Tarkennusta Liikkuva koulu -hankkeeseen liittyvistä työtehtävistäni
koskien oikaisuvaatimustani 14.12.2017
Tuhat–hankkeeseen (= tukea harrastamiseen) liittyvät työtehtävät
lv. 2015-2016:
-

-

liikunnallisen toiminnan kehittäminen (sporttikummius päiväkodin kanssa, liikuntakerhon
alkaminen)
liikunnallisten retkien suunnittelu ja toteutus (patikointi Huhmarilla, useat käyntikerrat
Polvijärven jäähallilla sekä Outokummun uimahallissa, keilailuretki yhteistyössä ip-kerhon
kanssa, koko koulun lasketteluretki)
yhteistyö paikallisten urheiluseurojen, Sotkuman Hakan, päiväkodin, Sotkuman lapset ry:n
kanssa
toiminnallisten urheilupäivien suunnittelu ja toteutus
Aktiivisuus Tuhat-hankkeessa palkittiin: Sotkuman koulun 2 lk sai palkinnon ”Lihasvoimin
kouluun -kampanjasta v. 2015
unelmien liikuntapäivän suunnittelu ja toteutus yhteistyössä Joen liitokiekon, Ylämyllyn
Yllätyksen, Polvijärven urheilijoiden ja Viinijärven Urheilijoiden kanssa
Liikkuva koulu -hankkeen hakuprosessi lv. 2016-2017: toimintasuunnitelman työstäminen,
kustannusten laskeminen, yhteistyökumppaneiden hankinta, lisäliitteiden hankinta,
osallistuminen suunnittelupalaveriin / koulutukseen.

EN SAANUT ERILLISKORVAUSTA

Liikkuva koulu -hanke 2016-2017 (1. vuosi)
Sotkuman Liikkuva koulu -hankkeesta vastaaminen sekä kuntakoordinaattorin lisätehtävät
keväällä 2017:
- suunniteltujen Liikkuva koulu -toimintojen täytäntöönpano
- väline- ja materiaalitilaukset
- kustannusten laskenta / seuranta toimintavuoden aikana
- yhteistyöstä huolehtiminen eri tahojen kanssa
- retkien suunnittelu / organisointi / toteutus (Kolin vaellusretki, välkkärien palkintoretki)
- välkkäritoiminnasta vastaaminen
- liikuntakerhotoiminnasta vastaaminen
- liikunnallisen lauantai-toimintapäivän suunnittelu yhteistyössä Sotkuman kylätoimikunnan
ja Pokalin kanssa
- naapurikuntien toiminnallisiin ratkaisuihin sekä lattiamaalauksiin tutustuminen
- Liikkuva koulu -koulutukseen 31.1. sekä seminaariin 3.-4.4. osallistuminen
- toimintasuunnitelman työstäminen lv. 2017-2018
- koko kunnan yhteisen hankehakemuksen koordinointi: suunnittelupalaverin järjestäminen
14.2.2017, tietojen koonta kouluilta, kunnan yhteisen hankehakemuksen sekä siihen
tarvittavien lisäliitteiden työstäminen yhteistyössä koulutoimiston Leena Hallikaisen kanssa,
palaverit koulutoimistossa 28.2. sekä 2.3.2017.
KORVAUS 1,0 TVA (47,55 e) Syksy
KORVAUS 1,5 TVA (71,32) Kevät (kuntakoordinaattorin lisätehtävät)

