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ESIPUHE 

Maa kimaltelee jo varhain aamulla, lintuparvet tekevät lähtöselvitystä pellolla ennen etelään 

lähtöä. Kirkkaana yönä saattaa nähdä välähdyksen revontulista. Kesän jälkeinen elämä alkaa ja 

on aika kaivaa sormikkaat ja pipot talviteloilta. Pimenevistä illoista huolimatta pidämme huolen 

siitä, että tekemisen riemu näkyy toiminnassamme myös tänäkin syksynä. Yhdessä tekeminen on 

tärkeä osa kerhojamme ja harrastusryhmiämme. Kaunis kiitos näiden toteutumisesta kuuluu 

sinulle, ohjaaja, joka teet arvokasta työtä kulttuurisen nuorisotyön eteen! Ryhmässä toimiminen 

opettaa monia tärkeitä arjen taitoja, kuten jakamisen iloa, ryhmätyötaitoja ja muiden 

ymmärtämistä.  

Tähän kirjeeseen on koottu vinkkejä, koulutuksia ja tapahtumia, jotka tukevat harrastustoimintaa 

ja ohjaajia. Löydät ajankohtaisen tapahtumakalenterin myös verkosta osoitteesta: 

http://www.nuorisoseurat.fi/uutiset_ja_tapahtumat/tapahtumakalenteri. 

Riemukasta syksyä 2016! Tavataan taloilla, tapahtumissa ja koulutuksissa. 

 

Iija Filen    Pirita Laiho 

Toiminnanjohtaja   Toiminnanohjaaja 

045-6336944    040-5587870 

iija.filen@nuorisoseurat.fi   pirita.laiho@nuorisoseurat.fi 

http://www.nuorisoseurat.fi/uutiset_ja_tapahtumat/tapahtumakalenteri
mailto:iija.filen@nuorisoseurat.fi


 
 
 
 

 
 

 

 

UUTTA MATERIAALIA JA TUKEA OHJAAJILLE JA RYHMILLE 

Syksyn 2016 kerho-opas ohjaajille 

Syksyn kerho-opas tarjoaa mielikuvitusta rikastuttavaa tekemistä ryhmille. 

Tunteja koostettaessa on otettu huomioon erilaiset harrastuslajit. 

Mausteina käytettiin musiikkia, tanssia, teatteria, sirkusta, kuvataidetta, 

sanataidetta ja käsitöitä. Lisäksi jokaisella tunnilla on oma teemansa, jota 

ohjaaja voi hyödyntää omien resurssien sekä ryhmän koostumuksen 

mukaan. Oppaassa mukana olevat leikit on kerätty kesän 2016 Luova Lava 

Lapsille -leirien ohjaajilta. 

Opas (ja muut ohjaajan tukimateriaalit) on vapaasti ladattavissa 

osoitteessa www.nuorisoseurat.fi/ohjaajalle  

 

Nuorisoseurojen uudistuneet nettisivut – paljon vinkkejä ohjaajille 

Nuorisoseurojen nettisivu-uudistus on tuonut mukanaan ohjaajia palvelevan kattavan tietokannan, 

josta löytyy harrastusaloittain tietoa koulutuksista ja kursseista.  Lisäksi sivustolla on uusi ohjaajan 

työkalupakki, josta löytyy materiaalia muun muassa suunnittelu, arvioinnin, viestinnän ja 

osallisuuden tueksi. 

Tutustu: https://nuorisoseurat.fi/ohjaajille 

Tanssin vuosiohjelmistot – suunta kohti Kalenoita! 

Lasten ja nuorten kansantanssitapahtuma Kalenat tanssitaan Lappeenrannassa 8.-11.6.2017. 

Kansantanssiryhmiä varten on valmistunut yhteisohjelmat, jotka on ladattavissa 

www.tanssinriemu.fi -sivustolla. Koreografiat ovat Kaisa Alatalon ja Susanna Kivisen käsialaa, 

musiikin on sovittanut ja säveltänyt Joonas Ojajärvi. Musiikit on levylle soittanut ja ensi kesän 

Kalenabändinä on Rälläkkä. Kokonaisuus täydentyy syksyllä aikuisten yhteisohjelmalla, joka rakentuu 

viime kesän Pispalan Sotiisin Riemua! –produktion musiikeille. 

Uusia näytelmiä nuorille 

Nuorisoseurojen näytelmäkirjoituskilpailu WhatsUpp? on saavuttanut pisteen, jossa 

nuorten näytelmät ovat uunituoreissa kansissa. Kirja sisältää kuusi uutta nuorten 

kirjoittamaa näytelmää. 

