Kolmatta kertaa järjestettävä harrastusviikko tarjoaa loistavan mahdollisuuden tuoda paikallinen
harrastustoiminta tutuksi lapsille ja nuorille. Covid-19 epidemiasta johtuen vuonna 2020
harrastusviikolla paikallisia yhdistyksiä kannustetaan toteuttamaan maistatuksia omissa tiloissa,
joihin lapsia ja nuoria kutsutaan tutustumaan. Tavoitteena on paljon kokeilutapahtumia yhden
viikon aikana käyttäen #harrastusviikko -tunnistetta, minkä lapset ja perheet helposti tunnistavat.

Toimintaohjeet yhdistyksille
Harrastusviikon kokeilun
suunnitteluun

VIESTINTÄ
1. Selvittäkää oman kunnan

SUUNNITTELU
6. Millainen kokeilu tai maistiainen on

2

kyseessä?
7. Minkä ikäisille kokeilu on tarkoitettu
TIEDOTTAMINEN
ja onko eri ikäisille omia kokeiluja?
8. Mitä kokeilun aikana tapahtuu?
Voitteko osallistaa lapsia ja nuoria
kokeilun suunnitteluun?
9. Miten kokeilu resursoidaan?
Montako ohjaajaa tulee olla
paikalla?
10. Miten kokeilusta kannattaa kertoa,
että se houkuttelee kohdeyleisöä
paikalle?
11. Miten lapsi tai nuori voi jatkaa
harrastamista, jos hän innostuu
toiminnasta?

2.

3.

4.

5.

harrastuskoordinaattori, Liikkuva Koulu
-koordinaattori tai kunnan
harrastamista koordinoiva toimielin
(esim. nuoriso-, kulttuuri- tai
liikuntatoimi), mitä kautta
harrastuskokeilusta voi olla mahdollista
tiedottaa paikkakunnan kouluille ja
koulujen kautta perheille.
Tiedottakaa somessa omissa kanavissa
(esim. FB/IG) ja oman paikkakunnan
some-ilmoitustaulujen kautta.
Käyttäkää #harrastusviikko tunnisteena
sekä ennakkomarkkinoinnissa että
kokeiluista uutisoinnissa.
Hyödyntäkää Harrastusviikon
materiaalit, kuvat ja bannerit. Näitä
voitte käyttää esim. FB/IG-viestinnässä
ja omilla nettisivuilla.
Aloittakaa tiedottaminen ja
markkinointi hyvissä ajoin elokuussa.

Harrastusviikko nuorten oma idea
Idea
Harrastusviikosta lähti alunperin nuorten toiveesta saada paikkakunnan
harrastusmahdollisuudet omalle koululle tai sen lähistöön kokeiltavaksi. Vuosina 2018 ja 2019
kouluja kannustettiin avaamaan ovensa eri harrastusjärjestöille siten, että yhdistykset lähtivät
viikon aikana kouluille esittelemään toimintaa oppilaille. Kouluilla järjestettiin myös ilta- tai
viikonlopputilaisuuksia vanhempien mukaan saamiseksi. Osa kouluista toteutti itse omaa ohjelmaa
hyödyntämällä oppilaiden osaamista ja osallisuutta.

Tutustukaa aiempien vuosien toteutuksiin ja poimikaa teille parhaat
ideat - Soveltakaa niitä yhdistystoimintaan!
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Yläkoulussa harrastusviikon toivetunnilla yhdistettiin e-urheilu ja polkujuoksu
Harrastuspäivän 10 pisteen listalla kirjoja, korppuja, poni ja parkouria
Kimmokkeita, kavereita, kumppaneita
Harrastusviikon kauhean kiva päivä: kokeile open harrastusta!
Tanssista tähtitieteeseen, aitajuoksusta ammuntaan
Lukiolaiset lainakirjoina – harrastusviikon huikea idea
Valtakunnallinen harrastusviikko käynnistyi kouluilla. Nivalassa tarjolla 68
kokeilutapahtumaa!

www.harrastusviikko.fi

