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kerhokummi kertoo
”Yhdistyksen kannalta luontokerhot ovat 
arvokkainta työtä mitä on: niiden kautta 
saadaan aito yhteys ihmisiin, uusia tuttuja 
ja ystäviä ja positiivinen mielikuva myös 
muusta toiminnastamme.”

Miksi luontokerhoja?  
Mikä kerhokummi?

Tämä opas on tehty sinulle, joka haluat järjestää  
yhdistyksessäsi lasten tai lapsiperheiden luontokerhoa.

Luontokerhoissa lapset saavat mukavia luonto-

kokemuksia. Se on tärkeää luontosuhteen muo-

dostumisen ja ympäristövastuulliseksi aikuiseksi 

kasvamisen polulla. Luontokerhoissa toteutetaan 

ympäristökasvatustoimintaa, ja lisäksi luonnossa liikku-

minen tukee lasten terveyttä ja hyvinvointia. Ympäristö-

kasvatus on tulevaisuuteen tähtäävää luonnonsuojelutyötä  

– siinä kasvatetaan tulevia luonnonsuojelijoita!

Luontokerhotoiminta voi hou-

kutella yhdistykseen uusia jäseniä 

esimerkiksi lapsiperheistä. Se 

tarjoaa toimintamahdollisuuksia 

muillekin kuin perinteisestä luon-

nonsuojelusta kiinnostuneille, ja 

myös positiivisen tavan näkyä 

omalla paikkakunnalla.

Kerhotoimintaan liittyy paljon muutakin kuin ker-

hojen kokoontumiset ja kerhotoiminnan ohjaaminen. 

Ennen kuin kerho voi alkaa, on toimintaa täytynyt suun-

nitella ja valmistella – kuinka paljon, se riippuu siitä 

millaista kerhoa järjestetään. Vaihtoehtoja on monia. 

Hienoa olisi, jos yhdistyksestänne löytyy pieni porukka 

kerhoa järjestämään. Iloisesti yhdessä tehden luontoker-

hon järjestäminen on palkitsevaa työtä.

Kerhokummiksi kutsumme paikallisyhdistyksen ker-

hovastaavaa. Usein hän on joku yhdistyksen hallituksesta.  

Hän hoitaa kerhon käynnistämiseen ja pyörittämiseen 

liittyviä tehtäviä. Vaikka järjestelyissä olisikin mukana 

useampia, on hyvä olla yksi vastuuhenkilö, jotta homma 

pysyy hanskassa.
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Luontokerhon ohjelmaan voi kuu-

lua reipasta ulkoilua ja vauhdikkaita 

leikkejä sekä luonnon tutkimista 

ohjaajan opas tuksella. Lähimetsä  

eri vuodenaikoina, lintujen pesäpuuhat, 

muurahaisten polut ja oravan tai tikkojen 

metsään jättämät merkit tulevat tutuiksi 

kerhovuoden aikana. Luontokerholaiset eivät 

pelkää sadetta, mutta huonolla kelillä luon-

tokerhon ohjelmaan sopivat myös vaikkapa  

kierrätysaskartelu ja lasten luontolehti 

Siepon tehtävien ja arvoitusten ratkominen 

sekä satujen maailmaan uppoutuminen sisä-

tiloissa.

Mukavat elämykset lähiluonnossa, yh-

dessä toisten lasten kanssa, luovat pohjaa 

myöhemmälle ympäristövastuulliselle toi-

minnalle ja valinnoille. Luonnossa oleminen 

myös tukee lasten terveyttä ja hyvinvointia 

vahvistamalla muun muassa elimistön im-

muunipuolustusjärjestelmää ja ehkäisemällä 

allergioiden kehittymistä. Retki lähimet-

sään yhtä aikaa virkistää ja rauhoittaa miel-

tä, ja luontokerho tarjoaa vastapainoa kou-

lupäivän pulpetissa istumiselle. Lähimetsä, 

sen piilot, kiipeilypuut ja  kivet tarjoavat 

leikkipaikan, jossa kaikki ei ole aikuisten 

valmiiksi miettimää. Lapsen vapaalle toi-

minnalle, leikille ja mielikuvitukselle on 

metsässä tilaa enemmän kuin rakennetussa 

ympäristössä.

Luontokerhotoiminta on selkeästi lasten 

vapaa- aikaa. Siksi kerhossa kannattaa vält-

tää koulumaista tiedon pänttäämistä ja ko-

rostaa sen sijaan elämyksellisyyttä, ruokkia 

mielikuvitusta ja luovuutta. Tieto kannattaa 

tarjoilla lasten ehdoilla ja omakohtaisen 

tutkimisen kautta. Luonto- Liiton kerhonoh-

jaajakurssilta ohjaaja saa kerhon ohjelman 

suunnitteluun hyvät eväät.  

Jokainen lapsi  
tarvitsee luontosuhteen

kerhokummi kertoo 
”Minusta on mukava toimia 
kerhokummina, koska aika-
ni ja voimavarani eivät tällä 
hetkellä riitä oman kerhon 
pyörittämiseen.”

