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ESIPUHE 
Syksyn nuorisoseuratoiminta on pyörähtänyt jo kivasti käyntiin ja mennään kohti syyslomia. 

Tässä ohjaajakirjeessä kerrotaan, mihin kaikkeen ohjaajana tai seuran aktiivihenkilönä pääset 
osallistumaan. Osallistuminen vie aikaa, mutta on usein voimauttavaa tavata vanhoja ja uusia 
tuttuja, saada virikkeitä ja näkökulmia omaan tekemiseen. Tule mukaan siis rohkeasti alueen 
toimintaan, niin koulutuksiin kuin tapaamisiinkin. Ja jos itsellesi tulee mieleen asioita, joista 

haluaisit saada lisää tietoa, et varmaankaan ole yksin. Kerro meille ideasta tai koulutustarpeesi, 
niin me järjestämme tapaamisen tai koulutuksen. Näin syntyi mm syksyllä oleva kansantanssi- 

ohjaajien starttikurssi. Rohkeasti mukaan! 

Syksyn aikana Etelä-Hämeen ja Uudenmaan aluetoimistot valmistautuvat uuteen aikaan, 
kun vuoden alusta toimistot yhdistyvät uudeksi Etelä-Suomen aluetoimistoksi. 

Tämä toivottavasti parantaa edelleen seurojen palvelua. Jatkossa toimipisteet ovat 
Lahdessa ja Tikkurilassa ja työntekijöinä jatkaa timanttinen tiimimme 

Hannu Nipuli, Iija Filen, Pirita Laiho ja Joonas Pokkinen. 
Olemmekin nyt tulevaa jo ennakoiden tehneet tämän ohjaajakirjeen yhdessä.   

 
Tähän kirjeeseen on koottu vinkkejä, koulutuksia ja tapahtumia, jotka tukevat harrastus-

toimintaa ja ohjaajia. Löydät ajankohtaisen tapahtumakalenterin myös verkosta osoitteesta: 
nuorisoseurat.fi/uutiset_ja_tapahtumat/tapahtumakalenteri. 

Riemukasta syksyä 2018! 
Tavataan taloilla, tapahtumissa ja koulutuksissa. 

Pirita ja Joonas 
 

YHTEYSTIEDOT: 

Iija Filén, toiminnanjohtaja, 045-6336944, iija.filen@nuorisoseurat.fi 
Pirita Laiho, toiminnanohjaaja, 040-5587870, pirita.laiho@nuorisoseurat.fi 

Hannu Nipuli, toiminnanjohtaja, 050 468 6388, hannu.nipuli@nuorisoseurat.fi  
Joonas Pokkinen, toiminnanohjaaja, p. 050 567 2586, joonas.pokkinen@nuorisoseurat.fi
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UUTTA MATERIAALIA JA TUKEA 
OHJAAJILLE JA RYHMILLE

Vuoden 2018-2019 kerho-opas ohjaajille 
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 2018 Luova Lava 
Lapsille -leirien ohjaajilta Helsingistä. 

Opas (ja muut ohjaajan tukimateriaalit) on vapaasti ladattavissa 
osoitteessa nuorisoseurat.fi/ohjaajalle  

Tanssin vuosiohjelmistot 
– suunta kohti Kalenoita! 
Ohjelmistojen videot ja musiikit on nyt julkaistu! Löydät ne osoitteesta tanssinriemu.fi - kokonaisuus 
täydentyy syksyn aikana vielä kirjallisilla ohjeilla. Tutustuminen materiaaliin kannattaa aloittaa jo nyt. 
Lisätietoja joonas.pokkinen@nuorisoseurat.fi 

Muokattavat kerhoesitepohjat 
seurojen käytössä 
Kerhotoiminnan ja seurojen markkinointikäyttöön on tehty 
markkinointipohjat. Pohjiin on helppo vaihtaa oma valokuva ja teksti on 
itse muokattavissa. Muokkaaminen onnistuu powerpoint-ohjelmalla. 
Esitepohjat löydät ohjaajan työkalupakista: nuorisoseurat.fi/ohjaajalle. 

