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Harrastukset

Uusi vuosi, uusi alku. Nyt on hyvä aika aloittaa uusi harrastus tai puhaltaa
voimaa vanhaan. Harrastaa voi melkein mitä tahansa! Harrastushaku.fi on
pääkaupunkiseudun harrastuspalvelu, mutta siitä voi löytää inspiraatiota
uuteen myös muualla Suomessa.

Makupalat.fi Harrasta!

 

 

Kuntoliikunta

Jumpparyhmät alkavat vuoden
alussa. Toimintaa järjestävät
paikalliset aikuisopistot ja
urheiluseurat. Ilmoitukset julkaistaan
yleensä paikallislehdissä ja
lähipalvelujen ilmoitustauluilla.
Liikuntaseurat löytyvät verkosta,
Kihun Seuratietokanta auttaa
etsimisessä.

Kuntoliikkuja saa vinkkejä
omatoimiseen liikuntaan UKK-
instituutista. Ohjeita kotijumppaan ja
jumppavideoita on koottu
Makupalat.fi:n Jumppaa ja venyttele
-kokoelmaan.

 

Latu kutsuu

Talvella latu kutsuu. Latureittejä
kartalle tuo Ladut.fi-palvelu,
opastusta hiihtoon Suomen Ladun
Kaikki hiihdosta -kokonaisuus.

Retkeilyä ja luonnosta nauttimista
vuoden ympäri ohjaa Luontoon.fi.
Ulkoilua ja luontoa harrastavan
kannattaa tutustua myös muihin
Metsähallituksen sivustoihin.

Makupalat.fi:n kokoelmat Hiihdä ja
nauti talvesta! ja Luontoon
sisältävät talviliikuntaan sekä
luontoharrastukseen opastavia
palveluja.

 

https://kirjastotfi.creamailer.fi/email/63bd1e94c0ca8
https://www.makupalat.fi/fi/kokoelma/harrasta?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+1%252F2023+Harrastukset&utm_content=%255Bemail%255D
https://www.harrastushaku.fi/
https://www.makupalat.fi/fi/kokoelma/harrasta?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+1%252F2023+Harrastukset&utm_content=%255Bemail%255D
https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/vinkkeja-liikkumiseen/
https://www.kaikkihiihdosta.fi/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjE2YzI4NjYtZmI2ZS00Njk2LTk2NmQtMzIxNmRiNGU1Y2VhIiwidCI6IjZlOWVhYWYwLTNmZjctNGRlOS04Y2Q0LTFmZmJkNDU5NTFiOSIsImMiOjh9
https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/vinkkeja-liikkumiseen/
https://www.makupalat.fi/fi/kokoelma/jumppaa-ja-venyttele?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+1%252F2023+Harrastukset&utm_content=%255Bemail%255D
https://ladut.fi/
https://www.kaikkihiihdosta.fi/
https://www.luontoon.fi/
http://www.metsa.fi
https://www.makupalat.fi/fi/kokoelma/hiihd%25C3%25A4-ja-nauti-talvesta?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+1%252F2023+Harrastukset&utm_content=%255Bemail%255D
https://www.makupalat.fi/fi/kokoelma/luontoon?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+1%252F2023+Harrastukset&utm_content=%255Bemail%255D
https://yle.fi/aihe/oppiminen
https://www.makupalat.fi/fi/search/node/YouTube%20AND%20opiskelu?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+1%252F2023+Harrastukset&utm_content=%255Bemail%255D
https://hakemisto.kirjastot.fi/services/service/lukupiiri?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+1%252F2023+Harrastukset&utm_content=%255Bemail%255D
https://punomo.fi/
https://online.flowpaper.com/76e80712/seyhyvinvoivakissaweb/#page=1
https://www.makupalat.fi/fi/linkki/lumij%C3%A4lkien-tunnistaminen?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+1%252F2023+Harrastukset&utm_content=%255Bemail%255D
https://www.kirjastot.fi/kysy/ovatko-elokuvat-selvasti-enemman-miesten?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+1%252F2023+Harrastukset&utm_content=%255Bemail%255D
https://www.kirjastot.fi?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+1%252F2023+Harrastukset&utm_content=%255Bemail%255D


