


Mistä on kyse?

Lasten Liike iltapäivien tavoitteena on tarjota monipuolista 
liikunnallista harrastustoimintaa mahdollisimman monelle 
alakouluikäisille lapselle koulupäivän yhteydessä paikallisten 
toimijatahojen yhteistyönä.

 liikunta on väline koululaisten yhteisöllisyyden, viihtymisen ja 
hyvinvoinnin lisäämiseen

 harrastusmahdollisuus lähelle lasten omaa elinpiiriä        
valmiiksi tuttuun ja turvalliseen ympäristöön

”Jokaiselle lapselle mahdollisuus 
liikunnalliseen harrastukseen  

koulupäivän yhteyteen.”



SEURA

SEURA

Paikallinen 
yhdistys

Koulu ARVOT:
Matala kynnys -
Avointa kaikille 
Monipuolisuus -

Monilajisuus

Tavoitteena toiminnalle

Liikkumisen ilon ja innostuksen 
sytyttäminen ja jakaminen
• Lapsella on hauskaa
• Lapsi saa leikkiä ja kisailla
• Ympäristö on innostava ja oppimiseen kannustava
• Lapsi tuntee kuuluvansa ryhmään

Monipuolisuus ja mahdollisuus kokeilla eri lajeja
• Lapsi saa kokeilla ja harjoitella erilaisia liikuntataitoja monipuolisesti
• Lapsi saa vapaasti ja omien taitojen puitteissa kokeilla uusia asioita
• Lapsi  saa kokeilla ja harjoitella fyysisiä ominaisuuksia, kuten 

liikkuvuutta, voimaa, nopeutta ja kestävyyttä monipuolisesti
• Lapsen yksilöllinen tapa oppia otetaan kerhoissa huomioon
• Kerhotunti on virikkeellinen

Terveelliset elämäntavat
• Kerhojen aikuiset näyttävät omalla käyttäytymisellään ja 

asenteillaan hyvää esimerkkiä
• Tartutetaan lapsille liikunnallinen elämäntapa



Olympialiike: Lupauksemme

”Liikunnan avulla olemme luomassa 
lapselle hyvän päivän, jossa 
toteutuvat innostus, monipuolisuus ja -
lajisuus, paljon liikettä ja leikkiä  sekä 
terveelliset elämäntavat.”



Tavoitteeseen pyritään kahdella tapaa

Olemassa olevan 
toiminnan tukeminen 

ja vahvistaminen 
uusilla resursseilla ja 

osaamisella 

Uuden toiminnan 
synnyttäminen 
yhteistyössä eri 
tahojen kanssa 

lähtien paikallisista 
tarpeista 

50%50%



Eri tahojen rooleista – mitä tarkoittaa kenellekin
Aluejärjestöt
• Tärkeä rooli toiminnan toteutumisessa paikallisesti ja alueellisesti. 
• Kokoavat paikallisia toimijoita yhteen, informoivat toimintatavoista ja hausta.
• Toteuttavat hakuprosessin omalla alueellaan
• Päättävät tuen saajista annettujen kriteerien mukaan
• Sparraavat toiminnan toteuttajia
• Kouluttavat ohjaajia. 

Lajiliitot
• Yhteistyön tiivistäminen valtakunnallisesti ja alueellisesti muiden toimijoiden kanssa.
• Mahdollisuus tuottaa sisältöjä lasten kerhotoimintaan seurojen tueksi tai tuoda olemassa olevia sisältöjä 

näkyväksi. 
• Tiiviimpi yhteistoiminta oman lajin seuratahon kanssa lasten liikuttamisen saralla.
• Toiminnan markkinointi ja seurojen kannustaminen mukaan toimintaan.