Nuorisoseurojen nettisivut 
– paljon vinkkejä ohjaajille 
Nuorisoseurojen nettisivulla on paljon ohjaajia palvelevaa tietoa, 
josta löytyy harrastusaloittain tietoa koulutuksista ja kursseista. Lisäksi sivus-
tolla on ohjaajan työkalupakki, josta löytyy materiaalia muun muassa suun-
nittelu, arvioinnin, viestinnän ja osallisuuden tueksi. Tämän vuoden tärkeä 
uudistus on tietosuoja-asetus, josta löydät tietoa sivuilta. 
Tutustu: nuorisoseurat.fi/ohjaajille 

Tietosuoja-asetus 
Ohjaaja, huomioitahan uuden 25.5. voimaan astuneen tietosuoja-asetuksen. Ohjaajan näkökulmasta se 
koskee esim. lasten nimilistojen säilyttämistä ja erilaisten sähköpostien ja ryhmien hallintaa. Tutustuthan 
yhdessä seuran ohjaajavastaavan tai johtokunnan kanssa asiaan, miten se vaikuttaa juuri teidän seurassa 
tietojen käsittelyä.  Tietosuoja-asetuksesta löydät lisää tietoa tästä: 
nuorisoseurat.fi/tietosuoja-asetus-gdpr-nuorisoseuroissa/

Kerho-ohjelma2018-2019
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VALTAKUNNALLISIA TAPAHTUMIA

Pop up-kerho on lyhytaikaisesti toimiva piste jossain, missä on ihmisiä. 
Tavoitteena on tarjota yllätyksiä ja uusia elämyksiä, 

mahdollisesti jopa uusi harrastus. 

LASTENVIIKKO
Tule mukaan järjestämään yhteistä lastenviikkoa 19.11.-25.11.2018 nuorisoseuroissa.

Kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20.11. 
YK:n lapsen oikeuksien sopimus tuli Suomessa voimaan 27 vuotta sitten.

Suomalaiset lasten ja nuorten harrastustoimintaa tukevat järjestöt juhlistavat Lapsen oikeuksien 
päivää järjestämällä koko viikon 47 ajan erilaisia lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia ja 
tempauksia sekä pop up -kerhoja eri puolille maata. Paikka voi olla nuorisoseurantalo, 
kauppakeskus, kirjasto tai vaikka tori!  

Ilmoittaudu mukaan nyt!

1. Suunnittele tapahtuma, päivämäärä ja kellonaika

2. Käy täyttämässä lomake osoitteessa www.lastenviikko.info/ilmoita-tapahtumasi/

3. Toteuta tapahtuma ja jaa kuvia somessa, #harrastan  #lastenviikko  #nuorisoseurat

Osallistu kuvahaasteella:
Kaikilla lapsilla on oikeus harrastaa, ja Lastenviikolla juhlistamme lasten oikeuksia myös Instagramissa! 
Osallistu Lastenviikon #harrastan -kuvahaasteeseen postaamalla oma harrastuskuvasi  tunnisteilla 
#harrastan ja #lastenviikko. Kilpailu jatkuu marraskuun loppuun asti!