 

Opiskelu

Uuden oppiminen on koko elämän
kestävä innostus. Opiskella voi kieliä,
historiaa, käden taitoja, mitä vaan.
Ammatilliset avoimet opinnot ja
yliopistojen avoimet opinnot
tarjoavat lähi- ja etäopetusta,
aikuisopistojen tarjontaa voi etsiä
verkosta haulla aikuisopistot tai
Opintopolun listauksista. Yle Oppimisessa on oppimateriaalia aiheesta kuin
aiheesta. Myös YouTubea kannattaa tutkia, muutamia poimintoja YouTube-
luennoista ja -kursseista löytyy Makupalat.fi:stä haulla YouTube AND
opiskelu.

Makupalat.fi Aikuiskoulutus

 

  

 

Lukuharrastus

Kirjallisuus ja lukeminen kiinnostavat
aina. Kirjasampo, Yle kulttuurin
Kirjat, Tornion kirjaston DekkariNetti
ja monenlaiset lukusivustot ja
kirjablogit ovat oivia paikkoja etsiä
sopivaa lukemista.

Lukupiireissä on mukava lukea
yhdessä ja keskustella kirjoista. Niitä
järjestävät kirjastot, aikuisopistot,
seurakunnat ja muut yhdistykset.
Kirjastojen lukupiirejä on listattu
Kirjastohakemiston palveluihin.
Piirejä ja lukuvinkkejä niihin voi
haeskella myös Kysy
kirjastonhoitajalta -palvelun
vastauksista. Kirjastojen yhteystiedot
on koottu Kirjastohakemistoon.

 

Käden työt

Käsityöt ja nikkarointi pitävät pintansa
harrastuksina. Käsityöohjeita
kannattaa etsiä kirjoista ja
käsityölehdistä. Verkossa ohjausta on
Punomossa. Harrastajat jakavat
neuvoja ja niksejä sosiaalisen median
ryhmissä. Blogit sisältävät
monenlaista: perusohjeita, yhteisiä
käsityöprojekteja ja uusia ideoita.

Puutöihin löytyy opastusta
Strömsöstä sekä Puuproffan Tee se
itse -oppaista. Puutöistä, työkaluista
ja materiaaleista pääsee
keskustelemaan Kotiverstaalla.

Finna.fi:stä haulla käsityöohjeet
löytyvät kirjat ja käsityölehdet.

 

https://www.aavo.fi/
https://www.avoimenfoorumi.fi/?page_id=244
https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/aikuiskoulutus
https://yle.fi/aihe/oppiminen
https://www.makupalat.fi/fi/search/node/YouTube%20AND%20opiskelu?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+1%252F2023+Harrastukset&utm_content=%255Bemail%255D
https://www.makupalat.fi/fi/k/2396%252B1367%252B594%252B114233%252B20376/hae?category=114232&sort=title&order=asc&f%255B0%255D=language%253Afi&utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+1%252F2023+Harrastukset&utm_content=%255Bemail%255D
https://www.kirjasampo.fi/
https://yle.fi/aihe/kulttuuri/kirjat
https://dekkarinetti.tornio.fi/
https://www.makupalat.fi/fi/k/all/hae/?f%255B0%255D=field_asiasanat%253A77598&utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+1%252F2023+Harrastukset&utm_content=%255Bemail%255D
https://www.kirjasampo.fi/fi/kirjablogit/uusimmat
http://hakemisto.kirjastot.fi/services/service/lukupiiri?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+1%252F2023+Harrastukset&utm_content=%255Bemail%255D
https://www.kirjastot.fi/kysy/haku?keys=lukupiirit&order=newest&utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+1%252F2023+Harrastukset&utm_content=%255Bemail%255D
http://hakemisto.kirjastot.fi?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+1%252F2023+Harrastukset&utm_content=%255Bemail%255D
https://punomo.fi/
http://www.makupalat.fi/fi/search/node/k%25C3%25A4sity%25C3%25B6t%20AND%20blogit?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+1%252F2023+Harrastukset&utm_content=%255Bemail%255D
https://yle.fi/aihe/stromso/puutyot
https://puuinfo.fi/teeseitse/
https://www.kotiverstas.com/keskustelu/
https://finna.fi/Search/Results?sort=relevance&bool0%255B%255D=AND&lookfor0%255B%255D=K%C3%A4sity%C3%B6ohjeet&type0%255B%255D=Subject&join=AND&filter%255B%255D=%257Eformat%253A%25220%252FBook%252F%2522&limit=20
https://finna.fi/Search/Results?sort=relevance&bool0%255B%255D=AND&lookfor0%255B%255D=K%C3%A4sity%C3%B6ohjeet&type0%255B%255D=Subject&join=AND&filter%255B%255D=%257Eformat%253A%25220%252FJournal%252F%2522&limit=20


