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Liikuntafestari

t

Löydä uusi harrastus 

liikuntafestareilta. Seurat 

esittelevät toimintaansa 

järjestäen toimintarasteja X X X

klo 8-15 

koululaistapahtum

a, klo 17-19 avoin 

tapahtuma

Urheilutalo ja 

piha-alueet X X

koululiikun

nanohjaajat

, kunnan 

liikuntapalv

elut ja 

viestintä

työryhmä ideoi ja viestii 

kouluja, kaupungin viestintä 

vastaa nettisivuista ja 

markkinoinnista, 

toukokuussa seurojen 

rekrytointi, liikuntapalvelut 

rakentaa aikataulut ennen 

juhannusta, elokuussa 

ohjeet järjestäjille ja 

osallistujille sekä 

tapahtuman markkinointi

Alueen yhdelle koululle 

harrastuspäivä, jota 

lähikouluilta tullaan 

viettämään (seurat mukaan). 

Oppilaita 

osallistaen:laji/harrastus, 

joihin halutaan tutustua. 

Oppilaat itse järjestää 

harrastepisteitä. X X X

Koulupäivän 

aikana

Koulun piha, 

kenttä, sali, 

metsä ja uokat X X X X

Keväällä oppilaskyselyt, 

tilat, aktiivinen 

hlökunta/tekijä. Elokuussa 

moottorit käyntiin

Kaikki pääsee kokeilemaan 

konkreettisesti

Meiän koulun 

harrastepäivä

Ideoiden keruu oppilailta 

keväällä 2019, kysytään 

millaisen liikuntapäivän he 

haluaisivat järjestää omalla 

koulullaa. Esim. toiveseinälle 

kerättäisiin ideoita. Tämän 

jälkeen tarvitaan koulun 

henkilökunnasta aktiivi joka 

ottaa toiveiden viemisen 

eteenpäin ja valmistelee 

työryhmät oppilaista jotka 

aloittavat liikuntapäivän 

toteuttamisen heti elokuun 

alussa. Toteutus sitten 

harrastusviikon jonakin 

päivänä. X X X

1pv 

harrastusviikolla

Koulujen omat 

tilat / kaupunki 

tarjoaa tiloja joita 

koulut voivat 

nopeusjärjestyks

essä varata tiloja 

liikuntapäivänsä 

toteutukseen X X X

Toukokuun aikana 

ideaseinien toteutus 

kouluille, esim. 

koululiikunnanohjaajien 

toimesta. Ideoiden kasaus 

ja työryhmien 

valmistaminen syksyä 

varten. Heti elokuussa 

valmistelut käyntiin.

Varataan toiminnalle 

"säännöt ja resurssit" eli 

opetetaan samalla millaisia 

mahdollisuuksia oppilailla 

on toimintaa suunnitella. 

Esim. 500€ per koulu ja 

silhen summaan pitää 

sisältyä vaikkapa palkinnot, 

kyyditykset yms. Oppilaat 

joutuvat miettimään mitä 

todella haluavat päiväänsä 

sisällöksi.
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Harrasteviikko

Harrastusjärjestöt tulisivat 

kouluille esittelemääb 

toimintaansa koulupäivän 

aikana.(välitunnilla ja 

oppitunninaikana.) X X

Keväällä, 

toukokuusa

Koulunliikuntasali 

ja piha-alue X X X

Varmistus koulujen 

rehtoireilta tapahtumaan ja 

tarvittavien tilojen 

varaaminen. 

Harrastusjärjestöihin 

yhteyden otot. Infoaminen 

koulun henkilökunnalle. 

Markkinointi koulun 

oppilaille

Harrasteviikko

Oppilaiden omilla esityksillä 

ja seuravierailuilla piristetty 

kouluviikko. X X Milloin vaan, 1vko Koulun tilat X X X X

Yhteys seuroihin, 

vierailuiden järjestely. Jos ei 

seuroja, voiko vanhemmat 

tai opettajat esitellä lajeja? 

Formaatin valitseminen = 

luokittain, luokka-asteittain 

vai koko koulun messut 

tms. Oppilaiden informointi 

ja valmisteluun varattava 

aika.

Mahdollistettava kaikille 

osallistuminen vierailijoiden 

pisteille. Vapaaehtoisuus 

kaikessa. Pienten seurojen 

"suosiminen".

HobbyNite

Yläkoululaiset, toisen asteen 

opiskelijat ym tekevät 

toiminnallisia rasteja, joissa 

esitellään 

harrastustoimintaa. X 1 päivä per koulu

Koulun 

liikuntatilat + piha X X

Rekry > suunnittelu seuran 

kanssa > HobbyNite > 

näytösottelu (oppilaat vs 

opettajat)

Erilaisia harrastuksia: 

liikunnalliset, taide ym.

Kaveriviikko

Kaveri mukaan treeneihin. 

Jokainen sa ottaa yhden 

kaverin mukaan harjoituksiin 

tällä viikolla. X X X X

Valtakunnallisella 

harrasteviikolla.

Seurojen 

normaalit 

harrastetilat. X

Valmentaja

t

Ilmoitetan harrastajille, että 

kyseisellä viikolla jokainen 

saa ottaa mukaan 

harjoituksiin yhden kaverin.