Tule sinäkin toteuttamaan lastenviikkoa. Seuraa Lastenviikon järjestelyjen etenemistä 

www.lastenviikko.info

19.-25.11.2018
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TANSSIMYLLY-kansantanssikatselmus 12.-14.4. Tampere
Nuorisoseurat järjestää kansantanssikatselmus Tanssimyllyn Tampereella 12.-14.4.2019. Katselmus on 
suunnattu yli 15-vuotiaille suunnattu katselmus. Katselmuksen ilmoittautuminen suoritetaan tänä vuonna 
kaksivaiheisesti: alustavat tiedot kysytään marraskuun aikana. Lisätietoja tapahtumasta: 
nuorisoseurat.fi/toiminta/tanssi/tanssimylly/

NUORI KULTTUURI- TEATRIS
Nuori Kulttuuri -toiminnalla tuetaan nuorten kulttuuri- 
harrastuksia. Vuosittain järjestetään koko Suomen kattava 
aluefestarikierros ja valtakunnallinen tapahtuma. 
Tulevana vuonna vuorossa on teatteri! Teatris -tapahtumissa 
lava on vapaa uusille ideoille, vanhoille käsikirjoituksille ja siltä 
väliltä oleville esityksille. Hauska idea on myös se, että teatte-
riryhmä ottaa yhdeksi kauden tavoitteeksi Teatris -aluefestarin. 
Tapahtumassa saa esiintymiskokemuksen lisäksi palautteen 
ammattilaisraadilta ja tietoa siitä, mitä muut alueella tekevät. 
Tapahtuman fasiliteeteista huolehtii aluefestarin 
järjestäjä, joten oman energian voi vapauttaa muihin hommiin. 

Nuori Kulttuuri -toimisto pyrkii julkaisemaan aluefestareiden aikataulun loppusyksystä. Katselmuksen 
säännöt julkaistaan 14.9.18. Valtakunnallinen tapahtuma pidetään Jyväskylässä 24.–26.5.2019. 

Huomioithan, että Ramppikuumetta ei vuonna 2019 järjestetä - ryhmän kanssa kannattaa siis suunnatta 
Teatriksen aluefestareille! 

Kannattaa siis seurata Nuoren Kulttuurin nettisivuja, Instagramia ja Facebookia! 
nuorikulttuuri.fi 
IG: @nuorikulttuuri 
FB: facebook.com/nuorikulttuuri/ 

PS. Tanssiryhmien ohjaajat: Teatriksessa on yhtenä muotona myös musikaalit ja musiikkiteatteri 
- mitäs sinun ryhmälläsi onkaan tällä hetkellä ohjelmistossa?

Kalenat 2019 järjestetään 6.-9.6.2019 Lappeenrannassa
Ensi kesän Kalenoiden kansantanssin yhteisohjelmat on julkaistu nuorisoseurojen verkkosivuilla. 
Ohjelmat ovat maksutta ohjaajien käytössä. Verkossa julkaistaan tanssien videot, kirjalliset ohjeet, 
musiikit soitettuna sekä nuotitettuna.  

Ohjelmat on jaoteltu taitotasoittain, joista A on helpoin ja D haastavin. Ryhmän ohjaajan kannattaa 
tutustua taitotasoihin ja materiaaleihin ennen kuin valitsee ryhmänsä ohjelman. Taitotasojen lyhyet 
kuvaukset löydät niin ikään nuorisoseurojen verkkosivuilta. Ohjaajille on tulossa tukimateriaali yhteis-
ohjelman teemojen käsittelyyn tanssiryhmissä.

Nuorten kädenjälki aiempaa vahvemmin näkyvissä 
Nuorten osuutta yhteisohjelmien suunnittelussa on vahvistettu ja kokonaisuutta on alettu suunnitella yh-
dessä teatteriosuuksien kanssa. Teema ja tarina ovat imatralaisten nuorten käsialaa, joiden kanssa Johanna 
Juslin työskenteli keväällä tähtäimenä Kalenoiden pääjuhlan suunnittelu.  
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Teemaan tarttuivat koreografit Paula Kettu ja Jutta Wrangén. Tanssit vievät aiempaa vahvemmin tarinaa 
eteenpäin, ja kokonaisuuden musiikit sävelsi J-P Piirainen. Vuoden 2019 Kalenabändi on Itä-Länsi Express. 
Yhtyeessä soittavat Piiraisen lisäksi Miia Palomäki ja Maija Pokela.  

