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Lasten Liike haku oli auki 1.3 - 7.4.2019
Tarkoituksena vauhdittaa kerhojen käynnistämistä, ns. starttiraha
Täydentää muita tukia, 500 e / kerho / lukukausi
Raha tulee lahjoittajilta ja yrityskumppaneilta
Tavoitteena käynnistää 400 kerhoa
Tukipäätöksissä suositaan usean eri toimijan yhteistyöllä toteuttamia kerhoja
Kunnille lisäksi koulutustukea 500 e / koulutus, 50% omavastuuosuus

9.4. tilanne: 184 hakemusta, 574 kerhoa, 92 uutta tahoa,126 urheiluseuroja

www.olympiakomitea.fi/lastenliike
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 Lasten Liikunnan ohjaajakoulutus kerho-ohjaajille 
(liikunnan aluejärjestöt)

 Lasten Liike tunnus kerhoihin > viestitään yhdessä 
laadusta Lasten Liike tunnuksen avulla:
 Kertoo että ohjaajat ovat koulutettuja
 Toiminta on erinomaisesti organisoitua

Yhdistykset ja Lasten Liike?



Merkki laadukkaasta toiminnasta



Mistä vaikuttavuus Lasten Liikkeessä 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 positiivisemmaksi



• Viestintä käyntiin huhtikuun alussa – ensin koulut /kunnat, sitten seurat ja muut yhdistykset
• Ilmoittautumisten keräämiset olympiakomitean sivuille – koulut ilmoittautuvat mukaan, seurat ja 

yhdistykset ottavat kouluja itse kiinni. Aluejärjestöiltä apua kohtaamiseen.

www.olympiakomitea.fi/harrastusviikko TAI www.harrastusviikko.fi
https://olympiakomitea.kuvat.fi/kuvat/SEURATOIMINTA/2019+VALOKUVAT/Harrastusviikko+2019/
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Seuratoiminnan uutiskirje
Tokokuu

Harrastusviikko OK:n uutiskirjeissä + somessa
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Harrastaminen koulussa -uutiskirje

3.4. + SOME-NOSTO / OK

7.5.

11.6.

ELOKUUN ALUSSA VK:t: 32, 33, 34

Harrastusviikko 35

Tähtiseurat  uutiskirje

vk 16



• TYTÖT, liikunta: ratsastus, voimistelu, tanssi ja cheerleading. 
Kulttuuri: kuvataide, tanssi, valokuvaus ja käsityö.

• POJAT, liikunta: jalkapallo, salibandy, jääkiekko, parkour ja pyöräily. 
Kulttuuri: elokuvat, animaatio ja sarjakuvat.

• Muuta: kaverit, perheen kanssa vietetty aika, 
• https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/alakoululaisista-yli-kolmannes-

toivoo-lisaa-aikaa-vanhempiensa-kanssa-yli-joka-viides-lapsi-haluaisi-
lisaa-kavereita-selkea-viesti-laheisten-roolista/7350886#gs.4uc8zv

2019 KOULULAISKYSELYN TULOKSET
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Kiinnostus harrastaa koulussa liikuntaa
Alakoululaisia tyttöjä kiinnostaa ratsastus, voimistelu, uinti ja cheerleading  
poikia eniten jalkapallo, salibandy, jääkiekko ja parkour



Kiinnostus harrastaa koulussa liikuntaa  
Yläkoululaisia kiinnostaa jalkapallo, kuntosali ja  tanssi



• Marko tulee seuratoiminnan tiimiin lasten ja nuorten urheilun ja 
liikkumisen erityisasiantuntijaksi.

• Työnkuvassa painottuvat valmennusosaaminen ja harrastaminen 
koulupäivän yhteydessä erityisesti seurojen näkökulmasta. 

• Työroolissa korostuu eri sektoreiden eli seuratoiminnan ja huippu-
urheilun yhteispelin sekä muiden keskeisten tahojen yhteistyön 
edistäminen.

Marko Viitanen aloittaa lasten liikunnan erityisasiantuntijana

9.4.2019 11


	SEURATOIMINNAN AAMUKAHVIT – Lapset ja nuoret
	Lasten Liike haku oli auki 1.3 - 7.4.2019
	Dia numero 3
	Merkki laadukkaasta toiminnasta
	Mistä vaikuttavuus Lasten Liikkeessä syntyy
	Dia numero 6
	Harrastusviikko OK:n uutiskirjeissä + somessa
	2019 KOULULAISKYSELYN TULOKSET
	Dia numero 9
	Kiinnostus harrastaa koulussa liikuntaa  �Yläkoululaisia kiinnostaa jalkapallo, kuntosali ja  tanssi
	Marko Viitanen aloittaa lasten liikunnan erityisasiantuntijana

