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NaisNais- ja tyttösalibandyprojekti

Iltapäiväkerhon
starttiopas

Käytännön vinkkejä salibandyseuroille koululaisten
iltapäiväkerhotoiminnan käynnistämiseen

Tyttösäbä
Tyttösäbä on Tima
Timanttia!
imanttia!

Iltapäiväkerhon starttiopas

Iltapäiväkerhotoiminnan
käynnistäminen koulussa
Tämä opas kertoo miten perustaa salibandypainotteinen
iltapäiväkerho koululla. Iltapäiväkerhotoiminta perustuu
siihen, että seura tarjoaa koululaisille ohjauksen ja koulu tilat.
Useissa kouluissa on mahdollisesti jo muuta toimintaa
iltapäivisin, mutta koska lapset liikkuvat nykyään liian vähän, ei
liikuntaa voi koskaan tarjota liikaa. Tämä on hyvä huomioida
markkinoinnissa. Useasti myös liikuntatilat ovat vapaana
koulupäivän jälkeen, mutta koululla ei ole itsellään resursseja
tai halua järjestää ohjattua toimintaa.
Ensisijaiset tavoitteet:
• Tarjota lapsille/nuorille liikunnallista iltapäivätoimintaa turvallisessa ympäristössä koulupäivän
päätteeksi
• Kasvattaa seuran jäsenmäärää ja/tai aloittaa seurassa junioritoiminta
• Aloittaa seurassa iltapäiväkerhotoiminta, jos seuralla ei ole mahdollisuutta omiin tiloihin TAI
• Aloittaa iltapäiväkerhotoiminta jo olemassa olevan kerhotoiminnan ohella
Toissijaiset hyötytekijät:
• Nostaa pelaaja/harrastelisenssimäärää
• Kasvattaa seuran tunnettavuutta alueella
• Lisätä kouluyhteistyötä ja verkostoitua kunnan/kaupungin kanssa

Resurssien kartoitus
Seuralla tulee olla selkeä tavoite ja vastuuhenkilöt määritelty, jotta toiminta on vakaalla pohjalla. Lisäksi tulisi
miettiä kohderyhmä; onko kyseessä 1-3 luokkalaisten sekaryhmien aikaansaaminen vai kenties
tyttösalibandytoiminnan aloittaminen seurassa.
Tavoitteiden määrittelyn jälkeen tulee kartoittaa käytännön resurssit ennen kuin toimintaa voidaan lähteä
toteuttamaan. Seuralla olisi hyvä olla:
•
•
•

Työntekijä, jolla on mahdollisuus iltapäivätyöhön (esimerkiksi opiskelija tai koululainen, jos seuralla ei
ole päätoimista työntekijää)
Joukkue- ja/tai kerhotoimintaa samoissa ikäluokissa, johon koululaiset voivat halutessaan jatkaa tai
tämä toiminta suunnitteilla
Varusteet (tarvittava määrä mailoja, palloja sekä suojalaseja, jos näitä ei ole saatavilla koululta)

Jos joukkueita tai kerhoja ei ole entuudestaan, tulisi seuralla olla potentiaalia näiden toimintojen
aloittamiseen. Koululaisryhmistä on hyvä perustaa joko uusi kerhoryhmä tai joukkue kyseiseen ikäluokkaan,
mutta resurssit tähän tulisi kartoittaa ennen iltapäiväkerhotoiminnan aloittamista.
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Iltapäiväkerhon starttiopas
Toiminnan aloittaminen
Ole yhteydessä lähialueen kouluihin. Tämä on hyvä tehdä jo toukokuussa jos toiminta on tarkoitus aloittaa
syksyllä. Koulut suunnittelevat ja varaavat liikuntasalien iltapäiväkäytön kesän aikana, joten kiinnostuksesta
kerhon perustamiseen tulee tiedottaa hyvissä ajoin. Markkinointi saadaan siten käynnistettyä jo heti
koulujen alettua. Tämä on tärkeää varsinkin jos kohderyhmänä ovat 1. luokkalaiset. Jos toiminta on tarkoitus
käynnistää vuoden vaihteessa, on koulut hyvä kontaktoida syksyn aikana, jolloin myös mahdolliset
kouluesittelyt saadaan pidettyä. Kerhotoiminnan aloittaminen ei aina vaadi muuta kun ohjaajan ja tilat, joten
toiminta saadaan halutessa pystyyn myös nopeammalla aikavälillä innokkuudesta riippuen.
Henkilökohtainen käynti
• Vie kirje koulun rehtorille tai liikuntavastaavalle ja kerro avoimesti toiminnasta
• Antaa positiivisen kuvan ja kasvot toiminnalle
• Vierailua ennen voi varmistaa puhelimitse, että tavoiteltava henkilö on paikanpäällä
Posti tai sähköposti
• Jos kouluja on lähialueella paljon, on helpompi lähestyä kirjeitse
• Lähetyksen jälkeen on hyvä soittaa ja varmistaa, että kirje on tavoittanut vastaanottajan, varsinkin
jos vastausta ei kuulu
Markkinointikirje
Ennen yhteydenottoa, laadi seurasi logolla varustettu yhden sivun mittainen markkinointikirje, josta
ilmenevät seuraavat asiat:
• Lyhyt kuvaus seurasta
• Tarjous järjestää koululla Timanttikiertue/lajiesittely, jotta koululaiset pääsevät kokeilemaan lajia
• Toiminnan kohderyhmä
• Toiminnan aloituksen ajankohta
• Hinta-arvio per koululainen

Toiminnan kulut ja tuotot
Yleishyödylliset seurat, joihin urheiluseurat kuuluvat, eivät saa pyrkiä taloudellisesti kannattavaan
toimintaan. Täten toiminnasta tuleva tuotto tulee kohdistaa suoraan aiheutuviin kustannuksiin. Jos koulu
tarjoaa tilat, jää seuralle hoidettavaksi ohjaajan palkkaus sekä
varusteiden hankinta.
Jotta seura voi toiminnan myötä hyödyntää jäsenmäärän kasvun,
tulee jokaiselle kerholaiselle hankkia harrastelisenssi tai sählypassi.
Tätä varten voi kausimaksun hinnaksi määritellä ohjatuista
tunneista sekä varusteiden hankinnasta koituneiden kustannusten
lisäksi lisenssin summan: 6 € (sählypassi) tai 20 € (junioreiden
harrastelisenssi). Muutama kymppi koko kaudesta tuskin kaataa
innostuneen salibandykerholaisen mahdollisuutta osallistua hyvin
organisoituun toimintaan.
Onnea iltapäiväkerhotoiminnan aloittamiseen seurassasi!
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