
ohjeita NuOTTA
 -valmennuksen suunnitteluun

Nuotta-koordinaattori
Timo Haaksluoto
p.+358 (0)3 485 1912

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee työpajaryhmien ja etsivän nuorisotyön osallistumista Nuottaan.
Lähettävä taho vastaa ainoastaan matkakustannuksista.



ohjeita nuOtta -valmennuksen suunnitteluun

Prosessia

Onnistunut Nuotta-valmennus alkaa suunnittelusta. Sujuva valmennusprosessi etenee esimerkiksi 
seuraavalla tavalla:

1. Yhteydenotto Marttiseen ja valmennuksen ajankohdan varaaminen 
2. Ryhmän ja sen tavoitteiden sekä erityispiirteiden selvittäminen 
3. Aktiviteettien valinta em. tavoitteisiin ja erityispiirteisiin pohjautuen
4. Valmennuksen toteutus, joustaen tilanteen ja ryhmän mukaan
5. 

Ensimmäisenä päivänä tutustutaan ryhmään ja ohjaajiin sekä pohditaan yhdessä vielä tavoitteita 
ja odotuksia. 

Teemat

Vaikka jokainen Nuotta-valmennusta tarjoava nuorisokeskus toimii yhdessä sovittujen valmennus-
kriteerien ja pelisääntöjen mukaisesti, on kaikilla kuitenkin omat vahvuusalueensa  ja erityis-
osaamisalueensa. 

Nuorisokeskus Marttisen omat vahvuusalueet ja valmennuksen pääteemat ovat:

Seikkailukasvatus

Marttisen toiminnalliset aktiviteetit tarjoavat erilaisia ja eritasoisia haasteita, joista jokaista voi 
muokata ryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaiseksi. Marttisen Nuotta-valmennuksen aktiviteetit 
ovat painottuneet luontoon ja ja luonnossa liikkumiseen maalla, vesitse tai kiipeillen. Vastapainoksi 
on tarjolla aktiviteetteja myös rauhallisempaan menoon. Jokaisen aktiviteetin lopuksi pyrimme 
pitämään lyhyen purkukeskustelun. 

Kansainvälinen toiminta

Vuoden 2019 uusi teema kansainvälisyys pyrkii tarjoamaan ryhmille kansainvälistä kokemusta 
yhteistyössä Marttisen kansainvälisen toiminnan koordinaattorin kanssa. Teema pitää sisällään 
erilaisten nuorisovaihtomahdollisuuksien esittelyä, Marttisen kansainvälisen verkoston sekä koor-
dinaattorin tuen projektien suunnitteluun. Tavoitteena on saada ensimmäiset ryhmät ulkomaille 
kesällä/syksyllä 2019. 

Ratkaisukeskeinen yksilö- ja pienryhmävalmennus  

-
joittamaan vähintään tunnin verran muista aktiviteeteista erillistä valmennusta, joka on myös usein 
toiminnallista. 

Valmennukseen voidaan sisällyttää myös ratkaisukeskeisyyteen perustuvia harjoitteita joko koko 
ryhmälle, pienemmille ryhmille tai yksittäisille osallistujille. Myös ryhmän ohjaajien on mahdollista 
varata itselleen aikaa esimerkiksi työnohjaukselliseen keskusteluun. 
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Marttisessa Nuotta-valmennusta tarjoaa nuorisotyön moniammatillinen tiimin Nuotta-koordinaattori 
Timo Haaksluoto, Nuotta-valmentaja Mirka Heinonen, sekä kansainvälisen toiminnan osalta kan-
sainvälisen nuorisotyön koordinaattori Antti Korhonen. 

Timo Haaksluoto

Nuotta -koordinaattori,
Yhteisöpedagogi,

nuorisotyössä 13 vuotta,
 josta työpajaohjaaja 5 vuotta,

ratkaisukeskeinen 
lyhytterapeutti.

Mirka Heinonen

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, 
lastensuojelualalla 8 vuotta,

nuorisotyössä 6 vuotta.
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Marttisen aktiviteetit

Nuotta-valmennukseen kuuluvien maksuttomien aktiviteettien ohjaajina toimivat Nuotta-valmenta-
jat. Marttisen ulkopuolista ohjaajaa vaativat aktiviteetit ovat erilliskustanteisia. 

Maastoleikit Kisaillaan ja leikitään metsässä. Tämä on hauskaa toimintaa 
luonnossa. Tehtävien tavoitteena on ryhmäyttää, lisätä luot-
tamusta toisiin ja itseensä ja lämmittää porukkaa.

