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Seuratoiminnan 
aamukahvit

15.1.2019
Lapset ja Nuoret
klo 11:00 – 12:00

Maria Ulvinen I Olympiakomitea
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Agenda

- Lasten Liike – nykytilanne ja jatko
- Harrastusviikko 2019
- Olympiakasvatustapaaminen 5.2.19
- Henkilöstömuutokset ja työtavat



Lasten Liike

Lasten Liike on Suomen Olympiakomitean, koko liikuntayhteisön, 
koulujen, kuntien sekä yritysten yhteinen ponnistus alakouluikäisten 
liikuntakerhotoiminnan lisäämiseksi.

Iltapäivien liikuntakerhot tavoittavat vain joka kolmannen lapsen. 
Vastaavasti enemmistö lapsista liikkuu terveytensä ja kehityksensä 
kannalta liian vähän.

Tavoitteenamme on tuoda iltapäivien liikuntakerhot jokaisen lapsen 
ulottuville ja tehdä tylsästä iltapäivästä päivän paras hetki!



YLI 90
PAIKKAKUNTAA

300
KERHOA

REILU 5000
KERHOLAISTA

YLI 150  
KOULUA

80.000
TUNTIA LIIKETTÄ JA ILOA

YLI 140
ERI LAJIEN 
URHEILUSEURAA

40 ERI LAJIA

MUKANA MYÖS
4H-YHDISTYKSIÄ
MLL PAIKALLISYHDISTYKSIÄ

SEURAKUNTIA
SETLEMENTTIYHDISTYKSIÄ

VANHEMPAIN-
YHDISTYKSIÄ



Kerhoja etelästä pohjoiseen ja idästä länteen
Enonkoski, Espoo, Forssa, 
Helsinki, Hyvinkää, 
Hämeenlinna, Iisalmi, 
Ilmajoki, Imatra, Joensuu, 
Juankoski, Jyväskylä, 
Jyväskylä, Jämsä, Kaipola, 
Kajaani, Kangasniemi, 
Kannus, Karigasniemi, 
Karstula, Kauhajoki, 
Kausala, Kaustinen, Kemi, 
Kempele, Keuruu, 
Kinkomaa, Klaukkala, 
Kokkola, Kontioniemi, 
Kouvola, Kuopio, Kuortane, 
Kurikka, Kyrökoski, Kälviä, 
Lahti, Lappajärvi, Lapua, 
Lehmo, Leppävirta, Lieto, 
Lievestuore, Liminka, 
Littoinen, Loppi, Maaninka, 

Martti, Masku, Merijärvi, 
Mikkeli, Muurame, 
Mäntyharju, Nokia, 
Nummela, Nurmo, Oitti, 
Orimattila, Otanmäki, 
Oulainen, Oulu, Paimio, 
Palokka, Pernaa, Pielavesi, 
Pirkkala, Polvijärvi, Raahe, 
Rauma, Ristijärvi, 
Rovaniemi, Savonlinna, 
Sipoo, Sirkka, Sysmä, 
Tampere, Tarvasjoki, 
Toholampi, Turenki, 
Uurainen, Vaasa, 
Valkeakoski, Varkaus, 
Varpaisjärvi, Veteli, 
Vuorela, Vääksy, Ylivieska, 
Ylämylly, Ähtäri

HELSINKI

VAASA

jOENSUU

KANGASNIEMI



50%
Kouluilla on 
urheiluseuran 
järjestämää 
kerhotoimintaa

60%
Kouluista 
haluaisi lisätä 
tällaista 
kerhotoimintaa

TAHTO harrastamisen lisäämiseen koulupäivien 
yhteydessä löytyy sekä kouluilta että lapsilta

Lähteet: Koululaiskysely 2017, Liikkuvan Koulun väliraportti 2017



Tavoitteet toteen

Lukuvuosi: 2017-2018
190 kerhoa
3 000 lasta
60 000 h / lasten liikettä

Lukuvuosi: 2018-2019
(kevään 2019 osalta arvio)
260 kerhoa
4 000 lasta
80 000 h / lasten liikettä

Toteuma 12/2018Tavoitteet 10/2016



Mistä vaikuttavuus syntyy

TERVEYS
Lapset liikkuvat enemmän ja saavat 
eväät liikunnalliseen elämäntapaan. 

SOSIAALISET TAIDOT
Toiminnan avulla vähennämme 
yksinäisyyttä ja luomme 
mahdollisuuksia sosiaaliseen 
kanssakäymiseen.

OPPIMINEN
Liikunta edistää oppimista.

27%
Kerhojen lapsista viettää 
enemmän aikaa 
kavereiden kanssa

26%
Kerhojen lapsista liikunta 
lisääntynyt

9%
Kerhojen lapsista 
koulumenestys parantunut

24%
Suhtautuminen liikuntaan 
on muuttunut



Palaute kerhoista 2018

Lapset: Miten kivaa kerhossa oli?