Lasten ja nuorten kansantanssitapahtuma Kalenat järjestetään Lappeenrannassa 6.-9.6.2019. Nuorisoseu-
rojen kanssa tapahtumaa on ensi kesälle tuottamassa Karjalainen Nuorisoliitto ja yhteistyö vahvistaakin 
Kalenoiden asemaa kansantanssitapahtumien joukossa. Tapahtuman ilmoittautuminen alkaa alkuvuonna 
2019. Tapahtumaan odotetaan noin tuhatta kansantanssin taitajaa.  
Verkkosivut on nyt avattu: kalenat.fi

SINUNKIN SEURALLESI 
LUOVA LAVA LAPSILLE –KERHO 

TAI PÄIVÄLEIRI?
Löytyykö seurastasi intoa lasten kerhojen tai päiväleirien järjestämiseen? Tuntuuko siltä, että sitä intoa 
olisi, mutta kaipaisi jotain kättä pidempää? Voisiko kerhon tai leirin järjestää mahdollisimman helposti, 
mutta kuitenkin laadukkaasti?  

Kyllä voisi! Luova lava lapsille –kerhot ja leirit ovat jokaisen seuran järjestettävissä. Luova lava toiminta 
on innostavaa ja kannustaa osallistujista lähtöisin olevaa toimintaa, jossa voidaan askarrella, tanssia, mu-
sisoida, näytellä jne. Ohjaajina voivat toimia nuoret aikuiset, kulttuurialan ammattilaiset tai pitkän linjan 
harrastajat. Kerhot ja leirit huipentuvat Hetki taiteilijana –esityksiin, joka on ryhmän itse suunnitelma. 

Suomen Nuorisoseurat tarjoaa nyt hyvät tukipalvelut yksittäisille seuroille kerhojen ja leirien 
järjestämiseksi. Oppaat löytyvät nuorisoseurat.fi/toiminta/luova-lava/  

Kerhotoiminnan voi aloittaa jo heti ensi viikolla, jos on tila ja ohjaaja. Päiväleirin voi järjestää jo nyt 
syyslomalla, hiihtolomalla tai ensi kesänä! 

Huom! Jos suunnittelet leiriä kesälle 2019, kannattaa tulla Tampereelle 16.3.19 Luova Lava-tapaamiseen.  

Jos kiinnostuit, otathan yhteyttä Piritaan tai Joonakseen. 
Pirita.laiho@nuorisoseurat.fi tai joonas.pokkinen@nuorisoseurat.fi
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KOULUTUKSIA TARJOLLA!

Knoppi-koulutusta tarjolla
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 ohjaaja- 
koulutukseen osallistumiselle. 
Koulutuksen alaikäraja on 13 vuotta. Koulutukseen kuuluuvat seuraavat viikonloput: 
16.-18.11.2018, Helsinki ja 18.-20.1.2019, Lahti. 

Ilmoittautuminen 11.11. Mennessä uusimaa.nuorisoseurat.fi 
Lisätiedot pirita.laiho@nuorisoseurat.fi tai joonas.pokkinen@nuorisoseurat.fi

Helsinki
16.-18.11.2018

Lahti
18.-20.1.2019

Kansantanssin ohjaajakoulutukset
Suomen Nuorisoseurat järjestää yhdessä muiden kansantanssijärjestöjen kanssa kansantanssin 
ohjaajakoulutusta. Tavoitteena on antaa kansantanssin harrastajalle valmiudet toimia kansantanssi-
ryhmän ohjaajana seuratoiminnassa tai päiväkotien ja koulujen kerhotoiminnassa. 

Kansantanssin ohjaajakoulutuksen perusopintojen 2019 koulutusviikonloput ovat: 
Lahdessa 19.-20.1. 19, 9.-10.2.19 ja 16.-17.3.19 
Kouluttajina tanssiopettajat Paula Kettu ja Susanna Kivinen.  

