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HARRASTUSTOIMINNALLA ON KYSYNTÄÄ!
Nuorisoseuroissa järjestetään paljon ryhmätoimintaa ja kokoonnutaan yhteisten mielenkiinnon kohteiden pariin. Järjestön osaavat ohjaajat ja ammattiopettajat tekevät hienoa
työtä harrastustoiminnan toteutumiseksi. Tavoitteellisen toiminnan lisäksi vapaa-ajalla
on mukava myös olla erilaisissa vapaamuotoisissa porukoissa ja kokoontua yhteen, vaikka Nuorisoseuran talolle.
Saamme jatkuvasti paljon kysymyksiä ja toiveita harrastustoiminnan järjestämiseksi eri
puolelle maata, erityisesti koulujen yhteyteen. Tässä tiedotteessa onkin esitelty hankkeiden myötä kehiteltyjä vinkkejä toiminnan järjestämiseen.

LUOVA LAVA HARRASTUSPASSI
Luova lava osallistujille on tehty harrastuspassi, joka kulkee
lapsen mukana harrastusryhmässä. Passiin kerätään osallistumismerkintöjä ja siitä myös selviää kerhokauden toimintasuunnitelma, joka menee lasten mukana tiedoksi
myös koteihin.
Passissa on lukukaudelle 10-15 kokoontumiskertaa,
johon ohjaaja merkitsee leimalla kerholaisen osallistumisen. Ohjaaja voi kannustaa osallistujia esim. syysloman yhteydessä annettavalla yllätyksellä kaikille
kerroille osallistumisen johdosta, kuten myös lukukauden päätteeksi.
Lapset saavat itse myös tuunata passista oman näköisen, kirjoittaa tai piirtää siihen jonkun odotuksen toiminnalta ja
kerätä vaikka muiden ryhmässä olevien kavereiden nimiä.
Passin voit tilata: judit.kemppila@nuorisoseurat.fi

HYVÄ OHJAAJA
Kiitos, että olet mukana tekemässä Suomen vetovoimaisinta ja parasta harrastustoimintaa. Tueksesi olemme koonneet tähän kirjeeseen tiedot syksyn koulutuksista ja tapahtumista, uusista kerhoaineistoista, hankkeista sekä muista ajankohtaisista asioista.

KUNNIAMERKILLÄ KIITOS OIKEAAN OSOITTEESEEN
Ohjaajat, harrastustoiminnan avaintoimijat, innostajat ja puurtajat, ansaitsevat kiitoksen. Kun pohditte seurassanne ansio- tai tunnustusmerkkien saajia, pitäkää myös toiminnassa mukana olevat ohjaajat mielessänne. Jos seuralla on tulossa juhlavuosi, voi
johtokunnalle varmasti vinkata esimerkiksi ohjaajakollegan ansioista.
Toiminnantäyteistä syksyä, sopivasti lepoa ja tekemisen riemua!

Terveisin...
Pirita Laiho, toiminnanohjaaja, 040 558 7870, pirita.laiho@nuorisoseurat.fi
Iija Filén, toiminnanjohtaja, 045 633 6944, iija.filen@nuorisoseurat.fi
Judit Kemppilä, kerhokoordinaattori, 050 439 3841, judit.kemppila@nuorisoseurat.fi
Sini Padilha, media-assistentti, 050 375 3428, sini.padilha@nuorisoseurat.fi
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... JA POPUP -KERHOT MARRASKUUSSA
Kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20.11.
Suomalaiset lasten ja nuorten kerho- ja harrastustoimintaa järjestävät järjestöt juhlistavat lapsen oikeuksien päivää järjestämällä marraskuussa viikoilla 46 ja 47 erilaisia tapahtumia ja tempauksia sekä
popup-kerhoja eri puolilla maata yllättäviin paikkoihin.
Popup -kerho voi kestää muutaman tunnin ja mukaan voi tulla vapaasti haluamakseen ajaksi.
Tarkoitus on esitellä omaa toimintaa ja yhteistyötä kannattaa tehdä muiden yhdistysten kanssa.
Materiaalia lapsen oikeuksista ja yhdenvertaisuudesta

