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HANKKEEN NIMI 

 

Tekemisen riemua! 

 

HAKIJA  

Hollolan Nuorisoseura ry 

 

Osoite: c/o Timo Virtanen  

Tampereentie 124 

15880 Hollola 

 

Puh:  044-9157167  

 

E-mail:  virtanen_timo@hotmail.com  

 

HANKEEN TOTEUTUSAIKA 

   

1.8.2015 - 31.12.2017 

 

TAUSTA JA TARVE 

 

Hankkeen vastuullisena toteuttajana toimii Hollolan Nuorisoseura ry, joka on vuonna 1901 

perustettu perhejärjestö, päätoimialana kulttuurinen nuorisotyö. Hollolan Nuorisoseura on noin 

kolmella sadalla jäsenellään yksi Suomen suurimmista ja myös arvostetuimmista nuorisoseuroista. 

Arvostuksensa seura on hankkinut pitkäjänteisellä, menestyksekkäällä toiminnallaan tuottaessaan 

lukuisia kansallisen tason parhaimmistoon kuuluvia kansantanssitanssiryhmiä kotimaisille ja 

kansainvälisille estradeille niin edustus kuin lajin esittelytilaisuuksiin kouluille ja hyvän-

tekeväisyystapahtumiin erityisryhmille. Merkittävä osa maan ammattikansantanssiohjaajista on niin 

ikään saanut peruskoulutuksensa ja innostuksensa alalle Hollolan Nuorisoseurassa.  

 

Hollolan Nuorisoseura ylläpitää yli 110 vuotta vanhaa, mutta hyväkuntoista, toimitalo Kukkoa 

Hollolan Kukonkoivussa. Seurantalo on ahkerassa käytössä, pääasiassa lasten ja nuorten 

tanssiharjoituksissa. 

 

Hankkeen taustalla on pyrkimys lisätä kylien asuin viihtyvyyttä ja kyläläisten vuorovaikutusta 

harrastustoiminnan avulla. Hankkeen avulla tuetaan järjestäytyneen yhteisöllisen toiminnan 

kehittämistä maaseudulla sekä kehitetään maaseudun kulttuuriympäristöä.  

 

Mallinnetaan ja kehitetään ikä-ihmisten päiväkerhotoimintaa kylien hyväkuntoisille ja aktiivisille 

henkilöille, sisältäen kuljetusten järjestämisen, ruokahuollon ja virikkeellisen kerhotoiminnan.    

 

Hollolan Nuorisoseura ja muut yhdistykset antavat toiminnallaan kyläläisille mahdollisuuden 

kokoontua yhteen, yhteisen harrastuksen pariin. Nuorisoseurantalo Kukko tarjoaa tärkeän 

kokoontumispaikan alueen asukkaille, hankkeen avulla kehitetään tilan toimintaa ja hyödynnetään 

sen mahdollisuuksia. 
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Säännöllisen harrastustoiminnan ylläpitäminen ja uuden toiminnan aloittaminen on monelle 

yhdistykselle yksin vaikeaa. Monien yhdistysten jäsenistö on vanhentunut ja uusien jäsenten 

mukaan saamiseen ei ole pystytty resurssien puutteessa panostamaan. Yhdistykset tarvitsevat apua 

erityisesti lasten, nuorten, aikuisten ja ikä-ihmisten uusien toimintamuotojen käynnistämiseen. 

Hollolan Nuorisoseura ry:n toimintaa on tukea jäsenten toimintaa neuvonta- ja koulutuspalvelujen 

avulla, mutta ilman hanketta järjestöllä ei ole riittäviä henkilöstö- ja talousresursseja panostaa 

uusien toimintamuotojen kehittämiseen.  

 

Koulutuskeskus Salpauksen siirryttyä Seurantalo Kukon käytöstä Lahden koulutuspisteeseen, 

talolta löytyy vapaata aikaa monimuotoiseen, päivittäiseen kerhotoimintaan. 