Paikalliset yhdistykset/järjestöt; Seurat ja muut toimijat
• Mahdollisuus tutustuttaa lapsia monipuolisesti eri lajeihin ja tarjota jatkomahdollisuuksia harrastamiseen 

matalan kynnyksen harrastusryhmissä seuratoiminnan parissa. 
• Toiminnan laatua ohjaajien koulutuksen muodossa. 
• Työtunteja valmentajille/ohjaajille. 
• Yhteistyön paikkoja muiden paikallisten yhdistysten kanssa.
• Vaikuttavuutta oman seuran/järjestön toimintaan. 
• Välineitä yhdistysten kerho-/harrastustoimintaan. 
• Kontakti kouluun.
• Mahdollisuus apuohjaajien rekrytointiin (esim. omat urheilijat, välkkärit).



Toiminnan 
vaikuttavuus
isossa
kuvassa

VANHEMMAT &
PERHEET
 Kiinnostus liikkumiseen
 Herättely liikunnan 

hyötyihin
 Yhteisen liikkumisen 

lisääntyminen

Miten? Viesteillä 
kerhotoiminnan työkalun 
kautta, muulla 
tiedottamisella.

SEURATOIMINTA
 Höntsäryhmien 

lisääntyminen
 Paikallisen yhteistyön 

syntyminen/ 
lisääntyminen

Miten? Osaamisen 
lisääntymisellä, 
paikallisella yhteistyöllä, 
positiivisella paineella.

KUNTA
 Jatkumon 

mahdollistaminen:
Edulliset/ilmaiset 
tilat & puitteet 
harrastusryhmille

 Hallinnonalojen 
välinen yhteistyö

Miten? Paikallisella 
yhteistyöllä, olemalla 
mukana prosessissa.

LAPSET
 Liikkumisen riemu
 Liikunnallisen elämäntavan juurruttaminen
 Mieluisa harrastus

Miten? Osallistumisella toimintaan, saamalla 
onnistumisen kokemuksia, kuulumalla ryhmään

MUUT 
PAIKALLISESTI 

TOIMIVAT 
YHDISTYKSET



Tavoitteena pitkäkestoinen toiminta

125
erilaista toiminnan 
muotoa aloittaa 

Lasten Liike iltapäivät 
-tunnuksen alla

2 500
lasta liikkuu Lasten 

Liike iltapäivät-
toiminnan kautta 

vuosittain

100 000
tuntia lasten liikettä 

täyttyy vuosittain Lasten 
Liike iltapäivät -
toiminnan kautta

• Yritysten kanssa 3-vuotisia sopimuksia
• Yllä 1. lukuvuoden tavoitteet
• Seuraavien lukuvuosien tavoitteet:

2018-2019 250 erilaista toiminnan muotoa
5000 lasta
200 000 tuntia liikettä

2019-2020 500 erilaista toiminnan muotoa
10 000 lasta
400 000 tuntia lasten liikettä



Mihin tukiraha käytetään? 

VälineetOhjaajat

Koulutus Muu tuki



Tukipaketit avattuina
1 2 3 4 5 6

Kerho käyntiin Starttipaketti Osaamisen 
varmistaminen

Välinepaketti Tuplaresurssi Muu tarvittava tuki

500€ 100€ 400€ 500€ 500€ 100 - 500€

Ohjaajaresurssi

Kun käytettävissä ei ole 
OPH:n kerhorahaa tai 
muuta korvausta.

Yleiset kerhoesitteet 
koululle 
(sähköinen/painettu?
), esite kerho-
/koulukohtaisin 
tiedoin sähköisenä

n. 6h koulutus 
ohjaajille (kerho-
ohjaajan koulutus-
kokonaisuus)

Kohdennetaan 
tarvekohtaisesti
mitä välineitä 
tarvitaan. Tahot itse 
hankkivat.

Toinen ohjaaja
ryhmään. 

Muu perusteltavissa 
oleva toiminnan 
tukimuoto. 

Voi jakautua eri 
tahoille, esim. eri 
urheiluseuroille tai
paikallisille 
yhdistyksille.

