
I din skola börjar  
hösten 2017. Det blir roliga saker att göra tillsammans, 
mångsidig motion samt lek med gamla och nya kompisar.

Uppgifter för varje skola och klubb 
finns och anmälan sker 

www.lastenliikeiltapaiva.fi

ORDNAS AV VILKA?

HUR KOMMER JAG MED?

VAD?

NÄR?

VAR?

FÖR VILKA?

MOTION

ROLIGT!

MÅNGSIDIG

SUPER-



FAKTA FÖR 
FÖRÄLDRARNA

Bakom verksamheten
Verksamheten är möjlig med lokalt samarbete mellan skolor och 
föreningar. Skolorna har lokalerna och handledarna kommer 
från föreningar. Bakom Lasten Liike iltapäivät ligger även olika 
grenförbund, olympiska kommittén och många finländska  
företag. Läs mera på webbsidorna. 

HANDLEDD VERKSAMHET  
AV HÖG KVALITET
Motionsklubbar och fritidsverksamhet 
under ledning av utbildade, kompetenta 
handledare. Handledarna uppmuntrar barnen 
till mångsidig motion och inlärning av nya 
färdigheter. Vid handledd motion får barnen 
dessutom ny stimulans och nya kompisar.

Tillräcklig motion är mycket avgörande för ett  
barns hälsa och välmående. Med hjälp av motion 
lär barnet sig de motoriska färdigheterna och  
håller sig friskt. Motion är bra för barnets  
normala uppväxt och utveckling samt självkänsla 
och inlärningsförmåga. 

VISSTE DU
att ett barn behöver röra sig  
ordentligt i minst två timmar dagligen? 

www.lastenliikeiltapaiva.fi

Klubb- och fritidsverksamheten som ordnas med stöd från Lasten 
Liike iltapäivät är motionsverksamhet med låg tröskel som ordnas  
i ditt barns skola. Barn som deltar i verksamheten behöver inte  
ha speciella förmågor eller färdigheter – alla barn är välkomna. 
Det viktigaste är att barnen får möjlighet att röra sig mångsidigt  
och roligt med glädje och iver.

Denna verksamhet får stöd 
från Lasten Liike iltapäivät
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