  
Keskusteluissa alueen toimijat ovat nostaneet suurimmaksi ongelmaksi ammattitaitoisten ohjaajien 

ja säännöllisen harrastustoiminnan puuttumisen. Hankkeen avulla järjestetään alueelle 

ohjaajakoulutusta ja sitä kautta harrastustoiminalle koulutettuja vetäjiä. Hanke antaa toiminnan 

käynnistämiseen yhtenäisen toimintamallin, jota yhdistykset voivat hyödyntää jatkossa. Eri 

yhteistyökumppanit ovat sitoutuneita ja valmiita yhteistyöhön hankkeen aloittamiseksi.  

 

HANKKEEN TAVOITTEET JA VAIKUTUKSET 

 

Hankkeen tavoitteena on luoda uutta säännöllistä kulttuuriharrastustoimintaa lapsille, nuorille,   

aikuisille ja ikä-ihmisille heidän omalla asuin paikkakunnallaan. Hankkeen harrastustoiminta 

keskittyy ilmaisullisen osaamisen vahvistamiseen tanssin, musiikin, sirkustoiminnan tai teatterin 

keinoja käyttäen. 

 

Hankkeen avulla palkataan ammattitaitoinen hankevetäjä ja omarahoitteisesti osa-aikaisia ohjaajia, 

jotka vastaavat toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä Hollolan Nuorisoseura ry:n 

kanssa.  

  
Säännöllisen kerhotoiminnan lisäksi hanke sisältää harrastustoimintaa tukevaa koulutus- ja 

leiritoimintaa mm. kesä- ja viikonloppuleirien muodossa sekä vuotuisjuhlien järjestämistä 

 

Hankkeen aikana koulutetaan uusia ohjaajia kisälliperiaatteella. Ohjaajakoulutettavat toimivat 

apuohjaajina hankkeen harrastusryhmissä ja heidän koulutustaan täydennetään 2-4 koulutus-

viikonlopulla. Tavoitteena on, että apuohjaajat jatkavat harrastusryhmien toimintaa ohjaajina 

hankkeen päätyttyä. 

 

Määrälliset tavoitteet: 

 

1. Säännöllisen uuden harrastustoiminnan käynnistäminen kuudessa ryhmässä  

2. Yhteistyö vähintään neljän yhdistyksen kanssa 

3. 120 harrastajan mukaan saaminen, 24 säännöllisesti toimivan harrastusryhmän 

perustaminen 

4. Kesäleirin järjestäminen kesällä 2016 ja 2017 hankkeessa mukana oleville lapsille, 

nuorille ja muille halukkaille 

5. Kuuden uuden ohjaajan kouluttaminen kerhotoiminnan ohessa  
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6. Hanke paikkakunnalla järjestetään yksi aikuisille ja aikuisikää lähestyville 

tarkoitettu viikonloppukurssi. Osallistujia kursseilla on yhteensä 40.  

7. Hankekerhojen valmistamien esitysten katsojamäärä on yhteensä 1000 henkilöä. 

8. Hankkeen koordinoinnista ja osin ryhmien ohjauksesta vastaa Hollola 

Nuorisoseura ry:n toiminnanjohtaja yhdessä kerho-ohjaajien kanssa. 

Harrastusryhmien ohjaajiksi palkataan 12 - 14 tuntipalkkaista ohjaajaa 

9. Ikä-ihmisten päiväkerhotoiminnan käynnistäminen, mukana 30 osallistujaa 

 

Toiminnalliset tavoitteet: 

 

