätoimintaa. Luova lava lapsille -leireillä tutustutaan monipuolisesti eri taiteen aloihin unohtamatta
perinteisiä leiritouhuja.
Leirien idea on saanut alkunsa vuonna 2013, kun kaksi nuorta alkoi omatoimisesti järjestämään Jyväskylän
teatteriyhdistys Kulissin tiloissa kulttuurileirejä. Kesällä 2014 leirejä järjestettiin ympäri
Jyväskylää noin kymmenkunta ja 2015 leiritoiminta laajeni ympäri Suomea aina Helsingistä Rovaniemelle ja
Kuopiosta Seinäjoelle. Viime kesänä leirejä järjestettiin yhteensä kolmekymmentäviisi kappaletta ja niihin
osallistui yli neljäsataa lasta ja noin neljäkymmentä ohjaajaa.
Taustajärjestäjänä leireillä toimii Suomen Nuorisoseurat. Varsinaisia leirejä järjestää sekä keskusseurat ja
aluetoimistot että yksittäiset nuorisoseurat.
Ohjaajiksi leireille pyritään palkkaamaan alle kolmekymmentävuotiaita kulttuurialan opiskelijoita tai nuoria
ammattilaisia.
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Hetki taiteilijana-esitykset

Luova lava lapsille -leireihin kuuluu, että lapset tulevat nähdyksi ja kuuluksi. Tämä otetaan huomioon leirien
suunnittelussa ja toteutuksessa alusta loppuun.
Leirit huipentuvat Hetki taiteilijana –esityksiin. Hetki taiteilijana –esitykset tuovat leirin aikana tehdyn
toiminnan näkyväksi. Esitys rakennetaan leirin aikana. Tärkeintä esityksessä ei ole taiteellinen laatu tai
loppuun asti hiominen. Tärkeintä on antaa lapsille mahdollisuus näyttää osaamistaan ja saada onnistumisen
elämyksiä.
Hetki taiteilijana –esitykset on hyvä saada näkyvään paikkaan. Jyväskylässä, jossa toiminta on aloitettu, on
esitykset viety kaupunkifestivaali Jyväskylän Kesän yhteyteen. Jos paikkakunnalla ei samaan aikaan ole
mitään valmista tapahtumaa, kannattaa esitys viedä vaikka torille, jotta mahdollisimman moni pääsee
osalliseksi lasten esiintymisriemusta.
Hetki taiteilijana –esityksen voi valmistaa millä vain hyväksi katsotulla metodilla. Se voi olla kollaasimainen
otos leirin harjoitteista tai sille voi kirjoittaa tarinan. Tärkeää esityksen suunnittelussa on, että esitys ei ole
leirin tärkein asia, sitä ei siis kannata pusertaa hampaat irvessä. Suomen nuorisoseuroilta saa tarvittaessa
malleja, joiden kautta esityksen voi rakentaa.
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Leirien ohjaajat

Luova lava lapsille -leireille pyritään palkkaamaan ohjaajiksi nuoria kulttuurialan opiskelijoita tai
ammattilaisia. Tällä varmistetaan ohjauksen laatu ja samalla on tarkoitus luoda nuorille kesätyöpaikkoja.
Ohjaajien määrä ja ohjaajien palkkio määräytyy leiriläisten määrän ja mahdollisten tukien mukaan.
Ohjaajille pyritään maksamaan kohtuullinen korvaus tehdystä työstä. Jos leirejä on useampia tai yhdellä
leirillä on mukana paljon lapsia, on hyvä keino käyttää vastuuohjaaja ja apuohjaaja-nimikkeitä.
Vastuuohjaaja on nimensä mukaan vastuussa koko leiristä, sen suunnittelusta, toteutuksesta ja Hetki
taiteilijana esityksestä. Apuohjaajien vastuu pienempi, mutta leirin onnistumisen kannalta myös hyvin
oleellinen.
Leirien järjestäjä, yksittäinen nuorisoseura tai aluetoimisto/keskusseura tekee ohjaajien kanssa kirjallisen
työsopimuksen. Työsopimusmalleja saa tarvittaessa Suomen Nuorisoseuroilta.
Ohjaajat ovat vastuussa leiriläisten turvallisuudesta koko leirin ajan. Turvallisuus on aina etusijalla kaikissa
leiriohjelmissa, joten ohjaajien kannatta yhdessä pohtia mitä vaaroja leiripaikalla ja -ohjelmissa saattaa
olla. Leiriläisiä tulee valvoa jatkuvasti ja ohjaajien tulee tietää koko ajan leirivahvuus ja missä kukin
leiriläinen on. Ohjaajat vastaavat toiminnastaan leirien järjestäjille.
Luova lava leirien järjestäjille ja ohjaajille toteutetaan yhteinen koulutus (vuonna 2016 keskiviikkona 27.4.
Jyväskylässä). Jos järjestävä taho tai leirin ohjaaja ei pääse tähän koulutukseen, pyritään samat infot ja
materiaalit tuomaan nuorisoseurajärjestön työntekijöiden toimesta.
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Leirien yleisistä järjestelyistä

● Leirit ovat yleensä noin viikon mittaisia päiväleirejä.

