1000 tarinaa
Lastenviikko on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna
2017. Suomi vuonna 2017: 100 tapahtumaa, 1000 tarinaa on Nuorisoseurojen
toteuttama hanke, joka on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden
ohjelmaa vuonna 2017. Tavoitteena on kerätä Suomen Itsenäisyyden juhlavuoden
kunniaksi alle 29-vuotiailta lapsilta ja nuorilta 1000 tarinaa, joissa he pääsevät
kertomaan millainen on Suomi vuonna 2017. Eri tavoin kerätyillä tarinoilla edistetään
lasten ja nuorten osallisuuden ja kuulluksi tulemisen kokemusta nykypäivän
Suomessa. Hankkeeseen osallistuvat aikuiset ja nuorisojärjestöjen työntekijät voivat
toimia lapsia ja nuoria innostavina ohjaajina ja auttaa tapahtumien ja tarinoiden
toteuttamisessa. Nuorisoseurat haluaa tuoda hankkeensa 1000 tarinaa-osion
mukaan Lastenviikolle. Lastenviikon pop up- tapahtumissa voidaan kerätä lasten ja
nuorten tarinoita julkaistavaksi Nuorisoseurojen hankkeessa. Ohessa tarkempia
ohjeita tarinoiden keräämiseen.

Ohje 1000 tarinaa-hankkeen toteuttamiseen Lastenviikon pop
up-tapahtumassa
Ohjaaja toimii tarinoidenkerääjänä
● Jakaa tarinankeruulomakkeita ja piirustuspapereita ja muovailuvahaa ja kerää niistä tehdyt
tarina-tuotokset.
● Esittelee lapsille ja nuorille hankkeen Suomi100-kysymykset, joihin he voivat vastata
tarinoissaan.
Ohjaaja voi tarinan kehittymisvaiheessa
● Antaa tilaa ideoille ja erilaisille näkemyksille, kuitenkaan ei arvostellen tai lytäten
kenenkään ajatuksia
● Haastatella tarinoijia
● Ylläpitää myönteistä ilmapiiriä
Tarinoiden valmistuttua
● Muista dokumentoida eli valokuvata muovailuvaha-teokset ja laittaa piirustukset ja tarinalomakkeet talteen.
● Lähetä tapahtuman jälkeen tarinat
sähköpostiosoitteeseen 1000tarinaa@nuorisoseurat.fi
KERÄYSMENETELMÄT
● Tarinankeruulomakkeet
Täytettävät lomakkeet, joissa tilaa kirjoittaa tarina. Lomakkeet voivat olla joko paperisia tai
sähköisiä, esimerkiksi jos pop up ständillä on käytössä tablettitietokone.
Linkki, josta löytyy tarinankeruulomakepohja: https://1000tarinaa.fi/menetelmat/
(otsikon tulostettava materiaali alla)
●

●

Piirustuspaperit ja värikynät
Tyhjiä paperiarkkeja ja erivärisiä kyniä, jotta lapsi tai nuori voi piirtää oman tarinansa.
Piirustuksen valmistuttua olisi hyvä täyttää tarina-lomake yhteystietoja varten, sekä selittää
lomakkeeseen hieman teoksesta. Jos piirustuksen tekijä on erittäin nuori, suosituksena on
haastatella hieman häntä ja kirjata lomakkeeseen pieni lausahdus siitä mitä piirustus kuvaa.
Muovailuvaha
Muovailuvahan avulla lapsi tai nuori voi muovailla omat vastauksensa Suomi100-teemaisiin
kysymyksiin. Tässäkin tarina-lomakkeen lyhyt täyttö aka yhteystiedot ja esimerkiksi
muovailuvaha veistoksen nimi.

Suomi100-kysymykset/ tarinoiden aiheet
Eri-ikäisiä kannattaa pyytää kertomaan tarinansa eri tavoilla ja juuri itselle sopivalla tavalla.
Helpointa tarinan tekeminen on omasta lähiympäristöstä tai omasta mielenkiinnon kohteesta. Alla
on listattu vinkkejä ja kysymyksiä ohjaajalle tuki-kysymyksiksi, mikäli lapsi tai nuori ei heti keksi,
mistä voisi tarinansa tehdä.
Kaveri tai ystävä
Mitä hänen kanssa teen, missä olemme, mikä on parasta, miksi olemme ystäviä?
Unelmaharrastus
Mitä haluaisin oppia, kenen kanssa, miksi se on unelmani?
Oma tulevaisuus
Missä olen, mitä teen, mistä unelmoin?
Haaveammattini
Mikä minusta tulee isona, mitä teen, miksi se on haaveeni?
Millainen on Suomi?
mitä hyvää tai huonoa siinä on, millaiseksi haluaisin Suomen?
Oheismateriaalit ja lisäkysymykset
1000tarinaa-aiheisia flyereita täältä -> https://1000tarinaa.fi/menetelmat/
Oheismateriaalien tiedustelut ja muut kysymykset voitte lähettää tähän
osoitteeseen: 1000tarinaa@nuorisoseurat.fi
Pop up-tapahtuman jälkeen
Vaikka tapahtuma olisikin jo ohi, niin voitte yhä jatkaa tarinoiden keräämistä
omatoimisesti juhlavuoden loppuun asti, koska hanke on käynnissä koko vuoden 2017.
100tarinaa hankkeen löydät myös netistä > www.1000tarinaa.fi

