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Hakukriteerit 

Vastuullisen hakijan tulee täyttää seuraavat 
kohdat 

1. Toiminnasta vastuullisen hakijan tulee olla urheiluseura (ry), 

yhdistys (ry) tai muu kolmannen sektorin toimija (esim. 

seurakunta) tai em. tahot yhdessä. Vastuullinen taho, joka tulee 

olla nimettynä hakulomakkeeseen, vastaa loppukädessä 

hakemuksen paikkansa pitävyydestä ja sen 

toteuttamiskelpoisuudesta. 

2. Vastuullinen hakija ei voi olla yritys (oy tms), koulu, kunta, lajiliitto eikä aluejärjestö. 

Jälkimmäiset tahot voivat kuitenkin olla yhteistyössä suunnittelemassa ja järjestämässä 

toimintaa. 

3. Vastuulliselle hakijalla tulee olla y-tunnus ja merkintä ennakkoperintärekisterissä jo tuen 

hakuvaiheessa. 

4. Toiminnan toivottaan sijoittuvan iltapäiviin noin kello 12-16 välille. Perustellusti toiminta 

voi ajoittua kuitenkin myös koulupäivän sisälle tai aamupäiviin. Toiminta on suunniteltava 

alustavasti jo hakuvaiheessa. 

HUOM. Jos toimintaa toteuttaa enemmän kuin yksi taho, esimerkiksi neljä paikallista 

urheiluseuraa, yhdistystä tai muuta tahoa yhdessä, he ovat yksi hakijataho ja tekevät 

yhden tukihakemuksen toiminnasta. Tukipäätöksissä suositaan hakijoita, jotka 

toimivat ja järjestävät toimintaa yhteistyössä toistensa kanssa, esim. seurat 

keskenään tai seurat ja muut yhdistykset/tahot yhdessä. 

Toiminnanjärjestäjät sitoutuva lisäksi 

1. suunnittelemaan ja toteuttamaan kerhon 1-2 kertaa / viikko, vähimmäisviikkomäärä 10 

vk / lukukausi, 20 vk / lukuvuosi. 

2. järjestämään kerhon koko lukuvuodeksi. 



3. järjestämään kerhon mieluiten yhteistyössä paikallisesti eri yhdistysten kesken sekä 

tiiviissä yhteistyössä koulujen ja kuntien kanssa. 

4. viestimään kerhosta Lasten Liike iltapäivä -tunnuksen alla ja hyödynnetään sitä varten 

suunniteltuja materiaaleja. Lasten Liike tunnuksen tulee näkyä tukea myönnettyjen tahojen 

toiminnan markkinoinnissa ja viestinnässä. Yksittäisen kerhon ei kuitenkaan tarvitse olla 

nimetty ”Lasten Liike kerhoksi”, vaan Lasten Liike iltapäivä -tunnus voi toimia tunnuksena 

varsinaisen nimen lisäksi. 

5. hallinnoimaan kerhoa ja keräämään palautetta kerhokerroista Suomisport-

kerhotoiminnan digitaalista työkalua käyttäen. Vanhemmat tekevät myös lasten 

ilmoittautumisen kerhoon käyttäen digitaalista työkalua. Työkalu on kerhoille maksuton.  

 

 

 

Tuen maksukriteerit ja -aikataulu 
Lasten Liike tuki maksetaan sopimuksessa merkitylle vastuulliselle 

taholle (ry) kahdessa osassa. Syyslukukauden osalta 50% 

myönnetystä kokonaistuesta maksetaan lokakuun lopussa ja 

kevätlukukauden osalta loppu 50% maaliskuun lopussa. Toiminta 

tulee olla käynnistynyt ennen tuen maksua. Tukisummaa ei 

maksuvaiheessa jaeta eri toimijoiden kesken vaan se suoritetaan 

kertakorvauksena nimetylle vastuulliselle taholle. Jos toimintaa 

järjestää enemmän kuin yksi toimija, he jakavat tuen edelleen 

keskenään sopimallaan tavalla. Toiminnan järjestäjät vastaavat 

ohjaajien korvauksen maksusta. 