● Leiripäivien pituus on yleensä yhdeksästä neljään. Hyvä käytäntö on, että ohjaaja/ohjaajat ovat paikalla
kahdeksasta viiteen.

● Leiripaikaksi soveltuu mainiosti seurantalo tai vastaava suurempi tila. Useilla paikkakunnilla tehdään
yhteistyötä myös koulujen tilojen käytön suhteen.

● Leireihin sisältyy yksi lämmin ruoka ja välipala per päivä. Leirin koosta riippuen kannattaa harkita
erilaisia tapoja aterioiden valmistamiseen. Joskus tilattu ruoka on toimivampi ja helpompi tapa, joskus taas
paikanpäällä talkoovoimin valmistettu sapuska ajaa asian paremmin.

● Leirien suositushinta on 80-120 euroa per lapsi. Tällä hinnalla pystytään leirien järjestämiseen, vaikka
ulkopuolista avustusta ei tulisikaan. Sisaralennusta voi hyödyntää.

●Suomen Nuorisoseurat ottaa kaikille Suomessa järjestettäville Luova lava –leireille yhteisen vakuutuksen.
Vakuutussumma (1 euroa/osallistuja) laskutetaan järjestäjiltä leirien jälkeen.

● Suomen Nuorisoseurat tilaa leiriläisille T-paidat Luova lava lapsille –logolla. Yhteisellä tilauksella hinta
saadaan halvemmaksi kuin pienet yksittäiset tilaukset. T-paitojen omakustannehinta (5 euroa kpl) laskutetaan
leirien järjestäjiltä jälkikäteen. Sekä vakuutusmaksut että T-paitamaksut on hyvä sisällyttää leirin hintaan.
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Näkyvyys

Luova lava lapsille -leireillä on yhteinen, positiviinen ilme. Kaikki leirien järjestäjät saavat käyttöönsä
materiaalit, joiden kautta leirejä on helppo markkinoida. Nämä materiaalit ovat:
• A3 julistepohja, johon on helppo lisätä oman leirin tiedot
• A5 nettimainospohjan, jonka voi upottaa omaan tiedotukseen
• Luova lava lapsille logoja
• Kuvia tiedottamisen tueksi (esimerkiksi tässä oppaassa olevia otoksia)
Luova lava lapsille –leirien valtakunnalliset tiedotuskanavat ovat nettisivut ja facebook.
•Nettisivuille kasataan kaikki oleellinen perusinfo leireistä.
•Facebookia käytetään nopeampitempoiseen viestintään.
Kukin leiri voi halutessaan perustaa oman leirin facebook-tapahtuman tai muun nettisivun, jonka voi linkata
yhteiselle facebooksivustolle.
Yhteisen ilmeen ja näkyvyyden kautta saamme lapsille tuntemuksen, että he ovat
osa suurempaa kokonaisuutta. Luova lava –toimintaa kehitetään koko ajan ja aikeissa on ollut
esimerkiksi useampien leirien yhteiset kokoontumisajot tai nettitervehdysten lähettäminen leirien
kesken. Kuulemme mielellemme kehitysideoita mihin suuntaan toimintaa olisi hyvä viedä.
Luova lava –leirien järjestäminen on oiva tapa aktivoida seuran toimintaa. Leireistä on
mahdollista jatkotyöstää myös kerhoja, jolloin seuran toiminta voi saada suurenkin piristysruiskeen.
Tästä hyvänä esimerkkinä on Vahannan nuorisoseura, jossa vuonna 2015 aloitettiin Luova lava –
toiminta. Vahannan esimerkistä voi lukea Nuorisoseurojen blogista.
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Suomen Nuorisoseurojen tuki leirien järjestämiseen
Suomen nuorisoseurat tarjoaa seurallesi:

•Valmiit markkinointimateriaalit: printattava A3-juliste ja jaettava A5-flyer sekä digimarkkinoinnin
materiaaleja
•Ohjaajien koulutusta (koulutukset toteutetaan tarpeen mukaan)
•Leirien sisältömateriaaleja
•Luova lava lapsille -paidat (leirien järjestäjät saavat paidat omakustannehintaan. Hinta sisällytetään
leirin osallistumismaksuun.)
•Edullisen ryhmävakuutuksen
•Seurakohtaista neuvontaa ja tukea tarpeen mukaan
•Valtakunnallista näkyvyyttä

Antoisaa suunnittelua toivottaen ja mielellään leirien järjestelyissä auttaen,

Pasi Saarinen
Kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori
0504080366
pasi.saarinen@nuorisoseurat.fi

9