Lisätiedot: www.nuorisoseurat.fi/teatteri tai pasi.saarinen@nuorisoseurat.fi 

Uudet muokattavat kerhoesitepohjat seurojen käytössä 

Kerhotoiminnan ja seurojen markkinointikäyttöön on tehty uudet markkinointipohjat. Pohjiin on 

helppo vaihtaa oma valokuva ja teksti on itse muokattavissa. Muokkaaminen onnistuu powerpoint-

ohjelmalla. Esitepohjat löydät ohjaajan työkalupakista: www.nuorisoseurat.fi/ohjaajalle. 

 

http://www.nuorisoseurat.fi/ohjaajille
https://nuorisoseurat.fi/ohjaajille
http://www.tanssinriemu.fi/
http://www.nuorisoseurat.fi/teatteri
http://www.nuorisoseurat.fi/ohjaajille


 
 
 
 

 
 

 

 

VALTAKUNNALLISIA TAPAHTUMIA 

Nuorisoseurat mukana juhlimassa satavuotiasta 

Suomea 

Suomen Nuorisoseurat on mukana valtakunnallisessa Suomi 100-

hankkeessa teemalla Suomi vuonna 2017 – 100 tapahtumaa ja 

1000 tarinaa . Ajatuksena on piirtää kuva Suomesta vuonna 2017 

ja kertoa millaisen Suomen lapset ja nuoret haluavat rakentaa.  

Lapset ja nuoret pääsevät järjestämään omia tapahtumia 

satavuotiaan Suomen kunniaksi. Tapahtumiin on mahdollista 

saada hankkeesta pieni taloudellinen tuki kuluja kattamaan. 

Vuoden 2017 aikana ympäri Suomea toteutetaan 100 erilaista tapahtumaa lasten ja nuorten 

toteuttamana. Lisäksi lapsilta ja nuorilta kerätään 1000 tarinaa heidän arjesta ja unelmista. Tarina 

voi olla videon, valokuvan, piirroksen, runon tai kirjoituksen muodossa.  

Avustushakemukset ja lisätiedot: https://nuorisoseurat.fi/jarjesto/hankkeet/1000tarinaa/  

Täältä toimistolta haluaisimme vierailla mahdollisimman monessa tapahtumassa ensi vuoden aikana, 

joten toivoisimme, että otatte jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa meihin yhteyttä. Lisäksi 

toivomme paljon juttuja ja kuvia tapahtumista yhteiseen Uutismaalehteen. 

 

”Lapsella on oikeus harrastaa” 19.11. ympäri Suomea! Olettehan mukana 

Haluaisitteko järjestää Pop up -kerhon Lapsenoikeuksien päivän kunniaksi  

Kansainvälistä Lapsenoikeuksien päivää vietetään 20.11. Päivänä kiinnitetään huomio 

Lapsenoikeuksien sopimukseen, joka astui Suomessa voimaan 25 vuotta sitten. Juhlan kunniaksi 

Suomen Nuorisoseurat on mukana lapsijärjestöjen kanssa tekemässä Lastenviikoksi nimettyä 

teemaviikkoa, jonka tunnuslauseena on ”Lapsella on oikeus harrastaa”. 

Teemaviikon aikana sosiaalisessa mediassa toteutetaan erilaisia tempauksia ja kilpailuja ja viikko 

huipentuu lauantaina 19.11. järjestettävään Pop up -kerhopäivään. Kerhoja tupsahtelee päivän 

aikana ympäri Suomea ostoskeskuksiin ja lapset saavat osallistua niihin vapaasti.  

Haluaisitteko järjestää oman pop up -kerho alueellanne ja samalla tehdä omaa seuraansa 

näkyväksi tärkeän aiheen valossa? 

Innostuitko? Yhteydenotot ja lisätiedot: 

Sanna Roininen, tuotantoharjoittelija sanna.roininen@nuorisoseurat.fi  

https://nuorisoseurat.fi/jarjesto/hankkeet/1000tarinaa/
mailto:sanna.roininen@nuorisoseurat.fi


 
 
 
 

 
 

 

 

Kurkistus vuoteen 2017: Kalenat ja BARNLEK 

 

 

Kalenat 2017 järjestetään 8.-11.6.2017 Lappeenrannassa 

Ensi kesänä Kalenat järjestetään yhdessä Suomen Nuorisosirkusliiton Nurtsi – 

nuorisosirkusfestivaalin sekä Suomen Harrastajateatteriliiton lastenteatteritapahtuman kanssa. 