lapsenoikeudet.fi

NUORISOSEUROJEN
OHJAAJAKOULUTUS KNOPPI
- koska tekemällä oppii perusohjaajakoulutusta tarjolla!
KNoppi on nuorille ohjaajiksi haluaville tai jo ohjaajina toimiville tarkoitettu koulutus.
Se antaa ideoita, ajatuksia ja vertaistukea lasten ja nuorten kerho- ja ryhmätoiminnan
järjestämiseen ja ohjaajana toimimiseen. Koulutuksessa käydään läpi ohjaajan tehtäviä,
oman nuorisoseuran toimintaa, ohjaajan kasvattajan taitoja sekä sitä, miten ohjaajana
voin kehittyä. Koulutuksen alaikäraja on 13-vuotta.
Syksyllä koulutuksia käynnistyy Etelä-Suomessa
30.11.-1.12 Munkkivuoressa Helsingissä | 25-26.1. Hannunsalilla Lahdessa
4.-5.4.2020 Helsingissä.
Lisätietoja: Pirita Laiho
pirita.laiho@nuorisoseurat.fi
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JÄRJESTÄJIEN TAPAAMINEN
järjestetään syksyllä
23.11.2019 Tampereella
Valtuuston kokouksen yhteydessä
Tapaamiseen ovat tervetulleita kaikki toiminnasta kiinnostuneet. Tapaamisessa
kuulet Luova lava toimintamuodoista kuten kerhoista, leireistä, pop up toiminnasta, toimintapäivistä sekä erilaisistakoulutuksista. Voit tulla kuuntelemaan ja
ideoimaan omaan seuraan toimintaa tai voit tulla sparraamaan jo olemassa
olevaa toimintaa ja kuulemaan, miten muilla toimintaa järjestetään.
Luova lava toiminta on matalan kynnyksen harrastustoimintaa, johon voivat
osallistua kaikki halukkaat lapset ja nuoret. Toiminnan sisältöinä on tanssia,
teatteria, sirkusta, musiikkia, sanataidetta ja kuvataidetta kunkin ohjaajan ja
ryhmän yhdessä sovittuina teemoina. Osallisuus, yhdessä tekeminen ja
ilo ovat keskeistä toiminnassa.
Ilmoittautuminen uusimaa.nuorisoseurat.fi
Lisätiedot pirita.laiho@nuorisoseurat.fi

TANSSIVIRIKEKURSSI
26.10.2019 klo 10-15

Munkkivuoren nuorisotalo, Raumantie 5
Tarkoitettu ohjaajille ja opettajille, jotka ohjaavat tai opettavat liikuntaa tai tanssia 6-9-vuotiaille. Kurssilla käydään
läpi rytmiikkaa, tanssin opettamista, pienten tanssien tekemistä ja sitä, miten lapset innostetaan itse tekemään
erilaisia liikkeitä ja miten niistä syntyy yhteinen tanssi.

Kouluttajana toimii tanssiopettaja Elias Martikainen
Hinta 60 € ( nuorisoseurahinta 50 €)
sis. opetuksen ja lounaan
Ilmoittautuminen 20.10 mennessä
uusimaa.nuorisoseurat.fi
Lisätiedot pirita.laiho@nuorisoseurat.fi
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VUODEN OHJAAJAN
HAKU TULOSSA
Nuorisoseurajärjestön vuoden
ohjaajat julkistetaan...
Valinnan tekee Suomen Nuorisoseurojen hallitus ja esityksiä vuoden
ohjaajiksi kerätään verkkolomakkeella,
joka avataan myöhemmin syksyllä.
Seuraa järjestön verkko- ja
Facebook-sivuja.

nuorisoseurat.fi/tunnustukset2019/

ONHAN NUORISOSEUROJEN TYÖKALUPAKKI SINULLE TUTTU?
Ohjaajille ja seurojen luottamushenkilöille löytyy paljon tukimateriaaleja nuorisoseurojen työkalupakista nuorisoseurojen verkkosivuilta. Materiaaleja löytyy niin tuntien suunnitteluun toiminta-aineistoista kuin osallisuuden vahvistamiseen oman ryhmän toiminnassa. Kannattaa käydä
kurkkaamassa, löytyisikö sieltä jotain uutta. nuorisoseurat.fi/tyokalupakki

