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Lasten ja nuorten harrastemessut 2016 
 
Taustaa  
Idea Lasten ja nuorten harrastemessuista nousi esille Lahden kaupungin nuorisopalvelujen ja yhdistysten 
verkostopalaverissa syyskuussa 2013. Tuolloin haluttiin luoda mahdollisuus erilaisille lahtelaisille 
harrastustoimintaa tuottaville seuroille ja yhdistyksille esitellä omaa toimintaansa veloituksetta lahtelaisille 
lapsille ja nuorille. Tapahtuman toteutuksen avulla toteutettiin kaupungin strategiaa ”Lahti on lapsiystävällinen 
kaupunki”. Tapahtuman suunnittelu-/johtoryhmäksi muodostui edustus Nuorisopalveluista, Liikunta ja kulttuuri – 
vastuualueelta, sekä yhdistysten edustajaksi Lahden alueen partiolaiset. Tapahtuman pääkohderyhmäksi 
muotoutui ala- ja yläkoululaiset sekä toisen asteen opiskelijat.  
 
Ensimmäiset harrastemessut järjestettiin elokuussa 2014. Toiset Lasten ja nuorten harrastemessut pidettiin 25. -
26.8.2016 Lahden urheilu- ja messuhallissa. Tapahtuman tavoitteena oli edistää monipuolisen harrastustoiminnan 
tunnettavuutta ja uuden harrastuksen löytämistä. Samalla toteutimme ”Lahti on lapsi ja nuorisoystävällinen 
kaupunki” strategiaa. 
 
 
Tapahtuman suunnittelu ja toteutus  
Tapahtuman suunnittelu pääsi kunnolla käyntiin, kun Sivistystoimiala otti taloudellisen päävastuun tapahtumasta.  
Näytteilleasettajat huolehtivat omiin osastoihinsa liittyvistä kuluistaan. Lasten ja nuorten harrastemessujen 
kävijät koostuivat perusopetuksen oppilaista. Toisin kuin ensimmäisellä kerralla vuonna 2014, nyt myös 1. ja 2.-
luokkalaiset pääsevät messuille koulupäivänsä aikana. Heidän osallistumisensa mahdollistavat messukummit, 
jotka ohjaavat pieniä lapsiryhmiä tapahtuma-alueella. Messukummeina toimii noin sata Koulutuskeskus 
Salpauksen opiskelijaa ja vapaaehtoista huoltajaa. Toisen asteen opiskelijoita kutsuttiin myös osallistumaan 
messuille. 
 
Lasten ja nuorten harrastemessujen pääjärjestäjinä olivat nuorisopalvelut ja liikunnan ja kulttuurin vastuualue 
yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa. Ohjausryhmän muodostivat:  
Petteri Peltonen, Nuorisopalvelut 
Inkeri Määttä, Liikunnan ja kulttuurin vastuualue 
Piia Kojola, Nuorisopalvelut 
Susanna Koponen, Perusopetus 
Naana Marttila, Koulutuskeskus Salpaus 
Petri Louko, Lahden alueen partiolaiset 
Jukka Hakulinen, JH-Safe turvallisuus 
 
Tämän lisäksi ohjausryhmään liittyi mukaan syksyllä 2015 Salpauksen nuoriso- ja vapaa-aikaohjaajaopiskelijat, 
joiden päävastuuna oli suunnitella ja toteuttaa messuja yhdessä Piia Kojolan kanssa. Koulutuskeskus Salpauksen 
kanssa tehty yhteistyö oli messujen onnistumisen kannalta tärkeää ja sitä tulee jatkossa myös toteuttaa. 
 
Näytteilleasettajia ilmoittautui mukaan 80, josta muutama seura jäi viime metreillä tapahtumasta pois. 
Seurojen / järjestöjen edustajat kutsuttiin koolle marraskuussa 2015 suunnitelmaan yhdessä tapahtumaa. Tämän 
jälkeen yhteydenpito heihin oli tiivistä vuoden 2016 loppuun asti.  
 
