KEHITÄ VAPAAEHTOISTOIMINTAA NUORISOSEURAT KORTTIPAKALLA
SYNTYTARINA JA TAVOITE Vapaaehtoisten korttipakka
Vuosille 2017-2018 Nuorisoseurojen seuratoiminnan tuki –verkostolle asetettiin erityiseksi painopisteeksi
vapaaehtoistoiminnan kehittäminen järjestössä. Verkoston Skype-kokouksessa syntyi ajatus korttipakasta,
jonka avulla tehtäisiin paitsi näkyväksi erilaisia tapoja olla mukana nuorisoseurojen
vapaaehtoistoiminnassa, myös saataisiin toiminnallinen väline vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen
järjestössä.
Keväällä 2018 kerättiin järjestön työntekijöiltä ja
luottamushenkilöiltä sekä nuorisoseurojen
vapaaehtoistehtäviä ja näiden
tehtävänkuvauksia että ilmiantoja näitä tehtäviä
oikeasti ympäri Suomea tekevistä henkilöistä.
Näiden tietojen pohjalta toteutettiin
vapaaehtoisten haastattelut huhti-toukokuussa
2018. Haastattelututkimuksessa haastateltiin 51
eri-ikäistä nuorisoseuralaista ympäri Suomea.
Haastattelut toteutti puhelinhaastatteluina
yliopistoharjoittelija Joonas Pitkänen. Aineisto
on Nuorisoseurojen hallussa ja sitä voidaan
käyttää myös tutkimustarkoituksessa
myöhemmin. Aineisto on myös järjestön
vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä
avainasemassa.
Haastattelujen pohjalta täydennettiin
korttipakkojen tietoja ja tehtäväkuvauksia. Korttipakat kokosi toiminnanjohtaja Henna Liiri ja niiden
visuaalisesta ilmeestä vastaa Emmi Uusitalo. Taittoon osallistui myös Sini-Kadrin Padilha. Pakat painatettiin
Granolla, ja niistä tehtiin myös vapaasti tulostettava ja askarreltava versio.
Korttipakkojen käyttöohjeessa on useita erilaisia harjoitteita, joita korttipakalla voi toteuttaa. Päivitämme
listaa koko ajan. Kotisivuiltamme löydät ajantasaisen materiaalin www.nuorisoseurat.fi
Kiitämme kaikkia vapaaehtoisten korttipakan tekoon oman panoksensa antaneita, tämä oli hieno osoitus
yhteisömme voimasta!
Korttipakka sai nimekseen Nuorisoseurat –korttipakka.

TILAA OMA NUORISOSEURAT -KORTTIPAKKA
NUORISOSEUROJEN PUOTI-VERKKOKAUPASTA

KÄYTTÖOHJEITA Nuorisoseurat -korttipakka
Kokosimme yhteen ohjeistusta Nuorisoseurat –korttipakan käyttöön. Kokeile ja keksi itse uusia!

Pelaa mitä tahansa korttipeliä
Korttipakassa on 52 korttia ja niissä on pelinumerot
Minä olen! -jumppa
Yksi lukee korttipakan kortteja läpi ja
aina kun tunnistaa itsensä, menee
kyykkyyn / hyppää ilmaan / taputtaa
jne.
Arvaa kuka?
Yksi lukee kortin tekstiosuuden
sanomatta henkilön titteliä. Arvaatko
mistä vapaaehtoistehtävästä on kyse?
Voi pelata myös kilpailuna joko
joukkueittain tai aikaa vastaan esim.
selitä niin monta kuin ehdit
minuutissa.
Kerää koko pakka - eiku!
Asetetaan kaikki kortit pöydälle ja
kukin vuorollaan kerää kaikki ne kortit,
jotka tunnistaa tällä hetkellä
omakseen. Jakaantuvatko porukan
vastuut tasaisesti? Ottakaa kuva /
kirjoittakaa ylös kunkin kohdalla kaikki
roolit.
Meiltä löytyy!
Käydään korttipakka kokonaan läpi ja kirjoitetaan paperille, kuka omassa nuorisoseurassa on
“Varapuheenjohtaja Vilma” tai “Huoltaja-Harri”. Puuttuuko joku? Auttaisiko, jos tällainen henkilö löytyisi
seuraan?
Unelmahomma
Asetetaan kaikki kortit pöydälle. Käydään hakemassa samaan aikaan / kukin vuorollaan yksi kortti, joka
kuvaa tehtävää, joka olisi unelmien vapaaehtoistehtävä nuorisoseurassa. Näytetään kortti toisille ja
kerrotaan lyhyet perustelut. Voisiko unelma toteutua? Mitä se vaatisi?
Vedä pakasta
Kortit asetetaan väärinpäin pöydälle / viuhkaan. Henkilö valitsee yhden kortin ja miettii, millä edellytyksillä
tai millä tuella minusta olisi tähän tehtävään?
Tiimi kasassa
Ajatellaan jokin olemassa oleva tai kuviteltu tilanne esim. Nuorisoseura lähtee toteuttamaan seuran 120vuotisjuhlia / Nuorisoseura on lähdössä valtakunnalliseen tapahtumaan / Nuorisoseurantalon katto vuotaa
jne. Ketä tiimiin tarvitaan? Valitaan ne kortit, joilla on asian toteutumisessa jokin rooli ja voidaan vielä avata
tehtäviä edelleen.

Minun nuorisoseuratarinani
Kerro oma nuorisoseuratarinasi korttien kautta. Mitä kaikkea olet päässyt nuorisoseurassa kokemaan ja
mihin kaikkialle se sinua on vienyt? Missä kaikissa rooleissa olet päässyt olemaan?
Näen potentiaalin sinussa
Asetetaan kaikki kortit pöydälle ja käydään ne läpi yhdessä. Käydään kierros läpi henkilö kerrallaan. Minkä
kortin haluaisit hänelle antaa? Missä näet hänen potentiaalinsa? Mitkä ovat hänen vahvuutensa? Missä
tehtävässä uskoisit hänen pärjäävän?
Meiltä puuttuu tämä!
Käydään läpi korttipakka ja mietitään, mikä kortti seuran toiminnasta puuttuu. Voitaisiinko tällainen
tehtävä perustaa? Mitä se vaatisi? Mistä löytyisi sopiva henkilö hommaan?

