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Esittäytyminen ja virittäytyminen päivään

Kuka minä olen ja kuka hän on? 

Miten me liitymme 

toisiimme? 

Kuka sinä olet?

Mistä organisaatiosta

sinä tulet?



27.9.20183 Susanna Raivio

Miten voimme 

mahdollistaa 

jokaiselle

lapselle ja nuorelle 

onnistumisen

kokemuksia, 

osallisuuden 

tunnetta ja 

mielekästä 

tekemistä vapaa-

ajalla?
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Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen nimittämä työryhmä 
esitti viime keväänä keinoja, joilla jokaiselle lapselle ja nuorelle taataan 
mieleinen harrastus. Työryhmän nostamat 10 teesiä ovat nähtävillä 
kahvitauon aikana ja niihin palataan myös paneelissa. 

LAPE Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman  kehittämistyössä  
ainakin perhekeskus-, varhaiskasvatus ja koulun kehittämisryhmissä on 
noussut myös keskusteluun lasten, nuorten ja perheiden harrastaminen. 
Harrastamisen mahdollisuus, saatavuus, sopivuus.

Meidän tarkoituksemme esimerkiksi tässä iltapäivässä ei ole saada 
keskusteluun harrastaminen pelkästään harrastamisena vaan 
ensisijaisesti lapsen, nuoren ja perheiden mahdollisuutena 
mielekkääseen tekemiseen, onnistumisen saamiseen, joukkoon 
kuulumiseen, yhteisen ajan saaminen perheille. 

Susanna Raivio

kirjat, 

elokuvat

lautapelikerho  

isän kanssa
geokätköily



27.9.20185

Esimerkkejä matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksista:

Videotervehdys – Luukas, Lukes vloggar

Kulttuurilähete

Marianna Lehtinen, johtava koordinaattori, Tampereen kaupunki

Videotervehdys - Eva

Kirjasto monenlaisen harrastamisen mahdollistajana 

Jarna Hara, vastaava erikoiskirjastonhoitaja, Nokian kaupunki

Ice Hearts ry

Ville Turkka, perustaja ja johtava asiantuntija
Susanna Raivio
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Väliaika

KAHVIA JA PULLAA JA 

Susanna Raivio

Tehtävä!!!!
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Paneelikeskustelu

Mielekäs harrastus jokaisen lapsen saataville 

Keskustelun puheenjohtajana Sääksmäen seurakunnan diakoni, näyttelijä 
ja stand up -koomikko Marko Itkonen

• Riina Aspila, partiopiirin puheenjohtaja, Hämeen partiopiiri

• Leena Kostiainen, rehtori, Vuoreksen koulu

• Marianna Lehtinen, johtava koordinaattori, Tampereen kaupunki

• Marianne Sillman-Söderström, vanhempi, Lempäälä

• Ville Turkka, perustaja ja johtava asiantuntija, Ice Hearts ry

Susanna Raivio



Mitä mukaan? 

Susanna Raivio ja Maria Antikainen

MITÄ KUULIN?

MITÄ JÄI KÄTEEN?
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Yhteisestä keskustelusta kerättyä: 

- Sastamalassa tehty kunta-aloite harrastustakuusta

- Sastamalassa tarjotaan neuvolan asiakkaille ohjattua kirjastokäyntiä ja 

tutustumista kirjastoon sekä kulttuuripalveluihin (porkkanana ilmainen 

sisäänpääsy Herra Hakkaraisen taloon)-

- KRIS Tampere ry:n tyttöjen jalkapallojoukkue hyvänä esimerkkinä siitä, että 

aikuiset voivat pelata yhdessä lasten kanssa

- Tampereella koulutetaan jatkossa nuoria vinkkaamaan toisille nuorille 

kirjoista, elokuvista jne.

- vaatimus urheiluseuroille: myös kasvattamista, ei vain huippu-urheilijoiden 

valmennusta

- Mitä tarkoittaa, että harrastus on ”saatavilla”?

- Miten määritellään harrastaminen? Myös yksin voi harrastaa, myös ilman 

aikuista (esim. lukeminen, lenkkeily).

- Tiedämmekö, mitä lapset ja nuoret haluavat?

- Perheille toivotaan yhteistä tekemistä, myös nuorisoikäisten perheille

- Iloa arkeen!
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jatkuu … 

- Hyvä esimerkki: muskariope oli kannustanut vauvamuskarilaisten

vanhempia verkostoitumaan keskenään ja ottamaan ilon irti tilanteesta.

- Miten harrastuksen järjestävät suhtautuvat erityistä tukea tarvitseviin 

lapsiin? Vapaaehtoiset vs. ammattilaiset. Asenne ratkaisee.

- Miten ”erilaiset” vanhemmat otetaan vastaan lasten harrastustoiminnassa? 

Tuntevatko kuuluvansa joukkoon?

- Harrastustoiminnassa olisi hyvä olla mahdollisuus kokeilukertoihin, koska 

sitä ”omaa juttua” ei välttämättä löydy ihan heti.

- Onko ammattilaisilla tietoa harrastusmahdollisuuksista?

- Lisää toimintaa kouluille aamu- ja iltapäiviin

- Voittamisten kulttuurista kehittymisen kulttuuriin

- Viesti siitä, että jokainen lapsi saa tulla toimintaan omana itsenään

- Lapset ja nuoret haluaisivat yhteisiä tiloja käyttöönsä, myös 

vapaamuotoiseen toimintaan
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jatkuu… 

- perheiden yhteinen harrastaminen

- lasten ja nuorten mahdollisuus vaikuttaa omaan harrastamiseen

- tiedottaminen - keiden vastuulla

- ”sydämen sivistys”

- lapsen/ nuoren kunnioittaminen

- yhdessä tekeminen

- voimien yhdistäminen

- lapsi omana itsenään 

- lapsi ja nuori saa onnistua!!!



SUSANNA RAIVIO

susanna.raivio@ylojarvi.fi

Puh. 040 660 2180

MARIA ANTIKAINEN

maria.antikainen@valkeakoski.fi

puh. 040 335 7688

MARJA OLLI

marja.olli@mll-tre.fi

www.lapepirkanmaa.fi

stm.fi/lape

#lapemuutos

#kärkihanke

YHTEYSTIEDOT


