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Ohjaajien virtuaalinen olohuone ma 24.8. 

Osaamismerkkejä haettavissa 

Nuorisoseuraposti ja uutiskirjeet 

 
Kiitos Nuorisoseurojen ohjaajat! 

 
Kevään ohjaustoiminnan muodonmuutos toi osalle ohjaajista uudet työtavat,

mahdollisuuden tai haasteen uuden omaksumiseen, kokonaan uuden näkökulman
ohjauksensa aiheisiin ja ehkäpä täysin uudet työvälineet. Osa innostui uusista asioista

ja riemuitsi uuden oppimisesta. Toisaalta Korona-kevät vei rakkaan työn tai harrastuksen 
sekä henkireiän ohjaajilta. Valmiit suunnitelmat oli haudattava ja odottava tunnelma,

mitä seuraavaksi tapahtuu, tyssäsi uuden ideoinnin. Moni projektikeskeinen toiminta jäi 
kellumaan valmistumisensa osalta päämäärättömänä, tai toiminnan yhteinen tavoite siirtyi 

jonnekin pitkän ajan päähän. Ei ollut enää mahdollisuutta kohdata itselle merkittävää
harrastustoiminnan yhteisöä ja voimaantua heistä.  

Vaikka mieli voi olla haikea, apea, yhteisöllisyyttä kaipaava ja kohtaamista janoava,
voi tämä aika antaa meille ohjaajille mahdollisuuden kerrankin, usein niin ohjauskiireisessä 

keväässä, nauttia joutenolosta. Saa rentoutua ja ladata akkuja tuleviin ohjausvuosiin,
joita on edessä. Voi antaa uusien luovien ideoiden syntyä kiireettömyydessä. Kehittää

omia osaamisentaitoja. Antaa aikaa itselle! 

Kiitos, että olette jaksaneet näissä poikkeuksellisissa oloissa. Miten vain
voimme teitä auttaa toiminnassa eteenpäin, olkaa yhteydessä!

Te ohjaajat olette toiminnan merkittävä voimavara. 

Virtuaalihalauksin Suomen Nuorisoseurat työntekijöineen
Pirita Laiho

Judit Kemppilä
Iija Filén

Sini-Kadrin Padilha



Turvallisuusohjeet harrastustoimintaan 
 

Nuorisoseurat on laatinut Koronavirusepidemian aikana 
järjestettävälle toiminnalle ohjeet, mukaillen THL, Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Opetus- ja kulttuuri-
ministeriön ohjetta opetuksen ja varhaiskasvatuksen 
järjestäjille koronavirusepidemian aikana” (2020). 
Ohjeistuksen sisältö antaa neuvoja mm. kokoontu-
miseen, viestintään sekä hygieniaan.              
Ohjaajan tärkein tehtävä on turvallisuudesta huo-
lehtiminen. Turvallisuutta on myös henkinen hy-
vinvointi, joten on tärkeää, että ohjaaja luo omalla 
käytöksellään rauhallisen ja turvallisen ympäristön 
myös lapsille. Linkistä avautuu:
turvallisuusohjeet Nuorisoseurojen
päiväleiri- ja harrastustoimintaan

16.-18.10. SottiisiMoves 2020, Tampere

Syksyn tapahtumia
24.8. Ohjaajien virtuaalinen olohuone

klo 17-18.30 kaikille ja kaikkialle

7.-13.9. Valtakunnallinen 
harrastusviikko

11.-13.9. RAMPPIKUUME
– Valtakunnalliset Nuoriso-

teatteripäivät verkossa
www.ramppikuume.net

18.-19.9. Teatterilaiva, 
Silja Europa

23.9. Lounais-Suomen
tanssi- ja teatteritoimijoiden 

tapaaminen, Teams

9.-12.9. Jutajaiset 

https://drive.google.com/file/d/1ZRQr2Kam_kD7iU1Y2hdHyKB1iHnqR54P/view
https://drive.google.com/file/d/1ZRQr2Kam_kD7iU1Y2hdHyKB1iHnqR54P/view
http://www.ramppikuume.net


#Harrastusviikko 
Harrastusviikon (vko 37) toteutusta suunnitellaan 
siten, että kampanjan avulla autetaan toiminnan 
järjestäjiä markkinoimaan maksuttomia tutustumis-
kertoja erityisesti 7-13.9.2020, joihin myös kannuste-
taan ottamaan kaveri mukaan #harrastusviikko. Nyt ei ole 
suunnitteilla kouluille järjestettävää esittelyviikkoa, mutta kouluja  
pyritään saamaan vahvasti mukaan tiedotustoimintaan. 

KNoppi koulutuksia tulossa! 
 Saimaa 31.10.-1.11. jakso I, 4.-5.12. jakso II, KNoppiPro 4.-5.12. 
 Itä-Suomi 12.-13.9. jakso I, 24.-25.10. jakso II 
 (KnoppiPro verkossa?) 
 Etelä-Suomi 15-16.11. Helsinki jakso I, tammikuu Lahti jakso II  
 Kouluttajakoulutus Knoppi ja Höntsä 22-24.1.2021 
 Valtakunnallinen Knoppi III jakso ja ohjaajapäivät 24-25.4.  