Lasten antama yleisarvosana kerhoille 4,4/5

Vanhempien antama yleisarvosana kerhoille 4,5/5

Ohjaajien arvio kerhon onnistumisesta 4,2/5

82%           14%             4%



Palautteita vanhemmilta 2018

Kiva kun toteutetaan iltapäivällä jolloin lapset 
voivat jäädä koulusta suoraan.

Kiva kun harrastusmahdollisuuksia 

tarjotaan pienillä kouluilla

Lapseni on osallistunut mielellään toimintaan, 
mikä oli positiivinen yllätys meille vanhemmille. 
Kerhon myötä lapsille tuli uusi harrastus.

Lapsi on tullut kerhosta aina iloisena.

Loistavaa on se, että myös kauempana asuva 

koulukuljetuslapsi voi nähdä kavereita koulupäivien 

jälkeen, eikä tarvitse olla yksin niin paljoa.

Helpottaa kovasti, kun harrastus on heti koulupäivän jälkeen. Lapselle 

jää silloin aikaa rauhoittumiseen ja vanhempien kanssa olemiseen illalla.





Kerhotuki eli 
”starttiraha” ja 

kunnille suunnattu 
koulutustuki 

yksi osa 
kokonaisuutta.



Merkki laadukkaasta toiminnasta



Kerhomateriaalit

veloituksetta kaikkien käytössä:
www.olympiakomitea.fi/kerhomateriaalit

http://www.olympiakomitea.fi/kerhomateriaalit




Lasten Liike tuet 2019-2020

YHDISTYKSET: 
Lasten Liike -kerhotukea voi hakea 1. - 31.3.2019

Kerhotuen hakukaavake täytetään sähköisesti ja se löytyy 
Lasten Liikkeen ja Olympiakomitean sivuilta.

Liikunnan aluejärjestöt tekevät päätökset kerhotuista 
hakemusten perusteella huhtikuussa ja saattavat kysyä 
lisätietoja tai täydentämään hakemusta sähköisesti.

KERHOTUKI MUUTTUU NS. STARTTIRAHAKSI
= tuen suuruus 500€/kerho/lukuvuosi

Tuen voi käyttää haluamallaan tavalla: ohjaajakorvaukset, 
matkakulut, välineet, tms.

KUNNAT: 
Lasten Liike -koulutustukea voi hakea 1. - 30.4.2019

Koulutustuen suuruus 500€/koulutus (n. 15-20 koulutettua 
ohjaajaa). Kunnan omavastuuosuus 50% minkä voi kattaa 
esim. työtunneilla (koordinaatio) tai lisäkoulutusten ostona 
(liikunnan aluejärjestöiltä).

Koulutustuesta päätökset ja sopimukset toukokuussa 
(liikunnan aluejärjestöt).

Toiminnan tulee alkaa elo-syyskuussa 2019.

HUOM: Lasten Liike tuki ei
sulje pois muita tukimuotoja.



Tuki kerhoille: Starttiraha

• Kerhojen järjestäjille suunnattu tuki.

• Hakijana paikallinen toimija, mielellään ry. Suositaan tahoja, jotka tekevät 
yhteistyötä.

• Tuen määrä on aina 500€/kerho/lukuvuosi.

• Lähtökohtaisesti yksi hakijataho voi saada starttirahan korkeintaan 10:een 
kerhoon.

• Tukea voidaan myöntää myös ns. vanhoille hakijoille.

• Kerhojen järjestäjät päättävät, mihin tuki käytetään. Esim. ohjaajien korvaukset, 
välinehankinnat, matkakustannukset, hallimaksut, koordinointi, tms.

• Lasten Liike tuki ei sulje pois muita tukimuotoja.  

• Paikkakunnalla, missä starttirahaa yhdistyksille myönnetään, kannustetaan kunta 
hakemaan koulutustukea, jolla Lasten Liike kerho-ohjaajat, sekä myös muita 
kerho-ohjaajia, koulutetaan (tavoiteasiakirjan kohta 2).



Peruskriteeristö taloudellisen tuen saamiselle

1. Perustiedot: Hakijalla oltava Y-tunnus, tilinumero, toiminnanjohtajan nimi & yht.tiedot, vastuuhlön nimi & 
yht.tiedot.

2. Yhteistyö: Suositaan yhteistyötä tekeviä tahoja ja kannustetaan siihen.

3. Toiminnan nimeäminen: Toiminta ei mielellään nimetä lajikerhoksi esim. fudiskerhoksi vaan esim. palloilukerho
→ viittaus monilajiseen/monipuoliseen toimintaan. Kyse on toiminnan arvoista.

