Hei Liikkuva koulu ja opiskelu –toimija,
Tervetuloa mukaan Teamsilla Liikkuva koulu ja opiskelu verkostoon tiistaina 23.2. klo 14.30-15.45.
Verkostossa kuulet vuoden Liikkuvan koulun 2020, Pietarsaaren Länsinummen kuulumiset sekä
ammattiopisto KPEDU:n Liikkuva opiskelu –hankkeen hyviä kokemuksia. Mukana on myös
Aluehallintoviraston terveiset hankkeille. Tapaamisessa pääset myös vaihtamaan Liikkuva koulu tai opiskelu
kuulumiset kollegoidesi kanssa, kun lopussa jakaudumme ryhmätyöskentelyyn sen mukaisesti,
työskenteletkö perusasteella vai opiskeluelämän puolella. Lue lisää liitteestä ja ilmoittaudu www.ingo.fi.
Muistathan myös hyödyntää maksuttomat tukitoimet! Miltä kuulostaisi niska-hartiaseudun taukoliikunta
opekokoukseen tai vaikka koko oppilaitokseen Teams:n kautta? Samalla ehkä hieman sparrausta
toiminnan kehittämiseen. Voimme myös tulla mukaan liikuntatutoreiden tai välkkäreiden tapaamisiin
suunnittelemaan toiminnan kehittämistä. Koulujen ja oppilaitosten kehittämiseen tarjolla on maksuttomat
Liikkuva opiskelu –työpajat sekä uutta buustia Liikkuva koulu –toimintaan työpaja. Ole yhteydessä ja
varataan teillekin uutta intoa toimintaan! Kaikki em. toiminnot ovat toteutettavissa myös etänä.
Muistutetaan vielä asianosaisia, että Liikkuva opiskelu –avustushaku lähestyy. Avustusta voivat hakea
lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät. Avustusta voivat hakea yhden tai kaksi vuotta käynnissä
olleet jatkohankkeet. Uusia hankkeita ei avusteta. Liikkuva opiskelu -hakuohje on nyt
julkaistu: https://minedu.fi/-/liikkuva-opiskelu-avustukset-lukio-ja-ammatillisen-koulutuksen-jarjestajille .
Nyt kannattaa siis alkaa pohtia jo tulevaa hankekautta. Neuvon edelleen maksutta sisällön suunnittelussa ja
hankehakemuksen ideoinnissa.
Laita nyt kalenteriisi ylös Suomen harrastamisen mallin haku maaliskuussa. Asian tiimoilta järjestetään
verkostotapaaminen 22.3. maanantaina klo 14.30-15,30. Mukana toiminnasta kertomassa on
ensimmäisessä hakuvaiheessa mukana olleet Kalajoki ja Kruunupyy. Lisäksi mahdollisuus kysyä AVI:lta
avustushakuun liittyviä asioita. Harrastamisen hakuun on saatavilla maksutonta sisältösparrausta
allekirjoittaneelta, joka pyrkii keräämään alueelta hyviä kokemuksia jaettavaksi maaliskuuhun mennessä.
Liikkuva koulu, opiskelu ja harrastusterveisin,
Emilia Hirvi
Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntija
0440 916 076 / emilia.hirvi@kepli.fi
Keski-Pohjanmaan Liikunta
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.

Lisäksi pyynnöstä välitän seuraavan informaation:
Arvoisa vastaanottaja.
Olen seikkailija, esiintyjä, kirjailija, LitM Timo Polari (www.timopolari.fi). Olen mm. hiihtänyt etelänavalle sekä toiminut 15 vuotta
liikunnan lehtorina.
Haen Suomen Kulttuurirahastolta hankeapurahaa Keski-Pohjanmaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja elämänhallinnan
edistämiseksi. Olen esiintynyt yli 700 kertaa eri puolilla Suomea; paljon myös peruskouluissa ja lukioissa. Kokemuksestani tiedän,
että esittämäni konsepti toimii.
Hakemusta varten kysyn alustavaa kiinnostustanne, joka ei velvoita mihinkään eikä aiheuta teille mitään. Riittää, että vastaatte
minulle (timo.polari@gmail.com) tähän viestiin "kyllä, on alustavaa kiinnostusta" tai "ei ole kiinnostusta" ja alle oma nimi ja koulu /
yhteisö. Pyydän vastaukset pe 5.2.2021 mennessä. Kiitos.
Suunnittelemani kokonaisuus on tällainen:

1. Pidän oppilaillenne voimakkaasti tunteisiin ja järkeen vetoavan 45 minuutin audiovisuaalinen esityksen seikkailu- ja
elämänkokemuksiini perustuen: sisällöt koulujen valinnan mukaan esim. opiskelumotivaation lisääminen, tavoitteiden
saavuttaminen, perustan luominen omalle tulevaisuudella, omien voimavarojen laajentaminen ja hyödyntäminen, ryhmähenki ja
kiusaamisen ehkäisy, lukutaidon ja -innon edistäminen ja vaikeuksien voittaminen.
2. Kouluille jaetaan vihkosta, jossa on koulujen kanssa sovittu yhteenveto koululaisen hyvistä elämäntavoista ja opiskelun
käytännöistä, tavoitteiden asettamisesta ja saavuttamisesta sekä selviytymisen laeista (miten ennaltaehkäistä vaikeudet ja miten
voittaa vaikeudet).
3. Koululaisluentopäivän iltana pidetään oppilaiden huoltajille "lempeänä ja kannustavana ravisteluna" vastaava noin 60 minuutin
esitys. Teemoina mm. oman asenteen ja esimerkin voima, innostaminen ja kannustaminen, koululaisen itsetunnon ja
itseluottamuksen vahvistaminen, myötätunto, eriarvoistumisen ehkäisy, vanhemmuuden tärkeys ja rikkaus.
4. Laitan omille kotisivuilleni hankkeen ydinteemoista 10 kuvitettua tarinaa, joita opettajat voivat halutessaan hyödyntää
opetuksessa muistuttamaan tärkeistä teemoista ja jotka ovat myös oppilaiden katsottavissa. Koulut saavat hyödyntää
kuvamateriaaliani.
Liitteinä ovat yhden esityksen otsikkokuva sekä saamaani palautetta ja puoltolausunto.
Koulukohtainen omavastuu (sis. kaiken eli esitykset oppilaille ja vanhemmille + materiaalin ja matkakulut) on alustavasti enintään
suuruusluokkaa 200-500 euroa / päivä.
Hanke toteutetaan v. 2022-23
Parhain terveisin & vastaustanne odottaen;
Timo Polari
040- 77 14 227
www.timopolari.fi