Kerho-ohjelmat
Ohjaajille on tarjolla erilaisia valmiita materiaaleja kerho-ohjelmien muodossa, joissa on mm. 20
erilaisen tunnin suunnitelma sekä laaja kirjo erilaisia harjoitteita ja leikkejä 6-11-vuotiaden ryhmien ohjaajien käyttöön. Oppaat on ladattavissa Nuorisoseurojen työkalupakista, voit myös kysyä
niitä lähimmältä aluetoimistolta.
Yksilö

Uusi ohjaajan opas

Toim

inta

Tutustu uunituoreeseen ohjaajille suunnattuun perusoppaaseen,
jossa toimintamalleja ja - vinkkejä sekä linkkejä toiminnan kaikkiin
vaiheisiin ja lisätiedon äärelle.

Leikkejä ohjaukseen
Tähän oppaaseen on koottu leikkejä, joita voit hyödyntää kerhoissa, leireillä ja erilaisissa tapahtumissa. Kokeile leikkejä ohjauksessasi rohkeasti ja muokkaa niitä ryhmälle sopivaksi.
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Harrastustoiminnan palvelupolku
Palvelumuotoilulla mallinnetaan tuotetta ja pyritään kehittämään sitä entistä paremmaksi ja asiakaslähtöisemmäksi. Luova lava –kerhotoiminnan palvelupolku kuvaa nimensä mukaisesti polkua
palvelun - eli tässä tapauksessa kerhotoiminnan - alusta loppuun. Pyrkimyksenä on pohtia palvelua nimenomaan asiakkaan, eli kerholaisen tai huoltajan näkökulmasta. Miten palvelu heille
näyttäytyy? Mitä he sen kokevat?
Tämä palvelupolku mallintaa jo olemassa olevaa palvelua Luova lava –harrastustoiminnan konseptia, mutta periaatteet pätevät missä tahansa kerhotoiminnassa. Se toimii apuna kerhotoiminnan toteuttamisessa tai uuden toiminnan aloittamisessa.
KAUDEN PÄÄTÖSTOIMENPITEET

KARTOITTAMINEN
PÄÄTÖS
JÄRJESTÄMISESTÄ
JA SUUNNITTELU

PÄÄTÖSVIESTI JA
JATKOMARKKINOINTI

VIIMEINEN
KERHOKERTA

TIEDOTTAMINEN
TOIMINNASTA
ESITYS
ILMOITTAUTUMINEN KERHOON
TIEDOTTAMINEN
KAUDEN AIKANA
KERHOTIEDOTE

KERHOKERRAT
KAUDEN AIKANA

KERHOMAKSU
ENSIMMÄINEN
KERHOKERTA

Kerhotoiminnan palvelupolun mallinnus syntyi yhtenä tuotoksena Nuorisoseura 2.0 –hankkeessa, 2017-2018 Pohjois-Karjalassa. Hankkeen tavoitteena oli kehittää aiempaa monimuotoisempaa
ja monikulttuurisempaa nuorisoseuratoimintaa. Mallinnuksen tavoitteena avata kerhotoiminnan
vaiheita ja tunnistaa kehittämisen kohdat. Nuorisoseura 2.0 hankkeen toteutuksesta vastasi Katri
Mäkisalo.

