Kerhokummin
opas

Luonto-Liitto on:
• Vuonna 1943 perustettu lasten ja nuorten
luonnonharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestö
• Suomen luonnonsuojeluliiton nuorisojärjestö
• Poliittisesti sitoutumaton

Ympäristökasvatus Luonto-Liiton
luontokerhoissa:
• Mukavia luontokokemuksia, leikkiä ja
luonnon tutkimista
• Vastapainoa koulupäivän työlle
• Lapsilähtöistä toimintaa

• Pohjimmainen tavoite ympäristövastuullisuuden sekä luonnonrakkauden
ja kunnioituksen kehittyminen

Luontokerhohanke
pähkinänkuoressa:
• Luonto-Liiton ja Suomen luonnonsuojeluliiton yhteinen hanke
• Tavoitteena perustaa uusia luontokerhoja
• Kahden järjestön yhteistyö:
Luonto-Liitolta koulutuksia, materiaaleja,
tukea ja kerhon järjestämisen asiantuntemusta; paikalliselta yhdistykseltä
paikallinen tieto, toiminta ja kontaktit
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Uusi luontokerho toiminnassa!
Kerhon ilmoittaminen Luonto-Liittoon

Kerhoon ilmoittautumiset
Kerhon mainostus

Kerholle kokoontumispaikka
Ohjaajien rekrytoiminen ja kouluttaminen

Rahoituksen hakeminen

Rahoitus:

r Tarvitaan noin 1 000 € / vuosi ohjaajan
palkkioon, materiaalihankintoihin ja
retkikuluihin
r Mistä rahat:
> Oman yhdistyksen budjetista
> Vanhempainyhdistykseltä
> Kunnan avustuksista
> ELY-keskusten myöntämistä lasten ja
nuorten paikallisen harrastustoiminnan
avustuksista
> SLL:n paikallisyhdistys voi hakea
avustuksia sekä Suomen luonnonsuojeluliitolta että oman alueen SLL:n
piiriltä
r Avustuksien haku pääasiassa alkuvuodesta,
käytännöt vaihtelevat kuitenkin paljon esim.
kunnittain

Ohjaaja:

r Paikalliset kasvatus-, sosiaali- ja
ympäristöalan opiskelijat
> Porkkana: opintopisteitä ja/tai
työkokemusta sekä lisätienestiä kerhon
ohjaamisesta
r Muu innokas paikallinen toimija, esim.
lukiolainen, kotiäiti tai -isä, eläkeläinen,
järjestöaktiivi…

r Ammattikasvattaja
r Luonto-Liitto järjestää kerhon
ohjaamisesta kiinnostuneille
luontokerhonohjaajakoulutuksia

Kerhon kokoontumispaikka:

r Koulu, nuorisotalo tms.
r Tiedustele, milloin ja missä kerho
voisi kokoontua, kuka yhteyshenkilöksi,
kuinka avainasiat hoituvat jne.
r Kouluilta voi tiedustella, haluaisivatko
luontokerhon iltapäiväkerhoksi

Muuta kerhon perustamiseen
liittyvää:

r Ota yhteyttä vanhempainyhdistykseen:
kerhon ennakkomainostus ja mahdollinen yhteistyö
r Mainosta alkavaa kerhoa esim.
ilmoitustauluilla
r Tee sopimus ohjaajan kanssa
r Jos rahoitusta haettu, sovi miten
raportointi hoidetaan
r Avusta ohjaaja alkuun: kerro esim.
läheisistä hyvistä luontokohteista
r Ilmoita kerho Luonto-Liittoon
r Mainosta lapsille Luonto-Liiton
jäsenyyttä

LuontoLiiton
Jäsenyys :

Jäsenenä

r tuet Luonto-Liiton toimintaa
r saat joko lastenlehti Siepon tai
Nuorten Luonto -lehden
r saat koulutukset, leirit ja materiaalit
edulliseen jäsenhintaan
r www.luontoliitto.fi/tulemukaan/
jasenyys

Sini Heikkilä
kerhohankevastaava
puh. 044 5166 228
sini.heikkila@luontoliitto.fi
Luonto-Liitto ry
Annankatu 26 A, 5. krs
00100 Helsinki
toimisto@luontoliitto.fi
www.luontoliitto.fi

valokuvat henrik kettunen

Yhteystiedot:

