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Harrastamisen Suomen malli ja avustushaku kunnille
Antti Blom, johtaja, Liikkuva koulu- ohjelma, Harrastamisen Suomen malli työryhmän jäsen,

Välituntiaktiviteettien ja harrastusten lukujärjestys, Heidi Laari, apulaisrehtori, Lauritsalan koulu, Lappeenranta

Yhdessä tehden ympäri vuoden - Liperin kunnan ja järjestöjen harrastusyhteistyön kehittämisprosessi
Pasi Majoinen, hankekoordinaattori, LIITOON-hanke

Keskustelu
•Miten kunnassamme on varauduttu harrastamisen mallin kehittämiseen?
•Mitä toimintoja on jo tehty?
•Mitä haasteita harrastamisen malliin liittyy?
•Onko eri toimialojen välillä käyty keskusteluja ja yhteisiä suunnitelmia?
•Millaista yhteistyötä toivotte?

EKLU:n toimenpiteet
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Harrastamisen Suomen mallin koululaiskyselyn aikataulu:

Kunnat, jotka tähtäävät pilottihakuun: 
• Niiden kouluissa kyselyyn tulee vastata 10.11. mennessä. 
• Tulokset annetaan kunnille 16.11. aamulla. 
• Tulokset julkaistaan ministeriön verkkosivuilla ja lähetetään kyseisille kunnille. 

Ne kunnat, jotka tähtäävät kevään hakuun 
• voivat vastata kyselyyn aina 11.12. asti. 
• Valtakunnalliset tulokset  (ja niiden kuntien tulokset jotka vastasivat 10.11. jälkeen) julkaistaan viim. 17.12.

Kun tulokset julkaistaan
• harrastusten järjestäjät näkevät, mitkä kunnat ovat hakeneet pilottihanketta



Lasten ja nuorten harrastustoiminnan kuuleminen, 
webinaari kunnille

Webinaari toteutettiin 6.11., tallenne on katsottavissa 20.11. asti
https://www.lastenkulttuuri.fi/blog/2020/10/23/lasten-ja-nuorten-harrastustoiminnan-kuuleminen-webinaari/

Webinaarin ohjelma:
9.00 – 9.10 
• Avaus, harrastamisen Suomen mallista ja lasten ja nuorten kuulemisesta, Aleksi Valta, Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto
9.10 – 10.30 Lasten ja nuorten kuulemisen esimerkit:
• Minä harrastan taidetta -kerhot Lempäälässä, Pilvi Kuitu, Kulttuurikeskus PiiPoo
• Osallisuus voimistelussa, Liisa Lappalainen, Voimisteluliitto
• Harrastustoiminta Naantalissa, Maija Puolakanaho ja Susanna Nummelin, Naantalin kaupunki
• OKM:n koululaiskysely, Iina Berden, opetus -ja kulttuuriministeriö
10.30 – 11.00 Asiantuntijat vastaavat esitettyihin kysymyksiin

https://www.lastenkulttuuri.fi/blog/2020/10/23/lasten-ja-nuorten-harrastustoiminnan-kuuleminen-webinaari/




TIEDON KERÄÄMINEN SEURATOIMIJOIDEN TAHTOTILASTA HARRASTAMISEN 
EDISTÄMISEEN

- Liikunnan aluejärjestöt toteuttavat yhteistyössä Teams –haastattelun (yhteistyössä 
Likes), alueen viisi suurta seuraa 

- Viestitään harrastamisen suomalaisesta mallista, kuullaan seuratoimijoiden mietteitä 
asiasta sekä saadaan aluekohtaisen ja valtakunnallista tietoa seurojen osalta

- Haastattelut toteutetaan marraskuun aikana.
- Yhteenvedosta saamme 150 urheiluseuran näkemyksen harrastamisen edistämiseksi eri 

puolilta Suomea, joka toimitetaan myös ministeriöön.
- Lisäksi haastattelu kytketään osaksi laajempaa Likesin tuottamaan tutkimusta. 



EKLU ja Harrastamisen Suomen malli, 2021 

- Kontaktoidaan ja tavataan kuntien Harrastamisen Suomen mallia koordinoivat henkilöt

- Miten kunta harrastamisen Suomen mallia toteuttaa? 

- Miten me voimme auttaa, erit. liikunnan osalta?

- Harrastamisen Suomen malli esillä kuntien seurafoorumeissa (2 krt /v)

- Valmistellaan kuntien viranhaltijoiden kanssa

- Seurojen tiedottaminen ja  kuuleminen

- Kutsutaan kokoon Harrastamisen Suomen mallin kuntakoordinaattoreiden verkosto maakunnassa 

(2 krt/v)

- Määritellään verkoston tavoite liikunnan osalta

- Kerho-ohjaajien kouluttaminen



Suositusten mukaisesti
Yli 60 min/pvä 30-59 min/pvä Alle 30 min/pvä

32% =
26 min

36% =
18 min

42% =
11 min

Koulupäivän aikaisella liikunnalla on suurin 
merkitys vähiten liikkuville oppilaille 

Koulussa

Liikkuva koulu tutkimus/ LIKES