Kerhopassit ja 
tuubihuivit lapsille
(n.25 kpl molempia)

Taitokorttikansio (per 
hakijataho), muut 
koulutuksen
materiaalit

Välineet jäävät 
koulujen/ seurojen/ 
muiden tahojen 
yhteiseen
käyttöön kerhojen 
jälkeen

Esim. erityslasten 
ryhmille, tai muuten 
perusteltuun 
tarkoitukseen. 

Esim. kuljetukset, 
uimahalli- tai muut 
toimintamaksut, 
pidempi kerhojakso tai 
tiheämpi toistuvuus, 
paikallinen 
koordinointityö, 
vakuutukset.

20 lasta
10 viikkoa
2krt/vk
25€/ohjattu tunti

Ohjaamisen 
itsearvioinnin 
välineet 
kerho/harrastus-
toiminnan työkalun 
kautta

20 lasta
10 viikkoa
2krt/vk
25€/ohjattu tunti

1,25€
/lapsi/kerho-kerta

0,125€
/lapsi/kerhokerta

0,625€
/lapsi/kerhokerta

1,25€
/lapsi/kerhokerta

1,25€
/lapsi/kerhokerta

0,125 – 1,25€
/lapsi/kerhokerta

Operatiiviseen toimintaan  
yht.n.150 000€, syksy 2017



Tuen hakeminen & jakaminen

Säätiö

Alueorganisaatiot

Yritys

Henkilö

OK & OY

Toiminnan-
järjestäjät

Hakemus

Toiminta
Tavoite: 
80 %

Kehitys
Konsepti
Järjestelmä
Ohjaus

Koulutus
Paikallinen koordinointi

Lasten liike @OK

Markkinointi
Myynti
Kulut
20 %

Tukija

Vastikkeeton

Vastikkeellinen

Tuki €



Toiminnan kriteerit tuen jakamiseen

Matala 
kynnys

Moni-
puolisuus

Laatu

1. Toiminta on avointa kaikille ja se suunnataan erityisesti 
lapsille, joille ei vielä ole löytynyt urheilu- tai liikunta-
harrastusta. 

• Eritys- ja maahanmuuttaja-lapset voidaan huomioida 
erityisryhminä.

2. Toiminta on monipuolista ja mahdollisuuksien mukaan 
monilajista. 

• Toiminnan sisällön tulee olla innostavaa huomioiden lasten 
yksilöllinen taitotaso ja osallistaminen toimintaan.

Hakijat, jotka toteuttavat toimintaa yhteistyössä toisten 
yhdistysten, urheiluseurojen tai muiden paikallisten 
yhdistysten kanssa, ovat etusijalla.

1. Toimintaa ohjaavat koulutetut ja pätevät ohjaajat, joiden 
osaaminen kattaa motoriset perustaidot ja ryhmän 
hallinnan, pedagogisen osaamisen ja tarvittaessa 
lajiominaiset taidot. 

• Osaaminen varmistetaan ohjaajien koulutuksella.



Toimintaperiaatteet – Lasten Liike
iltapäivät tunnuksen käyttö

• Toiminta tarjoaa konkreettista apua perheille ja on                         on 
maksutonta tai hyvin edullista.

• Toiminnasta viestitään Lasten Liike iltapäivät -tunnuksen alla ja 
hyödynnetään sitä varten suunniteltuja materiaaleja. 

• Lasten Liike iltapäivät -tunnuksen tulee näkyä tukea myönnettyjen 
tahojen toiminnan markkinoinnissa ja viestinnässä: ”Tätä toimintaa 
tukee Lasten Liike iltapäivät.”

• Toiminnan, esim. yksittäisen kerhon, ei tarvitse olla nimetty Lasten Liike 
iltapäivien mukaan vaan Lasten Liike iltapäivät -tunnus toimii 
tunnuksena varsinaisen nimen lisäksi.

• Toiminnasta kerätään määriteltyä palautetta eri tahoilta: lapset, 
ohjaajat, vanhemmat ja opettajat. 

