
 

 

 

Kutsu esittelijäksi LiHAppro ja Aktiivinen arki –harrastetapahtumiin 20.2.2019 

Nuorille suunnattu Liikunta- ja harraste Appro eli LiHAppro ja ”kaiken kansan” Aktiivinen Arki yhdistävät 

tänäkin vuonna voimansa kooten Mikkelin harrastusmahdollisuudet kahden päivän aikana saman katon 

alle. Tapahtuma-areenana on Saimaa Stadiumi ja sen ympäristö. 

LiHAppro järjestetään perjantaina 30.8.2019 klo 10-14. Kohdejoukkona ovat nuoret ja opiskelijat. 

Aktiivinen Arki järjestetään lauantaina 31.8.2019 klo 10 – 14. Aktiivinen Arki on suunnattu kaikille pitäen 

sisällään niin perheen pienimmät, työikäiset kuin varttuneemmatkin.  

Tapahtumien ideana on tuoda esille, mitä kaikkia harrastus-, vapaaehtois- ja seuratyömahdollisuuksia kau-

pungissamme on, sekä tarjota mahdollisuus eri lajien/harrastusten testaamiseen. Näin kynnys lähteä mu-

kaan pidempiaikaiseen harrastamiseen saadaan madallettua. Oman osastonne voitte suunnitella makunne 

mukaan ja jotta saisimme tapahtumaan elävyyttä ja asiakkaat aktivoitumaan jo tapahtumassa, toivoisimme 

näytteilleasettajien tarjoavan asiakkaille ohjelmaa, esittelyjä, toimintaa sekä näytöksiä. Tarkoitus olisi että 

molempina päivinä pisteellänne olisi jotakin toiminnallista tekemistä, jonka suorittamalla saa merkinnän 

rastipassiin ja palauttamalla passin on mukana arvonnassa. 

Viime vuoden palautteiden pohjalta olemme tehneet muutamia muutoksia. Ns. lavaesiintymisiä ei järjeste-

tä vaan jokainen voi omalla esittelypisteellään esitellä omaa toimintaansa. Lisäksi yritysmuotoiset toimijat, 

jotka eivät liity harrastamiseen, rajataan tapahtumasta pois.  

Saimaa Stadiumin seinällä olevalle screenille sekä tapahtumien facebook –sivuille on mahdollista laittaa 

lyhyt esittely omasta toiminnasta. Tästä saatte tarkemmat ohjeet ilmoittautumisen jälkeen. 

Ilmoittautumiset 31.7.2019 mennessä. Pyydämme teitä varaamaan ilmaisen esittelypaikkanne osoitteessa 

https://www.meijanmikkeli.fi/mikkeliharrastaa. Saa ilmoittautua mielellään molempiin päiviin! Muistathan 

mainita ilmoittautumisen yhteydessä, jos tarvitsette pöydän, tuoleja, sähköä tai tuotte osastollenne tilaa 

vieviä elementtejä tai toimintaa, jotta osaamme varautua ja varata juuri teille sopivan tilan. Tilaisuus on 

maksuton niin esittelijöille kuin kävijöillekin. 

Infotilaisuus ja tutustuminen tiloihin ma 12.8.2019 klo 16 – 17 Saimaa Stadiumilla. 

Lisätietoja: 

Hanna Knaappila, hanna.knaappila(at)mikkeli.fi, 040 129 4242 

Mikkelin yleiset kulttuuripalvelut, Susanna Latvala, susanna.latvala(at)mikkeli.fi, 050 311 7204  

Mikkelin liikunta- ja nuorisopalvelut, Tiina Juhola, tiina.juhola(at)mikkeli.fi, 044 794 2407 

Tervetuloa tekemään Aktiivisempaa Arkea! 

Terveisin, Mikkelin kaupungin yleiset kulttuuripalvelut ja liikunta- ja nuorisopalvelut, Meijän Mikkeli –hanke 

XAMK, ESEDU, SNO, ESLi. 

https://www.meijanmikkeli.fi/mikkeliharrastaa

