
Raision kerhotoiminnan palaveri   

2.5.2016 klo 10.00 alk. 

Raision kaupungintalo, 2. kerros 

Osallistujat: rehtorit ja kerhotoiminnasta vastaavat opettajat kouluilta 

 

Lähdimme liikkeelle:  

- Raisiossa koulujen ja seurojen yhteistyökokeiluita ollut  halutiin jatkaa/laajentaa  

Seuraparlamentin toive. 

- Liikkuva koulu -kärkihankehakemus (2 koulua) 

- Kartoitettiin seurojen tahtotila, kouluilla tahtotilaa on. Palaverissa huhtikuussa Kerttulan koulussa: 

Ihala, Kerttula ja Friisilä. 

Tilaisuuden kulku 

1. Tilannekatsaus kokonaisuudesta 

2. Talous 

3. Jatkotoimenpiteistä sopiminen 

Lasten ja nuorten Harrasteliikunnan kehittäminen koulupäivän aikana (seura-koulu -yhteistyö) 

1. Tilannekatsaus: 

a. Seurat, jotka olisivat kiinnostuneita toteuttamaan harrasteliikuntaa koulupäivän aikana 

Raisiossa 

i. Raision urheilijat, tennis 13-15 

ii. Tanssiurheiluseura Bolero 2 x/viikko aamulla, 1 x/viikko iltapäivällä klo 14-16 

iii. Raision Jumpparit  1-2 päivää/viikko aamu-/tai iltapäivästä 

iv. Raision Futis  1-3 iltapäivää/viikko 

v. Raision urheilijat, uinti 1-5 päivää/viikko/ iltapäivisin 

 

b. Lisäksi: 

i. Roima elämys (luontoliikunta, seikkailuliikunta, geokätköily) 

ii. VAU (erityisliikunnan kerhot) 

iii. TuNMKY (palloilukerhot) 

iv. Karoliina Hievanen (tmi), tanssikerhot 

v. V-S Pesis, pesäpallokerhot 

vi. Turun Sirkus 

 

2. Ehdotus (Karita ja Marra) kerhotoiminnan/harrasteliikunnan toteuttamiseen syksyllä 2016 

a. 6 koulua, 12 viikkoa, 2 ryhmää/koulu (1.-3 lk. 4.-6 lk.) 

b. 3 koulua (1.-2 lk), 3 viikkoa, 1 ryhmä/koulu (1.-2 lk) 

c. Ehdotuksen jalostaminen 

d. Yhteisten kerhojen ratkaisu esim. uimakerho 

 

3. Kustannukset 

a. OPH:n kerhorahasta (korvataan opettajien järjestämä kerhotoiminta) 

b. Liikkuva koulu –kärkihankerahoitus (Lisää harrastamisen mahdollisuuksia) – rahoitusta 

hakeneet vain Kerttulan ja Friisilän koulut 



c. Seuratoimijat perivät osallistumismaksun osallistujilta. 

i. Markkinointi toimintaan koulujen kautta (LiikU työstää valmiin 

markkinointimainoksen, jonka seurat hyväksyvät) 

ii. Ilmoittautumisten vastaanotto LiikUn ilmari –järjestelmään  tieto seuroille 

ilmoittautumistilanteesta sekä samassa yhteydessä kouluille 

iii. Osallistumismaksujen laskutus keskitetysti ja korvaus seuratoimijoille 

 

4. Sopimukset ja yhteistyön koordinointi 

a. sopimukset seuratoimijoiden kanssa kirjallisesti 

b. koordinointi  

i. LiikU ja V-S alueen MLL:n kanssa yhteistyö mahdollista 

 

5. Seuraohjaajien osaamisen varmistaminen 

a. Rajatonta liikuntaa koulutuskokonaisuus 

MISSÄ KERHOKOORDINAATTORI TARVITSEE APUA? 

Mitä töitä opettaja tekee töitä (esim. lajittelu) 

 

SEUROJEN KANSSA TEHTÄVÄ TYÖ (koulut) 

6. Pelisäännöt 

a. Jos toiminta ei pelitä  seuraamukset seuratoimijoille 

7. Paikat 

8. Ilmoitukset (poissaolo, EA, turvallisuus) 

9. Rikosrekisterit 

a. Yhteiset pelisäännöt seuratoimijoille esim. lomakkeiden täyttäminen nettiin. 

b. välineiden käyttö 

c. esittäytyminen 

d. läsnäolijoiden kerääminen  

e. EA/jos jotain tapahtuu jne.  

f. Jos lapsi käy vain jalkapallossa 

g. Viesti vanhemmille:  

h. Ilmoittautuminen vain kerran ja silloin lapsi sitoutuu olemaan toiminnassa mukana. 

i. Ilmoittautumislomakkeeseen tieto: harrastaako liikuntaa vai ei ja kuinka paljon 

harrastaa. 

ii. Valmis ilmoittautumislomake (Jari Miettinen tekee), valmis mallipohja 

iii. Rehtoreiden seminaari 19.5. (käsittelevät kerhotoimintaa) 

 

10. Seurat 

a. Maksimiosallistumismäärät/laji 

b. Kerhokoordinaattorit (TVA:n kautta maksettava korvaus), Esa talouspäällikkönä 

c. Elokuun lopussa yhteinen pelisäännöt tilaisuus  rehtorit, kerhokoordinaattorit, 

seuratoimijat (pj. ja ohjaajat) 

i. yhteystietolomake koulukohtaisesti jaettavana seuratoimijoille 

d. Palautteet seuratoimijoilta 

11. Seuraparlamentti 23.5.2016 (Marra) – asian esittely siellä. 

a. Seurojen kontaktointi Karita ja marraskuu  

b. To 25.8 klo 16 Raision kaupungin talo (rehtorit, kerhokoordinaattorit, seurojen 

puheenjohtajat, vastuuohjaajat. Paikka: Friisilä (ruokasali), siirrettävä tykki. 