 

Ideoita

Sukututkimus vie mukanaan.
Suomen sukututkimusseura
julkaisee useita tietokantoja, jotka
auttavat sukututkijaa sekä järjestää
kursseja aloittelijoille.

Entä olisiko aika alkaa
soittoharrastus? Suomen
musiikkioppilaitosten liiton sivulla voi
selata liiton jäsenoppilaitoksia.

Oma kotieläin vaatii huolenpitoa ja
huomiota. Suomen eläinsuojelu on
luonut oppaita eläinten hoitoon, mm.
Hyvinvoiva kissa ja Hyvinvoiva
koira.  

 

https://www.genealogia.fi/
http://www.musicedu.fi/sml-pahkinankuoressa/jasenoppilaitokset/
https://online.flowpaper.com/76e80712/seyhyvinvoivakissaweb/#page=1
https://online.flowpaper.com/76e80712/seyhyvinvoivakoiraweb/#page=1


 

Makupalat.fi

Lähihistoria 
Karkurit : kriittinen editio 
Lumijälkien tunnistaminen

Ajankohtainen kokoelma

Kirjallisuus

 

 

 

Kysy kirjastonhoitajalta

Ovatko elokuvat selvästi enemmän miesten kuin naisten harrastus? Tai
jos ei ihan harrastus niin katsovatko miehet kuitenkin selvästi naisia
enemmän elokuvia?

 

 
Makupalat.fi     Twitter @Makupalat     Tiedonhaku     Digiopastus

Tiedonhaun uutiskirjettä julkaisee Kirjastot.fi.
 

 

Osoitelähde: Asiakasrekisteri, Tiedonhaun uutiskirjeen tilaajat.
Jos haluat peruuttaa tilauksesi, klikkaa tästä.

https://www.makupalat.fi/fi/linkki/l%25C3%25A4hihistoria?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+1%252F2023+Harrastukset&utm_content=%255Bemail%255D
https://www.makupalat.fi/fi/linkki/karkurit-kriittinen-editio?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+1%252F2023+Harrastukset&utm_content=%255Bemail%255D
https://www.makupalat.fi/fi/linkki/lumij%25C3%25A4lkien-tunnistaminen?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+1%252F2023+Harrastukset&utm_content=%255Bemail%255D
https://www.makupalat.fi/fi/kokoelma/kirjallisuus?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+1%252F2023+Harrastukset&utm_content=%255Bemail%255D
https://www.kirjastot.fi/kysy/ovatko-elokuvat-selvasti-enemman-miesten?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+1%252F2023+Harrastukset&utm_content=%255Bemail%255D
https://www.makupalat.fi/?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+1%252F2023+Harrastukset&utm_content=%255Bemail%255D
https://twitter.com/Makupalat
https://www.kirjastot.fi/tiedonhaku?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+1%252F2023+Harrastukset&utm_content=%255Bemail%255D
https://www.kirjastot.fi/digiopastus?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+1%252F2023+Harrastukset&utm_content=%255Bemail%255D
https://kirjastotfi.creamailer.fi/unsubscribe/no-list
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