Kerhokummin ei tarvitse välttämättä itse 

olla suuntautunut lapsiryhmän ohjaamiseen. 

Riittää, että on motivoitunut ympäristökasva-

tuksen edistämiseen, ymmärtää sen tärkeyden 

ja merkityksen. Kerhokummin tehtävät ovat 

etupäässä erilaisia paperitöitä, yhteydenpitoa 

yhteistyötahojen kanssa jne. Kokemus on osoit-

tanut, että paras tapa organisoida kerhotoi-

minta on siten, että kerhonohjaajana ja kerho-

kummina toimivat eri henkilöt. Tällöin ohjaaja 

voi keskittyä päätehtäväänsä: kerhokertojen 

ohjelman suunnitteluun ja kerhotapaamisten 

ohjaamiseen.

Kerhokummi on “puuttuva rengas” paikal-

listasolla toimivan luontokerhon sekä Luonto-

Liiton keskustoimiston, eli käytännön kerho-

työn sekä tukipalvelujen välillä.    
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Luonto -Liitto ja Suomen luonnonsuojeluliitto  

(SLL) toteuttivat Kerhokummi -hankkeen 

2010 – 2015. Hankkeessa kokeiltiin erilaisia 

tapoja järjestää lapsille luontokerhotoimintaa 

järjestöjen yhteistyöllä. Hankkeen kokemukset 

– erilaiset toimintatavat, parhaat käytännöt ja 

ratkaisuehdotukset haasteisiin – on koottu tä-

hän oppaaseen. Opas on tarkoitettu erityisesti 

Luonto- Liiton sekä Suomen luonnonsuojelulii-

ton piirien ja paikallisyhdistysten toimijoille. 

Luontokerhoyhteistyöhön toivotamme tervetul-

leeksi mukaan muutkin paikallisyhdistykset.

Tavoitteena on, että tämän oppaan avulla  

paikallisyhdistys voi mahdollisimman helposti  

aloittaa kerhotoiminnan Kerhokummi-hank-

keen päättymisen jälkeen. Opas toivottavasti 

myös helpottaa yhdistyksen kerhovastaavan eli 

kerhokummin tehtävän siirtämistä yhdistyk-

sessä seuraavalle.

Paikallisessa järjestötoiminnassa, jossa re-

surssit ovat monesti pienehköt, eikä aktiivisia 

toimijoita ole kasapäin, on järkevää tehdä  

yhdessä. Hankkeen työntekijä työskenteli 

Luonto- Liitossa, mutta hanke kohdistui yhtä 

lailla myös Suomen luonnonsuojeluliiton pai-

kallistoimintaan. Järjestöistä oli hankkeessa 

mukana yhteensä 21 alue - ja paikallisyhdistystä,  

osa tiiviimmin toiminnan kehittämiseen 

osallistuen, osa lähinnä neuvontaa hankkeelta 

saaden. Suuri kiitos kaikille hankkeeseen osal-

listuneille yhdistyksille ja paikallistoimijoille! 

Erityiskiitos SLL:n Uudenmaan piirille aktiivi-

sesta osallistumisesta hankkeeseen sekä tämän 

oppaan taittoon myönnetystä avustuksesta.

Kerhokummi- hankkeessa olemme saaneet  

aikaan uutta tai uudelleenviriteltyä luontokerho- 

toimintaa useilla paikkakunnilla ympäri Suo-

men. Olemme saaneet arvokasta kokemusta  

luontokerhojen järjestämisestä, ja kertynyt 

tieto toivottavasti hyödyttää tämän oppaan 

kautta tulevaisuuttakin. Päämäärät ovat jär-

jestöillämme samat: tarjota yhä useammalle 

lapselle mahdollisuus saada mukavia luontoko-

kemuksia, kasvattaa lapsista ympäristövastuul-

lisia, sekä toimia luonnon hyväksi. Hankkeessa 

pyrittiin madaltamaan Luonto -Liiton ja SLL:n 

piirien ja paikallisyhdistysten välistä etäisyyttä 

sekä häivyttämään perinteistä ympäristökasva- 

tuksen ”työnjakoa” järjestöjen välillä. Tavoitteena  

oli myös luoda pysyviä rakenteita ympäristö-

kasvatustyöhön SLL:n paikallisyhdistyksissä.    

Kerhokummi-hanke

”Kerhokummi -hankkeessa  
olemme saaneet aikaan 

uutta tai uudelleenviriteltyä 
luontokerhotoimintaa useilla 

paikkakunnilla ympäri  
Suomen.
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Vaihtoehtoja kerhon toimintatavoissa on 

monia. Se, millainen kerho kannattaa perustaa, 

riippuu monesta asiasta, kuten:   

• millaiselle toiminnalle paikkakunnalla on 

kysyntää 

• millaiseen toimintaan yhdistykseltänne löy-

tyy resursseja 

• millaista toimintaa yhdistyksenne haluaa 

järjestää  

• mitä yhteistyökumppaneita kerhotoiminassa 

on mukana

Toiminnan suunnittelussa kannattaakin 

lähteä liikkeelle yllä mainituista kysymyksistä. 

