
 OHJAAJILLE JA HUOLTAJILLE

makuualusta/patja (yhdelle henkilölle laskennallinen majoitustila

yhteismajoituksissa on 80 cm)

makuupussi / tyyny ja peitto

yöpuku (huomioi, että majoitustiloissa saattaa joskus olla viileää)

henkilökohtaiset lääkkeet ja hygieniatarvikkeet, huom, hiuslenkkejä

tms. esiintymisvaatteisiin sopivat

harjoitusvaatteet

esiintymisvaatteet (huomioi varasukkahousut/-sukat esiintymisten

määrän mukaisesti)

esiintymiskengät/-tossut (erikseen tiedotetaan, tarvitaanko ulkokäyttöön sopivat 

esiintymiskengät esim kulkuetta varten)

läpinäkyvä kertakäyttösadetakki ulkona tapahtuvia kulkueita/esiintymisiä varten

pyyhe

uimapuku

säänmukaista vaatetta ulkona tapahtuvia ohjelmia varten: Suomen kesässä ovat 

tarpeellisia sekä pipo + hanskat että aurinkohattu/lippis + aurinkorasva

juomapullo ja pieni reppu

Puhelin ja laturi ( ei tarpeellinen )

yksin matkustavat tarvitsevat hieman omaa rahaa: määrän voi sopia etukäteen

ja rahan voi antaa säilytettäväksi huoltajalle 

OHJEITA

REISSUUN LÄHTIJÖILLE

Pakkaaminen ja tarvikkeet -jokaiselle, myös aikuiselle:

Ohjaajan ja huoltajien palaveri

 Joka päivä kannattaa pitää yhteinen palaveri. Ehkä helpoin aika on illalla, joko lasten vapaa-ajalla tai 
    lasten mentyä nukkumaan. Käykää päivän asiat läpi, huomiot tapahtumasta, aikataulusta ja lapsista. 
    Käykää huolella seuraavan päivän aikataulu ja tapahtumat läpi sekä tarvikkeet, mitä tarvitsee ottaa
    mukaan. Sopikaa myös vastuista esim välipalojen tms hankkimisesta.
 Päivän ohjelma on hyvä olla seinällä nähtävissä niin aikuisille kuin lapsillekin. Huomioi siihenkin
    valmistautumisajat.

Majoitustilat
 Jokaiselle ryhmälle varataan oma tila tapahtuman aikana. Sopikaa yhdessä lasten kanssa tilan säännöistä. 
   Esim. missä kenkiä säilytetään, mihin pyyhkeet laitetaan, miten siistinä pidetään oma paikka, missä
   esiintymisasuja säilytetään, missä märät sateenvarjot jne
 Sopikaa karkkien, sipsien ja muiden herkkujen syömisestä ja roskista. Esim ruokailujen jälkeen on lupa  
   syödä, mutta ennen ruokailua ei jne
 Lisäksi, kovasti hajusteita sisältäviä tuotteita ei ole hyvä käyttää majoitustilassa ja hiuslakan laitto tehdään 
    mielellään ulkona, mutta vähintään käytävällä.

Vapaa-aika
 Tapahtuman aikana jää varmasti myös vapaa-aikaa. sen pitämisestä on hyvä sopia yhdessä. Ollaanko 
    majoitustiloissa, mennäänkö katsomaan jotain esityksiä, lähdetäänkö shoppailemaan tai jäätelölle.
   Tällöin voidaan jakaa porukkaa myös uusiin pienryhmiin, mutta niin, ettei kukaan jää yksin.
 Huomioikaa myös huoltajien jaksaminen. Jokaiselle olisi hyvä löytää päivän aikana oma kahvihetki.
    Vapaa-aikana voidaan hyvin sopia, että nähdään klo ?? tässä ja silloin myös huoltaja voi hetken
    hengähtää. Sopikaa kuitenkin, että huoltajat keskenään tietää, missä kukin on. 

Sometus
Tapahtumia voi yleensä seurata Facebookista, Instagramista ja Twitteristä, jossa on luvassa festivaalitunnel-
mia, tärkeää informaatiota sekä kurkistusta tapahtuman järjestämisen kulisseihin. Myös jokainen festivaali-
kävijä voi hypätä mukaan somepöhinään lisäämällä julkaisuihinsa yhteisesti sovitut aihetunnisteet. Muistat-
han tarkistaa lasten kuvaluvat. 

Nuorisoseuratoiminnassa käytetään yleisesti aihetunnisteita #nuorisoseurat #tekemisenriemua

Lisäksi tietysti tapahtuman oma aihetunniste ja oman ryhmä/seuran aihetunniste.