1. Maaseudun harrastusmahdollisuuksien kehittäminen ja kulttuuriympäristön 

monipuolistaminen 

2. Paikallisten asukkaiden aktiivisuuden ja yhteistyön edistäminen  

3. Säännöllisesti toimivien harrastusryhmien perustaminen ja niiden toiminnan 

turvaaminen myös hankkeen jälkeen 

4. Seurantalo Kukon toiminnallisten tilojen mahdollisuuksien hyödyntäminen 

5. Alueen asukkaiden elämänlaadun parantaminen 

6. Harrastusryhmien sisällön tuottaminen yhdessä osallistujien kanssa ja heidän 

lähtökohdistaan ja toiveistaan rakentaen 

7. Sosiaalisten taitojen ja itsetuntemuksen kehittäminen harrastustoiminnan avulla 

8. Tapahtumien ja muiden tilaisuuksien tuottaminen omalle paikkakunnalle 

9. Yhteistyömuotojen kehittäminen muiden paikallisten toimijoiden kanssa 

10.  Ammattitaitoisten ohjaajien saaminen paikkakunnan harrastusryhmien käyttöön 

 

HANKKEEN TOTEUTUSMUODOT JA TOIMENPITEET 

 

Säännöllinen harrastusryhmätoiminta 

 

Säännöllisen harrastustoiminnan piirissä olevat ryhmät kokoontuvat kerran tai kahdesti viikossa 

kahdeksi oppitunniksi kerrallaan. Toiminta mahdollistaa tavoitteellisen ja pitkäjänteisen 

työskentelyn ammattiohjaajan johdolla. Harrastusryhmien osanottajat pääsevät itse vaikuttamaan 

toiminnan sisältöön. Tavoitteena on tuottaa hankekauden aikana ryhmien esityksiä kerholaisten 

vanhempien, ystävien ja kyläläisten nähtäväksi. Valmistuvat esitykset voivat olla osana muuta 

tapahtumatoimintaa ja palvella näin eri yhteisöjen tarpeita.  

 

Teatteriryhmissä harrastajat saavat itse ideoida toimintaa. Lähtökohtana toiminnalle on 

yhteisöllinen taidekasvatus. Ryhmissä lähdetään liikkeelle teatteri-ilmaisun perusharjoituksista, 

improvisaatiosta ja liikeilmaisuun perustuvista harjoitteista. Ryhmissä tehdään esityksiä, jotka 

rakennetaan alusta asti yhdessä ryhmäläisten kanssa  ja aiheet esityksiin pyritään löytämään 

ryhmäläisten omasta elinympäristöstä, yhteisöstä ja kokemuksista.  

 

Lisäksi ryhmäläiset pääsevät tutustumaan teatterin eri osa-alueisiin valmistaessaan esityksiä. He 

pääsevät opettelemaan puvustuksen, maskeerauksen ja lavastuksen perusasioita.  
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Tanssiryhmissä tanssilajit valitaan osanottajien kiinnostuksen sekä ohjaajien osaamisen 

perusteella. Alustavasti esillä on ollut kansantanssi, hiphop- ja street-tanssi, senioritanssi ja 

lavatanssit. Tanssiryhmissä valmistetaan myös esityksiä ja ryhmäläiset pääsevät vaikuttamaan 

esitysten koreografioihin, musiikkivalintoihin ja puvustukseen. Tanssiharrastuksessa edetään 

suunnitelmallisesti perusaskelista, kuvioista ja kehon hallinnasta kohti omien tanssien tekemistä.  

 

Hollolan Nuorisoseura järjestää sirkustaiteen opetusta Taiteen perusopetuksen laaja-alaisen 

opetussuunnitelman mukaisesti. Opettajiksi palkataan sirkustaiteen ohjaajan peruskoulutuksen 

saaneita ja sirkustekniikoiden asiantuntijoita, jotka opiskelevat alaa koulutuskeskus Salpauksen 

sirkusartistilinjalla. 

 
Hollolan Nuorisoseura ryhtyy antamaan kansanmusiikin opetusta ensisijaisesti lapsille ja nuorille 

tarkoitettuna tavoitteellisena ja tasolta toiselle etenevänä opetuksena. Opetuksen tavoitteena on luoda 

edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin itsenäiselle ja elämänikäiselle 

harrastamiselle.  

