Popup-kerho on lyhytkestoinen toimintatuokio tai kerhohetki tavallisuudesta poikkeavassa paikassa. Tavoitteena on yllättää, lisätä kerhoja harrastustoiminnan tunnettuutta ja harrastajamääriä.

POP UP TAPAHTUMA

- Kaikki tervetulleita, mukava meno ja iloinen mieli. Toimintaesitteet jaossa ja mahdollisuus
ilmoittautua mukaan.

MARKKINOINTI

- Luodaanko facebook-tapahtuma, markkinoidaanko somessa, tehdäänkö lehti-ilmoitus tai
jotain muuta vai riittääkö kerhon aikana jaettavat

OHJELMA

- Miten ohjelman toteutamme, onko toimintaa tarjolla
tasatunnein vai koko ajan? Kuka vastaa mistäkin?

YHTEISTYÖ

- Keitä pyydämme mukaan, ketkä muut järjestävät kerho- ja harrastustoimintaa: muut lasten
järjestöt urheiluseurat, seurakunta jne.?

PAIKKA

- Ideoidaan lasten ja nuorten kanssa, missä olisi hauska
järjestää popup-kerho ja esitellä toimintaa.
- Olisiko kappakeskus, tori, asema tai leikkipuisto sopiva

AIKA

- Järjestetäänkö kerho viikoilla 46 tai 47 tai joskus muulloin?
- Olisiko vappu tai äitienpäivä tai joku muu ajankohta parempi?

SOPIMINEN

- Sovitaan yhdessä lasten ja nuorten, heidän vanhempiensa, ohjaajien ja seuran johtokunnan kanssa
popup-kerhon järjestämisestä.

POP UP-IDEOINTI

- Pohditaan lasten ja nuorten kanssa, mitä halutaan
tehdä, miten toimintaamme esitellä.

Pop up-kerho on lyhytaikaisesti toimiva piste jossain, missä on ihmisiä.
Tavoitteena on tarjota yllätyksiä ja uusia elämyksiä,
mahdollisesti jopa uusi harrastus.

LASTENVIIKKO
Tule mukaan järjestämään yhteistä lastenviikkoa 19.11.-25.11.2018 nuorisoseuroissa.
Kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20.11.
YK:n lapsen oikeuksien sopimus tuli Suomessa voimaan 27 vuotta sitten.
Suomalaiset lasten ja nuorten harrastustoimintaa tukevat järjestöt juhlistavat Lapsen oikeuksien
päivää järjestämällä koko viikon 47 ajan erilaisia lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia ja
tempauksia sekä pop up -kerhoja eri puolille maata. Paikka voi olla nuorisoseurantalo,
kauppakeskus, kirjasto tai vaikka tori!

Ilmoittaudu mukaan nyt!
1. Suunnittele tapahtuma, päivämäärä ja kellonaika
2. Käy täyttämässä lomake osoitteessa www.lastenviikko.info/ilmoita-tapahtumasi/
3. Toteuta tapahtuma ja jaa kuvia somessa, #harrastan #lastenviikko #nuorisoseurat
Osallistu kuvahaasteella:
Kaikilla lapsilla on oikeus harrastaa, ja Lastenviikolla juhlistamme lasten oikeuksia myös Instagramissa!
Osallistu Lastenviikon #harrastan -kuvahaasteeseen postaamalla oma harrastuskuvasi tunnisteilla
#harrastan ja #lastenviikko. Kilpailu jatkuu marraskuun loppuun asti!
Tule sinäkin toteuttamaan lastenviikkoa. Seuraa Lastenviikon järjestelyjen etenemistä
www.lastenviikko.info

19.-25.11.2018

