
KEKRIPÄIVÄ 

KOULUTUSTA OHJAAJILLE JA SEURATOIMIJOILLE 

Ohjaaja, harrastaja, seuratoimija, tanssija, puheenjohtaja, tiedottaja… 

Tervetuloa Karjalaisen Nuorisoliiton ja Helkanuorten liiton koulutuspäivään Tampereelle! 

 

Aika: la 27.10. klo 10.00–18.00 

Paikka: Kulttuurikeskus Uulu, Peltokatu 16 C 4. krs, Tampere 

 ja Juhannuskylän koulun liikuntasali, Postikatu 2 tai Rautatienkatu 3–5  

Hinta: 35e  koko päivä, Karjalaisen Nuorisoliiton ja Helkanuorten jäsenet  

  sis. tarjoilut 

 45e koko päivä, muut, sis. tarjoilut 

 Koulutukset erikseen ostettuna: 

 20e  tanssikurssit klo 14.00–18.00, yksittäin 12e / tunti 

 20e viestintäkoulutus klo 14.00–16.00 

Ilmoittautuminen tehdään nettilomakkeella 10.10. mennessä:  

 https://fi.surveymonkey.com/r/Kekripaiva2018 

Tiedustelut: Karjalainen Nuorisoliitto, p. 045 673 3223, toimisto@karjalainennuorisoliitto.fi 

OHJELMA  (kurssien esittely seuraavalla sivulla) 

KAIKKI YHDESSÄ 

10.00–10.30 Tervetuloa (kahvi, tee, mehu, hedelmä)  

10.30–11.15 Rytmiikkaa rummuilla tai 5-kielisen kanteleen alkeet  

11.15–12.00 5-kielisen kanteleen alkeet tai Rytmiikkaa rummuilla  

12.00–13.00 Omakustanteinen lounas 

13.00–13.30 Liittojen oma tuokio  

13.30–13.50 100 pisto perinteeseen 

   STARTTIKURSSI   SEURATOIMIJAT  HELKAOHJAAJAT  

14.00–16.00 Kerhon ohjaamisesta  Viestintä ja tiedotus Viestintä ja tiedotus 

16.00–16.15 Tauko (kahvi, tee, mehu, karjalanpiirakka) 

16.15–17.45 Kansantanssin ohjaaminen Tehoa toimintaan!  Kansantanssin ohjaaminen 

17.45–18.00 Yhteenveto 

KANSANTANSSIKURSSIT, Juhannuskylän koulun sali 

14.00–16.00 Kontakti ja tanssiasento paritanssissa  

16.00–18.00 Kalenat-tanssien tekniikat 

https://fi.surveymonkey.com/r/Kekripaiva2018


KOULUTUSTEN SISÄLLÖT 

YHTEISET OSIOT  klo 10.00–14.00 
Kekripäivä alkaa yhteisellä tutustumistuokiolla Kulttuurikeskus Uulun tiloissa.  

Rytmiikkaa rummuilla -koulutuksessa tutustutaan erilaisiin rumpuihin ja opitaan rummuttamisen 
perustekniikoita Uulun innostavan opettajan johdolla. 5-kielisen kanteleen alkeisiin perehdy-
tään MuM Outi Sanén johdolla. Opit säestämään ja soittamaan pieniä lauluja. Kumpaankaan et tar-
vitse ennakkotaitoja.  

Liittojen oman tuokion aikana käydään läpi ajankohtaisia asioita. Karjalaisen Nuoriso-
liiton osuudessa mm. vinkkejä pronssisen tanhumerkin sisällön opettamisesta ryhmälle antaa tan-
huohjaaja Laura Eloranta.  

100 pistoa perinteeseen -vihon esittelee ja parhaat vinkit kerhotoimintaan pistoista poimii Karja-
laisen Nuorisoliiton kulttuurituottaja Leena Rintala. 

KERHONOHJAAJAN STARTTIKURSSI klo 10.00–18.00 
Miten kerho perustetaan ja miten kerhokerta suunnitellaan? Miten opetat tansseja, leikkejä,  
askeleita ja otteita ja mitkä niiden kaikkien nimet olivatkaan? Starttikurssi antaa hyvät perusteet 
tanhuryhmän tai Helka-kerhon apuohjaajaksi aikoville. Koulutukseen Kouluttajina Karjalaisen Nuori-
soliiton toiminnanjohtaja Hilu Toivonen-Alastalo ja tanssinopettajaopiskelija Anni Kirppu.  

KANSANTANSSIOHJAAJAKOULUTUS klo 10.00–18.00 
Kansantanssiohjaajien päivä alkaa yhteisillä osioilla. Klo 14.00–18.00 tanssitaan Juhannuskylän 
koulun salissa Annin ja Jutan ohjauksessa. Kts. Tanssikurssit. 

SEURATOIMIJAKOULUTUS klo 10.00–18.00 
Päivä aloitetaan yhdessä muiden kanssa. Klo 14.00 ohjelmassa on viestintäkoulutus (kts. alla). 
Kahvitauon jälkeen ideoidaan toimintaa Karjalaisen Nuorisoliiton strategian pohjalta ja jaetaan 
omia hyviä käytänteitä muille. 

HELKAOHJAAJIEN KOULUTUS klo 10.00–18.00 
Koulutuspäivään kuuluu aamun yhteiset osiot, viestintäkoulutus klo 14.00–16.00 ja kansantanssin 
ohjaaminen klo 16.15–17.45.  

KARJALAISEN NUORISOLIITON NUORISOTIIMI klo 10.00–18.00 
Karjalaisen Nuorisoliiton uusi nuorisotiimi aloittaa päivän yhteisillä osioilla, osallistuu viestintäkoulu-
tuksen some-osuuteen ja jatkaa iltapäivän omaa toimintaansa suunnitellen. Tiimivastaavana toimii 
hallituksen varajäsen Elsa Halme. 

KANSANTANSSIKURSSIT klo 14.00–16.00 ja 16.00-18.00 
Kontakti ja tanssiasento paritanssissa -kurssilla perehdytään omaan tanssiasentoon ja pari-
kontaktiin sekä saadaan vinkkejä, miten vahvistat näitä taitoja ryhmässäsi. Opettajana tanssinopet-
tajaopiskelija Anni Kirppu. 
Kalenat-tanssien tekniikat -kurssilla opetellaan ensi kesän Kalenoiden yhteistanssien kiperim-
mät askelikot ja nokkelimmat kuviot, jotta pääset hyvin vauhtiin ohjelmistojen opettelussa ryhmäsi 
kanssa. Kouluttajana toinen Kalenat-koreografeista, tanssinopettaja (amk) Jutta Wrangén. 
Olet tervetullut osallistumaan pelkästään tanssikursseille. 

VIESTINTÄKOULUTUS klo 14.00–16.00 
Mikä ero on tiedotteella ja mainoksella? Miten saat viestisi läpi medialle? Oletko sekaisin some-
kanavilla? Näihin, ja moniin muihin kysymyksiin vastauksen antaa tiedottaja, luovan kirjoittamisen 
opettaja Maarit Saarelainen. Voit osallistua pelkästään viestintäkoulutukseen. 

 

KEKRIPÄIVÄ 

KOULUTUSTA OHJAAJILLE JA SEURATOIMIJOILLE 