1,5-2 tuntia

Metsäretki Lähdetään virkistävälle patikkaretkelle, jonka päätteeksi 
valmistetaan yhdessä retkilounas. Retkeen voi yhdistää myös 
kiipeilyn tai laskeutumisen.

1-6 tuntia

Resiinaretki Ajatetaan kolmipyöräresiinoilla yksin tai parin kanssa. Pirkan-
maan museorautatiellä toteutettava retki on ainutlaatuinen 
kokemus. Tiedätkö sinä mikä resiina on ja mitä sillä tehtiin?

2-3 tuntia

Retki Helvetinjärven 
upeaan 
kansallispuistoon

Vaelletaan Helvetinjärven upeissa maisemissa, tutustutaan 
Helvetinkoluun. Patikoinnin välissä valmistetaan yhdessä 
retkilounas.

4-6 tuntia

Ruokailu erätulilla Opetellaan käytännön eräruokailutaitoja Marttisen lähimaas-
tossa valmistamalla ateria nuotiolla.

3-4 tuntia

Savua ilman tulta? Kokeillaan saadaanko tuli aikaiseksi tuluksilla ja tuliporilla. 
Miten tulta tehtiin ennen vanhaan, kun ei ollut tulitikkuja?  Jos 
nuotion teko onnistuu, niin paistetaan nuotiolla tikkupullat.

2 tuntia

Yöretki Lähdetään metsään yönselkään. Yövytään puolijoukkuetel-
toissa, myös omia majoitteita saa olla mukana.

yön yli
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Alaköysirata ja 
pulmatehtävät

Ratkaistaan yhdessä erilaisia visaisia ongelmia ja tehtäviä. 
Toiminnalliset ja haastavat pulmat ovat erinomaista ryhmä-
työ- ja ongelmanratkaisutaitojen harjoitusta. Alaköysirata ja 
pulmatehtävät toimivat parhaiten yhdessä, mutta on mahdol-
lista valita vain jompikumpi.

2 tuntia

Forest escape Joudutaan ryhmänä tilanteeseen, jossa on tunti ratkaista 
erilaisia luontoon liittyviä tehtäviä ja sitä kautta löyttää tulitikut 
ja sytyttää leirituli uudelleen. Selvitäänkö yhdessä, kun leirituli 
on sammunut ja tulitikut kadoksissa?

1,5 tuntia

Ilta- ja yömelonta Melonta hämärässä tai pimeässä on unohtumaton kokemus. 
Voidaan yhdistää yöretkeen.

2-3 tuntia

Jääkiipeily Kiivetään Marttisen 12 metriä korkeata jääseinää. Tämä tar-
joaa haastetta aloittelevalle ja kokeneemmallekin kiipeilijälle.

2-4 tuntia

Kalliokiipeilyä Koetaan luonnon muotoilemien kiipeilyseinien elämyksiä. Kei-
turinsalmen kallioleikkaukset ovat helpompia, Torisevan jylhät 
rinteet korkeampia.

2-4 tuntia 
+ matkat

Kirkkovenesoutu Soudetaan ohjattu retki 14 -paikkaisella kirkkoveneellä. 
Vetoo.... vetoo... olemme kaikki samassa veneessä.

2-4 tuntia

Köysilaskeutuminen Laskeudutaan köydellä jyrkänteeltä Torisevalla tai sillalta 
Keiturinsalmella. Tämä on erinomainen mahdollisuus tutustua 
omiin rajoihin ja korkean paikan tuomiin väristyksiin ammat-
titaitoisen ohjaajan opastuksella.

2-4 tuntia 
+ matkat

Pelastuspukukellunta Puetaan pelastuspuvut päälle ja lähdetään rohkesti ja turval-
lisesti heikoille jäille. Miltä tuntuu kun jää pettääkin alta ja on 
päästävä vedestä pois? Pelastaudutaan jään päälle kaverin 
avustamana ja koetaan miltä tuntuu kun auttaa kaverin kes-
tävälle jäälle!

2-3 tuntia

Saaren ympäri 
melonta

Melotaan Marttisen saaren ympäri, läpi kanavan, kohti Her-
raskosken kuohuja. Hyvällä yhteistyöllä koskesta selviää 
yleensä kuivana.

3-4 tuntia

Seinäkiipeily Harjoitellaan seinäkiipeilyä 7 metriä korkealla sisäkiipeily-
seinällä.

1,5-2 tuntia

Siltakeinu Laitetaan köysi kiinni eri puolelle siltaa kuin kiipeilijä, köysi 
vedetään sillan ali kiipeilijään kiinni. Kiipeilijän hyppätessä 
alas, köysi heilauttaa hänet isolla heilurilla edestakaisin. 
Tämä on hurjin korkeanpaikan aktiviteeteistamme.