• Arvioinnin (ja viestinnän) välineenä käytetään kerhotoimintaan luotua 
digitaalista työkalua/alustaa. 

• Työkalun avulla kerätään ilmoittautumiset kerhoon, seurataan lasten 
osallistumista toimintaan, kerätään lasten palautteita ja tehdään 
arviointia ja palautekyselyt koko kerhojaksosta. 

• Työkalu on käyttäjille maksuton

Edullisuus

Viestintä

Arviointi



VUOSIKELLO 2017 Lasten Liike iltapäivät

Tammikuu

Helmikuu

Maalis- & 
huhtikuu

Toukokuu

Kesä- & 
Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu-
Joulukuu

1 Toiminnan suunnittelua
paikkakunnista päättäminen missä ensi aallossa toimintaa 
käynnistetään (alueet)
Kerhotoiminnan työkalun suunnittelu käynnistyy (OK)

3 Paikalliset/alueelliset 
tapaamiset
Mitä tavoitellaan, miten eri tahot 
voivat olla mukana, tiedot 
käytännön prosessin 
etenemisestä (alueet/OK)

2 Tiedottaminen Lasten Liike 
paikkakunnista & etenemisestä
Paikkakuntien seuroille ja yhdistyksille 
(lajiliitot, alueet, OK)

5 Haku auki
Maaliskuu –
huhtikuun puoliväli. 
Aluekohtainen 
nettilomake 
(OK/alueet)

4 Potentiaalisten 
toteuttajatahojen sparraus ja 
mentorointi, avustaminen 
koulujen/kuntien kanssa 
käytävissä neuvotteluissa 
(alueet)

6 Tuen saajat julki
Saajien informointi (alueet)
Koulujen kontaktointi (toteuttajatahot)
Sopimukset (OK, alueet, 
toteuttajatahot)

7 Toiminnan suunnittelu
Ohjaajien rekrytointi, 
sisällön rakentaminen, 
sopimusten 
palauttaminen
(toteuttajatahot)

9 Ohjaajien koulutukset
Paikkakuntakohtaisesti
(alueet)
Korvaukset koulutuksista
alueille (OK)

11 Toiminta alkaa
Elo-syyskuussa (toteuttajatahot)

13 Aluekohtainen seuranta 
Paikkakuntakohtaisesti (alueet), Korvausten 
maksu loka-marraskuussa (OK)

8 Kerhojen perustaminen 
kerhotoiminnan 
työkaluun
(toteuttajatahot)

10 Viestintä kouluille ja 
koulukohtainen 
sopiminen 
(toteuttajatahot)

12 Tarvittaessa: kevään haku
Lokakuu (alueet, OK)



Aluekohtaisesti

 Suositus käynnistää toimintaa 1. aallossa syksyllä 2017      
2-4 paikkakunnalla per alue (15 aluetta).

 Paikkakunnat tiedossa (vähintään tavoitetasolla) 
helmikuun alussa  viestintä, paikkakuntakohtaiset 
tapaamiset ennen hakua/haun alkaessa (helmi-
/maaliskuussa).

 Paikkakunnista päättää lopulta aluejärjestö  paras 
tuntemus omasta alueesta, missä ensimmäisessä 
vaiheessa toimintaa on hyvä lähteä käynnistämään.



