Syksyinen tervehdys Keski-Pohjanmaan Liikunnasta!
Erilaiset rahoitushaut lähestyvät vuoden lopun häämöttäessä ja näin ollen aloitetaan pienellä
muistutuksella niiden suhteen.
2.-6.11. vietetään harrastusviikkoa, joka toimii aloitustempauksena Suomen harrastamisen mallin
rahoitushaulle. Harrastamisen viikko toteutui esimerkiksi Nivalassa koronaturvallisesti tänäkin vuonna ja
vinkkiä marraskuun harrastusviikkoon voit lukaista https://www.kepli.fi/uutiset/8355/valtakunnallinenharrastusviikko-toteutuu-nivalassa-kolmatta-kertaa. Suomen mallin tavoitteena on löytää jokaiselle
lapselle mieluinen harrastus ja jaettava rahasumma tulee olemaan merkittävä. On huomattava, että
toistaiseksi myös nykymallissaan toimiva koulujen kerhotoiminta on saamassa jatkorahoitusta. Tarkempi
hakuohje harrastamisen mallista julkaistaan lokakuun aikana.
Ammatillisille oppilaitoksille on haettavana koulutuksen laadun ja tasa-arvon rahoitus, josta lisää voit
lukea https://www.oph.fi/fi/avustukset/hakutiedote-oikeus-osata-ammatillisen-koulutuksen-laadun-jatasa-arvon. Rahoituksessa yhtenä painotuksena on opiskelijoiden jaksamisen ja hyvinvoinnin tukeminen.
Rahoitus tukee haluttaessa vahvasti Liikkuva opiskelu –toimintaa ja haku on käynnissä nyt!
Koronasta huolimatta me Keplissä olemme päässeet mukavasti olemaan mukana Liikkuvien koulujen ja
oppilaitosten kehittämis- ja vakiinnuttamistoimissa. On ollut hienoa nähdä, että Liikkuvat koulut kentillä
toimivat edelleen aktiivisesti ja oppilaitoksissa toiminta on menossa eteenpäin. Maksuttomina tukitoimina
jatkuvat: Vapaamuotoiset sparraukset opettajille sekä henkilöstölle esimerkiksi hissipuheina
opekokouksissa. Uutuutena on tarjolla Liikkuva koulu –vuosikellotyöpaja toiminnan tueksi, joka toteutetaan
koulupäivän aikana yhdessä opettajien ja oppilaiden kesken. Myös Liikkuva opiskelu –työpaja on edelleen
maksuton ammatillisille oppilaitoksille. Voit kurkata lisää infoa koulutuksistamme liitteistä!
LIIKKUVA OPISKELU –RAHOITUSTA SAANUT TOIMIJA! Olethan muistanut käydä rekisteröimässä
oppilaitoksesi Liikkuvaksi oppilaitokseksi (www.liikkuvaopiskelu.fi) ja tehnyt nykytilan arvioinnin? Nämä
ovat edellytyksiä rahoitukselle ja meidänkin alueelta näitä vielä puuttuu. Käythän tarkistamassa
oppilaitoksesi tilanteen pikimmiten!
Liikkuva koulu –toimijoita kannustan edelleen Nykytilan arvioinnin täyttämiseen, sillä sitä voi hyödyntää
suoraa esimerkiksi kunnan hyvinvointikertomuksessa. Nykytilan arvioinnilla voit myös perustella koulun
olosuhteissa tapahtuneita muutoksia, hankinta-, kehitys- sekä koulutustarpeita.
Kalajoella nähdään jälleen Liikkuva opiskelu –seminaarin merkeissä 28.1.2021, teemoina teknologian
hyödyntäminen sekä aineopetuksen toiminnallistaminen. Luvassa on huikea ohjelma, erittäin huokeaan
30€:n hintaan. Ohjelma sopii niin peruskouluille, kuin oppilaitoksillekin. Seminaarin esite ja tarkempi
ohjelma sekä ilmoittautuminen julkaistaan pian!
Nähdään ja kuullaan!
Emilia
Emilia Hirvi
Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntija
0440 916 076 / emilia.hirvi@kepli.fi
Keski-Pohjanmaan Liikunta
PS. Olympiakomitea tukee Lasten liike –koulutusten tilaajia maksamalla kouluttajan kustannukset sekä
materiaalit. Tilaa nyt koulutus kuntaasi tai kouluusi ja maksat vain matkakustannukset! Myös
Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutukseen on tarjolla tukea ja voit tilata sen poikkeuksellisen edullisesti.

Viesti lähetetään Keski-Pohjanmaan Liikunnan (Kepli) alueella henkilöille ja yksiköille, jotka ovat mukana Liikkuva koulu ja opiskelu -toiminnassa.
Sähköpostia käytetään ainoastaan Keplin Liikkuva koulu ja opiskelu –ohjelman tukitoimenpiteiden viestimiseen. Mikäli et halua postia aiheesta,
vastaa tähän viestiin.

