
Liikunnallisen
harrastus-/kerhotoiminnan

(seura-koulu –yhteistyön) 
käynnistäminen

Esimerkki prosessista



Lähde: Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa: LIITU-tutkimuksen tuloksia. Valtion liikuntaneuvosta, 2015

Lasten liikkumisen nykytilanne

Alle 20% lapsista liikkuu reippaasti vähintään
tunnin päivässä koulupäivän ulkopuolella



Lapsuudessa rakennettu liikunnallisuus 
kantaa läpi elämän



Lapsen ja 
nuoren 
hyvä päivä 
liikkuen
ja urheillen



Liikunnallinen koulupäivien yhteydessä tapahtuva 
harrastustoiminta on helppo tapa tuoda liikunta lähelle 
lapsen arkea

Iltapäivätoiminnan käynnistämisen stepit karkealla tasolla kun kyse on 
kolmansien osapuolten järjestämästä toiminnasta koululla.

Yhteydenotto kuntaan/kerhokoordinaattoriin
Millaisesta toiminnasta puhutaan, mitä ollaan tavoittelemassa.

Seurat ja koulut tapaavat paikallisesti
Yhteinen tahtotila, mitä tavoitellaan.
Ratkaistavat, työstettävät ja päätettävät asiat.
Mitkä seurat ja koulut haluavat ja voivat sitoutua toimintaan, reunaehdot.
Prosessin eteneminen.

Toimenpiteet ennen toiminnan aloittamista
Mukaan lähtevät seurat ja koulut: vastuuhenkilöt, toiminnan mallit, muut 
käytännön asiat.
Koulutukset: seurojen ohjaajat ja varaohjaajat.
Käytännön koordinointi: lajiesittelypäivät, ilmoittautumiset, esitteet kouluille, ym.

Toiminta alkaa
Seurat hoitavat omat vastuunsa.
Tiedottaminen eri tahoille toimii.
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Yhteydenotto kuntaan/kerhokoordinaattoriin

On tärkeää että kunnan ja/tai kerhokoordinaattorin kanssa 
tehdään yhteistyötä alusta alkaen, sillä heillä on hyvä 
käsitys siitä, millaista iltapäivätoimintaa milläkin koululla on 
ja millä tavalla ja ketkä sitä järjestävät.

Käytävä läpi mm. seuraavat asiat:
1. Mitä halutaan/ollaan suunnittelemassa, ketkä kutsutaan mukaan 

toiminnan suunnitteluun.
2. Millaista iltapäivä-, tai muuta kolmansien osapuolten järjestämää 

toimintaa eri kouluilla on jo olemassa ja mitkä koulut ovat niitä 
joiden kanssa voidaan lähteä suunnittelemaan 
monilajista/liikunnallista iltapäivätoimintaa (esim. liikkuvat koulut).

3. Sovitaan alustavasti miten edetään (paikallisissa koulu-seura –
tapaamisissa) ja koulujen lähestymisestä (ottavatko 
seurat/alue/lajiliitto itse yhteyttä kouluihin).

4. Muut mahdolliset käytännön asiat ja kysymykset.

1



Paikalliset koulu-seura (-muut tahot) -
tapaamiset

Jokin taho järjestää ja kutsuu koolle (esim. liikunnan aluejärjestö, seurat keskenään, 
lajiliitto, kaupungin kerhokoordinaattori).

MINKÄ ÄÄRELLÄ OLLAAN, MITÄ OLLAAN SUUNNITTELMASSA 

Mistä on kyse
Mitä tavoitellaan
Eri tahojen roolit ja vastuut
Keskustelua toiminnan reunaehdoista (seurat, koulut)
Mahdollisuudet olla toiminnassa mukana
Miten edetään – työstettävät asiat, seuraavat tapaamiset, aikataulu
Muut tärkeät asiat
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Huomioitavaa…

• Ennen koulujen ja seurojen yhteistä tapaamista seurojen 
(toimintaa järjestävien tahojen) saattaa olla hyvä kokoontua 
keskenään käymään läpi tarvittavat asiat; Seuroilla hyvä olla 
jonkinlainen yhteinen ajatus muodostettuna, mitä tavoitellaan ja 
miten moni seura on halukas ja pystyvä lähtemään 
iltapäivätoimintaan mukaan.

• Usein yksi koulu-seura -tapaaminen ei riitä, vaan niitä tarvitaan 
useampia. Tapaamisten välissä voidaan tarvita molempien 
osapuolten työstöjä liittyen toiminnan malleihin, varsinaiseen 
toimintaan, reunaehtoihin ja muihin esiin nouseviin asioihin.