Syyslukukausi 
2017

Kevätlukukausi 
2018

ALUEJÄRJESTÖ
Koulujen 
määrä Kate-goria

TAVOITTEET: 
alkavien 
kerhojen/ 

toiminnan määrä 
syksyllä 2017

Operatiivisen 
toiminnan tuki 
yhteensä €*

Operatiivisen 
toiminnan tuki 
yhteensä €*

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry alle 80 4 6 7 200 4 800
Etelä-Savon Liikunta ry n. 100 (+/-) 3 8 9 600 6 400

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 300 tai 
enemmän 1 12 14 400 9 600

Hämeen Liikunta ja Urheilu ry 300 tai 
enemmän 1 12 14 400 9 600

Kainuun Liikunta ry alle 80 4 6 7 200 4 800
Keski-Pohjanmaan Liikunta ry alle 80 4 6 7 200 4 800
Keski-Suomen Liikunta ry n. 100 (+/-) 3 8 9 600 6 400
Kymenlaakson Liikunta ry n. 100 (+/-) 3 8 9 600 6 400
Lapin Liikunta ry n. 100 (+/-) 3 8 9 600 6 400

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 300 tai 
enemmän 1 12 14 400 9 600

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry 200 tai 
enemmän 2 10 12 000 8 000

Pohjois-Karjalan Liikunta ry n. 100 (+/-) 3 8 9 600 6 400

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry 200 tai 
enemmän 2 10 12 000 8 000

Pohjois-Savon Liikunta ry n. 100 (+/-) 3 8 9 600 6 400
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry n. 100 (+/-) 3 8 9 600 6 400

YHTEENSÄ 130 156 000 104 000

* Operatiivisen toiminnan tuki: 1200€/toiminta/syyslukukausi ja 800€/toiminta/kevätlukukausi maksetaan suoraan 
toimintaa järjestävälle taholle, pois lukien koulutuksen ja starttipakettien arvot (500€/syys- ja 100€/kevätlukukausi). 
Kertakorvaukset syksyllä & keväällä. Kevätlukukaudelle toiminnan tuki on pienempi per toiminta sillä 
olettamuksella, että suurin osa toimijoista jatkaa toiminnan järjestämistä myös keväällä (suositus/tähän 
kannustetaan). Kerho-ohjaajan koulutusta ei tarvita uudelleen, jonka arvoksi on laskettu 400€/toiminta. 

Tavoitteet ja korvaukset alueittain



Esimerkki: LIIKU:n alueellinen tuki
 Alueella 300 koulua tai enemmän (ns. kategoria 1)

 Tavoitteena vähintään 12 toiminnan tukeminen lukuvuonna 
2017-2018

 1 kerho = 1 toiminta
 Todellinen määrä voi olla (esim.) 12 - 18 toimintaa, mikäli 

hakijatahot / aluejärjestö katsovat, että tuki riittää tähän.

 Tuen määrä (laskettu 12:n tuettavan toiminnan mukaan) 
• Syyslukukausi 1200€/toiminta
• Kevätlukukausi 800€/toiminta 
• Syyslukukausi sisältää arvona koulutuksen (400€) mikä 

vähennetty kevätlukukauden tuen osuudesta.
• Käytännössä tarkoittaa 1-2 muuta tukipakettia per toiminta
• Tuki maksetaan kertakorvauksena/lukukausi hakulomakkeessa 

toiminnasta vastuulliseksi tahoksi merkitylle paikalliselle ry:lle (ei 
voi olla Oy, T:mi, Ky, Osk tai valtakunnallinen ry) jolla on y-tunnus 
ja kuuluu ennakkoperintärekisteriin.



Toteuttajatahojen vastuut
KEVÄT (maalis-huhti)
• Tilanteen kartoittaminen kunnan / kerhokoordinaattorin (/aluejärjestön) kanssa keväällä. 

Hakuaika maalis-huhtikussa.
 Oltava tieto muusta kerhotarjonnasta paikkakunnalla/kouluilla, mille kouluille toimintaa 

kannattaa suunnitella.
• Kerhomallista/toimintavasta päättäminen
• Yhteistyö muiden paikallisten yhdistysten kanssa

 kannustetaan eri tahoja järjestämään toimintaa yhdessä.
• Kerholukujärjestyksen laatiminen ja/tai yhteistyö sen tekemisen suhteen kunnan/koulujen kanssa.
• Alustavien kausisuunnitelmien tekeminen kriteerien mukaan: matala kynnys ja monipuolisuus.
• Toiminnasta sopiminen koulujen kanssa tai koordinointi kunnan kanssa jos kunnalla suurempi rooli –

onko toiminta koulujen toimintasuunnitelmassa vai ei
 vakuutukset, jos ei koulujen toimintasuunnitelmassa (viim. elokuun alussa)