Blogi – kirjoituksia: ohjaajat esittäytyvät 
Ohjaajan työt ja toiminta on moninaista, iso osa siitä voi jäädä osallistujilta ja seura-
toiminnasta vastaavilta huomaamatta. Keräämme ohjaajien blogitekstejä Nuoriso-

seurojen tiedotuskanaviin. Kerro meille työstäsi Nuorisoseuran ohjaajana, kohokoh-
tia sekä muita kokemuksia. Lähetä blogi-teksti harrastustoiminnan

suunnittelijalle, riina.kylmalahti@nuorisoseurat.fi.  

Kirjoita meille ajatuksiasi esimerkiksi...  
 Miten toiminta jatkuu Korona-kevään jälkeen. 

Aloitetaanko alusta vai jatketaanko harrastustoiminnassa siitä, mihin jäätiin? 
 Ohjaajien ja seuratoimijoiden yhteistyön toimiminen vaihtelee eri paikoissa.

Millaisia ideoita ja vinkkejä sinulla on toimivaan yhteistyöhön? 
 Ohjaajan ja apuohjaaja työparitoiminta mahdollistaa monenlaisia sisältöjä

ryhmätoimintaan. Miten kehittäisit yhteistyötä? 
 Miten uudet ryhmäläiset otetaan mukaan toimintaan? 

 Millaista on ohjaajan suunnittelutyö? 
 Mikä on parasta ohjaajana toimimisessa? 

mailto:riina.kylmalahti%40nuorisoseurat.fi?subject=


Ohjaajien olohuone
ma 24.8.2020 klo 17-18.30, 
Teams-tapaaminen 
Keväällä 2020 olemme kokoontuneet ohjaajien 
kanssa virtuaalisiin tapaamisiin, joissa on keskus-
teltu ajankohtaisista asioista ja jaettu vinkkejä sekä 
vertaistukea. Syyskauden alussa järjestetään val-
takunnallinen, kaikille ohjaajille avoin tapaaminen, 
jossa aiheena on harrastustoiminnan käynnistäminen 
ja toteutus syksyllä 2020, valtakunnallinen #harrastus-
viikko, jolloin mm. markkinoidaan käynnistynyttä harrastus-
toimintaa avointen kokoontumisten ja kaverikerran merkeissä, 
PopUp-kerhotominnan malli sekä tähystystä Nuorisoseurojen
140v juhlavuoteen 2021. 

Tervetuloa ohjaajien digi-olohuoneeseen, ilmoittaudu mukaan Nuorisoseurarekisterin kautta 
https://nuorisoseurarekisteri.fi/Tapahtumat/tapahtumatiedot.aspx?id=2775 

Osaamismerkkejä haettavissa 
Nuorisoseurojen osaamismerkkejä voi hakea mm. luottamustehtävistä tai ohjaajakokemuk-
sesta. Sähköisiä osaamismerkkejä kerätään open badge -palvelun kautta. Merkkejä voidaan 

hyväksilukea esim. työ- tai opiskelupaikkaa haettaessa. Merkkiä voi myös jakaa omissa sosiaa-
lisen median kanavissa, kuten LinkedInissä, Facebookissa tai Twitterissä. 

https://nuorisoseurat.fi/jasenseuroille/osaamismerkit-ja-osaamisen-tunnistaminen/

https://nuorisoseurarekisteri.fi/Tapahtumat/tapahtumatiedot.aspx?id=2775 
https://nuorisoseurat.fi/jasenseuroille/osaamismerkit-ja-osaamisen-tunnistaminen/


Nuorisoseuraposti ja uutiskirjeet 
Nuorisoseuraposti on liiton sähköinen uutiskirje nuorisoseurojen avainhenkilöille, johon 
olemme koonneet tietoa järjestöllisistä asioista. Ota tilaukseen myös tanssin ja teatterin

uutiskirjeet, niin pysyt kartalla! 
 Nuorisoseurapostin ilmestymisajat: 

4-2020 15.8. 
5-2020 15.10. 
6-2020 15.12. 

Voit lähettää meille palautetta osoitteeseen info@nuorisoseurat.fi 
Muistathan, että kaikki uutiset löytyvät edelleen osoitteesta www.nuorisoseurat.fi/uutiset/  

Kysely lasten ja nuorten harraste-
toiminnan ohjaajille ja valmentajille

Ole mukana harrastetoiminnan kehittämistyössä ja vastaa kyselyyn koskien lasten ja nuorten 
harrastusten ohjaajien ohjausosaamista ja -motiiveja. 

Kysely toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Höntsä - silta eteenpäin! 
-hankkeen toimesta. Nuorisoseurat on hankkeen yksi osatoteuttaja. Vastauksia hyödynne-

tään myös Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tohtorikoulutetta-
va Terhi Dahlmanin väitöskirjatyössä.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan 10 kappaletta 100 euron elämyslahjakortteja! 
Vastata voi 30.6.2020 asti.

Linkki lomakkeeseen:
https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/28015/lomake.html

mailto:info%40nuorisoseurat.fi%20?subject=
http://www.nuorisoseurat.fi/uutiset/ 
https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/28015/lomake.html

