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IIK! – mikä meno 2019–2020
Seuroille
Pyydämme jakamaan tätä tiedotetta sellaisille henkilöille, jotka vastaavat seurassanne lasten
liikunnasta.
IIK! – mikä meno lasten liikuntavuoro
Liikunta- ja nuorisopalvelut kokeilivat talven 2018–2019 aikana yhteistyössä seurojen kanssa
lasten avointa ja maksutonta liikuntavuoroa Saimaa Stadiumilla. Vuoro oli suunnattu 5-12 vuotiaille. Kahden tunnin aikana seurat järjestivät toimintaa omilla rastipisteillään, joilla lapset ja
huoltajatkin saivat liikkua vapaasti. Seuroja oli mukana useita, ja lapsia keskimäärin huimat 70 per
kerta.
Hanke
Kokeilu oli onnistunut, jonka johdosta liikunta- ja nuorisopalvelut haki liikuntavuorolle AVI:lta
Erityisavustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Rahoitusta haettiin
nimenomaan tukemaan seurojen osallistumista vuorolle, jottei seurojen panosta tarvitsisi tehdä
talkootyönä. Onneksemme hanke on hyväksytty, ja OKM rahoittaa toimintaa tulevan lukuvuoden
aikana.
Käytäntö
Hanke on myönnetty sillä perustein, että liikuntaa järjestetään koko lukuvuoden ajan. Tämä
tarkoittaa sitä että vuoro pyörii syksyllä viikoilla 37-51 (15 viikkoa) ja keväällä viikoilla 2-21 (19
viikkoa) todennäköisesti maanantaisin klo 14-16 (varmistuu toukokuun aikana).
Suunnitelmien mukaan jokaisella kerralla seuroja olisi mukana kolme kappaletta, joista yksi ns.
vastuuseura. Mukana olevat seurat järjestävät toimintaa kyseisillä kerroilla vuorolle varatuilla
alueilla Saimaa Stadiumilla. Yhden ohjaajan/seura on oltava täysi-ikäinen. Lisäksi vastuuseuran
puolesta paikalla on oltava toinen täysi-ikäinen, joka huolehtii mm. lasten ohjaamisesta Stadiumin
aulasta hallin puolelle sekä mahdollisista muista järjestelyistä vuorolla. Korvaukset vuoroista
menee niin, että toimijaseura saa korvausta 50 €/kerta, vastuuseura 80 €/kerta. Tavoitteena olisi,
että toiminta ja mukana olevat seurat vaihtuisivat, myös vastuuseura, jolloin lapset ja perheet
saisivat lukuvuoden aikana kokeilla mahdollisimman monenlaista toimintaa. Mukaan lähtevien
seurojen määrän ja seurojen resurssien mukaan rakennamme kalenterin syyslukukaudelle ja
kevätlukukaudelle.
Miten mukaan
Jos seuranne kiinnostui olemaan mukana tarjoamassa lapsille ja lapsiperheille maksutonta liikettä
maanantai-iltapäivään, niin ilmoittautukaa sähköpostilla paula.ahman@mikkeli.fi viimeistään
2.6.2019. Ilmoittakaa samalla alustavasti olisitteko kiinnostuneita ottamaan vastuuseuran
homman seurallenne. Kutsumme kaikki asiasta kiinnostuneet seurat yhteen kesäkuun alussa,
jolloin mietimme yhdessä kuinka IIK! – kalenteri rakentuisi kaikkia ilostuttavaksi kokonaisuudeksi.
Meihin saa mielellään ottaa yhteyttä ja kysellä hankkeesta tarkemmin!
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