Lasten alueleirit / toimintaohje

Keräyshanke Lasten liikkumisen unelmat 2017
– aikuiset kuuntelijoina ja toteuttajina
Hankkeen suojelijana tasavallan presidentti Sauli Niinistö
Vuosi 2017 on liikkumisen unelmavuosi, jonka aikana on tarkoitus laittaa unelmat liikkeelle!
Nyt on aika myös lasten kertoa unelmiaan – ja aikuisten kuunnella ja auttaa niitä toteutumaan.
Tavoitteena on tarjota lapsille mahdollisuus unelmoida, esittää ideoita ja nostaa esille aikuisten
rooli kysyjänä ja kuuntelijana sekä auttaa löytämään ratkaisuja lasten liikkumisen unelmille.

Liikkeen lisääminen alkaa omasta mietinnästä ja unelmista sekä niiden tunnistamisesta
Oleellista on saada lapset itse miettimään ja asettamaan tavoitteitaan oman liikkumisensa suhteen
sekä tunnistaa nämä lasten unelmat, jotta niihin voidaan etsiä myös ratkaisuja ja purkaa esteitä
yhdessä eri toimijoiden kanssa. Tämä lähestymistapa on erityisen tärkeä lasten kanssa toimiessa,
sillä lasten ajatukset voivat aikuisilta jäädä huomaamatta arjen tiimellyksessä.

Toimintamalliehdotus leireille (liikunnan ja urheilun aluejärjestöt):
Lähtökohta: Mieti, mikä toteutus auttaa sinua saamaan konkreettisia ideoita ja ajatuksia
seuraavan vuoden leiritoteutukseen. Sovella alla olevia ohjeita omiin tarkoituksiisi sopiviksi.
1. Kerää sopivalla tavalla lasten unelmia ja ideoita:
 Kokoa lapset yhteen/ryhmiin. Kerro lyhyesti, että tämä kysely kuuluu Suomi 100 -ohjelmaan ja
että tämä kysely tehdään monissa muissakin paikoissa vuoden aikana. Kerro lisäksi, että tämän
kyselyn suojelijana toimii presidentti Sauli Niinistö.
 Kysymys: Mikä on oma unelmasi seuraavan vuoden leirillämme? Auta vielä kysymystä: Kertokaa
mielestänne sellaisia unelmia ja ideoita, joita haluaisitte toteutuvan ensi vuoden leirillä – tai: Mikä
saa sinut innostumaan ensi vuoden leiriä ajatellen?
2. Kerää tuotokset yhteen:
 Valitse itsellesi hyvä tapa: fläppi, paperi, piirros…
 Voit myös äänestyttää parhaasta ideasta/unelmasta, jos se on tarkoituksenmukaista. Pyri
antamaan lapsille palautetta, miten tuotosta voitaisiin ottaa huomioon jatkoa ajatellen.
3. Tee tuotoksista lyhyt yhteenveto ja lähetä palaute:
 Montako lasta mukana
 Kokoa lyhyt palaute ja lähetä se: jukka.pekkala@olympiakomitea.fi

Valtakunnallinen kampanja
Vuoden 2017 aikana lasten unelmia kerätään ja näitä kohtaamisia toteutetaan sadoissa kouluissa,
päiväkodeissa, urheiluseuroissa ja alueellisilla liikuntaleireillä eri puolilla Suomea. Mukana ovat
Liikkuva koulu, Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma, liikunnan aluejärjestöt, urheiluseurat sekä Suomen
Olympiakomitea.
Lisätietoja:
Jukka Pekkala, Suomen Olympiakomitea,
jukka.pekkala@olympiakomitea.fi
www.unelmatliikkeelle.fi

Valtakunnallisen hankkeen
suojelijana on tasavallan
presidentti Sauli Niinistö.