Lisätiedot koulutuksesta: nuorisoseurat.fi/ohjaajalle/tanssiohjaajalle/
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Teatterikursseja tarjolla
Kaikki nuorisoseurojen teatterit kuuluvat jäseninä Suomen Harrastajateatteriliittoon. Koulutuksia järjes-
tämme yhdessä. Teatteripuolen koulutuksia kannattaa katsoa osoitteesta shtl.fi
Lähiaikoina on tulossa mm seuraavat koulutukset: 

1-2.12. Teatterin tyylilajit, Helsinki 
Mikä on tragedian ja komedian ero? Miten Shakespearea näytellään? Millaista on Brechtin eeppinen teat-
teri? Mitä kaikkea muuta kuin todellisuutta jäljittelevää realismia teatteri voi olla? 
Viikonlopun aikana käydään läpi seuraavat tyylilajit: antiikin Kreikan tragedia, komedia (farssi, commedia 
dell’arte, karnevalismi), Shakespearen teatteri, ekspressionismi, Brechtin eeppinen teatteri, Antonin Ar-
taud’n teatteri sekä absurdi teatteri. 

26-27.1. Ohjaajatyön kurssi, Helsinki 
Kaksipäiväisellä ohjaajantyön peruskurssilla käydään läpi teatteriohjaajan tärkeimmät työkalut. Ensimmäi-
senä päivänä aiheena on perinteisten näytelmien ohjaaminen ja toisena päivänä pohditaan ohjaajan roolia 
nykyteatterissa ja ei-tekstilähtöisessä teatterissa. 
Lisätiedot kursseista mari.saarinen@shtl.fi

ENSIAPUKURSSI – EA 1, Lahti
10-11.11 Lahdessa
EA 1 -peruskurssi antaa perustiedot ja taidot auttavat 
hätätilanteessa sekä tavallisimmissa sairaus- ja 
onnettomuustilanteissa. EA 1 -kurssi on voimassa 
kolme vuotta.  
Kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen 
perusteet kurssin sisällön mukaisissa aiheissa 

Kurssilla käydään läpi mm. Auttamistoiminta onnet-
tomuudessa tai sairauskohtauksessa, hätäensiavun 
perusteet, haavat, tavallisimmat sairaskohtaukset, 
palovammat, myrkytykset. 

Kurssipaikka: Etelä-Hämeen aluetoimisto, 
Rautatienkatu 3, 15100 Lahti 

Kouluttaja: Erikoissairaanhoitaja Marja Nipuli (SPR:n hyväksymä kouluttaja) 

Aikataulu: Koulutuksen kesto on 16 h. Opetusta: lauantaina klo 10 -17 ja sunnuntaina klo 10 - 16. 

Hinta: Jäsenille 65€ / henkilö, muille 95€ /henkilö (Kortti sisältyy kurssihintaan. 
Kortin saa kun kurssi on maksettu). 

Ilmoittautuminen: 26.10.2018 mennessä. 

Tiedustelut ja ilmoittautuminen kurssille: 
Hannu Nipuli, hannu.nipuli@nuorisoseurat.fi
p. 040-468 6388 
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TUKEA TOIMINTAAN

Avi –kerhoraha
Aluehallintovirastot myöntävät vuosittain avustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. 
Avustukset ovat haettavissa marras/joulukuussa 

Haku alkaa 6.11.2018 ja päättyy 14.12.2018 klo 16:15

Avustuksella tuetaan viikoittaista toimintaa, jossa harrastemaksut ovat kohtuulliset. Avustusta voi myös 
käyttää päiväleiritoimintaan. Tätä avustusta kannattaa kaikkien hakea!  Lisätietoja ja tarkemmat ohjeet 
avustuksesta: urly.fi/13Kc

Taiteen edistämiskeskus Taike
Taiteen edistämiskeskus myöntää apurahoja ja avustuksia laajalti valtakunnallisesti sekä alueittain. 
Seuraava alueiden hakuaika on juurikin nyt lokakuussa 1.10-31.10 . Katso lisätiedot. 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: skr.fi 

Leipää ja kulttuuria hankkeet 
työntekijöiden ja työnantajien tukena 
Leipää ja kulttuuria Nuorisoseurojen oma työllistämishanke auttaa seuratoimijoita ja ohjaajia
työsuhteissa, perehdyttämisessä sekä monissa eri työllistämisen vaiheissa!  

