
KERHOTOIMINNAN  

ALOITUS 
 

 

Kerhotoimintaan liittyvät asiat, kuten sopimuksen teko koulun,  

kunnan ja kerhotoimintaa toteuttavan seuran välillä sekä liikuntatilojen käyttö ja 

määrärahat vaihtelevat paikallisesti.  

 

Ennen kerhotoiminnan aloittamista toiminta suunnitellaan yhdessä seuran, 

koulun ja kunnan liikuntatoimen kanssa. 

 golfseura on yhteydessä sekä sen koulun rehtoriin, jossa haluaisi käynnistää 

kerhotoiminnan että kunnan liikuntatoimeen. 

 koulun kanssa voi myös keskustella kerhon ohjaamisesta yhteistyössä opettajan 

kanssa.  

 esimerkki: koulun golfista innostunut opettaja ohjaa Draivia kouluun! –kerhoa 

kouluympäristössä. Golfseuran ohjaaja on mukana ohjaamassa ja tutustumassa 

kerholaisiin. Kerhon toiminta huipentuu golfkentälle ja harjoitusalueille, jossa 

golfseuran ohjaaja on vastuuohjaajana. Golfseura toivottaa kerholaiset 

tervetulleeksi seuratoimintaan ja antaa tietoa ryhmien toiminnasta sekä matalan 

kynnyksen kokeilukerroista. 

 

Ennen Draivia kouluun! -kerhon käynnistämistä golfseurassa päätetään ainakin 

seuraavat asiat: 

 kerhon vastuuhenkilöt ja tehtävänjako 

o tiedotus, organisointi ja kerhotoiminnan arviointi 

o kerhon ohjaaminen - ohjaajarinki 

 kirjattu kerhosuunnitelma  

o kertakohtaiset suunnitelmat ja suunnitelma pitkälle aikaväille 

 kerhon toteutusajanjakso (esim. kuusi kertaa vai koko lukukausi) 

 missä ja milloin kerho pidetään 

 kerhoryhmän koko ja osallistujien ikä 

o voivatko myös lasten vanhemmat osallistua kerhoon 

o miten kerhoon ilmoittaudutaan 

 kerhotoiminnan tavoitteet 

o liikunta- ja golftaitojen oppiminen (Green Card) 

o yksin ja ryhmässä toimiminen 

 tarvittavien välineiden hankkiminen 

o yhteiskäyttö koulun kanssa 

 vakuutukset 

 turvallisuus 

o fyysinen- ja henkinen turvallisuus 

o ensiapuvälineet 



Tällainen on hyvä kerho-ohjaaja 

 luotettava 

o helposti lähestyttävä 

o ajoissa paikalla 

o järjestää itselleen sijaisen, jos ei itse pääse paikalle. Tämä on ehdottoman 

tärkeä asia, koska kerhoon osallistuvat lapset jäävät pääsääntöisesti kerhoon 

suoraan koulusta. Tällöin heillä ole omaa vanhempaa mukana 

varmistamassa, että tuleeko ohjaaja paikalle.  

 kannustava ja iloinen 

 aidosti kiinnostunut lasten kanssa toimimisesta 

 osaa kuunnella ja keskustella lasten kanssa 

o antaa lapsille mahdollisuuden vaikuttaa toiminnan sisältöön 

 huomioi kaikkia lapsia tasapuolisesti 

 kokemusta yksilön- ja ryhmänhallinnasta sekä kerhon teemasta (lasten liikunta ja 

golf) 

 osaa toteuttaa monipuolista toimintaa 

 tarjoaa onnistumisen kokemuksia kaikille 

o kaikki lapset ovat hyviä jossain, jotkut tarvitsevat tukea ryhmässä 

toimimisessa, toiset liikuntataidoissa jne. 