 

Opetuksen tavoitteet muodostuvat oppilaiden henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta ja opiskelussa 

korostuvat musiikin harrastamisen ilo ja oppilaan vapaus toteuttaa itseään oman kokemisen ja tekemisen 

kautta. Opetus edistää luovuutta ja sosiaalisia taitoja. Opiskelussa ja oppimisessa on tärkeää yhdessä 

tekeminen ja yhteismusisointi, antamalla opiskelijoille laaja-alaista musiikillista yleissivistystä. 

 

Ikä-ihmisten päiväkerhotoiminnassa toteutetaan osallistujien toiveita, järjestetään kuljetukset ja tarjotaan 

monipuolinen ruokahuolto kerho päivänä. Toimintaan kutsutaan yksin asuvia ja yksinäisiä henkilöitä, 

lisätään sosiaalista osallisuutta ja torjutaan köyhyyttä. 

 

HANKKEEN KOHDERYHMÄ 

 

Hankkeen kohderyhmänä ovat Hollolan (maaseutualueilla) asuvat kulttuuriharrastamisesta 

kiinnostuneet ihmiset, ensisijaisesti lapset ja nuoret ja kasvavassa määrin aikuiset ja ikä-ihmiset.  

 

Lisäksi hankkeen kohderyhmänä ovat ne paikalliset muut toimijat ja yhdistykset, joihin hankkeen 

kautta luodaan yhteydet.  

 

ORGANISAATIO 

 

Hankkeen toteuttamiseksi jatketaan seuran toiminnanjohtajan työsuhdetta. Työntekijä työskentelee 

Hollolan Nuorisoseuran johtokunnan alaisuudessa yhdessä seuran kerhojen ohjaajien ja opettajien 

muodostaman ohjaajatoimikunnan kanssa. Ohjaajatoimikunta (12 henkeä) koostuu johtokunnan 

jäsenistä, eri alojen asiantuntijoista sekä aktiivisista alalle vihkiytyneistä henkilöistä.  

 

Hankeryhmään kutsutaan Hollolan Nuorisoseuran edustajien lisäksi Jukka-Pekka Jauhiainen 

(Etpähä ry), Petri Heikkilä (Koulutuskeskus Salpaus Sirkuskeskus, Sirkusartisti linjan johtaja), 

Anneli Kont-Rahtola (Taideyliopisto / Sibelius Akatemia, kansanmusiikinopettaja) ja Riia Niemelä 

(Nuorisoseurajärjestön Tanssin osaamiskeskus, Lahti, tanssinopettaja). Hankkeen tiedottamisen 

suunnitteluun ja toteutukseen käytetään alan asiantuntijaa. Hankkeen toteutukseen osallistuu lisäksi 

runsaasti talkoolaisia seuran jäsenistöstä.  
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Työntekijä raportoi hankkeen edistymisestä kuukausittain toimikunnalle, seuran johtokunnalle ja 

puolivuosittain hankeryhmälle.  

 

TALKOOTYÖSUUNNITELMA 

 

Tekemisen riemua – hankkeen valmisteluissa internet-sivut toteutetaan talkootöinä ja EVS 

vapaaehtoisen voimin. Talkooväkeä koulutetaan kerhotoiminnan vuotuisjuhlien ja leiritoiminnan 

toteutukseen. Aktiviteettien suunnittelut ja tarvittavat koulutukset valmistellaan ryhmässä 

talkootöinä.  

 

Toteutuva talkootyömäärä on kokemuksien perusteella huomattavasti arvioitua suurempi. 
      