Pyrimme viemään asiat käytännön tasolle niin, että hyvät työntekijät löytävät hyvät työnantajat ja 
toisinpäin. Jos sinulla on kysyttävää työllistämisestä, tarpeita tai vaikkapa ideoita jotka kaipaavat 
toteutusta, ota rohkeasti yhteyttä: tyollistaminen@nuorisoseurat.fi  

nuorisoseurat.fi/jasenseuroille/tyollistaminen/ 
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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 2018. 

Kansalaisfoorumin myöntämä kurssituki vuodelle 2019 
haussa joulukuun aikana
Kun nuorisoseura toteuttaa kurssin, voi se saada valtionapua jopa 21 € /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 2018 aikana kursseista, 
jotka nuorisoseura aikoo toteuttaa vuoden 2019 aikana. Tuntien varaus ja aikanaan tilitysten tekeminen 
sujuvat kätevästi netissä varaus- ja tilitysjärjestelmä SkafNetin kautta. Jos nuorisoseuralla ei vielä ole 
nimettyä SkafNet -vastuuhenkilöä niin otathan yhteyttä info@kansalaisfoorumi.fi 

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. 

Tarkemmat ohjeet: kansalaisfoorumi.fi/tuki 

Kysy lisää kurssituesta: info@kansalaisfoorumi.fi
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LEIKKIVINKKEJÄ 
SYKSYN 2018 KERHO-OPPAASTA

Syksyn 2018 kerho-opas

Rosvo ja poliisi 
Liikutaan pareittain peräkkäin toisen ollessa poliisi edellä ja toinen rosvona perässä. Poliisi määrää liikkeet 
joita rosvo seuraa, mutta jos poliisi katsoo taakseen, on rosvon yritettävä olla paikoillaan liikkumatta.
Jos rosvo liikkuu, vaihtuvat osat. 

Robottileikki 
valitaan leikkijöistä 4-5 pelastajaa ( noin 1/3 osa ryhmän koosta ), muiden ollessa robotteja. Robotit
saavat liikkua vain suoraan eteenpäin ja pelastajien tarkoitus on estää robottia joutumasta seinään. 
 
Lataa koko opas osoitteesta nuorisoseurat.fi/ohjaajalle
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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
ryhmäläinen 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 nuorisoseurat.fi/ohjaajalle
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Kuinka korkean pyramidin saatte kasattua
ämpäreistä niin, ettei se kaadu.

ÄMPÄRIPYRAMIDIT 
(onnistuu myös yksin)

Ottakaa porukastanne kaveri/ryhmäkuva.

Voit käyttää pientä rekvisiittaa apuna

KAVERIKUVA

 (kaveri tai ryhmä)

Kattikierros-tehtäväkortit

Pyykkipojat karkuteillä
Kiinnittäkää 5 pyykkipoikaa vaatteisiinne. Pyykkipojista ei saa pitää kiinni. Yrittäkää sitten saada
toistenne pyykkipojat itsellenne. Se, kuka saa ensin riistettyä toisilta 5 pyykkipoikaa, on voittaja.
Voit käyttää askelina hyppyaskelta, polkkaa tai vaikka laukkaa. 
 
Lataa kaikki tehtävät osoitteesta nuorisoseurat.fi/ohjaajalle/ohjaajan-tyokalupakki/
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