
TapahTuma Täynnä hyvää meininkiä ja TesTissä paljon erilaisia hönTsälajeja 
vekoTTimisTa ja uusisTa TeknologioisTa, kulTTuuriin ja liikunTaan!

Rakkaudesta höntsäilyyn 

JA RENTOON MEININKIIN!
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Ilmoittaudu mukaan luokkasi tai ryhmäsi kanssa 
MAKSUTTOMAAN tapahtumaan! Päivän teemoina ovat
opiskelijahyvinvointi ja kaupunkikulttuuri!

16-2s -vuotiaille

KLO 11-1s



TAPAHTUMAN AIKATAULU:

keskiviikkona 9.10.2018 helsingin kaapeliTehTaalla

klo 11  oveT auki
klo 11-15  hönTsälajien TesTailua hönTsäklubeilla
klo 13-14 ylläTysmaTsi hönTsäilyä
klo 15-16 konserTTeja ja hauskanpiToa

Kutsumme sinut ja yhteisönne, ryhmänne, 
luokkanne tai organisaationne mukaan 
maksuttomaan Höntsä-Fest -tapahtumaan 
keskiviikkona 9.10.2018 klo 11-15 Helsingin 
Kaapelitehtaalle. Päivän teemoina ovat 
opiskelijahyvinvointi ja kaupunkikulttuuri!
Lokakuussa keskiviikkona 9.10.2018 järjestetään pääkaupunkiseu-
dun 2. asteen oppilaitosten opiskelijoille ja opettajille, sekä kaikille 
höntsäilystä kiinnostuneille Helsingin nuorille Höntsä-Fest - tapahtu-
ma, jossa nuoret saavat sekä osallistua että itse ohjata monenlaista 
höntsätoimintaa harrastepisteillä eli Höntsäklubeilla.

HÖNTSÄKLUBIT

Päivän aikana testaillaan nuorista itsestään lähtevää Höntsä- har-
rastetoimintaa (Höntsäklubit), johon kaikki voivat osallistua tai-
totasosta riippumatta. Höntsäharrastus voi olla mitä vain, aina 
maalaamisesta jalkapalloon, sometukseen tai vaikka villasukkien 
virkkaamiseen. 

Nämä höntsäharrastepisteet eli höntsäklubit tarvitsevat ohjaajia! 
Kutsumme siis kaikki halukkaat opiskelijat ohjaamaan tapahtumas-
sa kulttuuri- tai liikuntapainotteisia Höntsäklubeja klo 11-15 välillä. 

Klubien ohjaajille tarjoamme Höntsäklubien ohjaajuudesta ja va-
paaehtoisena toimimisesta työtodistuksen sekä coachausta ja spar-
rausta Höntsäklubien vetämiseen Höntsä Coach -koulutuksessa 
syyskuussa Metropolian tiloissa Arabissa. Höntsä Coachausta ovat 
vetämässä Urheiluopisto Kisakeskuksen ja Nuorisoseurojen alan 
ammattilaiset.

Tapahtuman Höntsäklubien Coachit voivat halutessaan osallistua 
tuleviin Nuorisoseurojen ja Urheiluopisto Kisakeskuksen toteuttamiin 
varsinaisiin Höntsä Coach -koulutuksiin eli vertaisohjaajakouluksiin. 

TEEMANA KAUPUNKIKULTTUURI JA NUORISOHYVINVOINTI

Kaupunkikulttuuri-teema näkyy tapahtumassa erilaisten harrastus-
ten kautta. Päivä toimii yhteiskuntaopin, liikunnan ja mediaosaamis-
en sisältöihin liittyvänä kaupunkikulttuurin teemapäivänä. Mitä ja 
miten kaupungissa voi harrastaa höntsäilyä? Lisäksi opiskelijoilla on 
loistava mahdollisuus virkistävään ja tiimityötaitoja lisäävään har-
rastetoimintaan nuorten ehdoilla.

YLLÄTYSMATSI JA KONSERTTI

Höntsäilyn ja hauskanpidon lomassa pelataan hauska yllätyshöntsä-
matsi - laji tarkentuu myöhemmin! Päivä huipentuu nuorten kärkiesi-
intyjien konserttiin Kaapelitehtaalla itse tapahtumassa.

SOMETUS JA MEDIATAIDOT

Tapahtumaan on kutsuttu muutamia seuratuimpia tubettajia 
tekemään videoita Youtube-kanavilleen. Höntsäklubien nuoret ja 
tapahtumaan osallistuvat valjastetaan tekemään ympäri tapahtu-
ma-aluetta Höntsän some-kanaviin päivityksiä höntsäilystään. Voit 
liittää päivään myös tehtäväkokonaisuuksia mediataitojen opet-
telusta. 

ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT

Kerrothan opiskelijoillesi täysin maksuttomasta Höntsä-Fest tapah-
tumasta, ilmoittautumisesta höntsäharrastepisteiden vetäjiksi, yllä-
tysmatsista tai vaikkapa ilmoittautumisesta somettajaksi tapahtu-
maan. Samalla voitte ilmoittaa sekä luokkanne/ryhmänne mukaan 
tapahtumaan jos tulette isollakin porukalla!

Ilmoittautuminen eri toimintoihin 22.9.2018 mennessä:  
www.honTsa.meTropolia.fi/ilmoiTTauTuminen

TOTEUTTAJAT

Höntsä-Fest -tapahtumaa ovat tuottamassa ESR-rahoitteisen 
(Euroopan sosiaalirahasto) ja Metropolia ammattikorkeakoulun 
toteuttaman Höntsä - silta eteenpäin! -hankkeen lisäksi Helsingin 
Kaapelitehdas, Nuorisoseurat, Urheiluopisto Kisakeskus, Suomen 
YMCA, Saku Ry, Hyvinvointivirtaa-viikko ja lisää kumppaneita on 
tulossa.. 
 
Tarjotaan yhdessä nuorille virkistävä ja osallistava päivä 
Höntsä-harrasteiden ja kaupunkikulttuurin parissa. Olisimme todel-
la innoissamme, jos saamme teidät mukaan Höntsä-Fest - tapahtu-
maamme! Tulemme mielellämme myös oppilaitokseenne kertomaan 
lisää tapahtumasta.

Aurinkoisin höntsäterveisin,

Terhi Dahlman
Höntsä - silta eteenpäin! - hankkeen projektipäällikkö
terhi.dahlman@metropolia.fi 
040 662 8913

Ensisijaiset yhteydenotot:

Mira Simsiö, 
Höntsä - silta eteenpäin! - hankkeen tuottaja 
mira.simsio metropolia.fi
040 663 2329

Katso lisäksi: 

Höntsä-Fest kotisivut
www.hontsa.metropolia.fi/hontsafest

Mitä on höntsä ja höntsäily?
www.hontsa.metropolia.fi/mitaonhontsa

Mitä on vertaisohjaajuus?
www.hontsa.metropolia.fi/vertaisohjaajuus


