Mistä resursseja kerhoihin?
Rahaa toimintaan
• koulun/kunnan omarahoitus
• OPH kerhotoiminnan tuki
• liikkuva koulu –avustus (OKM)
• Hankkeet (SLL, Liikunta yhdistää)
• järjestöyhteistyö (esim. seuratuki)
• oppilaitosyhteistyö
• yritysyhteistyö
• Mitä muuta?

Ohjaajia
• koulun henkilökunta
• kunnan liikunnanohjaajat, nuorisoohjaajat…
• koululiikunnanohjaajat
• Urheiluseurat (yksittäin, yhdessä)
• muut paikalliset järjestöt
• WAU ry
• koululiikunnanohjaajat
• oppilaitokset/opiskelijat
• vanhempainyhdistykset

Mitä olette käyttäneet?
Millaista toimintaa on syntynyt?

OPH:n kerhotoiminnan tuki
”jokaisella lapsella olisi mahdollisuus ainakin yhteen kerhoharrastukseen läpi
perusopetuksen.”
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus/koulun_kerhotoiminta

• Kunnat hakevat kerhokorvauksiin, välinehankintoihin, ohjaajakoulutukseen
 Koulun on mahdollista ostaa ohjauspalvelu esim. järjestöiltä
 Oppilaat kuuluvat koulun vakuutuksen piiriin, jos toiminta on kirjattu koulun
toimintasuunnitelmaan
 Vuonna 2016 jaettiin 4,86 M€

Liikkuva koulu –avustus
Avustusta voivat hakea erikseen peruskoulujen toimintaan ja erikseen toiselle asteelle
1) kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset koulutuksen järjestäjät peruskouluihin kohdentuvaan toimintaan
2) kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset koulutuksen järjestäjät lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen
kohdentuvaan toimintaan.
Peruskoulujen osalta avustettavan toiminnan tavoitteeksi mainittu mm.
7. Liikunnallisen harrastustoiminnan järjestäminen koulujen aamu- ja iltapäivissä
Järjestöjen toimintamahdollisuuksien parantaminen koulujen aamu- ja iltapäivissä
Erilaiset toteutustavat, esim. opetustoimen, liikuntatoimen ja järjestöjen yhteistoteutus

Avustusta myönnetään yhteensä noin 7 miljoonaa euroa. Hakuaika päättyy 10.3.2017 klo 16.15.
Aluehallintovirastot tekevät avustuspäätökset 31.5.2017 mennessä.
Perusaste: http://www.okm.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/liikkuvakoulu.html?lang=fi
Toinen aste: http://www.okm.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/liikkuvakoulu_toinenaste?lang=fi

Lasten liike -liikuntakerhot
Valtakunnallinen yritysyhteistyönä mahdollistettu monipuolinen ja matalan kynnyksen liikuntakerhomalli
alakoululaisille
Pilotti toteutettiin vuonna 2015 viidellä paikkakunnalla (Fazer-kerhot).
Tammikuussa 2017 paikkakunnat julki, missä toiminta käynnistetään syksyllä 2017.
Paikalliset järjestöt hakevat toiminnan pariin maalis-huhtikuussa 2017.
Mukaan valittavat järjestöt tuottavat toiminnan kouluille lukuvuonna 2017-2018.
Oppilaat kerhoihin valitaan yhteistyössä koulun kanssa.
Tavoitteena toiminnan laajentuminen, uusia kuntia ja järjestöjä mukaan seuraavina vuosina.
http://www.sport.fi/koulu/harrastaminen-koulussa--2/toiminnan-mallit/lasten-liike-liikunnallineniltapaiva

Riemua, liikettä ja elämyksiä lasten luontokerhoissa
Elokuussa 2016 käynnistyi kolmivuotinen ympäristökasvatushanke, joka on jatkoa vuosina 2013-2016
tehdylle Raija ja Ossi Tuuliaisen rahoittamalle ympäristökasvatustyölle. Hankkeessa tehdään säännöllisiä
päiväkoti- ja kouluvierailuja, pidetään luonto-oppitunteja kouluissa sekä järjestetään luontokerhoja koulujen
ja iltapäiväkerhojen yhteydessä. Hankkeessa toteutetaan myös aikuisryhmien koulutusta ulko-oppituntien ja
luontohetkien pitämiseen sekä tehdään erikseen sovittavia vierailuja mm. päiväkoteihin, kouluihin ja
tapahtumiin.

Toimintaa rahoittaa Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö sekä Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja se on
tilaajalle maksutonta. Ohjaajia on kaksi ja toiminta-alueena koko maakunta.
Lisätiedot ja vierailupyynnöt:
Laura Blomqvist, p. 050 911 7162 (koululaisryhmät)
Anne Kuhanen p. 0400 680 578 (alle kouluikäisten lasten ryhmät)

www.sll.fi/etela-karjala

Oppilaitosyhteistyö
• Työssäoppimisjaksojen hyödyntäminen, osana opintoja
•
•
•
•

Fysioterapeutit (Saimaan) AMK
Liikuntaneuvojat - urheiluopistot
Liikunnanohjaajat - AMK
Lukio-opiskelijat (valinnaiskurssit)

• Liikuntakerhot, taukoliikunta, tapahtumat…
Toimintasuunnitelma/Lukujärjestys yhteistyössä koulun kanssa
• EKLU:lla pilotit Tanhuvaaran urheiluopiston ja Saimaan AMK:n kanssa
2015-2016 sekä Imatran yhteislukio 2013-2014
• Hyvät kokemukset, toimintamalleja vakiinnutetaan