• Aikaa 1.tapaamisesta varsinaisen toiminnan aloittamiseen on 
hyvä varata riittävästi; Jos toimintaa suunnitellaan toteutettavan 
syyslukukaudella, 1. tapaamisen on hyvä ajoittua viimeistään 
saman vuoden alkuun. 



Toimenpiteet ennen kerhojen 
aloittamista

Toimintaan nimetyt vastuuhenkilöt pitävät huolta siitä, että hyvissä 
ajoin ennen kerhojen alkua…

1. Kaikilla osapuolilla on tarvittavat tiedot toiminnan aloittamisesta.
2. Seuroilla on tiedossa toiminnan mallit ja aikataulut, varattuna 

toimintaa varten tarvittavat resurssit, vara-ohjaaja käytännöt on 
mietitty, seuroilla on toisten seurojen vastuuhenkilöiden yhteystiedot.

3. Koulut tulevat informoiduiksi ja kaikki käytännön asiat koulujen 
kanssa on sovittu (mm. ilmoittautuminen toimintaan, laji-/toiminnan 
esittelypäivät ennen toiminnan alkua, mahdollisten esitteiden 
jakaminen lapsille, ovien ja välinevarastojen avaaminen 
varsinaisessa toiminnassa, jne.).

4. Vanhemmille ilmoitetaan lasten mukanaolosta toiminnassa 
mahdollisimman hyvissä ajoin ennen kerhojen alkua. Jos 
ilmoittautumisia on tullut enemmän kuin mitä toiminaan mahtuu 
mukaan, myös niille vanhemmille on ilmoitettava joiden lapset 
jäävät varasijoille.
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Toiminnan vastuuhenkilöt

On tärkeää nimetä vastuuhenkilöt hyvissä ajoin.

1. Seurojen toiminnasta vastuussa olevat henkilöt
Hoitavat toimintaan liittyviä asioita omassa seurassaan ja vastaavat mm. ohjaajien 
ohjeistamisesta ja rekrytoinnista (voi olla sama hlö kuin vastuuohjaaja mutta ei 
välttämättä).

2. Varsinaisen toiminnan ohjaajat ja vara-ohjaajat
Sovitaan yhteisesti mihin mennessä ennen toiminnan alkua nimet oltava tiedossa.

3. Toimintakohtainen KERHO- TAI MUU KAPTEENI (tai esim. kunnan kerhokoordinaattori
Seuroista tai muusta järjestävästä organisaatiosta.
à Kerhokapteeni on kaikkien toimintaan mukaan lähtevien seurojen yhteisenä 

yhteyshenkilönä koulun, kunnan ja muiden mahdollisten tahojen suuntaan. 
à Kerhokapteeni koordinoi toimintaa joka vaiheessa: ennen toiminnan alkamista/ 

päätöstä aloittamisesta, toiminnan aikana ja jälkeen.
à Jos toimintaa halutaan toteuttaa enemmän kuin yhdellä koululla, voidaan 

nimetä eri kerhokapteenit per koulu.

4. Koulujen nimeämät vastuu- ja yhteyshenkilöt



Varsinaiseen toimintaan liittyvät päätettävät asiat
1. Toimintakauden pituus
2. Aikataulut
3. Ikäluokat ja jaot
4. Toistuvuus (krt/vk) 
5. Toistuvuus eri seuroille/lajeille

• Seurat suunnittelevat toiminnan sisällöt, esim. lajikohtaiset sisällöt, jos toiminnan 
malli rakennetaan lajikohtaiseksi (tuki omilta lajiliitoilta).

• Seurat suunnittelevat/koostavat ohjeistuksen lapsille tarvittavista varusteista.
Tapahtuuko toiminta ulkona vai sisällä? Tarvitaanko sisäkengät? Mitä muuta tulee 
huomioida?

• Seurat miettivät etukäteen välineet mitä lajissa tarvitaan. Löytyykö koululta 
välineitä, pitääkö niitä kuljettaa, (onko ohjaajilla oltava oma auto käytössä), mitä 
muuta on huomioitava oman lajin harjoittelun/tarvittavien välineiden suhteen.

Iltapäivätoimintaan liittyviä käytännön asioita



Iltapäivätoiminnan malli
Toimintaa voidaan toteuttaa monilla hyvin erilaisilla tavoilla. Alla muutamia 
esimerkkejä.

1. 1-3 ILTAPÄIVÄN MONILAJIKERHO. Kerhoja järjestetään sovittuina 
iltapäivinä/vk/koulu. Laji vaihtuu sovitulla tavalla. Kerhoihin ilmoittaudutaan 
mukaan.

