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TAUSTAA
KNoppi on nuorisoseurajärjestön ohjaajien peruskoulutus, joka antaa valmiudet lasten ja nuorten kerhojen ja ryhmien ohjaamiseen nuorisoseuroissa. KNoppi-koulutus
ei tähtää tietyn harrastusalan taitoihin vaan sen tehtävänä on antaa perusvalmiudet
ohjaajana toimimiseen. Koulutus sopii kaikille yli 13-vuotiaille ohjaus-toiminnasta
kiinnostuneille nuorille, joilla on kokemusta ryhmän ohjaamisesta tai jotka ovat halukkaita aloittamaan ryhmän ohjaamisen.
Nuorisoseurajärjestön visio on olla Suomen merkittävin kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön toimija. KNoppi -koulutuksen sisällöissä ja menetelmissä painotetaan lasten ja nuorten kulttuurista kerho- ja harrastustoimintaa. Tämän opetussuunnitelman
tavoitteena on varmistaa, että koulutuksen sisältö on samankaltaista koulutuksen
ajankohdasta, toteutustavasta tai kouluttajista riippumatta. KNoppi -koulutuksen
kouluttajat ovat nuorisoseurajärjestön hyväksymiä kouluttajia. Heillä on pedagogista
taitoa, ohjauskokemusta ja KNoppi -kouluttajan pätevyys. Opetussuunnitelma tarjoaa kouluttajille raamin, jonka puitteissa koulutus suunnitellaan aina kohderyhmän
mukaiseksi.
Ensimmäiset KNoppi -koulutukset järjestettiin vuonna 2000 ja sen jälkeen koulutuksia on järjestetty ympäri Suomea. Vuoteen 2018 mennessä KNoppi -koulutuksia on
järjestetty yli 80 ja niihin on osallistunut yli 800 nuorta. Koulutuksen on alun perin
kehittänyt nuorisoseurajärjestön lasten toiminnasta vastannut Kalevan Nuorten Liitto, jonka mukaan ohjaajien peruskoulutus on myös nimetty. Kalevan Nuorten Liitto
on purettu vuoden 2012 lopussa ja sen toiminnot yhdistetty Suomen Nuorisoseurojen toimintaan vuoden 2013 alusta. Koulutuksen opetussuunnitelmaa on päivitetty
vuonna 2019. Samalla KNoppi-koulutukseen on liitetty osaamisen hankkimista käytännön toiminnassa nuorisoseurajärjestön toimintojen parissa.

TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT
Nuorisoseurajärjestön toiminta-ajatuksen mukaan nuorisoseurojen kasvatus- ja harrastustoiminta edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua sekä aktiivista ja
vastuullista kansalaisuutta. Eri-ikäisten yhdessä toimiminen vahvistaa yhteisöllisyyttä
ja yhdenvertaisuutta sekä lisää hyvinvointia. KNoppi -koulutus vahvistaa järjestön toiminta-ajatusta ja ylläpitää lasten ja nuorten harrastustoiminnan luotettavuutta ja laatua. Koulutuksessa noudatetaan järjestön arvoja, jotka ovat osallisuus, yhteisöllisyys
ja yhdenvertaisuus.
KNoppi –ohjaajakoulutukseen osallistumiseen riittää nuoren oma halu ja kiinnostus ohjaustyöhön. Aikai-sempaa ohjauskokemusta ei tarvita, mutta viimeistään koulutuksen
aikana pyritään jokaiselle löytämään harrastusryhmä, jossa voi toimia apuohjaajana.

OPPIMISKÄSITYS JA KASVATUSTAVOITTEET
KNoppi -koulutus perustuu nuorisoseurajärjestön näkemykseen, että ihmiset ymmärtävät maailmaa omaksumalla tietoa ympäristöstä ja yhdistämällä sitä jo olemassa oleviin käsityksiinsä ja tietoihinsa. Kouluttajalla on tässä tärkeä tehtävä tarkkaavaisuuden
suuntaajana ja uteliaisuuden virittäjänä. Koulutusmateriaalit on luotu siten, että kouluttaja voi joustavasti huomioida erilaisten kurssilaisten tarpeet.
KNoppi -koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat ratkaista ohjaustilanteissa eteen tulevia ongelmia. Heillä on valmiuksia toimia omaehtoisesti sekä arvioida ja kehittää
omia ohjaajan taitojaan. Tavoitteena on, että koulutuksen käytyään nuori haluaa sitoutua ja osallistua nuorisoseurajärjestön toimintaan.

KOULUTUKSEN TAVOITTEET
Koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujille hyödyllisiä tietoja ja taitoja kerhojen
ja ryhmien ohjaamiseen. Koulutus keskittyy monipuolisesti ohjaajana toimimiseen
kuten kerhotoiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien itsetuntemusta, tarjota mahdollisuuksia oman ohjaajuuden kehittämiselle sekä kannustaa osallistujia aktiiviseen kansalaisuuteen.
Koulutustilaisuuksissa on avoin, kannustava, turvallinen ja osallistava ilmapiiri. Kaikilla
osallistujilla on tasavertaiset mahdollisuudet oppia toiminnallisten harjoitteiden kautta. Osallistujille annetaan välineitä tiedonhankkimiseen, jolloin he oppivat myös itse
löytämään lisätietoa. Tavoitteena on, että koulutukseen
osallistuvat oppivat toimimaan omassa nuorisoseurassa niin ohjaus- kuin luottamustehtävissäkin. KNoppi -koulutuksen käyminen antaa valmiudet osallistua
harrastusalakohtaisiin koulutuksiin, joita ovat muun muassa Tempoa Tenaviin
-koulutus, kansantanssi-, teatteri- ja sirkuskoulutukset.

