
 
 

Koordinaattoreiden tapaaminen 16.-17.11.2022 
 

Kutsutut verkostot: valtakunnalliset Liikkuva varhaiskasvatus-, Liikkuva koulu-, Liikkuva opiskelu- ja 

Harrastamisen Suomen Mallin -koordinaattorit  

Ajankohta ja paikka: 16.11. Clarion Hotel Helsinki (Tyynenmerenkatu 2, Helsinki), 16.–17.11. Tallink MyStar 

ja Tallink Spa & Conference Hotell  

 

Keskiviikko 16.11.2022 

10:00 Kahvia ja aamupalaa tarjolla  

10:30  Tilaisuuden aloitus, tervetuloa koordinaattoritapaamiseen!  

 yhteyspäällikkö Kirsi Naukkarinen, Liikkuva koulu -ohjelma 

Verkostoihin tutustuminen 

10:50  Mitä on odotettavissa seuraavalla hallituskaudella liikuntapolitiikassa?  

johtaja Tiina Kivisaari, opetus- ja kulttuuriministeriö 

11:00  Minä muutoksentekijänä – miten kehitän toimintakulttuuria ja innostan muita mukaan?  

psykologi Satu Lähteenkorva, Psykologipalvelu Core  

11:30  Paneelikeskustelu - kokemuksia toimintakulttuurin muutoksesta 

12:00 Lounas 

13:00 Koordinaattoriverkostojen eriytetyt ohjelmat  

• Liikkuva varhaiskasvatus  

• Liikkuva koulu  

• Liikkuva opiskelu 

• Harrastamisen Suomen Malli  

14:30  Kahvitauko 

15:00 Liikkuvan arjen matkakertomuksia – onnistuneet kiihdytykset ja pahimmat sudenkuopat  

15:20 Tilaisuuden yhteenveto, ohjeistus laivaosuuteen siirtyville  

16:30  Tallink MyStar lähtee Tallinnaan, päivällinen Delight Buffet - ravintola 

18:30  Tallink MyStar saapuu Tallinnaan 

Majoittuminen Tallink Spa & Conference Hotelliin  

21:00 Get Together – tutustumista ja verkostoitumista 

 

Torstai 17.11.2022 

9:00  Liikkuvan arjen matkakertomuksia – onnistuneet kiihdytykset ja pahimmat sudenkuopat  

9:30 Keskustelua yhteisten teemojen äärellä  

• Nivelvaiheet 

• Yhteisöllisyys ja osallisuus 

• Tiedolla johtaminen ja nykytilan arviointi toiminnan tukena 

• Innovatiiviset ratkaisut toiminnan kehittämisessä  

10:45 Tauko 
  

https://www.tallinkhotels.com/tallink-spa-conference-hotel/aquaspa


 
 

11:00 Koordinaattoriverkostojen eriytetyt ohjelmat  

• Liikkuva varhaiskasvatus  

• Liikkuva koulu  

• Liikkuva opiskelu 

• Harrastamisen Suomen Malli  

12:00 Yhteinen ohjelma päättyy   

12:30 Siirtyminen Terminaaliin  

13:30 Tallink MyStar lähtee Helsinkiin, Lounas, Delight Buffet – ravintola 

15:30  Tallink MyStar saapuu Helsinkiin, mukavaa kotimatkaa! 

 

Ilmoittautuminen ja kustannukset  

• Tapaamiseen voi ilmoittautua maksutta 1 koordinaattori/kohderyhmä/kunta tai koulutuksen 

järjestäjä pois lukien Harrastamisen Suomen mallin koordinaattorit, joilta osallistumismaksu 

laskutetaan (hinta 53€ maaosuus, 189€ koko tapaaminen). Lisätietoja tarja.vartiainen@oph.fi. 

• Saman kohderyhmän toinen koordinaattori voi osallistua omakustanteisesti (hinta 53€ maaosuus, 189€ 

koko tapaaminen). Jos kunnastanne tai koulutuksen järjestäjältä osallistuu lisähenkilö, olethan 

yhteydessä: laura.pirhonen@jamk.fi. 

• Harrastamisen Suomen mallin avustusta lukuvuodelle 2022–2023 saaneet kunnat voivat kirjata 

osallistumismaksun Harrastamisen Suomen malli -hankkeen kokonaiskustannuksiin, mutta ei 

hyväksyttävänä kustannuksena eli se voi olla mukana muissa kustannuksissa, jotka aiheutuvat 

hankkeen välttämättöminä oheismenoina.  

o Avustuksen hakuohjeen mukaan: ”Kokonaiskustannukset voivat sisältää myös muita 

hankkeesta tai toiminnasta aiheutuneita kustannuksia kuin hyväksyttäviä kustannuksia (esim. 

hankkeesta tai toiminnasta aiheutuneet lisäkustannukset koulukuljetuksista). Kaikki 

kustannukset (myös muut kuin hyväksyttävät kustannukset) tulee raportointivaiheessa kirjata 

hanketta tai toimintaa varten perustettavalle kustannuspaikalle.”  

o Avustuksen käyttöön liittyvissä kysymyksissä sinua auttavat aluehallintovirastot. Yhteystiedot 

löytyvät täältä: https://okm.fi/-/erityisavustus-kunnille-harrastamisen-suomen-mallin-

toteuttamiseen. 

• Kustannamme verkostotapaamisen tilat, ohjelman, tarjoilut, laivamatkan ja majoituksen kahden 

hengen huoneessa. Tapaamisesta ei makseta päivärahoja tai matkakuluja Helsinkiin.  

• Sitova ilmoittautuminen ja vastaaminen ennakkotehtäviin 28.9 mennessä: 

https://www.lyyti.in/koordinaattoritapaaminen2022  

 

Lisätietoja verkostotapaamisesta sekä ilmoittautumisesta antaa:  

laura.pirhonen@jamk.fi tai kirsi.naukkarinen@oph.fi 

 
Lämpimästi tervetuloa tapaamiseen!  
Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -ohjelmat sekä  

Harrastamisen Suomen Mallin -yhteyspiste 
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