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Seurat, järjestöt, yhdistykset, yritykset ja muut paikalliset harrastusten tarjoajat.   

Tervetuloa mukaan harrastustorille! 
Järjestyksessään jo kuudes harrastustori järjestetään lauantaina 21.8.2021 klo 12-16 
tällä kertaa poikkeuksellisesti ulkotapahtumana keskusurheilukentän ja 
Penttilänpuiston läheisyydessä. Tapahtuma järjestetään vastuullisena tapahtumana, 
ajankohtaiset koronarajoitukset ja suositukset huomioiden. Tapahtuman järjestää 
Nokian kaupungin vapaa-aikapalvelut, vastaavana tuottajana allekirjoittanut. 
Pidätämme oikeudet muutoksiin sekä tapahtuman peruuttamiseen koronatilanteen 
näin vaatiessa.  

Mukaan haluavien toimijoiden tulee varata esittelypaikkansa 1.7.2021 klo 
12:00 mennessä.  
Esittelypaikat varataan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella: Esittelypaikkojen 
varaus, Harrastustori. Paikan varaus on maksutonta, ilmoittautuminen on sitova - 
mikäli kuitenkin joudut peruuttamaan paikkasi, ilmoitathan siitä mahdollisimman pian 
tapahtuman vastaavalle tuottajalle.  
 
Samalla lomakkeella ilmoittaudutaan tapahtumaan myös talkootyöläiseksi 
(liikenteenvalvonta ja tapahtumaoppaat), järjestyksenvalvojaksi tai 
ensiapuvastaavaksi. Myös erilliset myyntikojupaikat varataan tällä samalla lomakkeella 
(esim. makkaranmyynti).  

Lomakkeesta tulee löytyä seuraavat tiedot:  
• Toimijan nimi, esiteltävä laji/jaosto ja alustavasti suunniteltu esittelytapa (esim. 

tekniikkarata) 
• Nimetty yhteyshenkilö ja yhteystiedot 
• Toiveet esittelypaikasta.  
• Ilmoittautuuko kyseinen taho myös muihin tehtäviin (järjestyksenvalvonta, 

liikenteenvalvonta, tapahtumaoppaat, lajinäytökset jne.) 
 
Tänä vuonna harrastustorilla juhlistetaan myös UNICEFin Nokian kaupungille 
myöntämää Lapsiystävällinen kunta -tunnustusta kaupungin johtajan 
avauspuheenvuoron ja lasten musiikkiorkesteri Orffit esityksen kautta.  
 

https://www.lyyti.in/Harrastustori_2021_1823
https://www.lyyti.in/Harrastustori_2021_1823
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Teiltä toivomme tapahtumaan paljon toiminnallisia esittelypisteitä sekä viihdyttäviä 
lajinäytöksiä ja muita esityksiä lava-ohjelmistoomme. Toivomme myös, että 
esittelypisteistä löytyy monipuolinen harrastusten kirjo aina liikunnasta, kulttuurista 
kuin muustakin harrastamisesta. Esittelettehän myös erityisryhmille suunnattua 
toimintaanne mahdollisuuksien mukaan. 

Tärkeää! 
Huomioittehan että, ulkotapahtuman esittelypisteille ei ole saatavilla järjestäjän 
puolesta pöytiä, tuoleja tms. Myöskään sähköä ei ole ensisijaisesti pisteille saatavilla, 
nämä tarpeet neuvoteltava erikseen tuottajan kanssa. Kaikki mitä tarvitsette omalle 
pisteelle, on tuotava toimijan puolesta.  
 
Koska tänä vuonna tapahtuma järjestetään ulkotapahtumana ja kovin laajalla alueella, 
tarvitsemme tapahtumaan entistä enemmän talkootyöläisiä liikenteenvalvontaan ja 
tapahtumaoppaiksi sekä järjestyksen valvojia ja ensiapupäivystystä. Talkootyöstä 
(liikenteen valvojat, tapahtumaoppaat ym.), järjestyksen valvonnasta ja 
ensiapupäivystyksestä maksetaan korvausta toimijalle. Järjestyksenvalvonnasta ja 
ensiapupäivystyksestä pyydämme ilmoittamaan meille tarjoushintanne, 
ilmoittautumisen yhteydessä.  
 
Tapahtumassa on tarkoitus hyödyntää keskusurheilukentän kioskia ja kuulutuskoppia, 
mainitsethan lomakkeessa - mikäli te haluaisitte käyttää näitä. Tapahtumaan on 
varattu myös Armas -lava, jossa on mahdollisuus esiintyä. Kioskin lisäksi myös muita 
ruokamyyntikojuja on mahdollisuus pystyttää, kunhan siitä on sovittu tuottajan kanssa. 
Toimijoiden, jotka pystyttävät omia ruokamyyntikojuja, tulee itse huolehtia paikalle 
niiden vaativat turvallisuusvälineet, kuten sammuttimet ym. Mikäli nämä kojut 
tarvitsevat sähköä tai niiden sijoitus pitää muuten erityisesti huomioida aluekarttaa 
suunniteltaessa- mainitsethan tämän erikseen hakemuksessa.  

Tervetuloa mukaan luomaan kaikille viihtyisää Harrastustoria 2021!  
 
Lisätietoja: Katri Manninen 
terveysliikuntakoordinaattori, tapahtuman vastaava tuottaja 
044 4860 917 
etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi 
Lomailen 5.7.- 3.8.2021 ja 6.8.2021, muuten olen tavoitettavissa arkisin n. klo 9-15 välillä.  
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