On tietenkin turha järjestää toimintaa, johon 

ei löydy kiinnostuneita osallistujia. Myös re-

surssit toiminnan järjestämiseen (toiminnan 

rahoitus, tekijät jne.) kannattaa arvioida realis-

tisesti. Yhdistystoiminnassa on tärkeää myös 

se, että tehdään asioita, jotka toimijat kokevat 

omaksi ja tärkeäksi.

Millainen  
luontokerho?

1Lyhytaikainen teemakerho  
lapsille tai perheille, esimerkiksi 

kevätseurantakerho muutaman kuu-
kauden ajan keväällä.

2 Perheiden retkeilykerho, jossa  
 retkeillään ohjaajan johdolla 

lähiluontokohteissa esimerkiksi noin 
kerran kuussa.

3 Perhekerho, jossa perheet  
 suunnittelevat itselleen toimin-

taa. Kokoonnutaan niin usein kuin 
tuntuu sopivalta. Yhdellä perheellä 
voi olla aina vuorollaan vetovastuu 
ohjelmasta.

4 Vapaamuotoinen lastenkerho  
 vaikkapa oman kylän tai pihapii-

rin lapsille.

5 Kerran viikossa koulujen luku- 
 vuoden aikana kokoontuva las-

tenkerho yhteistyössä koulun kanssa.

Luontokerhon  
toimintamuotoja:

Luontokerhon järjestämisessä voivat yh-

teistyötahoina olla muun muassa koulut, luon-

tokoulut tai toiset paikkakunnalla toimivat 

yhdistykset (esimerkiksi Mannerheimin Las-

tensuojeluliiton, Marttojen, Suomen Ladun tai 

BirdLifen paikallisyhdistykset). Mahdollisten 

yhteistyötahojen odotukset ja resurssit vai-

kuttavat myös siihen, miten kerhon toiminta 

organisoidaan.     
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”
K erho voi siis olla toimintatavoiltaan hyvin 

vapaamuotoinen, tiukasti organisoitu tai jota-

kin siltä väliltä. Vapaamuotoisimmillaan luon-

tokerho voi toimia vaikkapa niin, että yhdis-

tyksen lapsiperheet päättävät lähteä porukalla 

luontoretkeilemään esimerkiksi noin kerran 

kuukaudessa. Tai perheenäiti pitää omille 

ja naapuruston lapsille luontokerhoa, jonka 

kokoontumisissa voi satunnaisesti olla pidem-

pikin tauko, toisinaan taas voidaan kokoontua 

vaikka kerran viikossa.

Kerhoissa, joissa toiminta perustuu täysin 

vapaaehtoisuuteen, voi toimintatavatkin päät-

tää hyvin vapaasti. Toiminnan kokeilemisen 

kynnys on matala, eikä ole vakavaa, jos kerho 

jäisi melko lyhytaikaiseksi. Toimintaideoita 

tällaistenkin kerhojen luontoretkille ja muihin 

kokoontumisiin löytyy Luonto -Liiton ympäris-

tökasvatusmateriaaleista.

Silloin kun kerho kokoontuu esimerkiksi 

koululla, edellytetään toiminnalta huolellista 

suunnittelua ja pitkäjänteistä otetta, yleensä 

myös säännöllisiä viikoittaisia kokoontumisia. 

Tällaiselle kerholle tarvitaan usein ulkopuolista  

rahoitusta, jotta kerho nohjaajalle voidaan 

maksaa palkkaa. Harva nimittäin pystyy sitou-

tumaan täysin vapaaehtoisena viikoittaiseen 

ohjaajan työhön, ja harvalla paikallisyhdistyk-

sellä on omasta takaa varoja ohjaajan palkkaa-

miseen.

Kun toimintaan haetaan rahoitusta ulko-

puoliselta rahoittajalta, lisääntyvät usein myös 

rahoittajan suunnalta tulevat ehdot ja velvoit-

teet. Esimerkiksi kerholta, joka saa valtion 

lasten ja nuorten paikallisen harrastustoimin-

nan avustusta, edellytetään juuri viikoittaista 

kokoontumista koulujen lukuvuoden aikana. On 

syytä lukea rahoittajan ehdot tarkkaan ennen 

hakemista ja miettiä sopiiko avustus omaan 

toimintaanne tästä näkökulmasta. Ehdot voivat 

liittyä muun muassa siihen, mille kohderyh-

mälle toiminnan pitää olla suunnattu, millai-

siin kuluihin avustusta saa käyttää ja miten 

toiminnasta pitää raportoida.

Huolella harkittava asia kerhotoimintaa suun- 

nittelevalle yhdistykselle on myös se, voiko 

yhdistys toimia työnantajana kerhonohjaajalle. 

