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Lähteet: UKK-instituutti, Liitu-tutkimus 2016

2/3
lapsista liikkuu liian vähän

70%
lapsista on 
iltapäivien 
liikuntakerhojen 
ulkopuolella.



50%
Kouluilla on 
urheiluseuran 
järjestämää 
kerhotoimintaa

60%
Kouluista 
haluaisi lisätä 
tällaista 
kerhotoimintaa

TARVETTA ON !

Lähteet: Koululaiskysely 2017, Liikkuvan Koulun väliraportti 2017



”Jokaiselle lapselle mahdollisuus 
liikunnalliseen iltapäiväkerhoon.”

”Iloa ja liikettä iltapäiviin!”

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!

ARVOT

Monipuolisuus

Matala kynnys

Laatu

Edullisuus



YLI 90
PAIKKAKUNTAA

260
KERHOA

REILU 5000
KERHOLAISTA

YLI 150  
KOULUA

70.000
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

KARIGASNIEMI



Tavoitteet toteen

2017
190 kerhoa
3 000 lasta
30 000 h / lasten liikettä

2018
260 kerhoa
4 000 lasta
40 000 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 positiivisemmaksi



Palaute kerhoista 2018

Lapset: Miten kivaa kerhossa oli?

Kokonaisarvosana Lasten Liike kerhoille (asteikolla 1-5)

Lapset 4,4

Vanhemmat 4,5

Ohjaahat 4,2

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.

Kerhossa oli kivaa. Kerhoja saisi vaan olla enemmän, 
jotta kaikille halukkaille riittäisi paikkoja.

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.



2019 painopiste

Teemme 
kerhotoiminnan 

järjestämisen 
helpoksi kaikille



Merkki laadukkaasta toiminnasta



Kerhomateriaalit veloituksetta kaikkien toimijoiden käytössä:
www.olympiakomitea.fi/kerhomateriaalit

http://www.olympiakomitea.fi/kerhomateriaalit


Kerhomateriaalit veloituksetta kaikkien toimijoiden käytössä:
www.olympiakomitea.fi/kerhomateriaalit

http://www.olympiakomitea.fi/kerhomateriaalit


Lahjoita paikallinen liikuntakerho!

Kahdella eurolla tunti liikuntaa alakoululaiselle.

www.lastenliikeiltapaiva.fi/lahjoita



Lasten Liike tuet 2019-2020

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

Hakukaavake täytetään sähköisesti ja se löytyy Lasten 
Liikkeen ja Olympia-komitean sivuilta.

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

”STARTTIRAHA” KERHOILLE
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).

Tukipäätökset huhtikuussa (kerhotuki) ja toukokuussa 
(koulutustuki).

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”



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



”Jos en liiku kunnolla, niin mä en 
opi kauheesti, ja mä en sitten 

ikinä jaksa liikkua…" 
- Lasten Liike kerholainen

KIITOS!