4. Koulujen tiedot: Koulu/-t (varakoulu/-t) mielellään tiedossa hakuvaiheessa.

5. Toiminnan kesto: Vähimmäisvaatimus 10 viikkoa/lukukausi

6. Ymmärrän että, toimintaa…
• Järjestetään iltapäivisin klo 12-17 tai muuten koulupäivän yhteydessä – ei iltaisin tai 

viikonloppuisin
• Pyöritetään digitaalisen kerhotoiminnan työkalun avulla (Suomisport)

Hakemuksessa ruksitaan mihin tukea käytetään: ohjaajan palkkio, välineet, matkakorvaukset, 
lasten kyydit/matkakulut, koordinointikorvaus, urheiluhalli- tm. maksut, muu tuki



Tuki koulutuksiin: kunnille suunnattu tuki

• Ensisijaisesti kunnille suunnattu koulutustuki. Aluejärjestö neuvottelee/kohdentaa tukien mukaan.

• Hakijana ensisijaisesti kunta. Poikkeustapauksissa hakijana voi olla myös esim. urheiluseura tai muu 
taho, kun ao. omavastuuehto täyttyy. 

• Tuen määrä on 500€/koulutus (/n. 10-20 ohjaajaa). 

• Yhdelle kunnalle (/taholle) voidaan myöntää tukea korkeintaan 4:een koulutukseen.

• Omavastuuosuus 50% (500€/koulutus). Aluejärjestö varmistaa kunnan omavastuuosuuden 
toteutuminen. Kunta (/taho) voi toteuttaa omavastuuosuuden esim.: 
• Ostamalla aluejärjestöltä lisäkoulutuksia tukena myönnettyjen koulutusten lisäksi (á 500€/koulutus). 

Lisäkoulutukset tulee suunnata kerho-ohjaajille ja ne voivat olla muitakin koulutuksia kuin lasten liikunnan 
ohjaajakoulutuksia.

• Paikalliseen kerhojen järjestäjien kokoamiseen ja koordinointiin käytettyinä työtunteina tai ostamalla 
koordinointityö esim. Liikunnan aluejärjestöltä. 

• Muulla kunnan (/tahon) ehdottamalla tavalla, siten että omavastuuosuus täyttyy ja se on todennettavissa. 

• Tavoitteena on huolehtia, että paikkakunnilla, missä yhdistyksille myönnetään Lasten Liike 
starttirahaa, koulutustuella katetaan Lasten Liike kerho-ohjaajien koulutukset. 

ALUEJÄRJESTÖJEN OMA SOPIMUS KOULUTUKSISTA - EI ”VIRALLISTA HAKUA”



Lahjoita paikallinen liikuntakerho

KUKA TAHANSA VOI LAHJOITTAA

”Kahdella eurolla tunti liikuntaa alakoululaiselle.”

www.lastenliikeiltapaiva.fi/lahjoita





OLYMPIAKASVATUSVERKOSTON TAPAAMINEN & WORKSHOP

5.2.2019 klo 9:00 – 15:30

AAMUPÄIVÄ: Olympiakasvatuksen taustat – nykyhetki – mahdollisuus

*** Tervetulokahvit *** 9:00 – 9:30 ***

• Tilauuden avaus, tervetuloa Maria Ulvinen
• Miten Olympiakasvatus voi tukea lasten liikunnan lisäämistä Sari Essayah
• Lyhyt historia Olympiakasvatuksesta Suomessa Petri Haapanen
• Ennakkotehtävän purku & työstöä ja keskustelua ryhmissä Jukka Pekkala 
• Yhteenvetoa ja ajatuksia aamupäivästä, OK:n hallituksen terveiset Susanna Rahkamo

*** Lounas *** 12:00 – 13:00 ***

ILTAPÄIVÄ: Konkretia – Ilmiö – Asian edistäminen

• Networking
• Syötteitä konkreettiseen tekemiseen, case esimerkit:

➢ Olympiakasvatus Urheiluopistoissa Heli Valkama
➢ Sportparks – Tokio 2020 Laura Lepistö
➢ Urheilijan puheenvuoro Emma Terho
➢ Lajiliiton puheenvuoro
➢ New Leaders -ohjelma

• Ryhmätyöt; Yhteinen visio, miten tästä eteenpäin Jukka Pekkala
• Muut infot & puheenvuorot
• Tilaisuuden päätös ja yhteenveto Maria & Heli

*** Loppukahvit *** 15:15 – 15:30 ***

ILMOITTAUDU MUKAAN:
https://www.lyyti.fi/reg/olympia
kasvatusverkosto0219

https://www.lyyti.fi/reg/olympiakasvatusverkosto0219
https://www.lyyti.fi/reg/olympiakasvatusverkosto0219


Henkilöstömuutokset ja työtavat jatkossa

HENKILÖSTÖMUUTOKSET OLYMPIAKOMITEASSA
• Jukka Karvinen jää eläkkeelle 31.1.2019
• Marko Viitanen aloittaa Lasten liikunnan ja urheilun 

asiantuntijana 1.4.2019

TOIVEET JATKOLLE TÄHTISEURAKAHVIEN LASTEN JA NUORTEN 
OSUUTEEN
• Aiheet ja aiheiden kerääminen?
• Työtavat?
• Muut esiin nousevat asiat?
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KIITOS!


