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HYVÄ ILTAOHJELMA - JA MITEN SE TEHDÄÄN
Palautus kirjallisena 20.4. mennessä osoitteeseen mika.nuorva@h-y.fi.
1. FIILISTELE MENNEITÄ

- Ota hyvä asento, sulje silmäsi, ja palaa rauhassa muistoissasi oman riparisi

-

iltaohjelmiin. Anna mieleesi palautua jokin aivan huippukohta; sellainen kun nauratti,
kosketti, tuntui että tää on siisteintä ikinä, tai kun oli mukava olla osana porukkaa.
Millainen ohjelmanumero se oli? Mikä siitä teki niin mukavaa? Mikä oli isosten rooli
sen onnistumisessa?
Saatkos mieleesi sellaista leikkiä tai sketsiä joka ei oikein onnistunut? Tuliko
vaivaantunut olo vai selvittiinkö huumorilla? Mikä meni pieleen? Oliko syytä
osallistujissa, tilanteen ohjeistuksessa, olosuhteissa vai missä? Mitä olisi pitänyt tehdä
toisin?

2. SUUNNITTELE ILTAOHJELMA
A. Suunnittele n. tunnin mittainen riparin teemallinen iltaohjelma, joka koostuu leikeistä,
sketseistä ja kilpailuista. Valitse ohjelmaan myös illan teemaan ja fiilikseen sopivat
laulut (netistä varmaan löydän punaisen veisukirjan kappaleita).
B. Tee ohjelmasta kirjallinen runko. Ohjelmien nimet riittää, ei tarvitse selittää miten
leikki tms. menee.
C. Tee myös lista tarvikkeista, rekvisiitasta yms. joita ohjelmassa mahdollisesti tarvitaan.
D. Voit valita seuraavista teemoista:
- Eka ilta / tutustuminen
- Toka ilta / ryhmäytyminen
- Diakonia / maailmanparannus
- Rakkaus ja ihmissuhteet
F. Huomioi suunnitelmassasi seuraavan sivun vinkit!
G. Meilaa suunnitelmasi os. mika.nuorva@h-y.fi. Jos hei lähettäjäkentässäsi lukee nimesi
sijasta vaikka HEEBO04 tms läppä, käy pliis laittamassa viestiasetuksissa lähettäjäksi
oma etu- ja sukunimesi. Meille tulee aika paljon meiliä jonka lähettäjä on jotain
käsittämätöntä, ja sitten vielä kun usein allekirjoitus puuttuu, niin emme tiedä keneltä
viesti on. Kiitos! :D
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Vinkkejä ja huomioita:
- Iltaohjelma on osa riparin opetusta, vaikka sillä on myös muita tarkoituksia. Siksi se

kannattaa synkata tunneilla käsiteltyihin asioihin tai päivän teemaan, jos sellainen on.
Silloin iltaohjelmassa syvennetään päivällä opittuja asioita vaivihkaa, hauskanpidon
myötä.

- Iltaohjelman pitää olla turvallinen kaikille, ja osallistujissa on aina hirmu erilaisia

ihmisiä. Siksi kannattaa varoa että ei vedä liian raisuja leikkejä/sketsejä, ja erityisesti
leirin alussa kannattaa jättää fyysisemmät leikit vielä odottamaan. Viuhahtelut esim.
ovat ylipäätään tarpeettomia riparilla. Joukossa on varmasti aina joku joka on
herkempi kuin iltaohjelmaa innoissaan toteuttava isonen.

- Rakenna ohjelmaan mielekäs ns. fiiliskaari, esim. niin että ekojen ohjelmanumeroiden

avulla totutellaan ja lämmitellään, illan viimeisellä kolmanneksella on jokin
huippukohta, jonka jälkeen viimeiset numerot taas hölläävät kohti rauhallista
loppulaulua. Myös yllätykset ovat kivoja, totuttua fiiliskaarta voi rikkoa tarkoituksella!

- Vaihtelu piristää! Vaihda iltaohjelman toteutuspaikkaa, rakennetta, laita välillä

leiriläiset pitämään ohjelmia, korvaa koko iltaohjelma esim. hienosti valmistellulla ja
vaikka leiriläisten käsikirjoittamalla ja isosten toteuttamalla näytelmällä tms.

- Valmistaudu huolella! Rajoittaako käytössä oleva tila toteutuksen mahdollisuuksia? Jos
sali esim. täytyy pimentää johonkin leikkiin, onnistuuko se? Tarvitaanko tuoleja, ja jos
tarvitaan niin mahtuvatko ne esim. ympyrään koko porukalle (kokeile tarvittaessa
etukäteen)? Onko poppikonetta ja ehjää ja sopivaa piuhaa siihen vai toimiiko
bluetooth? Kuka säestää laulut, onko kitarassa kielet/piano vireessä?

- Tee isosporukan kanssa ohjelman runko aina kirjallisena (monesti se pitää myös

näyttää vetäjälle tai Y-isoselle etukäteen). Merkatkaa siihen myös kuka vastaa
minkäkin ohjelman ohjeistamisesta, ja varmistakaa että kaikki tietävät mitä ovat
tekemässä eli osaavat selostaa oman ohjelmansa. Sitä voi myös harjoitella etukäteen.

- Huomioi laulujen voima! Yhdessä laulaminen on niin hieno keksintö, että on sääli jos

ne ajatellaan vain täytteeksi ohjelmien välillä että isoset saavat valmistautumisaikaa.
Ovat ne sitäkin, mutta tsekkaile lauluvalintoja myös sisältö edellä aiheeseen sopivasti,
tai fiilikseen niin että kun tarvitaan meininkiä niin virittäydytään siihen menevällä
yhteislaululla.

- Ole esimerkkinä leiriläisille. Isosen asenne iltaohjelmassa näkyy ja kuuluu hyvässä ja
pahassa, koska häntä tarkkaillaan koko ajan. Siksi, vaikka olisi huono päivä,
kannattaa edes yrittää olla näyttämättä aivan kaikkea harmitusta iltaohjelmassa. Se
on hetki, jolloin on hyvä painaa murheet taka-alalle, ja antaa yhteisöllisyyden ja
hauskuuden hoitaa.

