
Seurat koolla Raisiossa 23.5.2016

1. Esittäytyminen (yhteystietolista)

2. Kokonaisuuden ja harrasteliikunnan tavoitteiden esittely

 Onko seuratoimijoilla aikaisempia kokemuksia vastaavanlaisesta 

yhteistyöstä?

3. Ohjaajakoulutusten järjestäminen

 Rajatonta liikuntaa kokonaisuuden kautta seuratoimijoille

4. Seura-koulu yhteistyön pelisäännöt

 Maksimiosallistumismäärät/laji

 Selvitettävät kysymykset seurojen näkökulmasta?

5. Yhteistapaaminen 

 To 25.8 klo 16 Friisilän koulun ruokasali 

rehtorit, kerhokoordinaattorit, seurojen puheenjohtajat, 

vastuuohjaajat 



Lapsen ja

nuoren hyvä

päivä 

liikkuen

ja urheillen



Urheiluseuran toimintamallit

 Liikuntakerho koulun toimintasuunnitelmassa

 Liikuntakerho yhteistyössä koulun kanssa 

(toimintasuunnitelman ulkopuolella)

 Lakisääteisen iltapäivätoiminnan liikuntaosion 

järjestäminen (iltapäivätoiminnan sisällä)



Liikuntakerhotoiminnan ajankohta

 Aamukerho

 Siesta/pitkän välitunninkerho

 Iltapäivän kerho



Matalan kynnyksen liikuntakerho  helppo tulla mukaan

Yhden lajin liikuntakerho  tavoittaa yleensä aktiiviset 

Monilajinen liikuntakerho  lajeihin tutustumista

Monikulttuurinen kerho  sosiaalinen integrointi

Kaikille avoin liikuntakerho  erilaisia liikkujia

Kohdennettu kutsukerho  ylipainoiset, passiiviset…

Erityistä tukea tarvitsevien kerho  rajattu osallistujaryhmä

Nuorten ryhmät  lajinomaisia harrastusporukoita 

Nuorten itse järjestämä toiminta  osallisuus ja omistajuus

Välkkäkerho  pitkän välitunnin hyödyntäminen 

Koulun aamu- ja iltapäivätoiminta  erityisesti pienemmille



RAISION LIIKUNTAKERHOTOIMINTA

Toiminta-aika:12.9- 9.12 (pois viikko 41)

Konsa, Krookila, Tikanmaa (1.-2 lk.) toimintaa 12.11.2016 saakka  

Seurat kiertävät kouluilla A+A  B+B –>C + C (6 viikkoa)  ja aloittavat 

jälleen kouluilla A+A  B+B –>C + C 

Tällöin voi mukaan tulla uudet lapset. 1-2 ilmoittautumista, koulun 

kerhovastaava päättää.

Yhteinen toteutusaika: torstaisin klo 14-16

Koulurypäs 1 (60 min./kerta, ei liikuntasalia)
Konsan koulu (1-2 lk.) Jalkapallo (RaiFu), Luontoliikunta (Roima)

Tikanmaa (1.-2 lk.) Elämys), lasten tanssi (Bolero)  2 kertaa/laji

Krookila (1 2 lk. 



Koulurypäs 2 Koulurypäs 3

Kuloinen Ihala

Kerttula Kanaa

Friisilä Tahvio

Seurat Seurat

Raision voimamiehet (paini) Voimistelu (Raision Jumpparit)

Voimistelu (Raision Jumpparit) Jalkapallo (Raifu)

Palloilu (Loimu) FBC Turku (salibandy) 

Lisäksi halukkaille kouluille tarjolla tanssia 4 viikon jaksoissa: 

Friisilä: ma aamu klo 8-9; Kerttula ke aamu klo 8-9, Tahvio ke aamu 

klo 8-9)

Tanssi (Bolero), kaikki ikäryhmät



 Uinti- ja tenniskerhon toteutus  tarjotaan yhteisesti eri kouluille

 Kulkeminen vanhempien vastuulla, yhteinen ilmoittautuminen.

 Alkuvuodesta 2017

Muita halukkaita, jotka eivät vielä tässä vaiheessa ole 

syyskaudelle laitettu mukaan harrasteliikunnan tarjottimelle.

 Pesiskerhot (V-S Pesis)

 Palloilukerhot (TuNMKY)

 Kamppailulajit ja taekwondo (Turun Taekwondo)

 Erityisliikunnan kerhot (Suomen Vammaisurheilu)

 Tanssikerho (Tmi Karoliina Hievanen), hiphop, breakdance



Kustannukset

Koulurypäs 1
 3 koulua (3 seuraa), 9 viikkoa, 25 €/tunti seuralle  675 €

Koulurypäs 2-3
 6 koulua (6 seuraa), 12 viikkoa, 25 €/tunti seuralle  3600 €

 Kahdella ryhmällä 1.-3 lk. ja 4.-6 lk. 

 Aamukerho

 12 kertaa, 25 €/tunti=300 €