Liikkuva koulu hanke 2017-2018 (2. vuosi)
1. Sotkuman koulun osalta:
- lukuvuoden hankkeen toimintasuunnitelman toteutuksesta, kustannuksista ja raportoinnista
vastaaminen
- väline- ja materiaalitilauksista huolehtiminen
- välkkäritoiminnasta vastaaminen
- koulun peda.net-sivujen päivittäminen hankkeen osalta
- koko koulun erä- ja vaellusretki Outokumpuun: etukäteissuunnittelu ja toteutuksesta
vastaaminen 31.8
- alustus / esittely hankkeesta vanhempainillassa 19.9.
- toiminnallisten lattiamaalauksien suunnittelu ja materiaalinen valinta (useat palaverit työajan
ulkopuolella (Heikkinen OY)
- toiminnallisten lattiamaalauksien toteutus syyslomalla 16.10.–18.10. (Olin töissä
syyslomalla 16.-17.10.)
- opettajien YT-kokouksissa ajankohtaiset tiedot hankkeeseen liittyen
- keväälle suunniteltujen retkien toteutus mm. mobiilisuunnistustapahtuma Huhmarissa,
välkkärien palkintoretki
- toiminnan laajentaminen myös päiväkodin puolelle (sporttikummius, välkkäritoiminta
kevätpuolella)
- lv. 2018-2019 hakuprosessista huolehtiminen sekä toimintasuunnitelman työstäminen.
Hakuprosessi uudistuu sähköiseen järjestelmään, johon hankkeen vastuuhenkilö kirjautuu
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella vastaten järjestelmässä niin
toimintasuunnitelmasta kuin raportoinneista.
- liikunnalliset turnaukset esikoulun kanssa.
2. Syyslukukauden 2017aikana koulutuksiin / tapaamisiin osallistuminen:
- 13.9. Liikkuva koulu / toiminnallinen oppiminen Liperi klo 14.30 – 16.30 (työajan
ulkopuolella)
- 26.9. Liikkuva koulu -seminaari Kuopio klo 10.00 – 15.30 (osittain työajan ulkopuolella)
- 1.11. – 2.11. Liikkuva koulu -opintomatka Heinola – Hämeenlinna (osittain työajan
ulkopuolella)
- 16.11. kuntakohtaisen palaverin järjestäminen
- 20.11. kuntakoordinaattoreiden tapaaminen (Joensuu)
- 22.11. suunnittelupalaveri varhaiskasvatusvastaava Mika Puustisen kanssa(työajan
ulkopuolella)
- 23.11. Outokummun seutu lehden vierailuun liittyen etukäteismateriaalin valmistelu /
työstäminen hankkeen nykytilasta (työajan ulkopuolella)
- 13.12. Liikkuva koulu -hankkeen palkitsemistilaisuus (työajan ulkopuolella).
Sotkuman koulussa hankevastaavalla on välkkäritoiminnan lisäksi koko Liikkuva koulu
hankkeen toteutumisesta vastaaminen. Oppilasmäärää huomioitaessa lisänä esikoulu ja
päiväkodin osallisuus.
Lisärahoitusta haetaan vielä 3 vuodelle. Hakuprosessi uudistuu. Täten keväällä
kouluttautuminen hankkeen uuteen sähköiseen järjestelmään.
Mikäli Sotkuman koulun TVA olisi hankkeen hoidosta 0,5 – se olisi sama, minkä saa
musiikkiesitysten hoidosta alakoululla, mikäli ei muuten korvata. Koen, että rahoitettavan
opetushallituksen kärkihankkeen vetäminen koulussa on suuritöisempi sisältäen

toimintasuunnitelman teon, kustannusten laskenta / seuranta, raportointi, yhteistyöstä
huolehtiminen, väline- ja materiaalitilaukset, koulutukset, palaverit.
ANON TVA-LOMAKKEEN KOHDASTA 6C PROJEKTIEN VETOVASTUU,
PITKÄKESTOINEN HANKE 1,0 TVA:TA (perustelut edellä kohdat 1-2)

3. Koko kunnan osalta lv. 2017-2018 toteutuneet:
- 16.11. kuntakohtaisen palaverin suunnittelu ja järjestäminen. Sivistysjohtaja Mirka Nisulan
toiveesta 1-2 tapaamista lukukaudessa riittää.
- koulutuksista saadun tiedon / materiaalin jakaminen
- 20.11. Joensuussa Polvijärven kunnan Liikkuva koulu -hankkeen toteutuksen esittely
Pokalille sekä muille kuntakoordinaattoreille
- 13.12. olleeseen palkintojen jakotilaisuuteen liittyvä kuntakohtainen organisointi (mm.
tarvittavien lisätietojen toimittaminen Aviin, ajankohdasta sopiminen / informointi
osallistujille )
- tilaisuuksiin (19.9., 16.11., 20.11., 13.12.) liittyvien materiaalien koonta ja esityksen
työstäminen sekä tarvittavien lisätietojen hankinta ja toimittaminen Aviin työajan
ulkopuolella.

4. Kuntakoordinaattorina kevään 2018 aikana tavoitteena:
- yhteistyössä varhaiskasvatusvastaava Mika Puustisen kanssa Polvijärven lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelmaan liikuntaosion työstäminen
- Liikkuva koulu -hankkeen mahdollinen laajentaminen koskien varhaiskasvatusta. Alustavat
keskustelut käyty varhaiskasvatusvastaava Mika Puustisen sekä Sotkuman päiväkodin
vastaava lastentarhanopettaja / esikoulunopettaja Sirpa-Maarit Romun kanssa
- osallistuminen laajempaan kuntakoordinaattoreiden verkoston työhön
- kuntakohtaisien palaverien järjestäminen
- hakumenettely uudistuu. Kouluttautuminen uuteen sähköiseen hakumenettelyyn.
- mahdollisuuksien mukaan osallistuminen Liikkuva koulu -hankkeen koulutuksiin kevään
aikana. Mm. Liikkuva koulu -seminaari Jyväskylässä. Niistä saadun tiedon / materiaalin
välittäminen hankevastaaville.
- täydennyskoulutus opettajille (työergonomia, oppituntien tauottaminen, toiminnallinen
oppiminen)

ANON KOHDASTA 6B SUUNNITTELU- JA KEHITTÄMISTYÖRYHMIEN VETOVASTUU
JA JÄSENYYS SISÄLTÄEN PEDAGOGISEN KEHITTÄMISTYÖN JA KOORDINOINNIN 1,5
TVA:TA (perustelut 3-4)

YHTEENSÄ 2,5 TVA:TA

Ylämylly

16.1..2018

Anne Hassinen