Kun palkataan kerhonohjaaja työsuhteeseen, 

tuo se jonkinmoisen määrän lisävelvoitteita 

yhdistyksen hoidettavaksi – yleensä kerhokum-

mille ja esimerkiksi taloudenhoitajalle.    

Pohdittavaa ja 
puntaroitavaa

Kerhoissa, joissa toiminta  
perustuu täysin vapaaehtoi-
suuteen, voi toimintatavatkin 

päättää hyvin vapaasti.
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Luontokerhojen ohjelmasisällöissä löytyy vaihte-

lua: on lintukerhoja, käden taitoihin painottuvia 

kerhoja, retkeilykerhoja jne. Tai ihan vain luon-

tokerhoja, joissa tehdään monenlaista. Kannat-

taa huomioida paikkakunnan tarjoamat mahdollisuudet 

ja erityispiirteet, esimerkiksi paikkakunnan luonto tai 

erityisen hyvät paikat kerhon järjestämiseen. Entä onko 

paikkakunnalla ollut juuri jokin luontoon liittyvä hanke, 

jota voisi hyödyntää ja saada teemalle jatkoa luontoker-

hon kautta? Kerho nohjaajallekin kannattaa antaa vapaut-

ta suunnitella ohjelmaa omia vahvuuksiaan hyödyntäen.

Kerho lapsille vai perheille, siinäkin hyvä kysymys. 

Maaseudulla, missä lapsia on vähemmän, eikä aikuisille 

ole tarjolla kovin paljoa järjestettyä harrastustoimintaa, 

voi perhekerho olla lastenkerhoa parempi vaihtoehto.  

Hyödyllistä voi olla myös selvittää seudun lapsiperheiden 

kiinnostusta erilaisia kerhoja kohtaan ennen tarkkojen 

suunnitelmien tekemistä.  

Millaista ohjelmaa  
ja kenelle?
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Luontokerhon rahoituksen tarve riippuu 

ennen kaikkea siitä, toimiiko kerho vapaaeh-

toisvoimin vai maksetaanko kerho nohjaajalle 

palkkaa. Vapaaehtoisvetoinen kerho voi pärjätä 

hyvinkin pienellä budjetilla, kun taas viikoit-

tain kokoontuvan kerhon ohjaajan palkkoihin 

ja sivukuluihin kuluu helposti yli tuhat euroa 

vuodessa.

Ota selvää erilaisista avustusmahdollisuuk-

sista paikkakunnallasi sekä kunkin avustuksen 

myöntämisen käytännöistä. Avustusten hake-

misessa kannattaa olla liikkeellä hyvissä ajoin 

ennen kerhotoiminnan alkua, sillä esimerkiksi 

Kerhotoiminnan  
talous

  Koulujen lukukausien aikana sään-

nöllisesti kokoontuvan kerhon ohjaajan 

palkkaukseen ja muihin kuluihin voi hakea 

lasten ja nuorten paikallisen harrastustoi-

minnan avustusta Aluehallintovirastolta.   

  OK- opintokeskuksen vertaisopinto-

ryhmien tuki voi sopia perheluontokerhon 

avustuskanavaksi. 

  Katso lisää: www.ok -opintokeskus.fi/

vertaisopintoryhmat   

  Perhekerholle Luonto -Liiton tai SLL:n 

yhdistys voi hakea SLL:n perhetoiminta-

avustusta.   

  Monet kunnat myöntävät alueellaan 

toimiville yhdistyksille avustuksia. Avus-

tukset voivat tulla esimerkiksi nuoriso- , 

kulttuuri-  tai liikuntatoimen kautta. Myös 

kunnan nuorisotiloja voi saada ilmaiseksi 

käyttöön.  

  Erilaisilta säätiöiltä ja rahastoilta voi 

saada apurahan luontokerhotoimintaan. 

  Koulujen vanhempainyhdistykset 
saattavat olla innokkaita rahoittamaan 

koululla toimivaa luontokerhoa. Kannattaa 

tiedustella myös olisiko koulu halukas os-

tamaan yhdistykseltä luontokerhon koulun 

omilla kerhotoiminnan määrärahoilla.

  Osallistumismaksuilla voi kattaa osan 

kerhon kuluista.

Mahdollisia  
rahoituskanavia:

Aluehallintovirastolta haetaan syksyllä alka-

valle kerholle avustusta jo edellisenä talvena. 

Tästä oppaasta löydät ohjeet lasten ja nuorten 

paikallisen harrastustoiminnan avustushake-

muksen tekoon.

Kerhotoiminta on toki mahdollista rahoittaa 

myös kokonaan yhdistyksen omilla varoilla, jos 

vain rahaa on. Lisäksi kannattaa huomata, että 

jotkut avustustahot, kuten Aluehallintovirasto, 

edellyttävät omarahoitusosuutta.

