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TAUSTAA 
Knoppi on nuorisoseurajärjestön ohjaajien peruskoulutus, joka antaa val-
miudet lasten ja nuorten toiminnan ohjaamiseen. Knoppi-koulutus ei tähtää 
tietyn harrastusalan taitoihin, vaan sen tehtävänä on antaa perusvalmiudet 
ohjaajana toimimiseen. Koulutus sopii kaikille yli 13–vuotiaille ohjaustoi-
minnasta kiinnostuneille nuorille, joilla on kokemusta ryhmän ohjaamises-
ta tai jotka ovat halukkaita aloittamaan ohjaamisen. 

Nuorisoseurayhteisö on vastuullinen ja mukaan ottava yhteisöjen tulevai-
suuden rakentaja. Knoppi-koulutuksen sisällössä ja menetelmissä paino-
tetaan lasten ja nuorten kulttuurista harrastustoimintaa. Opetussuunnitel-
man 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-kou-
luttajan pätevyys. Opetussuunnitelma tarjoaa kouluttajille raamin, jonka 
puit-teissa koulutus suunnitellaan aina kohderyhmän mukaiseksi.

Ensimmäiset Knoppi-koulutukset järjestettiin vuonna 2000, jonka jälkeen 
koulutuksia on järjestetty ympäri Suomea. Koulutuksen opetussuunnitel-
maa on päivitetty vuonna 2023. 



TOIMINTA
-AJATUS

JA ARVOT
Nuorisoseurajärjestön toiminta-ajatuksen mu-
kaan mahdollistamme osallistumisen ja on-
nistumisen kokemuksia. Moninaisella nuo-
risoseurapolulla on turvallista oppia, kasvaa ja 
harrastaa. Knoppi-koulutus vahvistaa järjestön 
toiminta-ajatusta ja ylläpitää lasten ja nuorten 
harrastustoiminnan luotettavuutta ja laatua. 
Koulutuksessa noudatetaan järjestön arvoja, 
jotka ovat osallisuus, yhteisöllisyys, moninai-
suus ja yhdenvertaisuus. 

Knoppi-ohjaajakoulutukseen osallistumiseen 
riittää kiinnostus ohjaustyöhön. Aikaisempaa 
ohjauskokemusta ei tarvita. Koulutuksen ai-
kana jokainen osallistuja pääsee harjoittele-
maan ohjaustaitoja.



OPPIMISKÄSITYS
JA KASVATUS-

TAVOITTEET
Knoppi-koulutus perustuu Nuorisoseura-
järjestön näkemykseen, että ihmiset ym-

märtävät maailmaa omaksumalla tietoa 
ympäristöstä ja yhdistämällä sitä jo olemas-

sa oleviin käsityksiinsä ja tietoihinsa. Kouluttajalla on 
tässä tärkeä tehtävä tarkkaavaisuuden suuntaajana ja 
uteliaisuuden virit-täjänä. Koulutusmateriaalit on luotu 
siten, että kouluttaja voi joustavasti huomioida erilais-
ten osal-listujien tarpeet. 

Knoppi-koulutuksen jälkeen osallistuja osaa toimia 
vastuullisena ohjaajana ja ratkaista ohjaustilan-teissa 
eteen tulevia tilanteita. Hänellä on valmiuksia toimia 
omaehtoisesti sekä arvioida ja kehittää omia ohjaajan 
taitojaan. Tavoitteena on, että koulutuksen käytyään 
osallistuja haluaa sitoutua ja osallistua nuorisoseura-
järjestön toimintaan. 

OPPIMISKÄSITYS



KOULUTUKSEN
TAVOITTEET

Knoppi-koulutuksen tavoitteena 
on tarjota osallistujille hyödyllisiä 
tietoja ja taitoja lasten ja nuorten 
ryhmien ohjaamiseen. Koulutus kes-
kittyy monipuolisesti ohjaajana toimi-
miseen kuten toiminnan suunnitteluun, 
toteutukseen ja arviointiin. Koulutuksen 
tavoitteena on vahvistaa osallistujien it-
setuntemusta, tarjota mahdollisuuksia 
oman ohjaajuuden kehittämiselle sekä 
kannustaa osallistujia aktiiviseen kan-
salaisuuteen. 