2-4 tuntia

SUP-lautailu -
källä melalla. Tämä on SUP-lautailua eli Stand Up Paddling.

2-3 tuntia

Tasaisen veden 
melonta

Melontaan Marttisen upeissa lähivesistöissä. Ryhmän toivei-
den mukaan voidaan tutustua kanavaan, Keiturisalmen 
siltaan tai kosken alajuoksuun.

2-4 tuntia

Vaijeriliuku Liu’utaan turvallisesti alas kiipeilytornista pitkin vaijeria. Hel-
poin, nopein ja hurjin tapa tulla alas tornista ehjänä on liukua 
vaijeria.

1 tunti

Yläköysirata Suoritetaan kiipeillen tehtäviä Marttisen 6-8 metriä korkealla 
yläköysiradalla. Siinä tarvitaan uskallusta, yhteistyötä ja 
ongelmanratkaisukykyä.

1,5-2,5 tuntia
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Askartelupaja Pajassa voidaan tehdä melkein mitä vain mm. lampaanvillas-
ta, helmistä, metallilangasta ja monenlaisesta kierrätysmateri-
aalista. Taiteilijalla on vapauksia. Meiltä löytyy vinkit, välineet 
ja muut ohjeet luomisen tueksi.

1,5-2 tuntia

Hatun huovutus Valmistetaan lampaan villasta käsin huovuttamalla hattu. 
Huovutetun hatun voi koristella oman maun mukaan. Hattu 
voidaan koristella toisena päivänä neulahuovuttamalla.

3 tuntia

Kankaanpainanta Painetaan kuviota kankaalle oman vision mukaan. Ota mu-
kaan oma materiaalisi, kuten t-paita, kangaskassi, lippu tai 
liina. Kankaanpainanta on helppoa ja hauskaa!

2 tuntia

Korujen teko Valmistetaan avainkaulanauha tai -koru värikkäistä puu-
helmistä vahanaruun.

1,5-2 tuntia

Kynttilän teko kasta-
malla

Valmistetaan perinteisellä menetelmällä kynttilöitä. Kynt-
tilöiden värit valitaan vuodenajan ja osallistujien mieltymysten 
mukaan.

1,5-2 tuntia 

Mukin maalaus Maalataan juuri omanlaisensa muki. Vaikeinta on tietää mitä 
haluaa mukiinsa ikuistaa. Toteutus on jo helpompaa, sab-
luunat, töpöttimet ja pensselit tulevat tutuiksi tässä ohjelma-
klassikossa.

1 tunti

Nahkasta kotelo Tehdään älypuhelimelle, tabletille tai passille persoonallinen 
suojus. Suunnittele, piirrä, leikkaa, kuvioi ja pujottele kasaan.

1,5 tuntia

Perinnemaalausta 
päreelle

Maalataan päreelle vanhanajan öljymaaleilla. Ota askel men-
neeseen aikaan ja tutustu päreeseen materiaalina. Valmiin 
työn voi laittaa seinäkoristeeksi tai lähettää ystävälle.

1,5 tuntia

Pikkuhuovutusta Huovutetaan pieniä huovutustöitä oman valinnan mukaan 
joko neulahuovuttamalla tai saippuan kanssa. Voit tehdä 
helmiä, korun, koristeita, avaimenperän tms.

1,5 tuntia
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Jousiammunta Koetaan kuinka vaistojousiammunnassa tarkkuus ja keskitty-
minen tuovat tuloksia. Marttisen yksi suosituimmista ohjelmis-
ta ympäri vuoden!

1 - 2 tuntia

Kansainvälisyys-tunti Päästään tutustumaan vieraaseen kulttuuriin ja vuorovaikut-
tamaan eri kielillä kansainvälisten vapaaehtoisten tai Martti-
sen kansainvälistä työtä tekevien ohjaajien vetämällä toimin-
nallisella tunnilla.

1 tunti

Leiriolympialaiset Tehdään yhdessä olympialaiskisat, joissa tekeminen on 
kilpailua tärkeämpää. Lajit vaihtelevat vuodenajan, ryhmän ja 
sään mukaan. Ratkiriemukkaita lajeja horisontissa.

1 tunti

Nuijapallo Pelataan joukkueina sählyn viimeistä kehitysastetta nuijapal-
loa. Tässä pelissä pehmustettu maila muistuttaa pesäpallo-
mailaa.

1,5 tuntia

Room escape Pyritään selviytymään ryhmänä ulos lukitusta huoneesta. Ry-
hmällä on 60 minuuttia aikaa selvitä ulos erilaisten vihjeiden 
ja tehtävien avulla.

