
MyLife hyvinvointimessut 2016
Mynämäki Laurin koulu 8.10.2016 sekä

Koululaisten tapahtuma HaNi-Hallissa 7.10.2016



Ajattele isosti
…niin kaikki on mahdollista.



Yli 1200 ihmistä
• 812 oppilasta + 

opettajat
• n. 300

messuvierasta
• 82 esittelijää 

ständi-paikoilla

Ylitettiin 
tavoitteet

Vakka-Suomen Sanomat 11.10.2016 



Yhteistyössä on voimaa

juontaja

Piia Koriseva

MyLife messutiimi: Past presidentti Markku Saraste, presidentti Timo Sunnari, 1. varapresidentti Matti Kauppila,
webmaster Pekka Heikkilä, MLL Mietoinen pj. Anniina Peltola, Punainen Sulka Leijona Timo Mettala





http://www.mylifehyvinvointi.fi/
https://www.facebook.com/LCMietoinen/events


Näytteilleasettaja / kumppani

• Oletko huolissasi nuorten syrjäytymisestä, hyvinvoinnista?

• Toimitko hyvinvointialalla?

• Ovatko nuoret tai nuorten läheiset kohderyhmääsi?

• Haluatko olla rakentamassa Suomen seuraavaa 100 vuotta nuorten 
hyvinvointia tukemalla?

• Haluatko esitellä palveluitasi messuilla messu-ständillä?

• Haluatko tuoda esille asiantuntijuutta?

• Onko sinulla koskettava, havahduttava tarina jaettavana?



Mylife tapahtumien pääteemat

Pääteemat

• Uni ja lepo

• Ravinto

• Liikunta

• Päihteet

• Mieli

• Sosiaalinen media ja teknologia

Hyvinvoinnin 1-2-3

• Havahduttaminen hyvinvointiin

• Tiedon lisääminen eli mitä 
hyvinvointi oikeastaan on

• Aktivointi
• Esimerkit, tarinat, lähiseudun 

hyvinvointitarjonta (yrittäjät), 
harrastus-seurat, Akselin yms. 
julkisten toimijoiden tarjonta



Lauri, alaluokat
8:30-10:30

Kyläkoulut
10:30-12:30

Yhdessä 20 min. Nettipoliisi Riku Sukari, 20 min. (kaikki)

Rasti 1 Capoeira näytös, 15 min. ryhmissä

Rasti 2 Naamaritehtävä, 15 min. ryhmissä

Rasti 3 Musiikkirentoutus, Laura Perälä, 15 min. ryhmissä

Rasti 4 Taideteosten ripustus ja julkistus 15 min. ryhmissä

Yhdessä 20 min. MLL mediakasvattaja Paula Aalto, 20 min. (kaikki)

Koulujen hyvinvointiviikko 2016
HaNi-halli 7.10.2016



Lauri, yläluokat
12:30-14:30

Yhdessä 20 min. Nettipoliisi Riku Sukari, 20 min. (kaikki)

Rasti 1 Capoeira näytös, 15 min. ryhmissä

Rasti 2 Taideteosten teko, 20 min. ryhmissä

Rasti 3 Musiikkirentoutus, Laura Perälä, 15 min. ryhmissä

Rasti 4 Taideteosten julkistus   15 min. ryhmissä

Yhdessä 20 min. MLL mediakasvattaja Paula Aalto, 20 min. (kaikki)

Koulujen hyvinvointiviikko 2016
HaNi-halli 7.10.2016



www.mylifehyvinvointi.fi/ohjelma

http://www.mylifehyvinvointi.fi/ohjelma
http://www.mylifehyvinvointi.fi/ohjelma


Aikajana
• Huhtikuu 2016

• Runko ja tavoite oli, mutta se Punainen lanka puuttui…
• … keksittiin hyvä nimi: MyLife hyvinvointimessut
• … Zeelandin graafikko Jaana Waari loi graafisen ilmeen

• Toukokuu 2016
• Yhteistyökumppanit löytyivät
• Mynämäen kunnanjohtaja innostui, sivistysjohtaja innostui, koulut innostuivat, 

Perusturvakuntayhtymä Akseli innostui.
• Koulut päättivät keskittää OPS hyvinvointiopetuksen viikolle 40, joka huipentuu MyLife 

Hyvinvointimessuihin. Tästä tulee oikeasti jotain isoa!!!

• Kesätauko, mitä nyt vähän koemarkkinointia tehtiin ja unia nähtiin

• Elokuu-syyskuu
• Elokuun alussa varmistui 7.10 koululaispäivä HaNi-halliin (yli 800 oppilasta).
• 8.10 messujen sisällön kerääminen ja järjestelyjen valmistelu.
• Markkinointi Facebookissa, paikallislehdissä. Puffi-juttuja, mainos näytteilleasettajien saamiseksi.
• www.mylifehyvinvointi.fi sivut avattiin
• 800 10x10 Flyeria koulusta koteihin. Julisteet kauppojen ilmoitustauluille ja oviin
• 10 metrin MyLife Hyvinvointimessu banderolli torille

http://www.mylifehyvinvointi.fi/
https://www.facebook.com/LCMietoinen/events


Kulissien takana

• Elo-syyskuussa työryhmän työpajoja viikoittain. Aivan mahtava messutiimi!

• Hyvillä suhteilla löysimme juuri oikeat esiintyjät ja asiantuntija-puheenvuorot

• Lupia ja sopimuksia
• Palo- ja pelastussuunnitelma

• Lupa tilan haltijalta (Laurin koulu)
• Vastuuvakuutus (Lähitapiola)
• Ensiapupiste (SPR)
• Järjestysmiehet (VPK ja yksityinen)

• Teostoon tapahtumailmoitus
• Lyyti sopimus (tapahtuma-ilmoittautumiset ja niiden seuranta, laskutus)
• Mylifehyvinvointi.fi domainin hankinta, nettisivuille tila webhotellista

• Nettisivujen perustaminen (Wordpress)

• Tapahtumien perustaminen LC Mietoisten Facebook-sivuille

• Facebook markkinoinnin hyödyntäminen

• Graafinen suunnittelija otti hienosti kopin taittotöistä ja grafiikasta.

• Yhteistyö Mynämäen Lukion kanssa (radiokurssilaiset, mediakurssilaiset)

• Näytteilleasettaja-ständipaikkojen myyntiä viime hetkiin asti.

• Viimeiset 2-3 viikkoa olivat todella tiiviitä, vaativat tiimiltä paljon. Mutta messuista tuli menestys – paras kiitos 



Muista palaute ja kehittäminen







Kiitos on paras palkinto.
Me palvelemme!

”





Ajattele isosti
…niin kaikki on mahdollista.
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