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31 §
Valtionavustuksen hakeminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta 
liikuntapalvelukokonisuuden Varhaiskasvatuksen arki liikkuvaksi -
hankkeelle

HEL 2020-013096 T 02 05 01 01

Päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirastolta haetaan 60 000 euroa valtionavus-
tusta Varhaiskasvatuksen arki liikkuvaksi -hankkeelle. Valtionavustusta 
haetaan ajalle 1.5.2021 - 31.12.2021.

Mikäli Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös on myönteinen, hank-
keelle avataan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laskentajärjestelmään 
oma projektitunniste hankkeen menojen ja tulojen seuraamiseksi.

Varsinaisen avustushakemuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
laatii ja allekirjoittaa liikuntapalvelukokonaisuuden liikuntajohtaja, joka 
vastaa mahdollisesta hakemuksen täydentämisestä, mahdollisista lisä-
aikojen hakemisista, avustuksen käytön raportoinnista ja muusta hank-
keeseen liittyvästä viestinnästä Etelä-Suomen aluehallintoviraston 
kanssa.

Päätöksen perustelut

Liikkuva arki varhaiskasvatuksessa -hankkeessa keskiössä on pienten 
lasten liikkumisen edistäminen varhaiskasvatuspäivän aikana lisäämäl-
lä varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista, motivaatiota, tietoa ja 
keinoja pienten lasten liikkumisesta. Ajatuksena on rakentaa varhais-
vuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumiselle toimivat olo-
suhteet ja tehdä liikkumisen mahdollisuudet näkyväksi. Hanketta tukee 
valtakunnallinen Liikkuva varhaiskasvatus- ohjelma ja ohjelman nykyti-
lan arviointia hyödynnetään hanketoiminnan suunnittelussa, toteutuk-
sessa ja arvioinnissa. Hankkeessa hyödynnetään moniammatillista 
osaamista varhaiskasvatuksen ja liikunnan ammattilaisten kesken. 
Hankkeen tavoitteisiin pyritään vastaamaan eri toimenpitein sekä käy-
tännön ratkaisuin.

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
Laura Pirhonen, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87941

laura.e.pirhonen(a)hel.fi
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