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Herculesin Lähirähinä -toiminta näkyy ja kuuluu lähiöissä. Jalkapalloseura Hercules käynnisti 
syksyllä 2016 LÄHIRÄHINÄ -pilotin, missä liikunnan harrastaminen tuodaan lähelle asukkaita. 
LÄHIRÄHINÄ toimii kuin entisajan yleisurheiluseura ollen kiinteä osa ympäröivää yhteisöä. 
LÄHIRÄHINÄ on matalan kynnyksen ja monipuolisesti liikuttavaa toimintaa, missä lapset ja 
aikuiset harrastavat yhdessä hyödyntäen olemassa olevaa lähiliikuntaverkon suorituspaikkoja.

LÄHIRÄHINÄ -toimintamallia on testattu syyskuusta 2016 lähtien Oulussa Lämsänjärven
asuinalueella 1-2 kertaa viikossa järjestetyn säännöllisen tapahtuman myötä. Toiminta on 
lyhyessä ajassa saavuttanut suuren suosion alueen asukkaiden keskuudessa ja sen positiiviset 
vaikutukset on nähtävissä koko asuinalueen arjessa. Toimintamalli on helposti skaalattavissa 
valtakunnallisesti.  

Toiminnan myötä alueen yhteisöllisyys paranee, millä on monitahoisia, positiivisia sosiaalisia 
vaikutuksia. Myös toiminnan puitteissa järjestetyt lajikokeilut ovat parantaneet seurojen 
välistä yhteistyötä sekä hyödyttänyt osallistuneita seuroja mm. uusien seuraajien, katsojien ja 
harrastajien muodossa. 

LÄHIRÄHINÄ

Pipolätkäpelit Lämsänjärven jäällä marraskuussa 2016 2

Koripallo lajikokeilu ONMKY:n ohjauksessa marraskuussa 2016



 Lisätä asukkaiden liikkumista omassa lähiympäristössään
 Antaa mahdollisuus kokeilla eri lajeja osaavassa ohjauksessa
 Vähentää lasten kuskaamista harrastuksiin
 Edistää lasten ja vanhempien yhdessä liikkumista
 Elvyttää pihapeli- ja talkookulttuuria
 Edistää yhteisöllisyyttä ja me-henkeä
 Ehkäistä asuinalueiden sosiaalisia ongelmia
 Kehittää paikallisen seurojen ja yleishyödyllisten järjestöjen yhteistyötä
 Parantaa yhteisön avulla lähiliikuntamahdollisuuksia
 Pitää hauskaa!

LÄHIRÄHINÄn TAVOITTEET
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Akrobatia & Capoeira -lajikokeilu marraskuussa 2016 Lämsänjärven koulun salissa
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VUODEN 2017 TOIMINTA

LÄHIRÄHINÄ
KOORDINOINTI

SEURAT JA 
YHTEISÖT

UUDET 
LÄHIRÄHINÄT

YRITYKSET

Timo PeräläTimo Perälä

Syksyn 2016 pilotin myötä todettiin sosiaalinen tilaus Lähirähinälle. Vuonna 2017 on 
konseptoinnin ja skaalauksen vuoro. Vuoden 2017 tärkeimmät toimenpiteet ovat:

• Toiminnan koordinoinnin organisointi 
• Skaalaamiseen tarvittavien tukitoimintojen tekeminen

o Lähirähinä –sivusto
o Ohjeet ja ohjausmateriaali
o Koulutus, tuki, yhteistyön mahdollistaminen

• 3-5 uutta Lähirähinää Ouluun
• 3-5 uudessa kaupungissa pilotointi
• Lähirähinään liittyvä viestintä ja toiminnan dokumentointi
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Miekkailu lajikokeilu Oulun Miekkailuseuran ohjauksessa marraskuussa 2016



LÄHIRÄHINÄ -pihapelit Lämsänjärven päiväkodin kentällä syyskuussa 2016

KOORDINAATTORIT

PAIKKAKUNTA

KAUPUNKI X

PAIKKAKUNTAKOHTAISET
FASILITAATTORIT

PAIKALLISET LÄHIRÄHINÄ
OHJAAJAT

SEURA 1 SEURA 2

JÄRJESTÖ 1 JÄRJESTÖ 2

• Koordinoivat valtakunnallisesti toimintaa
• Laativat ohjeet ja materiaalit
• Kouluttavat
• Opastavat
• Yhyttävät toimijoita yhteen

• Verkostojen hyödyntäminen
• Potentiaalisten vetäjien löytäminen
• Tilojen varaukset
• Viestintä, kommunikointi

• Vapaaehtoisia
• Asuvat alueella / lähellä
• 1-5 vetäjää / alue
• Innokkaita, liikunta- / urheilutaustaisia

• Yhteistyökumppaneita
• Lajikumppaneita
• Lajikokeiluja
• Tiedottaminen
• YhteistyöPAIKALLINEN

OHJAAJAVERKOSTO

ORGANISOINTI JA YHTEISTYÖ
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LÄHIRÄHINÄ –tapahtuma Pöllönkankaan koululla elokuussa 2016, tehtävärasti ”Seppo Räty” meneillään…

YHTEISTYÖKUMPPANUUS

Lähirähinä on vastaus moneen yhteiskuntaamme vaivaavaan ongelmaan. Toimintamme tähtää 
asuinalueiden ja niissä asuvien ihmisten elämän laadun parantamiseen monella eri tasolla. 
Yhteisöllisyys, resurssiviisaus ja hyvinvointi ovat arvoja, jotka ainakin tulisi istua jokaisen 
yrityksen pirtaan. Edistämme niitä aidosti konkreettisen ja ihmiset tavoittavan toiminnan 
kautta, ilman velvoitteita osallistumismaksuista ja pitkäaikaisesta sitoutumisesta. Pidetään 
hauskaa!

Haluamme tarjota yhteistyökumppaneillemme myös konkreettista hyötyä. Yhdessä JS 
Herculeksen mediatiimin kanssa pystymme tuottamaan sisältöä yhteistyökumppaneidemme 
markkinointiin ja viestintään. Kutsumme firman johtokunnan mukaan Lähirähinöimään omalle 
alueelle. Toimitusjohtaja pelaamassa pipolätkää luonnonjäällä tai kokeilemassa suppailua
lähiojassa. Siinä kvartaalitalouden huolet hälvenevät aikakin hetkeksi. Kuvataan se ja kerrotaan 
muillekin. Laitetaan hyvä kiertämään. Löydetään liikunnan ja yhdessä tekemisen riemu, läheltä.

Tarjoamme seuraavia yhteistyöpaketteja.

VALTAKUNNANTASON RÄHINÖITSIJÄ, 25 000 €

• Lähirähinä pääyhteistyökumppanuus
• Ykkösrivin näkyvyys tiedottamisessa 
• 3 korkealuokkaista videotuotantoa
• Tuoteasettelu tapahtumissa

KAUPUNKITASON RÄHINÖITSIJÄ, 5 000 €

• Kakkostason näkyvyys tiedottamisessa
• Yksi korkealuokkainen videotuotanto

LÄHIÖRÄHISIJÄ, 500 €
• Yrityksen henkilöstön aktivointi mukaan toimintaan
• Näkyvyys oman alueen Lähirähinän tiedottamisessa

Lähirähinä, myynti
Matti Niemistö, puh. xxxxxx


