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P.L.A.Y.! Peer Education, Leadership, Action, Youth  

– promoting grassroots sport for educational success and social inclusion 

 

ETSIMME VAPAAEHTOISIA NUORIA PLAY!- PROJEKTIIN RYHMÄNVETÄJIKSI 

P.L.A.Y! on kuuden eurooppalaisen liikunta- ja kasvatusjärjestön kolmivuotinen yhteishanke, jota rahoittaa 

EU:n Erasmus + Sport -ohjelma. Hankkeen tavoitteena on parantaa maahanmuuttajataustasta tai muista 

sosiaalisista syistä syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten sosiaalisia taitoja ja koulumenestystä 

liikunnan ja urheilun avulla. Hanke myös kannustaa nuoria osallisuuteen mm. edistämällä vertaisohjausta ja 

vapaaehtoistoimintaa liikunnan parissa. 

Hanke edistää nuorten koulutusta ruohonjuuritason urheilun ja liikunnan avulla. Tavoitteena on tukea lapsia ja 

nuoria, joilla on kouluvaikeuksia. Erityisenä kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, joilla on sosiaalisia ja 

kotoutumisongelmia, ja jotka osallistuvat harvoin yhteiskunnalliseen ja liikunnalliseen toimintaan koulussa ja 

koulun ulkopuolella. Tämä voi johtua useista tekijöistä, kuten oppimisvaikeuksista, perheiden taloudellisista ja 

sosiaalisista epäkohdista, maahanmuuttajataustasta, kulttuurisista lähestymistavoista sekä kielieroista.  

Hanketta koordinoi Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto FIMU ry. 

MITÄ VAPAAEHTOISET TEKEVÄT? 

Hankkeessa koulutetaan 18-30 -vuotiaita nuoria vetämään lasten ja nuorten ryhmiä, joissa liikunta yhdistetään 

sosiaaliseen ja epämuodolliseen oppimiseen. Ryhmissä liikutaan ja harjoitellaan sosiaalisia taitoja 

kuukausittaisten teemojen mukaan. Tämän lisäksi ryhmissä suunnitellaan ja toteutetaan lasten ja nuorten 

omin voimin kisa- tai muu yhteisöllinen tapahtuma, jonka puitteissa lapset pääsevät konkreettisesti 

hyödyntämään ja kehittämään ryhmässä ja koulussa oppimiaan taitoja.  Tavoitteena on vahvistaa 

kohderyhmän lasten ja nuorten itsetuntoa, omatoimisuutta ja osallisuutta tarjoamalla onnistumisen 

kokemuksia kouluympäristön ulkopuolella.  

Vapaaehtoisilta odotetaan noin 4 tunnin työpanosta viikoittain. Tämä sisältää viikoittaisen ryhmän vetämisen 

lisäksi toiminnan valmistelun ja arvioinnin. Hankkeen puolesta jokaiselle tapaamiskerralle on valmis 

toimintasuunnitelma, jota vetäjät voivat halutessaan muokata. Lisäksi vapaaehtoisilla ryhmän vetäjillä on 

kerran kuussa tapaaminen, jossa nuorille annetaan koulutus tulevan kuukauden teemasta. PLAY!-hanke 

kustantaa vapaaehtoisten matkat koulutuksiin, leirille sekä ryhmätapaamisiin. 

Ryhmät toimivat FIMU ryn jäsenseuroissa tai erikseen hankkeeseen osallistuvissa yhteistyöseuroissa. Jokaista 

ryhmää vetämään haetaan ja koulutetaan 2-3 nuorta. Tämä sallii jonkin verran vuorottelua ja helpottaa 

vapaaehtoisten osallistumista hankkeeseen.  Lisäksi vapaaehtoisten tukena ovat järjestävän seuran ja/tai 

FIMUn toimihenkilöt.  

http://www.eu-playerasmus.org/


Hankkeen vapaaehtoiskoulutuksessa sekä lasten ja nuorten ryhmissä pilotoidaan metodia, joka 

dokumentoidaan ja jonka perusteella kehitetään e-oppimisalusta mallin hyödyntämiseen urheiluseuroissa 

ympäri Eurooppaa. 

Toivomme, että saamme mukaan myös eri taustaisia nuoria, jotka voivat toimia vertaisohjaajina sosiaalisia 

haasteita tai kouluvaikeuksia kokeneille lapsille ja nuorille ja antaa heille aktiivisen nuoren mallin. 

MILLOIN? 

 Vapaaehtoisten koulutus ryhmänvetäjiksi tapahtuu kevään 2018 aikana.  

 Koulutuskertoja on yksi jakso kuukausittain Helsingissä tammikuusta alkaen.  

 Koulutus huipentuu Italian Padovassa toukokuussa järjestettävään kansainväliseen urheiluleiriin, joihin 

osa vapaaehtoisista pääsee osallistumaan.  

 Lasten ja nuorten YAG-ryhmät alkavat pyöriä kerran viikossa syksyllä 2018 ja jatkuvat toukokuuhun 

2019. 

MIKSI? – Mitä vapaaehtoiset saavat hankkeessa toimimisesta? 

 Hankkeessa he saavat koulutuksen lasten ja nuorten monikulttuurisen liikuntaryhmän ohjaamiseen ja 

siitä todistuksen.  

 He pääsevät osallistumaan hankkeeseen, jonka tarjoamista metodeista on hyötyä mm. liikuntaan, 

sosiaalityöhön, monikulttuurisuuteen ja koulutukseen liittyvillä urilla. 

 Koko lukuvuoden kestävästä ryhmän vetämisestä saa varteenotettavan työkokemuksen 

ansioluetteloon ja portfolioosi videodokumentointia osallistumisestasi. Lisäksi kirjoitamme 

työtodistuksen vapaaehtoispanoksesta.   

 Vapaaehtoiset pääsevät kokeilemaan toimimista lasten ja nuorten parissa ja testaamaan olisiko se tai 

liikunnanohjaus kenties heidän tuleva uransa. 

 Jos on jo opiskelemassa, PLAY!-ryhmien ohjaamisella voi saada suoritettua osan koulutuksen 

vaatimista harjoitteluista tai tietyn määrän opintosuoritteita.  

 Last but not least: voi päästä hankkeen kustannuksella Italiaan kansainväliselle liikuntaleirille 

toukokuussa 2018.  

 

ILMOITTAUTUMINEN 15.1.2018 MENNESSÄ 

 

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi hankkeeseen 15.1.2018 mennessä täyttämällä netissä lomake: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ3okOPo5ILPajTIUCy1yleU4UylHh0lPJJJjkkwK6IxrYLg/viewform

?c=0&w=1 

 tai ottamalla yhteyttä FIMUun (yhteystiedot alla). Kutsumme ilmoittautuneet infotilaisuuteen Helsinkiin 

tammikuussa 2018.  

 

Lisätietoja: 

Järjestökoordinaattori  Riitta Latvio,  

riitta.latvio@fimu.fi, +358 505 511 197 

Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto ry 

Finnish Multicultural Sports Federation 

Radiokatu 20, 3. krs, 00240 Helsinki 
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