Yleisesti
Nuorisoseurat on syrjinnästä vapaa. Kaikki ovat yhdenvertaisia
osallistumaan tapahtumaan ja syrjinnän suhteen on tapahtumassa
nollatoleranssi. 

Nuorisoseurojen arvot ovat osallisuus, yhdenvertaisuus ja
yhteisöllisyys ja näitä arvoja noudatamme myös kaikissa tapahtumissa.

Nuorisoseurat on Suomen merkittävin
kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön toimija!



Pakkaamisessa huomioitavaa:
1. Esiintymisasuja on matkalla useita samanlaisia ja useampaa niistä voi huoltaa (silittää ja järjestää) 
yksi huoltajista lasten ohjelmaosuuksien aikana. Joskus asujen osia saattaa lapsilla myös jäädä 
kuljeksimaan hassuihinkin paikkoihin. Nimikoi jokainen asun osa esim. maalarinteipillä asun sisäpuolelle. 
Lisäksi nimikoi henkari siten, että roikkuessaan asusta näkee, kenen se on.

2. Silitä esiintymisasu huolellisesti kotona ja pakkaa pukupussiin. Myös alushame täytyy silittää. 
Kuljetuksessa tulleet rypyt saadaan oikenemaan matkaraudoilla, mutta pesuryppyjen jynssäämiseen ei 
reissussa ole välineitä eikä aikaa. Pukupussit saadaan bussissa yleensä koottua järkevästi bussin tavara-
tiloihin, joskus jopa roikkumaan.

3. Valitse sellainen laukku / laukut, että tarvittaessa lapsi jaksaa itse kantaa tavaransa. Niitä ei tarvitse 
kerralla saada kuljetettua, mutta valtavan suuret yksiköt ovat hankalia sekä bussiin pakattaessa että
tavaroita siirreltäessä. Myös laukut on syytä nimikoida.

4. Bussimatka on lähes poikkeuksetta pitkä. Bussiin kannattaa pakata pienempi reppu, jossa on 
tekemistä matkan varalle. Repusta on hyötyä tapahtumassa, koska siihen voi ottaa mukaan kengät ja
juomapullon harjoituksiin tai työpajaan lähtiessään. Monet tykkäävät myös ottaa tyynynsä autoon
sisään. Juomapullo ja pientä syötävää kannattaa olla mukana, koska taukoja pidetään vain sen verran, 
mitä kuljettaja tarvitsee. Tauoista sovitaan etukäteen, jotta kukin osaa varata ruokarahaa mukaan.

Ennakkotiedot:
Lapset on hyvä jakaa pienempiin ryhmiin tapahtuman ajaksi niin, että jokaiselle lapselle tulee joku nimet-
ty huoltaja. Huoltajien olisi hyvä jutella mukaan lähtevän lapsen vanhemman kanssa ennakkoon esim. 
nukkumaanmenorituaaleista, heräämisestä, syömisestä, vessassa käynneistä, lääkityksistä ja sairauksista 
sekä muista mahdollisista tilanteista esim. äärimmäisen suuttumuksen sattuessa, miten toimitaan yms. 
Huoltajan kannattaa antaa oma puhelinnumero kotiin jäävälle aikuiselle, jolloin aikuinen voi tarvittaessa 
kysellä lapsen kuulumisia huoltajalta.

Näiden lisäksi sovitaan yhdessä,
ketkä aikuisista ottavat mukaan:
 Ensiaputarvikkeita, laastareita, puhdistusaine vähintään
 hakeneuloja ja pienet ompelutarvikkeet
 kylmälaukun iltapalojen säilyttämistä varten
   (mikäli tarjolla ei ole iltapaloja)
 silitysrautoja
 vaatetangon/-rekin
 jatkojohto

Reissun aikana
Ohjaajat ja huoltajat
Reissussa ohjaajien ja huoltajien työnjako on äärimmäi-
sen tärkeä. Jokainen on osa tiimiä ja tiimi toimii 
paremmin, mitä selkeämmin eri vastuista on sovittu. 

Ohjaaja huolehtii kokonaisohjelmasta, ennakkoinfoista 
sekä muuttuvista infoista tapahtuman aikana. Ohjaajan 

tärkein tehtävä on huolehtia tanssiharjoituksista ja esiintymi-
sistä. Lisäksi ohjaajan on tärkeää osallistua ohjaajapalavereihin ja 

mahdollisuuksien mukaan ohjaajien olohuoneeseen. 