TALKOOTYÖ hlömäärä tuntia/hlö tuntia  € / tunti € 

Internet-sivujen suunnittelu ja toteutus 2 90 180 15 2700 

Kerhotoiminnan infon taittaminen 2 45 90 15        1350 

Talkoolaisten koulutuspaketti 18 4 72 15 1080 

Riskien hallinta terveydenhuoltoa ajatellen 3 10 30 15   450 

Aktiviteettien suunnittelu, työpajat 18 15 748 15 11220 

Yhteensä   1120        16800 

 

 

HANKKEEN TOTEUTUSSUUNNITELMA 

 

Palkattu työntekijä on päävastuussa hankkeen käytännön toteutuksesta. Hän tarkentaa hanke-

suunnitelmaa, talousarviota ja aikataulusuunnitelmaa hankkeen edetessä.   

 

Työntekijä valmistelee yhdessä ohjaajatoimikunnan kanssa hankkeen toteutus- ja talousperiaatteet, 

laatii aikataulutuksen, toteutussuunnitelman ja talousarvion kerhotoimintaa varten. 

 

Työntekijä koordinoi eri kerhoryhmien toimintaa mm. aktiviteettien suunnittelu, leirien toteutus ja 

ohjelmistot suunnitellaan pienissä työryhmissä. 

 

Työntekijä selvittää ja kouluttaa Nuorisoseurajärjestöjen vaatimukset ja kriteerit kerhotoiminnan 

kehittämiselle ja huolehtii tarvittavien kontaktien pidosta.  

 

Hanketyöntekijä suunnittelee ja valmistelee yhteistyössä päiväkotien, koulujen ja Hollolan 

Nuorisotoimen kanssa kerhotoiminnan esittelyä ja näytetuntien pidoista. Tehdään yhteistyötä eri 

kulttuuri-, nuoriso- ja eläkeläisjärjestöjen kanssa. 

 

Hyödynnetään Opintokeskus Kansalaisfoorumin Lahden yksikön koulutussuunnittelijan pitkä-

aikaista osaamista ohjaajakoulutuksesta ja toiminnan tiedottamisesta. Hanke hyödyntää Etelä-

Hämeen Nuorisoseurat ry:n tiloja, tarpeistoa ja osaamista kerhotoiminnan kehittämisessä. 
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YHTEISTYÖ 

 

Hankkeen vastuullisena toteuttajana on Hollolan Nuorisoseura ry yksin.  

 

Yhteistyötahoiksi ovat lupautuneet Hollolan kunta, Salpauksen Sirkuskeskus, Sibelius Akatemia, 

Suomen Nuorisoseurat ry, Päijät-Hämeen Tanssialan Tuki ry, Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF 

ry, Keski-Hollolan Martat, Hollolalaiset Eläkeläis- ja Senioriyhdistykset.  

 

MARKKINOINTI JA RAPORTOINTI 

 

Tekemisen riemua –hankkeen toteutusperiaatteista, toteutussuunnitelmasta, talousarviosta ja 

aikataulutuksesta tehdään kirjalliset dokumentit. Työntekijä raportoi hankkeen etenemisestä 

kuukausittain Hollolan Nuorisoseuran johtokunnalle ja puolivuosittain hankkeen ohjausryhmälle.  

 

AIKATAULUTUS 

 

Syksy 1.8. – 31.12.2015 

 

- Hankevetäjän palkkaaminen 

- Hankkeen tiedotusmateriaalin valmistaminen 

- Hankkeen harrastusryhmien toiminnan suunnittelu yhdessä eri yhdistysten ja 

toimijoiden kanssa, mm. ryhmien kokoontumisten aikatauluttaminen, tilavaraukset 

ja ohjaajien rekrytointi 

- Yhteydenotot alueen kouluihin; aloitetaan hankkeesta tiedottaminen 

potentiaalisille yhteistyötahoille 

- Syksyllä aloittavien harrastusryhmien ohjaajien rekrytointi  

- Tehdään yhdessä hankkeen yhteistyökumppanien kanssa kartoitus alueen 

mahdollisista ohjaajakoulutettavista. 

 

- Pidetään alueen kouluilla teatteri-ilmaisun, tanssin, sirkuksen ja musiikin 

näytetunteja, joilla innostetaan osallistujia harrastusryhmiin. 

