Päivän aiheisiin liittyen
keskustelkaa ryhmissä Harrastamisen
Suomen mallin haasteista, opeista ja
mieleen tulevista kysymyksistä
3.8.2022

1 ryhmän jäsenet (nimi+kunta):
A) Digitaaliset harrastuskalenterit, monenlaista käytäntöä löytyy, osin kaupungin
tapahtumakalenterissa tietoja harrastuksista, jossakin käytössä esim. perheille suunnatut
sivut, osalla erillisiä harrastuskalentereja, saavutettavuusvaatimukset haastaa viestintää
A) Ilmoittautumisjärjestelmät, monenlaista järjestelmä käytössä, osalla Hellewi, wilmaviestintä
tehokasta, kaupungin kotisivujen kautta > koulun nimi > ilmoittautumislinkki Hellewiin

A) Etsivä harrastustoiminta

Marika Hoviniemi, Valkeakoski, Piia Säpyskä, Pieksämäki, Maija Viranniemi, Kuusamo, Tino
Kohonen, Keuruu, Jere Liljenback, Riihimäki, Magno L. Nogueira

2 ryhmän jäsenet (nimi+kunta):
Henna Jolkin
Linda Jaakkola (Liminka)
Tiina Hakio (Lempäälä)
Sari Lähdesmäki (Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu)
Taina Antikainen (Nokia)
Jenna Keränen (Tornio)
A) Digitaaliset harrastuskalenterit
Ei vielä kalenterit käytössä. Olisi hyvä, auttaisi verkostoitumaan harrastustoimijoiden kanssa. Mieluusti koko kunnan
käyttöön.
A) Ilmoittautumisjärjestelmät
Hellewiä ja Lyytiä käytössä -> tiedotus toimii parhaiten wilman kautta.
A)
-

Etsivä harrastustoiminta
Kerhoihin jätetään ylimääräisiä vapaita paikkoja -> jotta etsivästä toiminnasta voi tuoda lapsia kerhoihin.
Yhteistyötä tehdään sosiaalipalveluiden ym. kanssa joiden kautta myös lapset saavat harrastuspaikan.
Kartotetaan 4-luokkalaiset, että onko harrastusta ja niiden joiden kanssa ei ole tehdään harrastus kokeiluita.
Todella kova tarve kunnissa tälle toiminnalle.
Erilaisia toimintoja/ apukeinoja kuitenkin käytössä / kartoitusta lapsiin ja nuoriin -> harrastus esittelyitä jne.

3 ryhmän jäsenet (nimi+kunta):
A) Digitaaliset harrastuskalenterit
B) Ilmoittautumisjärjestelmät
C) Etsivä harrastustoiminta

C.) Koulunuorisotyöntekijät hoitaneet viime kaudella jonkin verran. Kuraattori ja etsivä
nuorisotyöntekijä pitäneet harrasteryhmiä, jotka ovat tavoittaneet nuoria harrastuksiin liittyen (ei
liity HSM). Harrasteclubeja on järjestetty. Lappeenrannassa harrastevinkkarit keskustelevat
nuorten kanssa ja ohjaavat heille mieluisten harrastusten pariin, harrastepäivät myös syksyllä ja
keväällä. Harrasteviikko tulee aika nopeasti syksyllä, rehtorit eivät halua extra ohjelman
järjestämiseen osallistua syksyn kiireiden keskellä. Harrasteviikko toimisi paremmin jos se olisi
hieman myöhemmin syksyllä.

Elina Niinikoski-Pereira Lappeenranta, Hanna Myyryläinen Mikkeli, Julin Jukka Kerava, Jonna
Kykkänen Vesilahti, Laura Jokinen Kauhava.

4 ryhmän jäsenet (nimi+kunta):
A)

Digitaaliset harrastuskalenterit
Liperissä Nuorten Liperi-sivusto, jossa digitaalinen harrastuskalenteri.
Ikaalisissa ei ole vielä digitaalista harrastuskalenteria, kehitettävänä. Verson alaisuudessa Varkaudessa ilmoittautumiset. Maskussa tarkoitus Rovaniemen
mallin mukaan olla harrastuskalenterit. Tuusulassa työn alla harrastuskalenteri.