Osallistumismaksujen on hyvä olla koh-

tuullisia, jotta harrastus on mahdollinen myös 

vähävaraisten perheiden lapsille. Muutenkin 

tämä on hyvä periaate, kun kyse on voittoa 

tavoittelemattomasta järjestötoiminnasta. 

Toisaalta pieni osallistumismaksukin puoltaa 

paikkaansa, sillä maksu sitouttaa, eikä kerhoa 

jätetä niin herkästi kesken.



Tässä esimerkkibudjetti kerholle, joka kokoontuu ker-

ran viikossa koulujen lukukausien aikana. Yhden kerho-

kerran pituus on puolitoista tuntia ja kerho kokoontuu 

lukuvuoden aikana yhteensä 30 kertaa. Kerholla on kaksi 

työsuhteeseen palkattua ohjaajaa, joiden tuntipalkka on 

20 € (suositeltava minimituntipalkka, joka maksetaan 

pidetyistä kerhotunneista). Työnantajan sivukulut ovat 

laskelmassa 30 % palkoista.

Näiden lisäksi kerhon kuluja voivat olla esimerkiksi 

välipalakulut, retkien ja erityisten tapahtumien kulut 

sekä tilavuokra. Kannattaa lähteä liikkeelle oheisessa 

mallibudjetissa mainituista asioista ja tinkiä vähemmän 

tärkeistä kuluista, jos raha ei riitä kaikkeen.

Näin teet kerhon budjetin

Ohjaajien palkat + työnantajan sivukulut 20 € / h × 1,5h × 30 × 1,3 × 2
Ohjaajien matkakulut
Ohjaajien koulutuskulut
Materiaalit ja tarvikkeet
Tiedotus

2 340
200
100
200
60

2 000
400
500

Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan avustus
Osallistumismaksut 10 lasta × 40 € / lapsi
Oma rahoitus                                                                                   

Toiminnan kustannukset

Kustannukset yhteensä

Rahoitus yhteensä      

2 900 €

2 900 €

Rahoitussuunnitelma
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Lasten ja nuorten paikallisen harras-

tustoiminnan avustuksia haetaan ker-

ran vuodessa Aluehallintovirastoilta. 

Hakemukset pitää jättää talvella ja päätökset 

tulevat seuraavan kevään aikana.

Hakuohjeisiin ja  ehtoihin voi tulla vuosit-

tain joitakin muutoksia, lue siis ohjeet aina 

Lasten ja nuorten paikallisen  
harrastustoiminnan avustus

tarkkaan. Tässä kuitenkin yleisiä ohjeita ha-

kemuksen tekoon ja muihin toimiin, mikäli 

kerho saa rahoitusta Aluehallintoviraston 

kautta.

 Hakemuksen tekovaiheessa voivat jotkut hake-

muksessa kysytyt asiat olla arvioita (mahdolli-

simman tarkkoja), esimerkiksi:

• kerhotoiminnan alkamis - ja päättymispäivä

• kerhokertojen määrä

• osanottajien määrä (maksimimäärä) ja suku-

puolijakauma (tavoitejakauma)

• kustannusarvio, rahoitussuunnitelma ja avus-

tuksen käyttötarkoitus

Tärkeintä on, että hakemus on tehty johdon-

mukaisesti ja suunnitelmat huolellisesti.

Edellä esitetty mallibudjetti on tehty Aluehal-

lintoviraston hakulomakkeen kohtia mukaillen.

Palkkasummia ja työnantajan sivukuluja voi 

laskea esimerkiksi täällä: 

    www.palkka.fi/palkkalaskuri

Avustushakemus

Omarahoitusosuuden on hyvä olla vähintään 

noin 25 – 30 % kerhon rahoituksesta. Siihen 

voidaan laskea mukaan yhdistyksen vapaa-

ehtoistyöntekijän työn laskennallista arvoa, 

yhdistyksen oman tilan laskennallisia vuokra-

kuluja, ja myös osallistumismaksut.

Kirjoita kerhon toimintasuunnitelma ja  

muista liittää hakemukseen myös muut pyydetyt 

liitteet.      

Katso tarkemmat tiedot
  www.minedu.fi/OPM/Nuoriso/nuoriso-

tyon_avustukset/
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 Perusta yhdistyksen kirjanpitoon 
oma kustannuspaikka kerhon menoil-
le ja tuloille. Tarkista ohjeista, mihin 
kuluihin avustusta voi käyttää.

Lähetä määräpäivään mennessä 
Aluehallintovirastolle toiminnan aloit-
tamisilmoitus. Tässä vaiheessa tulee 
ilmoittaa myös, jos kerhon toiminta- 
suunnitelmaan on tullut selkeitä 
muutoksia hakemuksessa mainittuun 
verrattuna.

Pidä huoli, että saatte käytettyä 
koko avustuksen avustuspäätöksessä 
mainittuun päivään mennessä.

Muista raportointi Aluehallinto-
virastolle kerhovuoden päätteeksi 
määräpäivään mennessä.

