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LASTEN LIIKE ILTAPÄIVÄ
Iloa ja liikettä iltapäiviin!
Näin haet kerhotukea

Arvot
Matala kynnys
Monipuolinen liikunta
Laatu
Edullisuus

Lasten Liikkeen tavoitteena on tarjota monipuolista liikunnallista
harrastustoimintaa mahdollisimman monelle alakouluikäisille lapselle.
Toimintaa järjestetään paikallisten toimijoiden
yhteistyöllä koulupäivän yhteydessä.

Tavoitteet lukuvuonna
2019-2020
1. Kerhotoiminta helpoksi kaikille!
Työkaluja ja materiaaleja
kaikkien ulottuville.

Kerhoihin tavoitellaan erityisesti lapsia, joilla ei ole
mahdollisuutta muuhun harrastustoimintaan.

2. 500 kerhoa 100 paikkakunnalla
ympäri Suomen.
© Suomen Olympiakomitea ry

Näin haet Lasten Liike tukea
Tuen saajat

Haku

Lasten Liike kerhoja voivat järjestää paikalliset urheiluseurat tai muut
yhdistykset. Suositeltavaa on, että eri tahot järjestävät toimintaa yhteistyössä. Toimintaa järjestävät tahot saavat taloudellista tukea kerholle
ja he sitoutuvat toteuttamaan kerhoja sille määriteltyjen edellytysten
puitteissa. Tukea voi saada joko uuteen tai olemassa olevaan toimintaan,
jonka laatua halutaan parantaa tai jonka jatkuminen voidaan tuella taata.

Lasten Liike tukien haku on auki maaliskuussa 2019.

Hakukriteerit

Tuet haetaan sähköisen hakulomakkeen kautta. Liikunnan aluejärjestöt tekevät päätökset tukien saajista huhtikuun 2019 aikana. Tuet
maksetaan lukuvuoden 2019-2020 aikana syksyllä marraskuussa ja
keväällä maaliskuussa. Tuki maksetaan yhdelle taholle jonka vastuulla
on sopia miten tuki jaetaan eteenpäin, mikäli järjestäjiä on useampia.
Tuki tulee yrityskumppaneilta tai lahjoittajilta ja on rinnastettavissa
yksityiseen sponsorirahaan.

1. Toiminnasta vastuullisen hakijan tulee olla urheiluseura (ry), muu
yhdistys (ry) tai muu kolmannen sektorin toimija (esim.seurakunta)
tai em. tahot yhdessä. Joissakin poikkeustapauksissa myös esim.
kunta voi olla hakijana (esim. rahoitusten jakamisen ja yhdistämisen takia) mutta tällöin seuroja ja yhdistyksiä tulee olla mukana jo
hakuvaiheessa.
2. Tuen hakijalla tulee olla y-tunnus.
3. Toiminnan toivottaan sijoittuvan iltapäiviin. Perustellusti toiminta voi
ajoittua kuitenkin myös koulupäivän sisälle tai aamupäiviin.

Tuen määrä
Lukuvuodelle 2019-2020 tukisumma on aina 500€/kerho. Tämä on ns.
starttiraha, millä toiminta saadaan käyntiin. Lasten Liike tuen rinnalla
voidaan hyödyntää esim. kuntien kerhorahaa tai muita valtion matalan
kynnyksen liikuntakerhotoiminnan tai harrastamisen rahoituslähteitä.
Tuen voi käyttää:
• Ohjaajien palkkioihin
• Liikuntavälineisiin
• Suurille tai erityisryhmille toisen ohjaajan palkkioihin
• Muuhun tarvittavaan tukeen esim. kuljetukset ja tilavuokra
Haetun tuen lisäksi toimintaa järjestävät tahot saavat:
1. Ohjaajakoulutuksen (arvo noin 100 EUR / ohjaaja)
2. Kerhon starttipaketin (arvo noin 100 EUR)
Pakettiin sisältyy mm. markkinointimateriaaleja,
kerhovinkkejä ja kerhopassit lapsille.

Hakuinfon löydät Olympiakomitean sivulta:
www.olympiakomitea.fi/lastenliike
Suora linkki sähköiseen hakulomakkeeseen:
https://lastenliikehaku.olympiakomitea.fi

Vastuut ja reunaehdot
Tuensaajan vastuulla on:
1. suunnitella ja toteuttaa kerho 1-2 krt / vk,
suositus 10 vk / lukukausi
2. järjestää toiminta koulupäivän aikana tai välittömässä
yhteydessä (klo 8-16 välillä).
3. suunnitella toiminta heti koko lukuvuodeksi
4. järjestää kerho mieluiten yhteistyössä paikallisesti eri yhdistysten kesken sekä tiiviissä yhteistyössä koulujen ja kuntien kanssa.

Edellytykset
Koulutus:

Kaikkien kerho-ohjaajien tulee käydä ohjaajakoulutus
tai osoittaa pätevyys muulla koulutuksella.

Digitaalinen kerhotyökalu:

Kerhoa tulee hallita digitaalisella Suomisport-kerhotyökalulla.
Työkalulla käytetään mm. lasten ilmoittautumiseen, nimenhuutoon, palautteen antoon sekä viestintään.

Sopimus:

Toimintaa järjestävät tahot tekevät kirjallisen sopimuksen
toiminnasta Olympiakomitean kanssa.

Lasten Liike -tunnus
Lasten Liike -tunnus tulee toiminnan toteuttajien käyttöön ja edellytyksenä on, että sitä käytetään toiminnasta viestittäessä. Toiminnan ei
kuitenkaan tarvitse olla nimetty ”Lasten Liike kerhoksi”.

Kunnat voivat lisäksi hakea koulutustukea liikuntakerho-ohjaajien
kouluttamiseen! Koulutustukea voi käyttää myös muiden kuin
Lasten Liike -kerho-ohjaajien kouluttamiseen. Koulutustuen suuruus
on 500€/koulutus. Tuen saanti edellyttää 50% omavastuuosuutta.
Kysy lisää oman alueen liikunnan aluejärjestöltä.

Lasten Liike tunnusta voi käyttää matalan kynnyksen liikuntakerhotoiminnan laatutunnuksena myös kerhoissa, jotka eivät saa Lasten Liike tukea.
Tällöin tietyt peruskriteerit tulee toteutua toiminnassa.
Lue lisää laatutunnuksesta kerhomateriaalisivulta:
www.olympiakomitea.fi/kerhomateriaalit (/Lasten Liike Laatukriteerit)

Vakuutukset
Kaikki Lasten Liike toiminnassa mukana olevat lapset ovat vakuutettuja
Olympiakomitean puolesta ryhmätapaturmavakuutuksella.

www.lastenliikeiltapaiva.fi
www.olympiakomitea.fi/lastenliike • www.olympiakomitea.fi/kerhomateriaalit

