Liikkuva koulu ja liikkuva opiskelu
koordinaattoritapaaminen, Etelä-Karjala
4.9.2019 Imatran Kylpylä
klo 13.00 Avaus ja osallistujien esittäytyminen
klo 13.10 Liikkuva koulu ja opiskelu uudessa
hallitusohjelmassa, Antti Blom, liikkuva koulu ohjelmajohtaja
klo 13.40 EKLU:n palvelut liikkuville kouluille ja oppilaitoksille,
Lasse Heiskanen, EKLU
klo 14.00 Koulujen ja oppilaitosten edustajat kertovat
suunnitelmistaan alkavalle lukuvuodelle

Keskustelua

www.eklu.fi → lapset nuoret → liikkuva koulu tai → liikkuva opiskelu

syyskirje


perusasteiden palvelut



toisen asteen palvelut



palvelut työyhteisöille



testaus- ja mittaus oppilaille

Syksy 2019


Etelä-Karjalan 5. kouluviestikarnevaali Imatra 20.9.2019, ilmoittautuminen 6.9. mennessä



Pyöräilytoimijoiden verkostotapaaminen, Imatra 30.9.2019, ilm. 16.9. mennessä



Liikkuva koulu- ja liikkuva opiskelu alueseminaari 7.-9.11. Helsinki – Tukholma – Helsinki

Kevät 2020


Liikkuva koulu ja opiskelu opintomatka, 5.2.2020 Savonlinna



Nuorten liikuntaneuvonta toimijatapaaminen 15.4.2020, Lappeenrannan valtuustosali



nykytilan arviointi

www.liikkuvakoulu.fi/nykytila
www.liikkuvaopiskelu.fi/nykytilan-arviointi


www.sakury.net/ - Liikuntaa, kulttuuria ja hyvinvointia ammatilliseen koulutukseen, liikkuvaamis.fi/



www.smartmoves.fi - Lisää liikettä toiselle asteelle

LIKES-tutkimuskeskus myöntää koulumatkaliikkumisen edistämisen avustushaun kunnille yhteistyössä Motivan ja
Pyöräilykuntien verkoston kanssa.

Kehittämisavustuksen tarkoitus ja määrä
Kehittämisavustusta myönnetään koulumatkaliikkumisen uusille edistämisideoille, jotka lisäävät lasten ja nuorten
aktiivista liikkumista sekä vähentävät autoliikenteen määrää. Ideoiden tulee olla monistettavissa muihin Suomen
kuntiin.
Avustusta myönnetään kolmelle kunnalle korkeintaan 8000 euroa per kunta.

Kehittämisavustuksen myöntöperusteet
•Hakijana on kunta Suomessa
•Kehittämisidean toteutukseen on sitoutunut vähintään kaksi kunnan hallinnonalaa
•Kunnan omarahoitusosuus on 20 % myöntösummasta
•Toteutuksen tulee olla valmis ja raportoitu 31.8.2020 mennessä
•Kunta toimii yhteistyössä Fiksusti kouluun -ohjelman nimetyn asiantuntijan kanssa
•Hakija hyväksyy kilpailun säännöt

Hakuohjeet
Kehittämisavustusta haetaan sähköisellä lomakkeella 28.8.–27.10.2019 välisenä aikana. Kehittämisavustuksen
saajat ilmoitetaan 15.11.2019 mennessä.





Liikutamme opettajia
• Opettajatapahtumat ja
kisat
Liikutamme koululaisia
• Koululaistapahtumat ja
kisat
• Palloilusarjat
• Sankarit-tapahtumat



Materiaalit ja Kampanjat
• Liikuntakerhomateriaalit
• N.Y.T! –
perusliikuntataidot
• Power Mover –
tanssimateriaali ja
tanssikisa
• Sankarit-toiminta
• Juoksusankarit
• Pallosankarit
• Pyöräsankarit
• Temppusankarit
• Vesisankarit
• Tsemppari – huomaa
hyvä ja kannusta!

www.kll.fi

Opetushallituksen rahoittama maksuton koulutus starttaa
lokakuussa
LIITU-webinaarisarja



tutkittua tietoa lasten ja nuorten
liikuntakäyttäytymisestä verkkoluennoilta



LIITU 2018 -tutkimuksen tekijät avaavat keskeisiä tuloksia
kouluikäisten liikkumisesta. Lyhyet verkkoluennot tiistaisin
3.9.–15.10.2019 kello 14–14.30



Maksuttomien verkkoluentojen teemoina mm.
• liikunnan merkitykset ja esteet
• koettu liikunnallinen pätevyys ja liikuntamotivaatio
• itsearvioitu ja liikemittarilla mitattu liikkuminen ja
istuminen
• liikuntaturvallisuus



tarkoitettu perusopetuksen opetushenkilöstölle ja
kouluterveydenhuollon toimijoille
tarjoaa tietoa, malleja ja vinkkejä Move!-järjestelmän
täysimittaiseen hyödyntämiseen ja Move!-toimintakulttuurin
kehittämiseen
Osallistu koko 1 op koulutuspakettiin tai yksittäisiin
jaksoihin.

Tule paikanpäälle tai opiskele kokonaan verkossa.

Koulutusiltapäivät:


31.10. Jyväskylä Mitkä ovat Move!-järjestelmän tavoitteet ja
miten ne saavutetaan?



28.11. Oulu Miten toteutan Move!-mittaukset turvallisesti?

Katso aikataulut ja ilmoittaudu kuulolle:
www.ukkinstituutti.fi/koulutus/hankekoulutukset/liituwebinaarisarja



30.1.2020 Turku Millaisia ovat alakoulujen Move!-prosessit?

yhteistyössä UKK-instituutti, Jyväskylän yliopisto ja muut
tutkimuksen yhteistyötahot







13.2.2020 Kuopio Millaisia ovat yläkoulujen Move!prosessit?
19.3.2020 Helsinki Miten Move!-prosessi parhaimmillaan
toimii?
Katso koulutuskuvaus ja ilmoittaudu 21.10. mennessä:
www.tervekoululainen.fi/movekoulutus

