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24 §
Liikkuvan arjen rakenteita varhaiskasvatukseen – hanke

HEL 2017-012920 T 02 05 01 01

Päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirastolta (AVI) haetaan avustusta Helsingin 
kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuu-
delle ”Liikkuvan arjen rakenteita varhaiskasvatukseen”-hankkeeseen. 

Avustusta haetaan Liikunnallisen elämäntavan paikallisista kehittämisa-
vustuksista. Hakuaika on  27.10.2017 klo 10:00 - 30.11.2017 klo 16:15. 

Hankkeen tarkoituksena on laajentaa Helsingissä hyvin edennyttä pe-
ruskoulujen Liikkuva koulu 
-ohjelmaa myös varhaiskasvatukseen Ilo kasvaa liikkuen -konseptia 
hyödyntäen.

Hanke toteutetaan yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
kanssa. Tavoitteena on tukea Ilo kasvaa liikkuen –toimintaa matalan 
kynnyksen liikuntaa edistävillä toimintamalleilla ja uusilla käytänteillä, 
joita sovelletaan varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja koululaisen 
iltapäivätoiminnassa. 

Hankkeeseen palkataan kaksi kokopäivätoimista liikunnanohjaajaa. 
Ohjaajien tehtävänä on tukea hankkeen toimenpiteiden onnistumista ja 
edistää lasten liikkumista sekä fyysistä aktiivisuutta varhaiskasvatuksen 
arjessa monipuolisin keinoin. 

Varhaiskasvatukseen kohdentuvilla kehittämistoimenpiteillä on Liikku-
misohjelman tavoiteasettelussa keskeinen rooli, mikä korostaa tämän 
hankeen painoarvoa kuluvalla strategiakaudella.

Kokonaiskustannukset ovat 300 000 €.

Haettava avustus on 150 000 €.  

Rahoitusta haetaan vuodelle 2018. 

Omarahoitusosuus: Omarahoitusosuuden tulee olla puolet hankkeen 
kokonaiskustannuksista. Osuus koostuu talousarviossa liikuntapalvelui-
den lasten liikunnan kustannuspaikalle varatusta 110 000 € osuudesta 
sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 40 000 € osuudesta. 

Mikäli Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös on myönteinen, hank-
keelle avataan liikuntapalveluiden laskentajärjestelmään oma projekti-
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tunniste hankkeen menojen ja tulojen seuraamiseksi. Kasko vastaa 
seurannasta omalta osaltaan. 

Varsinaisen avustushakemuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
vaatii kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus, jo-
ka vastaa mahdollisesta hakemuksen täydentämisestä, mahdollisista li-
säaikojen hakemisista, avustuksen käytön raportoinnista ja muusta 
hankkeeseen liittyvästä viestinnästä yhteistyössä kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan kanssa. Hakemuksen allekirjoittaa AVIn järjestelmään 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntajohtaja Helsingin kaupungin 
hallintosäännön 24 luvun 1 §:n 4 momenttiin perustuen. 

Päätöksen perustelut

Rahoitusjohtajan 13.9.2017 tekemän päätöksen (64 §) mukaan kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimialan hallintojohtaja päättää kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien 
etuuksien hakemisesta.

Lisätiedot
Tytti Soini, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87941

tytti.soini(a)hel.fi

Liitteet

1 Projektisuunnitelma 2.0
2 Sitoumus Liikuntapalvelut
3 Kaskon omavastuu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