- Kerhotoiminnan käynnistäminen viikolla 34 

- Hankkeesta tiedottaminen laajasti Hollolan alueen medioille, paikallisille 

toimijoille ja päättäjille 

- Viikonloppuleirejä lapsille, nuorille ja aikuisille (teatteria / tanssia) 

- Syyskaudella 2015 yhteensä 17 toimintaviikkoa, 12 ryhmää jotka kokoontuvat 

kerran viikossa ja 12 ryhmää kahdesti viikossa   

- Tiedotetaan keväällä alkavasta ohjaajakoulutuksesta ja kerhotoiminnasta 

 

Kevät 1.1. – 31.5.2016 

 

- Kevätkaudella 2016 yhteensä 18 toimintaviikkoa, 12 ryhmää jotka kokoontuvat 

kerran viikossa ja 12 ryhmää kahdesti viikossa   

- Ohjaajakoulutus aloitetaan harrastusryhmissä apuohjaaja periaatteella, ja 

koulutusta täydennetään 2 koulutusviikonlopulla 
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- Viikonloppuleirejä lapsille, nuorille ja aikuisille (teatteria / tanssia) 

- Toimintakauden päätteeksi ryhmät tuottavat pienet esitykset ystäville ja 

sukulaisille 

- Tiedotetaan hankkeen etenemisestä  

 
Kesä 1.6. – 31.7.2016 

 

- Kesäleiri hankkeessa mukana oleville lapsille ja nuorille sekä muille halukkaille 

- Osallistutaan valtakunnallisiin ja kansainvälisiin alan harrastajien tapahtumiin ja 

festivaaleille 

 
Syksy 1.8. – 31.12.2016 

 

- Syyskaudella 2016 säännöllinen harrastusryhmätoiminta jatkuu yhteensä 12 

ryhmää jotka kokoontuvat kerran viikossa ja 12 ryhmää kahdesti viikossa   

- Harrastusryhmissä lähdetään työstämään esityksiä ryhmäläisten omien ideoiden ja 

kokemusten pohjalta 

- Ohjaajakoulutusta jatketaan yhdellä koulutusviikonlopulla 

- Viikonloppuleirejä lapsille, nuorille ja aikuisille (teatteria / tanssia) 

 
Kevät 1.1. – 31.5.2017 

- Kevätkaudella 2017 harrastusryhmätoiminta jatkuu 18 toimintaviikolla, edelleen 

12 ryhmää jotka kokoontuvat kerran viikossa ja 12 ryhmää kahdesti viikossa   

- Hankkeen ryhmien esitykset omilla paikkakunnillaan; esitykset avoimia myös 

muille kyläläisille, kouluille ja päiväkodeille 

- Esityksiin kutsutaan medioiden edustajia ja tiedotetaan hankkeen tuotoksista 

laajasti Päijät-Hämeen alueella 

- Kerätään hankkeen osallistujilta palaute 

- Turvataan hankkeen kerhojen jatkuminen myös hankkeen päätyttyä: pyritään 

siihen että hankkeen aikana koulutetut apuohjaajat jatkavat harrastusryhmiä 

syksyllä.  

 
 

Kesä 1.6. – 31.12.2017 

- Kesäleiri hankkeessa mukana oleville lapsille ja nuorille sekä muille halukkaille 

- Osallistutaan valtakunnallisiin ja kansainvälisiin alan harrastajien tapahtumiin ja 

festivaaleille 

- Hankkeen raportointi ja maksatushakemuksen tekeminen 

 
 

RAHOITUSSUUNNITELMA 

 

Hankkeen kustannusarvio muodostuu noin 69-prosenttisesti toteutukseen tarvittavan työntekijän 

aiheuttamista kustannuksista. Loppuosa kustannuksista muodostuu tilavuokrista, toimisto-

tarvikkeista, tiedottamisen kuluista, talkootöistä sekä tallenteiden teosta.  

 


