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Kutsu esittelijäksi LiHAppro ja Aktiivinen arki –harrastetapahtumiin 

Tapahtuma-areena 

Saimaa Stadiumi ja sen ympäristö. 

Tapahtuma-ajat ja kohderyhmät 

• LiHAppro perjantaina 28.8.2020 klo 11-15. Kohdejoukkona ovat nuoret ja opiskelijat (lukio, Suo-

men Nuoriso-opisto, Esedu, XAMK, Yliopistokeskus, ysit yläkouluilta). 

• Aktiivinen Arki lauantaina 29.8.2020 klo 10 – 14. Aktiivinen Arki on suunnattu kaikille pitäen sisäl-

lään niin perheen pienimmät, työikäiset kuin varttuneemmatkin.  

Esittelypisteet 

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

pungissamme on sekä tarjota mahdollisuus eri lajien/harrastusten testaamiseen. Oman esittelypisteenne 

voitte suunnitella makunne mukaan, mutta kaikki roll upit, banderollit, oheistarpeet, välineistö jne. kannat-

taa hyödyntää, jotta pisteestä saa mahdollisimman houkuttelevan. Oma esittelypiste voi olla myös ulkona. 

LiHApprossa tulijat saavat itselleen rastipassin, jonka ideana on houkutella kiertämään mahdollisimman 

monella pisteellä. Tätä varten pisteellänne tulisi olla jotakin toiminnallista tekemistä, jonka suorittamalla 

kävijä saa merkinnän rastipassiin ja saatuaan passiin vähintään 6 merkintää, kävijä voi osallistua arvontaan.

  

Esittelymateriaali 

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

lyhyt esittely omasta toiminnasta. Deadline screenille tulevalle materiaalille on 21.8.2020, materiaali Han-

nalle. Facebook –tapahtumasivut ovat jo julkaistu eli esittelyjä omasta toiminnasta voi laittaa jo kevään ai-

kana sähköpostilla Hannalle, Susannalle tai Tiinalle. (kaikki yhteystiedot löytyvät kirjeen lopusta)   

Ilmoittautumiset 31.7.2020 mennessä.  

Pyydämme teitä varaamaan ilmaisen esittelypaikkanne osoitteessa https://www.meijanmikkeli.fi/mikkeli-

harrastaa. 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 kävijöille-

kin. 

Infotilaisuus ja tutustuminen tiloihin ma 17.8.2020 klo 16 – 17  Saimaa Stadiumilla. 

Lisätietoja: 

Meijän Mikkeli –hanke: Hanna Knaappila, hanna.knaappila(at)sivistys.mikkeli.fi, 040 129 4242 

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

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

https://www.meijanmikkeli.fi/mikkeliharrastaa
https://www.meijanmikkeli.fi/mikkeliharrastaa


              

   
 

Tervetuloa tekemään Aktiivisempaa Arkea! 

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

hanke, Xamk, Esedu, Aalto -yliopisto, Suomen Nuoriso-opisto, ESLi 