Mediavaikuttamisen menetelmillä nuoren ääni kuuluviin
Miten huomioida esteettömyys ohjaamisessa? Miten mahdollisimman monen nuoren ääni saataisiin kuuluvaksi juuri sellaisena kuin nuori itse haluaa? Tutustu oppaaseen, jossa esitellään sekä
teoriassa, kokemuspohjaisesti että käytännön menetelmin mediavaikuttamista nuorten kanssa
työskentelyssä. Opas tuotettiin Erityisnuoret ja digiajan osallisuus -hankkeessa: bit.ly/ernod_opas
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NUORI KULTTUURI LUO AREENAN
KAIKELLE TANSSILLE
Nuori Kulttuurin toimintakausi starttaa jo syksyn 2019 aikana aluetapahtumapaikkakuntien etkojen merkeissä. Etkoilla on luvassa matalan kynnyksen tanssijamit, jotka pitävät sisällään eri tanssikulttuurien
elementteihin ja koregrafiatyöhön tutustumista ammattilaisten ohjauksessa sekä paikallisten tanssijoiden esityksiä.
Aluetapahtumia järjestetään eri puolella Suomea tammi-maaliskuussa 2020.
Aluetapahtumiin ja etkoihin osallistuminen on maksutonta, joten nyt on kaikilla oiva
mahdollisuus päästä kokeilemaan esiintymistä ja tanssimista helposti ja vaivattomasti.

SÄÄNNÖT MOVES 2020
1. LAJIT JA KOREOGRAFIA
Tanssinlaji ja tyylisuunta on vapaa Koreografia voi olla
yhden henkilön tekemä, tai useamman henkilön ryhmälle tekemä, tai ryhmän itse tekemä.
2. ESITYKSEN PITUUS JA TEKNISET TIEDOT
Esitysten enimmäispituus 6 minuuttia. Ryhmä voi sovittaa esityksensä sääntöjen mittaiseksi. Tekniset toiveet
ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
3. IKÄRAJAT JA RAJOITUKSET
2010-2000 -syntyneet (10-20-vuotiaat). Enintään 1/3
ryhmän jäsenistä saa poiketa ikärajoituksesta. Rajoitus
ei koske esitysten eikä ryhmien ohjaajia.
Moves on tarkoitettu kaikille tanssin harrastajille. Tapahtumiin voivat osallistua vähintään kahden esiintyjän ryhmät. Aluetapahtumaan voi osallistua useammalla esityksellä.
Valtakunnalliseen tapahtumaan sama ryhmä voi osallistua vain yhdellä esityksellä. 2/3 ryhmän jäsenistä tulee olla uusia.
Nuoret, jotka opiskelevat tanssia ammatillisessa koulutuksessa (toinen aste, ammattikorkeakoulut tai Teatterikorkeakoulu) eivät voi osallistua tapahtumaan muuten kuin esitysten ohjaajina.
4. ALUETAPAHTUMAT JA
VALTAKUNNALLINEN FESTIVAALI
Alueellisiin Moves-aluetapahtumiin voivat osallistua
kaikki nuoret. Osallistuminen on maksutonta. Aluetapahtumiin ei ole esikarsintaa, vaan niihin osallistutaan
ilmoittautumalla viimeistään kahta viikkoa ennen tapahtumapäivää ilmoittautumislomakkeella.
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Aluetapahtumista valitut ryhmät ilmoittautuvat itse
valtakunnalliseen festivaaliin Tampereelle viimeistään
12.4.2020 mennessä.
5. PALAUTE
Nuori Kulttuuri -tapahtumiin kuuluu vahvasti koulutuksellisuus. Kaikki tapahtumiin osallistuneet ryhmät
saavat esityksestään ammattilaisraadilta suullisen ja
kirjallisen palautteen sekä osallistujatodistuksen. Raati
valitsee aluetapahtumista edustajat valtakunnalliseen
SottiisiMoves -festivaalin Moves-katselmukseen Tampereelle 12.-14.6.2020.
Palautteessa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:
• Tanssin ilon, palon ja innostuneisuuden
näkyminen esiintymisessä
• Vuorovaikutus tanssijoiden kesken sekä yleisön ja
tanssijoiden välillä
• Luovuus, persoonallisuus ja omien ideoiden
näkyminen esityksessä
• Tanssijoiden keholliset ja tanssilliset taidot
• Monipuolinen kehon, liikemateriaalin sekä liikelaatujen hallinta
• Vuorovaikutus musiikin kanssa ja musiikin yhteys
teemaan ja liikkeeseen sekä rytmitaju
• Koreografinen rakenteen näkyminen
liikesarjoissa, rytmeissä ja draamallisuudessa sekä visuaalisuudessa.
LISÄTIETOJA
www.nuorikulttuuri.fi
www.facebook.com/nuorikulttuuri
@nuorikulttuuri