Koulutustilaisuuksissa on avoin, kan-
nustava, turvallinen ja osallistava ilma-
piiri. Kaikilla osallistujilla on tasavertaiset 
mahdollisuudet oppia toiminnallisten har-
joitteiden kautta. Osallistujille annetaan vä-
lineitä tiedonhankkimiseen, jolloin he oppivat 
myös itse löytämään lisätietoa. Tavoitteena 
on, että koulutukseen osallistuvat oppivat toi-
mimaan omassa nuorisoseurassa niin ohjaus- 
kuin luottamustehtävissäkin. Knoppi-koulutus 
antaa valmiudet osallistua harrastusalakohtai-
siin koulutuksiin, joita ovat muun muassa Tem-
poa Tenaviin -koulutus, kansantanssi-, teatteri- ja 
sirkuskoulutukset. Knoppi-koulutus on myös hyvä 
polku ohjausalan ammattiin ja ammattitutkintoihin.
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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.
Tiedottaa, viestiä ja olla vuorovaikutuk-
sessa toiminnasta.
Osallistua ryhmän kanssa tapahtumaan.

2. OHJAAJA KASVATTAJANA 
Tämän osion jälkeen osallistujalla on valmiudet 

Toimia vastuullisena ryhmän ohjaajana.
Toimia yhdenvertaisuutta ja yhteisölli-
syyttä edistävänä ohjaajana.
Huolehtia yksilön ja ryhmän hyvinvoin-
nista ja turvallisuudesta.
Ohjata erilaisia lasten ja nuorten ryhmiä.
Toimia osallistavana ohjaajana.
Käsitellä ja ratkaista ongelmatilanteita.

KOULUTUKSEN
SISÄLTÖ 
Knoppi-koulutus on laajuudeltaan kuusi osaamispistettä. 
Koulutus toteutetaan noudattamalla neljään osa-alueeseen 
jaettua opetussuunnitelmaa: ohjaajana toimiminen, ohjaaja 
kasvattajana, ohjaajana Nuorisoseurassa sekä ohjaajana ke-
hittyminen. Koulutukseen sisältyy 30 tunnin käytännön har-
joittelu ohjaajan tehtävässä, jonka voi suorittaa harrastustoi-
minnassa, tapahtumissa tai leiritoiminnassa. 

3. OHJAAJANA
NUORISOSEURASSA

Tämän osion jälkeen osallistujalla on valmiudet 
Toimia aktiivisena nuorisoseuralaisena 
ja tuntea yhdistystoiminnan perusteet.
Toteuttaa toimintaa kasvatusnäkemyk-
sen ja nuorisoseura-arvojen pohjalta.
Toimia kestävän hyvinvoinnin toiminta-
periaatteiden mukaisesti.
Viestiä toiminnasta vastuullisesti.

      Toimia apuna tapahtuman suunnittelu-  
      ja toteutustehtävissä.

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.
Kehittää omaa luovuuttaan ohjaustoi-
minnassa.

OHJAUSHARJOITTELU
Koulutukseen sisältyy 30 tunnin ohjausharjoittelu.



Kouluttaja antaa palautetta koulutuk-
sessa osallistujalle erilaisten tehtävien 
ja harjoitteiden yhteydessä. Osallistu-
jat antavat palautetta myös toisilleen. 
Tärkein arvioinninmuoto on osallistu-
jan it-seisarviointi koulutuksen aikana. 

Knoppi-koulutuksesta saa todistuksen 
sekä digitaalisen Open Badge-osaa-
mismerkin, Knoppi ohjaaja. 

KOULUTUKSEN
SEURANTA

JA ARVIOINTI
Koulutuksen sisällön arviointi on keskeinen 
osa Knoppi-koulutuksen kehittämistä, joka 
toteutetaan osallistujien ja kouluttajien pa-
lautteen pohjalta. Knoppi-koulutusten jär-
jestämisestä ja palautteen keräämisestä 
vastaavat Nuorisoseurajärjestön aluetoi-
mistot ja keskusseurat. Kehittämisestä vas-
taa Suomen Nuorisoseurat.

Kouluttaja antaa palautetta koulutuk-
sessa osallistujalle erilaisten tehtävien 
ja harjoitteiden yhteydessä. Osallistu-
jat antavat palautetta myös toisilleen. 
Tärkein arvioinninmuoto on osallistu-
jan it-seisarviointi koulutuksen aikana. 

Knop
sekä digitaalisen Open Badge-osaa-
mismerkin, Knoppi ohjaaja. 

OSALLISTUJAN
ARVIOINTI



Vantaalla 1.12.2022
Pirita Laiho
Minna Pasi