• Toimintatuen hakeminen aluejärjestöltä

KESÄ (touko-heinä)
• Päätösten jälkeen sopimukset OK:n kanssa
• Käytännön asioista sopiminen koulujen kanssa
• Ohjaajien rekrytointi
• Kausisuunnitelmien tarkentaminen

SYKSY (elokuu )
• Tarvittaessa
• Kunkin toiminnan/kerhon perustaminen kerhotoiminnan työkaluun (käyttökoulutus/ohjeistus 

elokuun alussa)
• Kerho-ohjaajan koulutukseen osallistuminen 
• Viestinnästä ja muista käytännön asioista sopiminen koulujen/kunnan kanssa.
• Toiminnasta raportointi kerhotoiminnan työkalun avulla



WHAT’S NEXT?

7.2.2017



Helmi-maaliskuu 2017:

Alustavia paikkakuntia 
--- luottamuksellista tietoa, ei jakoon tässä vaiheessa ---

Laukaa, Keuruu, Karstula
Liperi, Tohmajärvi, Polvijärvi
Kuopio, Iisalmi, Siilinjärvi, Leppävirta
Puolanka, Sotkamo, Kajaani (Otanmäki)
Tampere, Hämeenlinna
Lappeenranta
Savonlinna, Pieksämäki, Kangasniemi, Mäntyharju 
Kouvola, Kotka, Pyhtää
Savukoski, Kittilä, Tornio, Rovaniemi, Kemi
Orimattila, Hollola
Pudasjärvi, Ii, Oulainen, Siikalatva, Raahe
Rauma, Raisio, Lieto
Seinäjoki, Ilmajoki, Kuortane
Vihti, Vantaa, Järvenpää
Keplin paikkakunnat puuttuu  vk:lla 6

n. 40-50 
paikkakuntaa

• Yhteydenotot
• Viestintä
• Tapaamiset

7.2. SOVITTUA: 
Helmikuun 2017 loppuun mennessä 

varmistukset alueilta mitkä 
paikkakunnat voidaan julkaistaan OK:n

sivuilla alustavina paikkakuntina (ei 
tarkoita että ko. paikkakunnalla on 
välttämättä ns. ”avoin haku” vaan 

aluejärjestö päättää miten/mille 
tahoille tiedotetaan)



Aluejärjestöjen kysymyksiä ja kommentteja 1/3 

1. Minkälainen on aluejärjestön toiminnan 
seurantavastuu koulutuksen jälkeen? Ohjeissa 
sanotaan, että aluejärjestöltä saa tukea – mitä tällä 
tarkoitetaan?

• Lähinnä tärkeää on jonkinlainen ”henkinen” backup kun 
toiminta käynnistyy - mikäli joitakin kysymyksiä herää tai 
toteuttajat ovat jostakin asiasta epävarmoja niin tietävät 
että aluejärjestönkin puoleen voi kääntyä.

2. Toive: ei liian laajaa markkinointia seuroille. Kaikki 
paikkakunnan seurat eivät joka tapauksessa voi olla 
toteuttamassa toimintaa.

• Jokainen alue saa toimia markkinoinnin suhteen 
parhaaksi katsomallaan tavalla. OK:n psta autamme ja 
tiedotamme eteenpäin (lajiliitot tai muut tahot) JOS 
alueelle ok.  



3. Onko tuen hakemisen markkinointi valtakunnallisesti kaikille 
tahoille vai haetaanko tahoja vain alueittain?

• Täsmähaku. Paineita on tiedottaa jotakin paikkakunnista: 
missä toimintaa lähdetään käynnistämään eli millä 
paikkakunnilla myös haku tulee olemaan avoinna.