2. HOP ON - HOP OFF TOIMINTA. Sovittuina päivinä/vk järjestetään ohjattua 
liikuntaa, pelailua, tms., jonne lapset eivät erikseen ilmoittaudu, vaan tulevat 
mukaan kun pääsevät/haluavat. 

3. TEMPPU-/LIIKUNTAKERHO/-TOIMINTA. Temppu-/liikuntakerho/-toiminta ei 
välttämättä ole tiukasti lajisidonnainen vaan pääosassa on lasten liikuttaminen 
ja innostaminen kokeilemaan uusia asioita. Seurat sopivat keskenään sisällöistä. 
Tässä mallissa ei välttämättä ole määritelty ennalta tarkasti mikä laji hoitaa 
kerhot milläkin kerralla vaan seurat sopivat resursoinnista joustavasti keskenään 
kerhojen edetessä (kuitenkin niin, että ohjaaja saadaan varmasti aina paikalle!)

4. JOKIN MUU MALLI, minkä seurat ja koulut keskenään sopivat. 



On tärkeää varmistaa jokaisen mukaan lähtevän seuran 
(tai muun tahon) ohjaajien osaaminen toimia hyvin eri 
tasoisten lapsien parissa. 

Suositus: Ohjaajat ja varaohjaajat osallistuvat kerho-
ohjaajakoulutukseen, jonka liikunnan aluejärjestö järjestää 
(n. 4h koulutus). Koulutuksessa läpikäytävät taitokortit 
motoristen perustaitojen harjoitteluun toimivat hyvänä 
tukena ohjaajille kerhotoiminnan pyörittämisessä. 

Lajiliittojen omat lajikohtaiset sisällöt ohjaajien käytössä.

Ohjaajien osaaminen ja koulutus



Kerhotoiminta alkaa

Ø 1. kerhokerran asiat on sovittuna ja tiedossa kaikilla osapuolilla 
(lapset/vanhemmat on myös muistettu informoida!)
• Onko paikalla vain ko. kerran pitävän seuran ohjaaja vai ovatko 

kaikki ohjaajat esittäytymässä 1. kerralla. 
• Onko 1. kerralla paikalla myös joku koulun puolesta toivottamassa 

lapset tervetulleiksi

Ø Esittäydytään ja kerrotaan lapsille mistä on kyse.
• Myös jatkossa jokaisen kerhokerran alussa ohjaaja muistaa kertoa 

nimensä, lajinsa & seuransa, sekä muut tarvittavat asiat (esim. jotakin 
tulevan tunnin sisällöstä tms.) 

Ø Lapsille pidetään nimenhuuto jokaisen kerhokerran alussa. On sovittu, 
miten tiedot välitetään Kerhokapteenille joka pitää kirjaa koko 
kerhokokonaisuuden osalta paikallaolevien lasten lukumäärästä. 

Ø Suositus: Kerätään lapsilta jollakin tavalla jokaisen kerhokerran jälkeen 
palaute ”Oliko kerhossa kivaa?”, sekä ohjaajan oma arvio, onnistumiset 
ja kehityskohteet kerhokerrasta. Palautteet kirjataan jonnekin ylös ja tieto 
välitetään Kerhokapteenille joka pitää kirjaa koko kerhokokonaisuuden 
osalta annetuista palautteista. 
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VINKKILISTA

- Muistakaa kirjoittaa muistiot seurojen ja seurojen-koulujen välisistä 
tapaamisista. Helpottaa asioiden muistamista ja niihin palaamista 
tarvittaessa.

- Muodostakaa toimiva viestintärinki järjestävien tahojen kesken. Esim. 
whatsup-ryhmä, s-postiryhmä, facebook-ryhmä, tms. Ryhmäviestintä 
toimii hyvin kun pitää tavoittaa suuri määrä ihmisiä ja viestin halutaan 
kulkevan monelle taholle. Kommentointi on myös helppoa ja kaikki 
pystyvät seuraamaan keskustelua.

- Kalenteroikaa palaverit hyvissä ajoin etukäteen, esim: aloitus, 
välitsekkaus ja loppupalaveri. Miettikää onko tarvetta kutsua muita 
tahoja niihin mukaan (esim. koulut, alueet, kunta, muut tahot) ja 
lähettäkää kutsut tapaamisiin hyvissä ajoin. 



Iltapäivätoiminnan toteuttamisen malli 
paikallisella tasolla (esimerkki)