1,5 tuntia 

Smoothiebaari Tehdään smoothiet yhdessä koko porukalle unohtamatta 
luomua ja reilua. Mikä smoothie saa veden kielelle? Suklaa, 
mansikka, mustikka vai vadelma? 

1,5 tuntia

Sumopaini Laitetaan sumopuvut päälle ja pistetään painiksi. Marttisen 
aidoilla sumopuvuilla lihot hetkessä kymmeniä kiloja ja löydät 
sisäisen soturisi. Hajime!

1 tunti

Talonpoikain kisailut Kokeillaan yhdessä hauskoja entisajan leikkejä ja kisoja ar-
vokkaassa museoympäristössä. Nämä mittelöt saavat ryh-
män innostumaan ja hymyn kaikkien huulille.

1,5 tuntia

Tiimitaistelu Yritetään vaikka valloittaa bunkkereita, suojautua hyökkääjiä 
vastaan tai kokeilla mellakan torjuntaa aseina liiveihin tart-
tuvat tarrapallot. Suojia rakennetaan itse pehmomuodoista. 
Heittotarkkuuttakin tärkeämpää on taktiikka.

1,5 tuntia
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Yleistä 

Nuotta-valmennuksen ensisijainen tarkoitus on olla tukipalvelu ja lisäresurssi työpajatoiminnalle ja 
etsivälle nuorisotyölle. Nuotta-valmennus kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tukemaan 
sosiaalisen vahvistamisen palvelukokonaisuuteen yhdessä nuorten työpajatoiminnan ja etsivän 
nuorisotyön kanssa. Nuotta-valmennusta on järjestetty yhdeksässä valtakunnallisessa nuori-
sokeskuksessa vuodesta 2010 lähtien. Palvelu on maksuton työpajatoiminnan ja etsivän nuoriso-
työn piirissä oleville nuorille ja heidän omille ohjaajilleen.

Nuotta-valmennuksen tavoitteena on nuorten sosiaalinen vahvistuminen sekä eriarvoisuuden ja 
syrjäytymisen ehkäisy. Palvelulla edistetään lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman tavoit-
teita ja nuorten työllistymistä.

Nuotta-valmennuksessa nuoren sosiaalinen vahvistuminen toteutuu yhteisöllisyyden ja sosiaa-
listen tilanteiden kautta. Toiminnan tarkoituksena on nuorten itseluottamuksen, arjenhallin-
nan, sosiaalisten taitojen ja terveiden elämäntapojen vahvistaminen sekä yhteistyötahojen 
palveluprosessin tukeminen. Nuotta-valmennus tarjoaa sekä yksilöllistä että ryhmämuotoista 
tukea nuorille ja antaa työkaluja nuoren ja hänen oman ohjaajansa väliseen työskentelyyn. Val-
mennuksen menetelmissä korostuvat toiminnallisuus ja elämyksellisyys nuorisokeskusten pedago-
gisen työotteen mukaisesti. 

Nuotta-valmennusta järjestetään intensiivi- ja päivävalmenuksina. Päivävalmenuksen tavoitteena 
on saada nuori intensiivivalmennukseen. Nuotta-valmennus on pienryhmätoimintaa, jolloin ryhmän 
enimmäiskoko on 12 nuorta. Yli 12 nuoren ryhmiä voidaan ottaa valmennukseen poikkeustapauk-
sissa ja tällöin mukana on toinenkin Nuotta-valmentaja. Intensiivivalmennukset ovat leirimuotoisia 
ja sisältävät yöpymisen. Intensiivivalmennuksen tyypillinen kesto on 2-4 vuorokautta. Päiväval-
mennuksen tarkoituksena on ensisijaisesti tutustua nuorisokeskukseen ja madaltaa nuoren kyn-
nystä osallistua intensiivivalmennukseen myöhemmin. 

Jokainen Nuotta-valmennus suunnitellaan yksilöllisesti vastaamaan kyseisen ryhmän tarpeita 
ja tavoitteita. Valmennusten suunnittelu tehdään yhteistyössä nuorten ja heidän oman ohjaajan 
kanssa. Valmennukset toteutetaan pienryhmätoimintana niin, että ryhmän oma ohjaaja osallistuu 
valmennukseen nuorten kanssa. Ryhmän oma ohjaaja voi olla valmennuksessa tilanteen mukaan 
joko tarkkailijana tai tasavertaisena osallistujana nuorten kanssa.

(Suomen Nuorisokeskusyhdistys ry, Nuotta -käsikirja 2019)
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