Kaikkiaan Lappeenrantaan odotetaan saapuvaksi 1000 nuorta taiteen harrastajaa.  

Tapahtuman yhteiset verkkosivut ovat työn alla. Kansantanssiryhmät voivat aloittaa kansantanssin 

yhteisohjelmien harjoittelun jo nyt. Tapahtuman yhteinen nimi on Voltti 2017. 

 

 

Kansantanssifestivaali BARNLEK Färsaarilla heinäkuussa 2017  

Lasten ja nuorten yhteispohjoismainen kansantanssifestivaali BARNLEK järjestetään Färsaarilla, 

Klaksvikissa 5.-10.7.2017. Tapahtumaan kokoontuu kansantanssin harrastajia Pohjoismaista ja 

Pohjolan itsehallintoalueilta. Tapahtuma on suunnattu 8-16-vuotiaille nuorille. 

Färsaaret on sitoutunut vastaanottamaan 700 yhteensä osallistujaa. Sen vuoksi lähtijämailla on 

maakohtaiset kiintiöt. Suomen osalta on nyt käynnissä ennakkoilmoittautuminen, joka päättyy 

syyskuun lopussa. 

Tapahtumaan koordinoidaan yhteisiä lentoja. Tästä on luvassa lisätietoja ilmoittautumisajan 

umpeuduttua. www.kansantanssi.com/barnlek-2017 

 
 

 

http://www.kansantanssi.com/barnlek-2017


 
 
 
 

 
 

 

 

SINUNKIN SEURALLESI LUOVA LAVA LAPSILLE -PÄIVÄLEIRI KESÄLLE 2017? 
Löytyykö seurastasi intoa lasten päiväleirien järjestämiseen? 

Tuntuuko siltä, että sitä intoa olisi, mutta kaipaisi jotain kättä 

pidempää? Voisiko kesäleirin voisi järjestää mahdollisimman helposti, 

mutta kuitenkin laadukkaasti?  

Kyllä voisi! Luova lava lapsille -leirit ovat jokaisen seuran 

järjestettävissä. Leirit ovat lasten monitaideleirejä, joissa ohjaajina 

toimivat nuoret aikuiset, mielellään kulttuurialan ammattilaiset tai 

opiskelijat. Viikon mittaiset leirit huipentuvat Hetki taiteilijana -

esityksiin.  

Suomen Nuorisoseurat tarjoaa nyt hyvät tukipalvelut yksittäisille 

seuroille leirien järjestämiseksi.   

Jos kiinnostuit, toimi seuraavasti: 

1. Ota yhteys Pasiin (pasi.saarinen@nuorisoseurat.fi) 

2. Suunnittele leirin ajankohta ja paikka – muista myös Hetki taiteilijana –yhteisesitys! 

3. Rekrytoi leirin ohjaajat  

4. Markkinoi leiriä nuorisoseurassasi, alueen kouluissa ja paikallismediassa.  

5. Mieti leirien ruokahuolto (kysy vinkkejä liitolta!)  

TUKEA TOIMINTAAN 

Taiteen edistämiskeskus Taike 

Taiteen edistämiskeskus myöntää apurahoja ja avustuksia laajalti valtakunnallisesti sekä alueittain. 

Seuraava alueiden haku on alkuvuodesta 2017. Katso lisätiedot. http://www.taike.fi 

Suomen Kulttuurirahasto ja maakuntarahastot 

Suomen Kulttuurirahasto tukee kulttuuria, taidetta ja tiedettä sekä valtakunnallisen päärahaston 

että maakuntarahastojen kautta. Päärahaston hakuaika on lokakuussa ja maakuntarahastoilla 

alkuvuodesta. Katso lisätiedot: https://skr.fi/  

Suomi100 – tukea alueellisiin tapahtumiin 

Suomi täyttää 100 vuotta. Juhlavuoden teemana on yhdessä ja ohjelmaa rakennetaankin nyt 

yhdessä. Mukaan ovat tervetulleita erilaiset tapahtumat ja hankkeet, joita tehdään yhdessä. Kun 

virallinen ohjelmastatus on juhlavuoden organisaatiolta myönnetty, voi tapahtumalle hakea 

rahallista tukea alueelta.: http://suomifinland100.fi/info/ 

mailto:pasi.saarinen@nuorisoseurat.fi
http://www.taike.fi/
https://skr.fi/
http://suomifinland100.fi/info/


 
 
 
 

 
 

 

 

KANSALAISFOORUMIN KUULUMISIA 

Hae tukea yhteisölliselle opintoryhmälle Kansalaisfoorumilta! 