B)

Ilmoittautumisjärjestelmät
Maskussa ilmoittautuminen Webropolin kautta. Tuusulassa työnalla mikä ilmoittautumisjärjestelmä tulee olemaan tänä lukuvuonna. Ikaalisissa aikaisemmin
ollut ilmoittautuminen ohjaajalle suoraan, työn alla ilmoittautumisjärjestelmä. Varkaudessa käytössä Google Forms. Liperissä Nuorten Liperi harrastuskalenterin kautta ilmoittautuminen.

C) Etsivä harrastustoiminta
Ikaalisissa nuorisotyöntekijä joka on ollut aikaisemmin töissä hankkeessa ja nuorten parissa ja pystynyt tekemään työtä kohdennetusti. Koulukyydin ja
harrastamisen yhdistäminen pitkien koulumatkojen vuoksi haasteellista. Olisiko heille mahdollista järjestää omaa ryhmää. Kuinka tavoitetaan heidät. Maskussa
yhteistyötä tehdään perusturvapalveluiden eri työntekijöiden kanssa. Liperissä ajatuksena yhteistyöta perhetyön, etsivä nuorisotyöntekijän kanssa, koulujen
henkilökunnan kanssa, koostetaan infopaketti toiminnasta, keneen olla yhteydessä. Mahdollisesti harrastekoordinaattorin jalkautuminen kerhoon yhdessä
kerholaisen/kerhokokeilijan kanssa. Ohjaajat aktiivisia harrastustoiminnassa, mm. maahanmuuttajien kanssa.

Taavi Julkunen, Varkaus
Anni Kärjä, Liperi
Katja Sihvonen, Tuusula
Tanja Hakamäki, Masku
Eija Puranen, Ikaalinen

5 ryhmän jäsenet (nimi+kunta):
A)

Digitaaliset harrastuskalenterit

B)
Ilmoittautumisjärjestelmät
Hämeenlinna: Hellewi tulee uutena ilmoittautimisjärjestelmänä
Akaa: Hellewi käytössä. Harkinnassa jatketaanko vanhalla.
Pohdinnassa miten ohjaajat osaavat käyttää ohjelmaa?
Ilmajoki: Lyyti käytöön täksi lukukaudeksi. Vaikuttaa hyvältä ohjelmalta ja helpolta käyttää. Muodostuu raportit ja saatavilla Mobiili-appi sovellus. Automaattisesti
palautekysely kaikille osallistujille.
Harrastusten ohjaajille kannattaa pitää perehdytyskerta ilmoittautumisesta.
Huittinen: Forms, ajatuksena, että tiedottaminen tapahtuisi Wilman kautta huoltajille.
Kaikilla kunnilla ei ole pääsyä Wilmaan. Opettajat infoavat oppilaita Wilman kautta Hämeenlinnassa.
Ilmajoella tehdään huoltajille Whatsupp-ryhmät/harrastus. Toimii silloin, kun harrastusryhmiä on vähän.
A)

Etsivä harrastustoiminta

Niina Heikkilä, Hämeenlinna
Ville Karhi, Espoo
Marika Yli-Ollila, Akaa

Mattias Poutanen, Ilmajoki

Elina Männistö, Huittinen

6 ryhmän jäsenet (nimi+kunta):
A) Digitaaliset harrastuskalenterit
B) Ilmoittautumisjärjestelmät
C) Etsivä harrastustoiminta
Turunen Tiia (Joensuu), Leena Jonkari (Helsinki), Kimmo Sillanmikko (Espoo), Jonna Hakala
(Kuortane)
a) ja b): Espoo: Ei ole sovellusta. Ei kerätä ilmoittautumisia itse, palveluntarjoaja kerää
Joensuu: Hellewi, harrastuskalenteri.fi

Helsinki: Sama kuin Espoossa
Kuortane: Ei ole sovellusta.
c) Tietosuoja-asia tärkeä (kenelle luovuttaa tietoja jne.). Etsivää harrastustoiminta toteutetaan
eri laajuudella eri kunnissa (keskustelua että kuka tekee, kuka on yhteyshenkilö, kuka ohjaa
nuoria toimintaan), esim. hyvinvointiohjaajat avainasemassa Joensuussa, koulukohtaiset
koordinaattorit tekevät Kuortaneella.