4. On mahdollista, että paikkakunnat jotka nyt tuntuvat olevan 
kiinnostuneita ovat erit kuin hakuvaiheessa. Onko ongelma? 
Luvataanko jotakin peruuttamatonta?

• Asia kannattaa viestiä avoimesti näille paikkakunnille alueen 
tavoitteiden kautta – kun kokonaistavoitteet eivöt 
määrällisesti ei ole kovin suuria, ollee ymmärrettävää että 
tukea ei ole kannattavaa pilkkoa liian usealle paikkakunnalle. 
”Aikainen lintu madon nappaa?”

Aluejärjestöjen kysymyksiä ja kommentteja 2/3 



5. Olisi hyvä saada jokin valmis pohja, jonka avulla voi tiedottaa 
asiasta kunnille, seuroille tai muille tahoille.

• ”Fakta A4:nen” tulossa (vk 7)

Aluejärjestöjen kysymyksiä ja kommentteja 3/3 



1 MILLAISTA VIESTINTÄTUKEA TARVITSETTE JUURI NYT LASTEN LIIKE ILTAPÄIVISTÄ 
KERTOMISEEN?

 Mitä
Esim. paikkakuntakohtaisesta tapaamisesta tiedottamiseen word-pohja jota voi itse 
täydentää omilla tiedoilla. 

 Missä muodossa
Esim. sähköinen word A4 -pohja tai ppd-esitys.

 Kenelle
Esim. kunnille, paikkakunnan seuroille tai muille yhdistyksille.

2 MILLAISTA VIESINTÄTUKEA TARVITAAN KOULUILLE TIEDOTTAMISEEN?

Esim: Opettajille taustamateriaaliksi: ketä kerhoihin tavoitellaan, miten toiminnasta 
on hyvä kertoa lapsille.
Esim: Toteuttajatahoille jokin perusinfo millä voivat lähestyä kouluja.

Keskustelua pöydissä ja vastaukset paperilla / s-postilla



TARVITTAVIA TUKIMATERIAALEJA LASTEN LIIKE ILTAPÄIVISTÄ KERTOMISEEN 7.2.2017

Sähköpostiviesti + esitys seuroille/yhdistyksille
• mistä kyse

• eri tahojen roolit
• miten mukaan
• mihin sitoudun jos lähden mukaan

• selkeät hakuohjeet/toimintaohjeet
• vaatimukset
• erimerkit eri toimintamalleista jos esim. 

useampi seura
• osallistujaseuranta

• mitä saan
• korvaukset/palkanmaksu
o VASTUUSEURA vs. muut mukaan 

lähtevät seurat/tahot
o korvausten aikataulu

loppuun viittaus käsikirjaan tarkempaa 
tutustumista varten

Sähköpostiviesti + esitys kouluille
• mistä kyse
• miten mukaan
• mihin sitoudun jos lähden mukaan

• Toimintasuunnitelmassa (on vai ei)
• tilat
• välineet
• koulun tiedotusvastuu

• mitä saan

loppuun viittaus käsikirjaan tarkempaa 
tutustumista varten

Fakta A4:nen

YLEINEN Powerpoint infotilaisuuteen 
• Kokonaiskuvaus
• Keitä mukana ja roolit (yksinkertaisesti)
• Mitä on monipuolinen harrastustoiminta 

tiivis määritelmä

TOIMINNAN MARKKINOINTI

Aamunavaus brändi seuroille
markkinoinnin tueksi, jaettava flyeri

Lapsille kolahtava markkinointi-ilme toimintaan!
mukana lasten liike logo

Esitys kunnalle

Lapsille/perheille 
infolappu/sähköinen viestintä, 
millä toiminnasta kerrotaan.

Olemassa oleva opemateriaali 
käyttöön miten kerhoista 
kerrotaan lapsille
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