Yhdistykset voivat hakea Kansalaisfoorumilta tukea yhteisölliselle opintoryhmälle. Kun kehitätte tai 

kokeilette uutta toimintaa ja samalla opitte jotain uutta, projektinne saattaa sopia tuettavaksi. Tuki 

voi olla enintään 500 €.  

Tuen haku on jatkuva. Tutustukaa tuen ehtoihin, kysykää Tuula Hyystinmäeltä 045-6577358 ja 

laittakaa hakemus lokakuun loppuun mennessä jos haluatte tukea vielä vuodelle 2016. 

http://bit.ly/2cODM0g 

Kansalaisfoorumin myöntämä kurssituki vuodelle 2017 haussa joulukuun aikana 
 Kun nuorisoseura toteuttaa kurssin, voi se saada valtionapua jopa 20 € /opintotunti (á 45 min.)  

Kurssin vähimmäiskesto on neljä opintotuntia ja kurssilaisia (yli 15 v.) tarvitaan kahdeksan. Aiheena 

voi olla mm. ohjaajakoulutus, yhdistystoiminta, tanssi, teatteri, liikunta, musiikki, sirkus, tiedotus ja 

markkinointi. 

Tuen hakeminen kurssille  

Nuorisoseuran SkafNet-vastuuhenkilö tekee tuntivaraukset joulukuun 2016 aikana kursseista, jotka 

nuorisoseura aikoo toteuttaa vuoden 2017 aikana. Tuntien varaus ja aikanaan tilitysten tekeminen 

sujuvat kätevästi netissä varaus- ja tilitysjärjestelmä SkafNetin kautta. Jos nuorisoseuralla ei vielä ole 

nimettyä SkafNet -vastuuhenkilöä niin rekisteröitymiseen tarvittava lomake löytyy netistä 

http://bit.ly/2d1UOvv 

Avustettavia kuluja ovat mm. kouluttajasta aiheutuvat menot, vuokrat, tiedotus- ja materiaalikulut.  

Kansalaisfoorumin tuen osuus on enintään puolet kuluista. Pääsääntöisesti tuettavaan kurssiin tulisi 

aina sisältyä maksettuja palkkioita. 

Kysy lisää kurssituesta: eija.majoinen@kansalaisfoorumi.fi ja info@kansalaisfoorumi.fi 

Seuraa Kansalaisfoorumia netissä, pysyt ajan tasalla tarjonnastamme! 

Koulutuskalenteristamme löydät myös monia muita mielenkiitoisia koulutuksia, käy tutustumassa: 

www.kansalaisfoorumi.fi/koulutuskalenteri 

Seuraa myös somekanaviamme:  

Facebook: www.facebook.com/Kansalaisfoorumi 

Twitter:@citizensforum 

Instagram: #kansalaisfoorumi 

Youtube: www.youtube.com/user/kansalaisfoorumi 

http://bit.ly/2cODM0g
http://bit.ly/2d1UOvv
mailto:eija.majoinen@kansalaisfoorumi.fi
mailto:info@kansalaisfoorumi.fi
http://www.kansalaisfoorumi.fi/koulutuskalenteri
http://www.facebook.com/Kansalaisfoorumi
http://www.youtube.com/user/kansalaisfoorumi


 
 
 
 

 
 

 

 

KOULUTUKSIA TARJOLLA! 

 

Vauvasirkusvirikekurssi ohjaajille 

22.-23.10.2016 Helsinki 

Vauvasirkus on vauvan ja vanhemman/vanhempien yhteinen harrastus, jossa temppuilun, 

tasapainoilun ja pariakrobatian keinoin annetaan hauskasti ja helposti vauvalle aistivirikkeitä ja 

vahvistetaan lapsi-vanhempi-suhdetta. Koulutuksessa tutustutaan vauvasirkuksen menetelmiin ja 

harjoituksiin. 