DIGITAALINEN OSAAMISMERKKI
KNoppi-koulutuksesta saa todistuksen sekä digitaalisen Open Badge-osaamismerkin. Merkin voi suorittaa käymällä kolmivaiheisen koulutuksen tai täydentämällä kolutusta oman toiminnan ja aiemmin hankitun osaamisen kautta.
 Käymällä koulutuksen, suorittamalla ohjaajaharjoittelun sekä tehtävät
 Aiemman ohjausalan toiminnan hyväksi luku sekä vähintään yhteen
koulutustapahtumaan osallistuminen

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
KNoppi -koulutus on laajuudeltaan 6 osaamispistettä ja se toteutetaan noudattamalla alla olevaa, neljään osa-alueeseen jaettua opetussuunnitelmaa:
ohjaajana toimiminen, ohjaaja kasvattajana, ohjaajana Nuorisoseurassa sekä
ohjaajana kehittyminen. Koulutukseen sisältyy 30 tunnin käytännön harjoittelu
ohjaajan tehtävissä jonka voi suorittaa harrastustoiminnassa, tapahtumissa tai
leiritoiminnassa.
Käytännön harjoittelu tarkoittaa noin 14 ohjauskertaan osallistumista, kurssilaisen omista lähtökohdista käsin. Kouluttajan kanssa voidaan pohtia harjoittelun tavoitteita, joita seurataan oppimispäiväkirjan avulla esim. Peda.net
sovelluksella.

Vaihtoehtoja ohjausharjoitteluun:
 Viikottainen harrastustoiminta ohjaajaparina toimien
 Tapahtuman järjestämiseen osallistuminen, työpajan,
toimintapisteen tai muun osa-alueen ohjaaminen
 Leiri- ja retkitoimintaan osallistuminen ohjaajan roolissa
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1. OHJAAJANA TOIMIMINEN
Tämän osion jälkeen osallistujalla on valmiudet






Suunnitella, toteuttaa ja arvioida lasten ja nuorten toimintaa
Valita ja ohjata ryhmälle monipuolisia harjoitteita ja leikkejä
huomioida ryhmäläisten osallisuus ja luovuus osana toimintaa
toiminnasta tiedottamiseen, viestintään ja vuorovaikutukseen
Osallistua ryhmän kanssa tapahtumaan

2. OHJAAJA KASVATTAJANA
Tämän osion jälkeen osallistujalla on valmiudet






Toimia vastuullisena ryhmän ohjaajana
Toimia yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävänä ohjaajana
Ohjata erilaisia lasten ja nuorten ryhmiä
Toimia osallistuvana ohjaajana
Käsitellä ja ratkaista ongelmatilanteita

3. OHJAAJANA NUORISOSEURASSA
Tämän osion jälkeen osallistujalla on valmiudet





Toimia aktiivisena nuorisoseuralaisena ja tuntea yhdistystoiminnan perusteet
Toteuttaa toimintaa kasvatusnäkemyksen ja nuorisoseura-arvojen pohjalta
Viestiä toiminasta vastuullisesti
Toimia apuna tapahtuman suunnittelu- ja toteutustehtävissä

Lisäksi koulutukseen liittyy käytännön ohjausharjoittelua
ohjaajaparina 30 tuntia

4. OHJAAJANA KEHITTYMINEN
Tämän osion jälkeen osallistujalla on valmiudet





Kehittää itseään ohjaajana ja arvioida omaa ohjaustoimintaansa
Toimia erilaisissa verkostoissa ja tehdä yhteistyötä muiden kanssa
Hankkia aktiivisesti tietoa ja päivittää omaa osaamistaan.
edistää luovaa ja kulttuurista toimintaa

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN
JA OPPIMISYMPÄRISTÖ
KNoppi -koulutus voidaan toteuttaa eri tavoin esimerkiksi leirinä, iltaopetuksena tai viikonloppukursseina. Myös verkko-opiskelu on mahdollista. KNoppi
on tiivis koulutuskokonaisuus ja koska ryhmäkoot ovat pieniä, kouluttajat pystyvät tarvittaessa tukemaan osallistujia henkilökohtaisesti. Mahdolliset poissaolot pyritään järjestämään joustavasti. Koulutukseen osallistuvia myös herätellään kiinnostumaan ”oppivasta ohjaajasta”. Sillä tarkoitetaan ohjaajaa, joka on
omaksunut tarpeen kouluttautua jatkuvasti ja jolla on kyky oppia aina uutta.

KOULUTUKSEN SEURANTA JA ARVIOINTI
Arviointi on keskeinen osa KNoppi -koulutuksen kehittämistä. Tärkeintä on suhteuttaa toteutunut kurssi sille asetettuihin tavoitteisiin sekä pohtia kehittämistarpeita ja -tapoja. KNoppi -koulutuksen toteutumista ja kehittämistä seuraa
nuorisoseurajärjestön harrastustoiminnan tuen verkosto ja koulutuksen kehittämistyöryhmä. Koulutusta kehitetään osallistujien ja kouluttajien palautteen
pohjalta niin, että se palvelee kaikkia osapuolia mahdollisimman hyvin.
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