Tuen maksamisen edellytyksenä toiminnan 
käynnistymisen lisäksi ovat seuraavat kriteerit: 

1. Koulutus: Kaikki toimintaa järjestävien tahojen kerho-ohjaajien tulee käydä 

ohjaajakoulutus ennen toiminnan alkua. Erityistapauksissa ohjaaja voi osoittaa pätevyyden 

myös muulla koulutuksella. 

2. Kerhotyökalu: Järjestävät tahot käyttävät toiminnassa siihen luotua Suomisport-

kerhotoiminnan työkalua. Järjestävä taho luo kerhot järjestelmään ja ohjaat kirjaavat mm. 

lasten määrän, palautteet sekä hoitavat viestinnän keskenään sekä vanhempien kanssa. 

Vanhempien on ilmoitettava kerholaiset samaisen järjestelmän kautta. 

3. Sopimus: Toimintaa järjestävät tahot tekevät ja allekirjoittavat kirjallisen sopimuksen 

toiminnasta Olympiakomitean kanssa. Sopimuksella tahot sitoutuvat sopimusehtoihin. 

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/02/lasten-liike-sopimusehdot-2018_2019.pdf


4. Lasten Liike tunnus: Lasten Liike iltapäivä -tunnus tulee näkyä toiminnasta 

kerrottaessa joko kuvallisena tai tekstinä. Tarkempi ohjeistus, kuvat ja bannerit lähetetään 

toimintaa järjestäville tahoille tukipäätösten jälkeen. 

 

 

 

Hakijan checklist 

1. Etsi yhteistyötahot toiminnalle 

Lasten Liike -kerhoja voivat järjestää paikalliset urheiluseurat tai muut 

yhdistykset. Suositeltavaa on, että eri tahot järjestävät toimintaa 

yhteistyössä. Etsi siis sopivat kumppanit kerhotoiminnalle lähialueeltasi. 

2. Selvitä millaista kerhotoimintaa paikkakunnalla on jo 

On tärkeää, että paikalliset yhdistykset, jotka ovat hakemassa Lasten 

Liike- tukea ovat tietoisia millaista toimintaa kunnassa eri kouluilla 

järjestetään jo sekä millaisia toiveita kouluilla liikunnalliselle kerhotoiminnalle on. 

Tietoisuus myös muiden seurojen ja yhdistysten kerhotoiminnan järjestämisen 

suunnitelmista on tärkeää. 

Toimintaan mukaan lähtevien yhdistysten tulee kartoittaa kerhotoiminnan tilannetta 

paikallisen/alueellisen kerhokoordinaattorin ja/tai koulun/-jen kanssa, joissa toimintaa 

halutaan toteuttaa. Apua kartoittamiseen saat kunnilta, kouluilta ja liikunnan 

aluejärjestöiltä. 

Suositeltavaa on yhteydenotto ensin kunnan kerhokoordinaattoriin, mitä kautta asiasta 

löytyy tarpeellista lisätietoa. Toimintaa suunnittelevat tahot voivat olla ensi alkuun 

yhteydessä myös oman alueen liikunnan aluejärjestöön. Liikunnan aluejärjestöt 

kokoavat monilla paikkakunnilla, joissa toimintaa käynnistellään, eri tahoja jollakin tavalla 

yhteen paikkakuntakohtaisissa tilaisuuksissa. He tiedottavat ja tukevat toiminnan 

toteuttajia myös muilla tavoin toiminnan käynnistys- ja hakuvaiheissa.  

3. Tutustu Lasten Liikkeen arvoihin ja kriteereihin ennen hakemuksen 
jättämistä 

Lasten Liike toimintaa ohjaavat sen arvot ja kriteerit. Tutustu niihin ennen hakemuksen 

jättämistä. Tiedostot löytyvät https://www.olympiakomitea.fi/lasten-liike/ > Lasten liike 

iltäpäivät välilehden kautta. Lasten Liike haku on auki maaliskuun alusta 31.3. asti. 

4. Jätä hakemus 31.3. mennessä 

Jätä hakemus täällä: https://lastenliikehaku.olympiakomitea.fi/ 

https://www.olympiakomitea.fi/lasten-liike/koululaisten-liikunta/liiketta-koulupaivaan/liikunnan-aluejarjestojen-palvelut/
https://www.olympiakomitea.fi/lasten-liike/
https://lastenliikehaku.olympiakomitea.fi/


(linkki aukeaa 1.3) 

 

 
 

 
 

 
 