Tällä seura saa paljon 

uusia kokeilijoita lajiin. Olisi 

hyvä olla tarjolla 

harrasteryhmä 

kiinnostuneille. Kaverit 

pääsevät tutustumaan 

toisrn harrastukseen, joka 

voi olla tärkeä juttu 

molemmille osapuolille.

"Ennen 

vanhaan & 

tänään" -  

harrastusilta

Esitellään vanhan ajan ja 

nykyajan harrastuksia non-

stoppina koulun 

ympäristössä: mukana 

esittelypisteissä oppilaat ja 

huoltajat + isovanhemmat X X

Harrastusviikolla, 

arki-ilta 2-3 tuntia

Koulun ympäristö 

+ sisätilat X X X X

Isovanhem

mat

Ennakkotyöskentely kevät 

2019 : tilat, harrastusten 

esittelijät

Oppilaat ovat lajiesittelyssä 

apuna/mukana, kaikki 

saavat kokeilla illan aikana 

harrastuksia



3. Kenelle 6.  Ketä toteuttamiseen tarvitaan
1. 

Tapahtuman 2. Kuvaus

alak

oulu

yläk

oulu

2. 

aste

perh

eet 4. Milloin / kesto 5. Tilat

oppil

aat

henkilö

kunta

järjest

öt

 

huolta

muut, 

ketä 7. Miten edetään 8. Muuta huomioitavaa

Oman 

harrastuksen 

päivä

Oman harrastuksen 

esittelyyn piste. Pisteitä 

oppilailta ja henkilökunnalta. 

Yhden päivän / illan aikana 

tutustutaan toimintapisteisiin. X X

Päivä. Osa 

pisteistä jää 

kokeiltavaksi 

viikon ajaksi. Koulun tilat. X X X X Päiväkoti

Suunnittelu kevään aikana. 

Toteutus syksyn alussa.

Tulevatko seurat mukaan? 

Kartoitus.

Streetculture

Katukulttuuri 

tutuksi:tavoitteena 

ennakkoluulojen karsiminen 

ja vähän liikkuvien aktivointi. 

Graffitiseinä, maalauksen 

opettelua. Breakdance ja 

streetdance kokeiluja ja 

opettelua. Skeittausta  ja 

skuuttausta. Huom skeittaus 

on olympialaji 2020 alkaen. X X X X Iltapäivästä iltaan

Koulujen pihat, 

jos mahdollista 

niin siirrettävän 

rampit. 

Graffitiseinä 

rakennetaan 

tiloista ja 

muovikelmusta X X X X

Alan 

harrastajat

Yhteydenotot alan 

harrastajiin, oppilaiden omat 

verkostot , tanssiopisto. 

Kysellään graffitteihin 

maalilahjjoituksia

Koreografiapaja, oppilaiden 

omat esitykset, näyttely 

graffiteista näytteille 

kouluun jopa muraaliksi 

myöhemmin. Oppiaineet 

mukaan valmisteluun. 

Kuvaamataito, liikunta, 

käsityöt

#miujuttu

Pop up tyyppinen 

harrastusviikko X X

Harrastusviikolla 

joka päivälle eri 

teema/tapahtuma

Koulujen 

liikuntatilat ja 

ulkoliikuntapaikat X X X X

Tehdään aikataulutus ja 

infotaan koulujen 

henkilöstöä. Kutsutaan 

paikalliset toimijat mukaan 

pop up messuille.

Parempi mieli, 

parempi keho

Koko viikon kestä ruumiillista 

ja kehollista harrastamista. 

Toiminta pyörii muun koulun 

toiminnan ohella. Tavoite on 

saada tutustua harrastuksiin 

rauhassa. Koulupäivä 

koostuu oppilailla siis 

opiskelusta sekä 

harrastamisesta. Koulun 

ulkopuoliset tahot, kuten 

seurat, valmentajat ja 

ohjaajat kutsutaan mukaan. X X X

Viikon ajan, 

syksyllä joskus.

Koulun sisä- ja 

ulkotilat, 

lähiympäristö ja 

kunnan 

liikuntapaikat. X X X X

Idea myydään 

opettajakunnalle, tehdään 

yhteinen päätös 

osallistumisesta, koitaan 

koulun henkilökunnasta tiimi 

järjestämään tapahtumaa, 

ilmoittaudutaan mukaan, 

otetaan yhteyttä 

yhteistyötahoihin, sovitaan 

käytännön järjestelyt 

hankitaan välineet ja 

varataan tilat.

Merkitään koulun 

lukuvuosisuunnitelmaan, 

tiedotetaan tapahtumasta 

hyvissä ajoin

Korvenkylän 

harrastepäivät

Omat oppilaat ja ulkopuoliset 

tahot esittelevät 

harrastemahdollisuuksia 

toimintarasteilla 2-3 päivän 

aikana. X

Elokuun 

viimeinen viikko

Koulun 

sali,luokat ja 

ulkopiha. X X X

Asia myydään 

opettajille,ilmoittaudutaan,k

erätään 

toimijat/osallistujat,suunnitte

lutiimi kasaan, ahkeraa 

viestintää

koulun 

lukuvuosisuunnitelmaan, 

oikeasti aikaa toimia 

rasteilla,