Kun myönteinen avustuspäätös on tullut, on 

aika tarkistaa kerhon budjetti, jos saatu summa 

eroaa haetusta. Elleivät kerho nohjaaja ja kerho-

paikka ole tässä vaiheessa jo tiedossa, on aika 

alkaa etsiä. Löydät vinkkejä näihin toimiin 

kyseisistä luvuista.  

Avustuksen käyttö ja  
raportointi

Avustuksen käyttöön 
liittyen muista:
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1.
2.
3.

Kerhokummi voi joutua tilanteeseen, 

jossa kerhotoimintaan ei ole käytet-

tävissä niin paljon rahaa kuin olisi 

tarpeen. Näin voi käydä esimerkiksi 

jos avustustaho myöntää huomattavasti vähem-

män rahaa kuin sitä haettiin. Tällöin voidaan 

joutua tinkimään esimerkiksi ohjaajapalkkion 

suuruudesta.

Kun palkat ovat pienet, täytyy työn olla mu-

kavaa ja antoisaa ohjaajalle itselleenkin, jotta 

motivaatio tekemiseen säilyy hyvänä. Yleensä 

kerhot kokoontuvat korkeintaan kerran vii-

kossa, ja yhdellä ohjaajalla on vain yksi kerho 

ohjattavanaan, joten kerho nohjaajan työstä ei 

ole ainoaksi palkkatyöksi. Työ onkin monelle 

puoliksi harrastus ja kutsumustyötä.

Jos rahaa on hyvin niukasti käytettävissä 

(esimerkiksi vain muutamia satasia yhdistyk-

sen omasta budjetista), voi olla järkevintä jär-

jestää hieman harvemmin kokoontuvaa luon-

tokerhoa, jonka ohjaaja toimii vapaaehtoisena. 

Tällöin kerhon vetäminen on ohjaajallekin 

kokonaan harrastus  ja vapaaehtoistyötä.  

Riittävän rahoituksen  
haaste

Kierrätyskeskukset saattavat lah-
joittaa kerholle askartelutarvikkeita, ja 
jokamiehenoikeudella tai maanomis-
tajan luvalla saa kerätä monenlaisia 
luonnonmateriaaleja.

Luonto- Liiton keskustoimistolta ja 
monelta piiriltä luontokerhot voivat 
lainata erilaisia luonnonharrastusvä-
lineitä.

Esimerkiksi kunnan nuorisotoimel-
la saattaa olla lainattavia harrastus-
välineitä, joista voi olla iloa luontoker-
hossakin.

Pienen budjetin  
kerhossa kannattaa  
hyödyntää ilmaiset  

asiat, vinkkaa  
ohjaajalle!
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Y hdistyksen hallitus on vastuussa  

 työnantajavelvollisuuksien hoitami- 

 sesta. Pienelle paikallisyhdistykselle,  

 jossa kaikki ovat vapaaehtoistoi-

mijoita, voi työnantajana toimiminen olla iso 

haaste. Kannattaa perehtyä asiaan ja miettiä 

realistisesti hallituksen väen kesken, onko yh-

distyksellänne mahdollisuuksia toimia kerhon-

Yhdistys  
työnantajana

1Työnantajavelvollisuuksien ulkoistami-
nen asian hoitamiseen erikoistuneelle 
yritykselle, kuten Eezy tai Ukko. Tällai-

set yritykset hoitavat kaikki työnantajavelvol-
lisuudet, maksavat palkan kerho nohjaajalle ja 
laskuttavat hänen puolestaan yhdistystänne. 
Voitte sopia kerhonohjaajan kanssa, että 
yhdistys korvaa hänelle työnantajakulut sekä 
yrityksen palvelumaksun. Palvelumaksun 
suuruus on noin 5–7 % palkasta. 

Katso lisätietoja:
  www.eezy.fi
  www.ukko.fi

2 Jos yhdistyksenne käyttää kirjanpitä- 
 jän palveluja, saattaa olla kohtalaisen  
 edullista ulkoistaa palkkojen maksu 

kirjanpitäjän tehtäväksi. Keskustelkaa hänen 
kanssaan asiasta.

3 Tiedustele oman alueesi SLL:n pii- 
 ristä, voisiko piirin kautta saada apua  
 työnantajavelvollisuuksien hoitoon.

4 Joku omasta yhdistyksestänne hoitaa  
 palkanmaksun ja siihen liittyvät pa- 
 perityöt. Palkanmaksun ja muut työn-

antajavelvollisuudet voi hoitaa esimerkiksi 
ilmaisen palkka.fi  -palvelun avulla. 
  
  www.palkka.fi

5 Onko kerho nohjaajalla freelancer - 
 verokortti tai oma toiminimi? Näissä  
 tapauksissa työnantajavelvollisuudet 

ovat pienemmät (jälkimmäisessä niitä ei ole), 
ja jos kerhon ohjaaja haluaa, voidaan asia 
hoitaa näinkin.