Mukana olevat huoltajat huolehtivat yhdessä kaikista tanssijoista. Huoltajat varmistavat, että kaikki 
ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan, oikeissa vaatteissa ja oikeiden varusteiden kanssa. Huoltajat myös 
käyvät ostamassa porukan yhteiset ilta- ja välipalat ( jos tarvetta ), yöpyvät tanssijoiden kanssa, ja avustavat 
esiintymisiin lähdettäessä pukujen ja hiustenlaiton kanssa. Huoltajat tarvitaan avuksi myös usein esityksiin 
pitämään lasten tavaroita sekä pääjuhlaan (mukaan jo kenraaliharjoitukseen, istumaan tanssijoiden kanssa 
esiintyjäkatsomoon). 

Järkevää on jakaa jokaiselle huoltajalle oma pienryhmä lapsia. Jokaisella aikuisella on kullakin erityis- 
vastuullaan pieni porukka tanssijoita (kun esim. pitää laskea ovatko kaikki valmiita siirtymään / pesseet 
hampaansa / syöneet / keikkavaatteet päällä). Huoltaja on lähiaikuinen oman ryhmänsä lapselle.

Mikäli huoltajalla on omia lapsia mukanaan ja he ovat omassa pienryhmässä, tulee ajatella niin, ettei omaa 
lastaan suosi tai anna hänelle erivapauksia mutta ei myöskään kiellä häneltä jotain, mitä muut saavat tehdä. 
Voikin ajatella, että huoltajalla on se määrä ”omia” lapsia mukana, kun on lapsia omassa pienryhmässä. 

Esim, huoltajan ei ole sopivaa mennä pitsalle oman lapsen kanssa, jos ruoka on ollut pahaa. Tai huoltajan 
ei ole sopivaa shoppailla vaatteita omalle lapselleen muiden odottaessa ja katsellessa vieressä.

Ryhmän kanssa liikkuminen
 Varaa riittävästi aikaa siirtymiin, vähintään 15 min ennen lähtöä patista pissalle ja kenkiä laittamaan.
    Mitä isompi ryhmä, sitä enemmän se vie aikaa. Tapahtumissa kaikki muutkin lähtevät yhtä aikaa,
    vessoissa saattaa olla jonoja.
 Kerro selkeästi, mitä kukakin lapsi tarvitsee milloinkin mukaan (juomapullo, hattu, harjoitusvarusteet jne.)
 Varaa ruokailuihin tarpeeksi aikaa. Jonoja voi olla, joku lapsi syö hitaasti, lasten jutellessa aika kuluu jne.
 Kävellessä katso, ettei ryhmä valtaa koko kävelytietä, että tarvittaessa esim pyörällä pääsee ohi.
    Yksi aikuinen kulkee edellä ja toinen viimeisenä varmistamassa, ettei kukaan jää matkasta.
 Jos ryhmä etsii läheistä paikkaa, kannattaa tehdä niin, että yksi aikuinen etsii ja muut odottavat.
   Samoin kaikkien lippujen ja passien haku, yksi hakee ja muut odottavat.
 Ilmoita napakasti aikataulut ja paikat, missä nähdään esim kaupassa käymisen tai ostosreissujen
    yhteydessä. Varmista, että jos lapset kulkevat keskenään, jollain on kello/kännykkä tms
    Ilta- ja aamutoimet
 Ruvetkaa iltatoimille ajoissa. Sopikaa yhdessä valojen sammutusaika sekä hiljaisuus
 patista iltapesulle ja vessaan hyvissä ajoin. Yleensä lapset hidastuvat ja villiintyvät iltaa kohden.
 Parasta on, jos yksi aikuinen ”vahtii” esim luokan keskellä tuolilla istuen, että kaikki lapset nukahtavat. 
 Varatkaa aamulla tarpeeksi aikaa heräämiseen ja aamutouhuihin. Vessoissa on aamuisinkin paljon
    porukkaa, joten siihen on hyvä varata tarpeeksi aikaa. Mitä myöhempään illalla menee, sen
    hankalampaa yleensä aamulla on.

Arvoesineiden ottaminen mukaan kannattaa harkita oman tarpeen mukaan tarkkaan.
Majoitustilat lukitaan, kun koko porukka poistuu tiloista, mutta aukottomasti

niitä ei voida valvoa, eikä kukaan huoltajista voi ottaa vastuulleen muiden tavaroita.
Puhelin varmaankin monella on mukana, mutta esim.

tabletin tai tietokoneen ottamista mukaan ei suositella.