Lue lisää ja ilmoittaudu: www.uudenmaannuorisoseurat.fi 

 

 Tempoa Tenaviin pro -ohjaajakoulutus  

12.11.2016 Lappeenranta 

Kurssi vanhempi-lapsi –ryhmiä aiemmin ohjanneille. Kurssilla käydään 

kertauksenomaisesti lävitse lapsen kehityskaaren vaiheita. Pääpaino on 

toiminnallisilla harjoitteilla, jonka aikana tutustaan Tempoa Tenaviin -

toiminnan perusperiaatteisiin. Lisätietoja: 

www.nuorisoseurat.fi/toiminta/tempoa-tenaviin 

 

Knoppi-koulutus 

Knoppi-koulutus on perusohjaajakoulutus nuorille ohjaajiksi haluaville tai jo ohjaajina  

toimiville ohjaajille. Se antaa valmiuden lasten ja nuorten kerhojen pitämiseen ja  

ohjaajana toimimiseen. Koulutus keskittyy perustietoihin ja taitoihin sekä tarjoaa  

eväitä ohjaajaharjoittelulle sekä lajikohtaiseen ohjaajakoulutukseen osallistumiselle. 

Koulutuksen alaikäraja on 13 vuotta. 

25.-27.11.2016  1-jakso Helsinki  

27-29.1.2017  2-jakso Lahti 

Ilmoittautuminen 18.11. mennessä. 

Lue lisää: www.uudenmaannuorisoseurat.fi 

http://www.uudenmaannuorisoseurat.fi/
http://www.nuorisoseurat.fi/toiminta/tempoa-tenaviin
http://www.uudenmaannuorisoseurat.fi/


 
 
 
 

 
 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

Voimaa muistoista – Luovan muistelun koulutus 

7.-22.10.2016 Tampere 

Koulutuksessa viritetään kehoa ja mieltä muistamaan aistien avulla. Kokeilemme, kerromme ja 

rakennamme muistoja omasta elämästämme. Löydämme jotain uutta, jotain vanhaa ja jotain sinistä. 

Luovassa työssä mieli virkistyy ja pää tuulettuu. Kouluttajana toimii luovan kirjoittamisen ja 

muistelutyön opettaja Maarit Saarelainen.  

Lue lisää ja ilmoittaudu: http://www.kansalaisfoorumi.fi/koulutuskalenteri/tapahtuma/136-voimaa-

muistoista-luovan-muistelutyon-koulutus-tampere.html 

 

Muistojen teatteri – Luovan muistelutyön koulutus 

12.-13.11.2016 Helsinki 

Muistojen teatteri on luovan muistelutyön menetelmä, joka dokumentoi elettyä elämää teatterin 

keinoin. Se on osoittautunut tehokkaaksi välineeksi itsetuntemuksen ja identiteetin vahvistamiseen 

tähtäävässä toiminnassa. Käytännönläheisessä koulutuksessa opit, miten ohjata muistojen teatterin 

rakentamista sekä siihen liittyviä toiminnallisia draamaharjoitteita. Opit, miten omista tarinoista ja 

aineistoista voi koostaa kohtauksia ja jopa näyttämöesityksen. 

Kurssi tarjoaa ohjaajille oivallisen toiminnallisen välineen työnsä tueksi. Aiempaa kokemusta 

teatterista ei tarvitse. Kouluttajana toimii teatteripedagogi ja ohjaaja Emma Paju-Torvalds. 

Lue lisää ja ilmoittaudu: http://www.kansalaisfoorumi.fi/koulutuskalenteri/tapahtuma/119-

muistojen-teatteri-luovan-muistelutyon-koulutus-helsinki.html 

   

 

Kansantanssin ohjaajakoulutukset 

22.10  Kansantanssin ohjaajakoulutus; Kansantanssia erityisryhmille,  Lahti 

12.11.  Kansantanssin ohjaajakoulutus; Kansanomaiset paritanssit ,  Helsinki 

3.- 4.12.2016  Kansantanssin ohjaajakoulutuksen perusopinnot 1. jakso ,  Lahti 

21.- 22.1.2017 Kansantanssin ohjaajakoulutuksen perusopinnot 2. jakso ,  Lahti 

4.- 5.2.2017  Kansantanssin ohjaajakoulutuksen perusopinnot 3. jakso ,  Lahti 

 

Lisätiedot kursseista: www.nuorisoseurat.fi/ohjaajalle/tanssiohjaajalle/ 

 

 

 

http://www.kansalaisfoorumi.fi/koulutuskalenteri/tapahtuma/136-voimaa-muistoista-luovan-muistelutyon-koulutus-tampere.html
http://www.kansalaisfoorumi.fi/koulutuskalenteri/tapahtuma/136-voimaa-muistoista-luovan-muistelutyon-koulutus-tampere.html
http://www.kansalaisfoorumi.fi/koulutuskalenteri/tapahtuma/119-muistojen-teatteri-luovan-muistelutyon-koulutus-helsinki.html
http://www.kansalaisfoorumi.fi/koulutuskalenteri/tapahtuma/119-muistojen-teatteri-luovan-muistelutyon-koulutus-helsinki.html
http://www.nuorisoseurat.fi/ohjaajalle/tanssiohjaajalle/