6 Jos ohjaaja toimii vapaaehtoisena, ei  
 työnantajavelvollisuuksia ole. Tällöin  
 toki voidaan ja on suotavaakin mak-

saa ohjaajalle kulukorvauksia, ainakin matka-
kulut.

ohjaajan työnantajana. Ratkaisu tulee tehdä hy-

vissä ajoin ennen kerhon alkua, mahdollisesti  

jo niin, että rekrytoitavien kanssa voidaan kes-

kustella aiheesta. Siihen, kuinka palkanmaksu 

ohjaajalle hoidetaan, on useita vaihtoehtoja, 

jotka riippuvat hieman ohjaajastakin.

Tässä joitakin vaihtoehtoja, 
kuinka hoitaa palkanmaksu 
ja työnantajavelvollisuudet:
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Sopikaa kerho nohjaajan kanssa 

tehtävästä työstä kirjallisesti. 

Jos yhdistys ei varsinaisesti 

palkkaa kerhonohjaajaa työsuh-

teeseen (ohjaaja esimerkiksi 

laskuttaa toiminimensä tai 

laskutuspalvelufirman kautta), 

voi sopimus olla muodoltaan 

toimeksiantosopimus. Tällöin-

kin asioista kannattaa kuiten-

kin sopia kirjallisesti.

  Sopimus voi olla esimerkik-

si tällainen.

Työsopimus

Laki lasten kanssa työskentelevien 

rikostaustan selvittämisestä edellyttää 

tarkastamaan työsuhteeseen palkat-

tavan henkilön rikostaustan ennen työsopi-

muksen tekemistä.

Jos kerhon ohjaaja toimii vapaaehtoisena, 

yhdistyksellä on oikeus tarkistaa rikostaus-

Rikostaustaotteen tarkistaminen

SOPIMUS LUONTOKERHON OHJAAMISESTA

Maija Malliohjaaja (henkilötunnus) toimii ohjaajana Paikallis-
yhdistyksen luontokerhossa lukuvuonna 2015 – 2016 Esi-
merkkipaikan luontokerhossa (osoite).

Kerhon syyskausi alkaa syyskuussa ja päättyy joulukuussa 
2015. Kerhon kevätkausi alkaa tammikuussa ja päättyy tou-
kokuussa 2016. Kerho kokoontuu kerran viikossa, tiistaisin 
klo 17.00 – 18.30 välisenä aikana. Kerhokerran pituus on 90 
minuuttia. Koulujen loma -aikoina kerho ei kokoonnu.

Kerhoon voi osallistua korkeintaan 10 lasta kerhon ohjaajaa 
kohti.

Kerho nohjaaja on työsuhteessa Paikallisyhdistykseen.

Kerhon ohjaaja sitoutuu ohjaamaan kerhoa sovitun ajan ja 
suunnittelemaan kerhokerrat huolellisesti etukäteen. Sairaus- 
tapauksissa ohjaaja ilmoittaa asiasta välittömästi kerholaisille  
tai heidän vanhemmilleen sekä työnantajan yhteyshenkilölle.

Paikallisyhdistys maksaa pidetyistä tunneista kerho nohjaajalle palkkaa 20 euroa / h.

Mahdollisista pidemmistä retkistä maksetaan sopimuksen mukaan. Palkka mak-
setaan kerhonohjaajan huolellisesti täyttämää tuntiraporttia vastaan.

Paikkakunnalla  .  2015

Tätä sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin  
osapuolelle.

taote vapaaehtoisen suostumuksella (laki 

lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten 

rikostaustan selvittämisestä).

Katso lisätietoja: 
  www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/

rekisterit/rikosrekisteri/yksityisenhenkilon-

tiedonsaantioikeus/rikostaustaote.html

työnantajan edustaja kerhon ohjaaja
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kerhokummi kertoo 
”Omatekoinen Excel -taulukko on toiminut 
palkanmaksussa hyvin. Sen laatimiseen 
meni aluksi aikaa muutama tunti, mutta 
nyt palkanmaksuun ei kulu kuussa kuin 
korkeintaan tunti.”

Työnantajan on huolehdittava lakisäätei-

sistä työeläke -, sosiaali- , työttömyys -, ryh-

mähenki-  ja tapaturmavakuutusmaksuista. 

Työnantaja pidättää näiden maksujen työn-

tekijän osuudet palkasta. Lisäksi palkan-

maksun yhteydessä tehdään ennakonpidätys 

työntekijän verokortin mukaan. Työnteki-

jälle on toimitettava palkkalaskelma, jossa 

on eriteltynä muun muassa palkasta tehdyt 

pidätykset. Verottajalle on tehtävä makse-

tuista palkoista tarvittavat ilmoitukset.

Työnantajana toimimiseen liittyy siis pal-

jon paperityötä ja muistettavaa. Jos kenel-

läkään yhdistyksessänne ei ole kokemusta 

asiasta, eikä motivaatiota asian opetteluun, 

Vakuutukset
SLL:n sekä Luonto -Liiton piirien ja paikallisyhdistysten kerhotoimin-

nassa on voimassa SLL:n ryhmätapaturmavakuutus kerhon osallistujille. 