TUKEA TOIMINTAAN
Kansalaisfoorumi tukee harrastustoimintaa
– muista hakea ja tilittää avustukset
Kansalaisfoorumi on jokaisen nuorisoseuran opintokeskus,
joka tukee seuroissa tehtävää työtä mm. seuraavasti (Lisätietoja: info@kansalaisfoorumi.fi):
Kurssituntitukea voi saada kursseille, joille osallistuu vähintään kahdeksan 15 vuotta täyttänyttä henkilöä ja joiden kesto on vähintään neljä opintotuntia (1 opintotunti = 45 minuuttia).
Kurssituntitukea saa maksimissaan puolet hyväksyttävistä kuluista ja kuitenkin enintään 21
euroa/tunti. Kurssituki haetaan ensi vuodelle joulukuun loppuun mennessä Skafnet-ohjelmassa.
Lisätietoja: bit.ly/skafkurssi
Yhteisöllisen opintoryhmän tukea on jaossa vielä kuluvalle vuodelle ja tukimuoto jatkuu
myös ensi vuonna. Opintoryhmän voi perustaa, jos osallistujia on vähintään viisi yli 15-vuotiasta
ja ryhmä kokoontuu yhteensä vähintään 30 opintotuntia. Opintoryhmä voi saada toimintaansa
enintään 500 euroa kuluja vastaan. Opintoryhmähakemukset on tehtävä Skafnetissä lokakuun
loppuun mennessä ja uusi hakukausi alkaa vuoden 2020 alussa. Lisätietoja: bit.ly/skafryhma
Kansalaisfoorumi tekee erilaisia julkaisuja ja oppaita järjestöille ja harrastusryhmien ohjaajille. Tsekkaa julkaisut: kansalaisfoorumi.fi/julkaisut/ sekä kansalaisyhteiskunta.fi/
-palvelu.
Kansalaisfoorumin uusi esite esittelee jäsenjärjestöjen palvelut konkreettisesti. Tutustu
verkossa: bit.ly/skafpalvelut

Avustukset lasten ja nuorten
paikalliseen harrastustoimintaan
Aluehallintovirastot myöntävät avustuksia lasten ja nuorten paikalliseen
harrastustoimintaan. Avustusten
tavoitteena on lisätä lasten ja
nuorten tasapuolisia mahdollisuuksia osallistua laadukkaisiin ja
monipuolisiin harrastekerhoihin
kohtuuhintaisesti sekä luoda lapsia
innostavia ja turvallisia sisältöjä
loma-aikoihin. Hakuaika marraskuu.
Hakuohjeet ja lomakkeet
www.avi.fi
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VALTAKUNNALLISET
NUORISOTEATTERIPÄIVÄT
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TEATTERIKOULUTUSTA TARJOLLA
Suomen Harrastajateatteriliitto tarjoaa teatterikoulutusta moneen eri tarpeeseen. Katso koulutuskalenteri tai tilaa oma koulutus www.shtl.fi.
Nuorisoseurojen työntekijät palvelevat ja Teatterin osaamiskeskus auttaa tarvittaessa, joten ota
rohkeasti yhteyttä.

TANSSIN OSAAMISKESKUKSEN KUULUMISIA
Tanssin saralla tarjontaa on kaikenikäisille. Alla tietoa alkaneen syksyn ja tulevan toimintavuoden keskeisistä koulutuksista ja tapahtumista. Tanssiasioissa sinua auttaa palvelutuottaja Riia:
riia.niemela@nuorisoseurat.fi, 044 744 3939

Muista myös nämä tanssin tapahtumat!
Tuleva vuosi on täynnä tapahtumia kaikenkarvaisille harrastajille sekä ohjaajille. Alle on koottu
tapahtumia eri puolilta Suomea – koulutusta, ohjaajien olohuonetta ja tapahtumia on taas rutkasti tarjolla.

Onhan ne sinun kalenterissasi jo?
Lisää tapahtumista: nuorisoseurat.fi/tapahtumat/
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