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Seuratoiminnan aamukahvit

Lasten ja nuorten 
seuratoiminta



Virtuaalinen harrastusviikko

www.harrastusviikko.fi -sivusto avataan viikolla 44

Lajien omat sivut olisi hyvä saada valmiiksi heti viikon alkuun

Sivun voi nimetä esim. "harrastusviikko" tai "kokeile harrastusta"

Tärkeintä on, että sivu kertoo miten lajia voi kokeilla itse (esim. kotona tai 
koulussa)

Hyödyntäkää olemassa olevaa materiaalia -> tehkää linkityksiä 
valmiisiin videoihin ja ohjeisiinne

Muista ilmoittaa url-osoite jo etukäteen!

Huom! Vielä ehtii ja pääsee mukaan, jos haluaa!

http://www.harrastusviikko.fi


Opettajien sivut

Keräämme valmiit "harrastuslukkarit" opettajien sivuille

• erikseen vinkit 1-3lk, 4-6lk ja yläasteikäiset

• Kaikki halukkaat voivat kirjata vinkkinsä mukaan. Lomake 
tietojen täyttämistä varten lähetetään sähköpostilla.



Harrastusviikko

Yleisiä nostoja

Virtuaaliviikko on suunnattu niille alueille, joilla koronatilanne 
pahenee

Kouluvierailuihin ja harrastusesittelyihin voi kannustaa niillä alueilla 
joilla koronatilanne on hallinnassa. 

Valmista some-materiaalia viikon viestintää varten saadaan 
viestintätoimistolta tällä viikolla. Materiaalit lähetetään kaikille heti, 
kun ne saadaan.

Viikko linkitetään vahvasti Suomen malliin.

https://minedu.fi/suomen-malli


Harrastusviikon kouluvierailu

Vierailu toteutetaan Taavinkylän koulussa Espoossa

Saarikko 

seuraa ensin harrastuskokeiluja (9-10.00)

keskustelee oppilaiden kanssa harrastamisesta (10-11.00)

antaa haastatteluja (11->)

• Oppilaiden toivelajit tulevat kokeiluun.



Tule mukaan kehittämään kulttuurienvälistä 
osaamistasi ja erilaisista taustoista tulevien 
ihmisten kohtaamis- ja johtamistaitojasi!
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Koulutuswebinaari

Suomen Olympiakomitea järjestää yhdessä HNMKY:n kanssa 
koulutustilaisuuden, jossa lisätään liikunta- ja urheilujärjestöjen osaamista 
kulttuurien välisestä yhteistyöstä.

Suosittelemme koulutusta erityisesti lasten ja nuorten toimintaa kehittäville, 
koulutuksia suunnitteleville sekä kouluttajille. 

Tavoite on antaa osallistujille eväitä teeman käsittelyyn seuratoimijoiden 
kanssa.

Koulutuksen painopiste on lasten ja nuorten toiminnassa, mutta 
mukaan ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat oppia teemasta lisää.
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Koulutuksen sisältö jakaantuu seuraavasti:

Kulttuurienvälinen viestintä ja moninaisen tiimin ohjaaminen

Ohjaajan oman kulttuuritaustan merkitys ohjaamisessa

Työkaluja arkityöskentelyn tueksi
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Ilmoittaudu heti mukaan!

Koulutuspäivät:

29.10. 12:00-15:00 tai

4.11. 17:00-20:00.

Ilmoittautuminen täällä. Saat lomakkeen viimeiseltä sivulta tilaisuuden Zoom-linkin.

Ilmoittautumislinkkiä saa jakaa vapaasti eteenpäin omassa organisaatiossa.
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DX1V_IxaVUC4EejRH1W0bgXZ8-5jQ2FDsMk6it3Kzo1UOUc1V1BPVE1LS0tFQU5RM0RHT0ZaRjJHQS4u


Lasten ja nuorten urheilun ja liikunnan linjaukset 

ja kehitysohjelma 2020 -luvulle 

SAVE THE DATE: työstöprosessi yhdessä jatkuu 30.11.2020

Tarkempi ohjelma ja kutsu 17.11 mennessä (seuraava aamukahvi) 
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Odotukset ja ajatukset lasten ja nuorten osion 
yhteistyölle 2021?

- Nykyinen käytäntö on seuratoiminnan aamukahvit (noin 10krt/v) ja 3-4

työstöpäivää yhdessä. Lisäksi on lajikohtaisia sparrauksia ja lajiryhmien 

Yhteistyötä.

Mitä toiveita ja ideoita on jatkoon toiminnan ja sisältöjen osalta?
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