Lasten ja nuorten harrastemessuilla vieraili yhteensä 11 187 asiakasta. Alakoululaiset tutustuivat messuihin 
torstaina 25.8. ja yläkoululaiset perjantaina 26.8. Tämän lisäksi messuilla järjestettiin kaikille avoin ilta torstaina. 
Kävijöitä illassa oli 963 asiakasta. 
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Kuluerittely (alv 0 %) 
Bussikuljetukset          22 680,00 
Lahden messut (tilavuokrat, lavavuokra, mikit, teipit, Wifi, videotykit)      1 295,00 
JH-Safe (turvallisuus, luvat)           2 065,00 
Siivous              1 069,68 
Lehtimainos                739,00 
Kokouskulut                266,68 
           ___________ 
Yhteensä             28 115,36 €  
 
Kuluista puuttuu liikuntapalvelut tila- ja aitavuokra. Tämän lisäksi nuorisopalvelut ovat maksaneet julisteen 
muokkauksen ja painamisen.  
Kuljetuskulut nousivat huomattavasti koululaisten bussikuljetuksien vuoksi (osallistujia enemmän).  
      
Tapahtumasta saatu palaute  
Tapahtumasta pyydettiin palautetta näytteilleasettajilta, peruskoulujen oppilailta, messukummeilta ja rehtoreilta. 
Rehtoreiden palautteet olivat yksiselitteisiä, Lasten ja nuorten harrastemessujen toteuttamista tulee jatkaa. 
Rehtoreiden mielestä messut lisäävät tasa-arvoa, kannustaa lapsia harrastuksiin messujen monipuolisen 
harrastustarjonnan kautta. 1. -2. – luokkalaisten liikuttamiseen messuilla kaivattiin vielä hiomista. 
 
Näytteilleasettajista 93.9 % vastasi, että osallistuisi messuille uudestaan. Messujen kävijöissä oli sopivaa 
kohderyhmää ja ne lisäävät seuran näkyvyyttä. Messut ovat loistava tapa mahdollistaa lapsille ja nuorille, jopa 
ainutlaatuisen tilaisuuden kokeilla sellaisia harrastusmahdollisuuksia, joihin ei muuten ikinä tutustuisi. 
Kehityskohteena mainittiin mm. se kuinka yläkoululaiset saadaan innostettua toimimaan messuilla. 
 
Messuille osallistuneiden oppilaiden palautteista (269 palautetta) 53 oli aloittanut messujen jälkeen uuden 
harrastuksen. Varsinkin alakoululaisten palautteissa kiiteltiin sitä, että sai tutustua useisiin eri harrastuksiin ja 
tapahtumaa pidettiin tärkeänä. 
 
Messukummien palautteista nousi esille, että oli liian vähän aikaa kiertää lapsien kanssa pisteitä. Toivottiin myös 
lisää infoa/koulutusta ennen tapahtumaa. 
 
 
Tapahtuman jatko 
Lasten ja nuorten harrastemessut ovat tärkeä tapahtuma niin lahtelaisille lapsille ja nuorille kuin myös 
yhdistyksille / seuroille. Harrastemessut tulisi jatkossakin järjestää joka toinen vuosi, seuraavat messut olisi 
syksyllä 2018. Koulutuskeskus Salpauksen kanssa tehtävää yhteistyötä tulisi laajentaa ja seurat/yhdistykset ottaa 
vielä enemmän suunnitteluun mukaan. Tulevien harrastemessujen suunnittelu tulisi aloittaa keväällä 2017. 
 
  
Lahdessa 2.2.2017 
 
 
______________________________  ____________________________________ 
Petteri Peltonen     Inkeri Määttä  
Palvelupäälikkö     Tapahtumapäällikkö  
Nuorisopalvelut     Liikunta ja kulttuuri -vastuualue, yhteiset palvelut  


