NÄIN TAVOITAT OMALLA PAIKKAKUNNALLASI
– Ideoita ja ehdotuksia ryhmän jäsenten löytämiseksi

Kuinka tavoittaa eläkeikäiset/ikäihmiset
● Sosiaalinen media. Ikäihmisten käyttämät Facebook-ryhmät (myös esim. paikallinen
puskaradio). Liity mukaan ja kysy ryhmän ylläpitäjiltä lupa kertoa Mestarit & Kisällit toiminnasta. Tarjoa konkreettinen täky: missä, mitä, milloin? Kenet haluatte mukaan?
Mitä taitoja tarvitaan?
● Paikallislehdet ja -radio. Lähetä mediatiedote + tarjoa juttuja toimituksille. Ota tutut
toimittajat mukaan tiedotteen jakeluun.
● Perinteinen hakuilmoitus. Kutsuteksti, joka kirjoitetaan “rekryilmoituksen” muotoon:
etsimme sinua, joka… Levitetään ilmoitustauluille ja näkyville paikoille. Jos on rahaa, niin
laitetaan myös paikallismedioihin.
● Yhdistyksen omat kanavat käyttöön: jäsenkirje, nettisivut, some.
● Puskaradio. Kerrotaan toiminnasta ja pyydetään ihmisiä henkilökohtaisesti mukaan.
● Kuntien toiminnot ja avainhenkilöt. Ketkä kohtaavat ikäihmisiä? Kuka voisi kannustaa
heitä mukaan? Kenen tulee tietää Mestarit & kisällit -toiminnasta, jotta viesti tavoittaa
ikäihmiset hänen kauttaan?
● Muuta, mitä? Onko jokin kanava erityisen tärkeä juuri oman paikkakuntasi
ikäihmisille?

Miten tavoitat alakouluikäiset lapset ja heidän vanhempansa?
● Koulut. Ota suoraan yhteyttä vanhempaintoimikuntaan ja opettajiin. Kiinnitä
toiminta opetussuunnitelmaan ja ilmiöoppimiseen.
● Paikalliset tapahtumat. Jalkaudu perheille suunnattuihin tapahtumiin kertomaan
toiminnasta.
● Alueelliset Facebook-ryhmät. Liity mukaan ja kysy ryhmän ylläpitäjiltä lupa kertoa
Mestarit & Kisällit -toiminnasta. Pidä sävy “epävirallisena” ja helposti lähestyttävänä.
Tarjoa konkreettinen täky: missä, mitä, milloin? Kenet haluatte mukaan? Mitä osallistujat
saavat toiminnasta?
● Paikallismediat. Lähetä mediatiedote + tarjotaan juttuja toimituksille. Muista lähettää
tiedote tutulle toimittajalle.

● Harrasteryhmät. Lapsiryhmien kautta viestiä koteihin. Vanhempien ja lasten yhteiset
ryhmät: mennään esittelemään toimintaa.
● Kannusta ikäihmisiä pyytämään omia lastenlapsia mukaan.
● Kuntien toiminnot ja avainhenkilöt. Ketkä kohtaavat perheitä ja lapsia? Kuka voisi
kannustaa heitä mukaan? Kenen tulee tietää Mestarit & kisällit -toiminnasta, jotta viesti
tavoittaa
lapsiperheet?
(Opetustoimi,
liikuntatoimi,
lapsija
nuorisotoimi, kulttuuritoimi…)
● Muuta, mitä? Mikä kanava tavoittaa perheet omalla paikkakunnallasi parhaiten?

Yläkouluikäiset nuoret, yli 13 vuotta
● Mene nuorten luo: nuorisotalot & tapaamispaikat. Pidä itse infoja ja ota yhteys
nuorisotalojen ohjaajiin.
● Some. Pyydä nuoria kertomaan toiminnasta muille nuorille: Ketkä alueen nuorista
tavoittavat muut nuoret somessa? Pyydä toimintaan osallistuneita nuoria
kannustamaan muita nuoria mukaan Mestarit & Kisällit -toimintaan omissa Instagramja Youtube-kanavissaan.
● Hakuilmoitus. Levitä paikoille, joissa nuoret liikkuvat. Kerro, mitä nuorten taitoja
toiminnassa kaivataan ja mitä he voivat toiminnasta saada.
● Oppilaitokset ja koulut: Vieraile tunneilla, pyydä opettajia etsimään sopivia nuoria
mukaan ja anna osallistumistodistuksia. Kiinnitä toiminta ilmiöoppimiseen ja
opetussuunnitelmaan. Ota yhteys opettajien yhdistykseen.
● Pienet kivat kannusteet: Mieti, voitteko kiittää tai palkita nuoria jotenkin toimintaan
osallistumisesta (leffaliput tai muuta pientä kivaa)? Satsaa hyviin välipaloihin!
● Kuntien toiminnot & avainhenkilöt. Ketkä kohtaavat nuoria? Kuka voisi kannustaa
heitä mukaan? Kenen tulee tietää Mestarit & Kisällit -toiminnasta, jotta viesti tavoittaa
nuoret?
● Muuta, mitä? Miten tavoitetaan juuri teidän paikkakuntanne nuoret? Tyttöjen talo?
Mopokerho? Seurakunta? Yhteistyö kannattaa aina!

