Mukavaa kuluvaa lokakuuta!
Aloitellaan erityisesti kuntia koskevalla mukavalla uutisella, harrastamisen Suomen mallin rahoitus
lähestyy ja avautuu marraskuussa. Luvassa on 10milj. € lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen.
Suomen mallin hakuun on erityisesti huomattava, että hakuehdoissa tulee lukemaan etukäteen tehdystä
lasten ja nuorten kuulemisesta harrastustoiminnan toiveisiin liittyen. Tähän tulee olemaan käytettävissä
valtakunnallinen yhteinen kyselymalli, joka avautuu 26.10., mutta myös kuntien omat kyselyt ja selvitykset
toimivat tukena hankehaulle. Suosittelen esimerkiksi Liikkuva koulu Nykytilan arviointien täyttämistä
koulujen osalta, jolloin saatte tukea hankkeen kirjoitusprosessiin esimerkiksi koulujen olosuhteiden,
kerhotoiminnan, yhteistyön yms. osalta. Suomen mallista voit lukea lisää https://minedu.fi/suomen-malli
tai OK:n tiedote asiasta https://www.olympiakomitea.fi/2020/10/19/harrastamisen-suomen-malli-starttaamarraskuun-harrastusviikolla/.
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.
Maksuttomat koulutukset ja sparraukset jatkuvat koronasta huolimatta kuntakohtaisesti soveltaen
läsnä, etänä sekä ulkona. Voimme olla mukana ohjausryhmän tapaamisissa, sparrata opettajia esimerkiksi
opekokouksissa ja muistathan myös opettajien sekä oppilaiden yhteisen Vuosikello työpajan Liikkuva koulu
–toiminnan kehittämiseen ja toisen asteen opettajille suunnatun Liikkuva opiskelu –työpajan.
Ja mikä parasta, nyt on julkaistu Kalajoen verkostoseminaarin ohjelma! Tule tutustumaan Kalajoen uuden
yhtenäiskoulun innovatiivisiin tiloihin, kehitä teknologiaosaamistasi, aineopetuksen toiminnallisuutta tai
pohdi ammattiin opiskelevan hyvinvointia 28.1.2021 Liikkuva koulu ja opiskelu –verkostoseminaarissa. Nyt
voit kurkistaa koko ohjelman työpajavaihtoehtoineen https://www.kepli.fi/7687/liikkuva-koulu-ja-opiskeluverkostoseminaari-kalajoella-28-1-2021. Seminaari toteutetaan tarvittaessa turvallisesti verkon välityksellä
ja työpajavaihtoehdoissa nopeat saavat napattua itselleen mieluisimmat vaihtoehdot 
Nähdään ja kuullaan!
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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.