 
 
 
 

 
 

 

 

LEIKKIVINKKEJÄ SYKSYN 2016 KERHO-OPPAASTA 

Syksyn 2016 kerho-opas 

Taidenäyttely Kultaisessa ateljeessä - Matilda von Impressiimus on taiteilijapiireissä erittäin 

arvostettu taiteilija. Hän on lähettänyt kirjeen kerholle ja pyytää siinä apua. Ensimmäiset pakkaset 

Ranskassa ovat jäädyttäneet kaikki Matilda von Impressiimuksen maalit ja hän tarvitsee kipeästi 

apua näyttelyn kasaamiseen. Kerholaiset suunnittelevat oman taideteoksensa ja maalaavat sen 

kerholta löytyvillä materiaaleilla. Teokselle keksitään nimi. Teokset viedään ”Kultaiseen Ateljeehen” 

ja järjestetään taidenäyttely, jossa jokainen pääsee esittelemään teoksensa muille kerholaisille. 

Tunnekävely - Rikas pankkiiri Lars Möhömaha omistaa suuren pankkiholvin, jonne on säilönyt 

tonneittain erilaisia tunteita. Nyt kuitenkin on käynyt niin, että tunteet on ryövätty, sillä holtiton 

vartija Keijo oli jättänyt pankkiholvin oven auki. Rikosliigan pomo Luihu Kiukkunen ei suostu 

palauttamaan tunteita Lars Möhömahalle, ellei niitä kaikkia ole käytetty vähintään kerran.  

Kerholaiset kävelevät tilassa ja moikkaavat vastaantulijoita ohjaajan määräämällä tunteella. 

Tunnetta on pidettävä yllä kunnes uusi tunne tulee käyttöön. Lisäksi ohjaaja voi pyytää kerholaisia 

hyppimään, konttaamaan, tanssimaan, kulkemaan jonkin eläimen lailla…  

Lataa koko opas osoitteesta www.nuorisoseurat.fi/ohjaajalle 

Knoppi-leikkiopas: 

Nimi ja hernepussi - Leikkijät istuvat ringissä. Ohjaaja aloittaa sanomalla oman nimensä ja liittäen 

siihen nimen ensimmäisellä kirjaimella alkavan eläimen (Henna heinäsirkka). Leikki alkaa 

nimikierroksen loputtua. Hernepussi heitetään ringissä istuvalle lapselle ja sanotaan tämän nimi ja 

nimikkoeläin. 

Vilttipallo - Ryhmä jaetaan kahteen joukkueeseen. Joukkue avaa viltin niin, että jokainen ryhmä- 

läinen saa viltin reunasta kiinni. Pelaajat alkavat kopittelemaan palloa viltiltä toiselle niin, ettei pallo 

käy maassa. Jos pallo tippuu, pallon syöttänyt joukkue saa pisteen. Voittaja on se joukkue joka saa 

eniten pisteitä peliajan sisällä. 

Lataa koko opas osoitteesta www.nuorisoseurat.fi/ohjaajalle 

Tonttupolku-tehtäväkortit 

Hiippailutehtävä - Harjoittele Hillevin hallittua hiipimistaitoa hiippailemalla hyvin, 

hyvin hiljaa.  

1. Nouse varpaille seisomaan. Kävele edestakaisin päästämättä ääntäkään.  

2. Yritä samaa normaalein askelin mahdollisimman nopeasti.  

3. Mene niin matalaksi, että olet melkein kyykkyasennossa. Yritä liikkua matalana 

eteenpäin. Pystytkö vieläkin pysyttelemään äänettömänä?  

Vau! Osaat nyt hiipimisen perustaidot! 

Lataa kaikki tehtävät osoitteesta https://nuorisoseurat.fi/ohjaajalle/ohjaajan-

tyokalupakki/ 

http://www.nuorisoseurat.fi/ohjaajille
http://www.nuorisoseurat.fi/ohjaajille
https://nuorisoseurat.fi/ohjaajalle/ohjaajan-tyokalupakki/
https://nuorisoseurat.fi/ohjaajalle/ohjaajan-tyokalupakki/


 
 
 
 

 
 

 

 

 