Tätä varten kerho nohjaajan on pidettävä joka kerhokerralla osallistu-

jalistaa. Kerho nohjaajalle SLL:lla on myös tapahtuman järjestäjän vas-

tuuvakuutus. Tarkista vakuutusten tiedot ja yksityiskohdat SLL:n tai 

Luonto- Liiton keskustoimistolta.

voi tehtävä tuntua työläältä ja byrokratian 

määrä suurelta. Tällöin voi olla järkeväm-

pää hoitaa työnantajavelvollisuudet muulla 

tavoin, esimerkiksi ulkoistamalla ne.

Jos palkkojen maksun ja muun aiheeseen 

liittyvän opettelemiseen löytyy kiinnostusta, 

tarjoaa tämäkin tehtävä yhden mahdolli-

suuden oppia uusia taitoja kerhotoiminnan 

järjestämisen osana!

Maksaisimmeko  
palkat itse?

Tutustu palkka.fi -palveluun:  

  www.palkka.fi 

Tutustu aiheeseen verohallinnon nettisivuilla  

sekä näiden sivustojen kautta:

    www.palkkaus.fi/Cms/Abc
    www.yrittajat.fi/fi-FI/tyonantajanabc/
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Joskus kerhon ohjaaja löytyy helposti esimer-

kiksi yhdistyksen omasta väestä tai tuttavista. 

Aluksi kannattaakin selvittää, onko esimerkik-

si hallituksenne omissa kontakteissa sopivia 

henkilöitä, joita tehtävä saattaisi kiinnostaa. 

Usein ohjaaja täytyy kuitenkin rekrytoida yh-

distyksen ulkopuolelta.

Kerhonohjaajan työ voi olla mielekäs lisätu-

lon ja työkokemuksen lähde erityisesti opiske-

lijalle, jonka opiskelualaa luontokerho sivuaa 

jollakin tavalla. Opiskelija voi ehkä saada kerho- 

työstä opintosuorituksiakin. Huomaa kuitenkin,  

että mikäli kerholle on saatu lasten ja nuorten 

harrastustoiminnan valtionavustusta, ohjaaja 

ei voi saada työstä sekä palkkaa että opintosuo-

rituksia.

Usein kerhonohjaajia motivoi myös mahdol-

lisuus tarjota lapsille mukavia luontokokemuk-

sia ja mielekäs harrastus – työ on arvokasta 

ympäristökasvatustyötä!

Joskus kerhonohjaajakurssin järjestämi-

nen omalla paikkakunnalla on hyvä keino 

löytää kerholle ohjaaja. Kurssin voi järjestää 

yhdessä Luonto -Liiton kanssa. Ohjaajilla on 

Kerhonohjaajat

joka tapauksessa hyvä olla tehtävää varten 

riittävät tiedot ja taidot lasten ohjaamisesta 

sekä luontokerhotoiminnan sisällöistä. Tämä 

voidaan varmistaa esimerkiksi juuri sillä, että 

ohjaajat käyvät Luonto- Liiton kerhonohjaaja-

kurssin. Kasvatusalan ammattilaiselle jokin 

muu Luonto -Liiton ympäristökasvatukseen tai 

luonnonharrastukseen perehdyttävä kurssi voi 

olla hyödyllisempi. Kysy lisää Luonto -Liiton 

keskustoimistolta.

Vastuullisen ohjaajan on hyvä olla täysi-

ikäinen, ja Aluehallintoviraston avustusta saa-

vassa kerhossa tätä edellytetäänkin. Alaikäinen 

henkilö (esimerkiksi lukiolainen) voi toimia 

apuohjaajana.  

1Biologian sekä luonto-  ja 
ympäristöalojen opiskelijat

2 Kasvatus-  tai sosiaalialan  
 opiskelijat

3 Ammattikasvattajat, esim.  
 luokanopettajat, koulun-

käyntiavustajat, iltapäiväkerho-
jen ohjaajat

4 Biologian ja maantiedon  
 opettajat, myös eläkkeellä 

olevat

Mistä ohjaajaa  
kannattaa etsiä? 

Tässä joitakin  
vinkkejä:

kerhonohjaajat



Laadi työpaikkailmoitus. Se voi näyttää esimerkiksi tältä:

Haetaan luontokerholle ohjaajaa Lahteen!

Luonto -Liitto ja Lahden kaupunki etsivät perheluontokerholle ohjaajaa kevätkau-
deksi 2016. Ohjaaja voi vaikuttaa kerhon alkamisajankohtaan ja kokoontumisai-
katauluun. Kerhon toiminta jatkuu alkukesään asti.

Kerho kokoontuu noin kerran kuukaudessa viikonloppuna muun muassa retkeil-
len lähiluontokohteissa.

Luontokerho nohjaajan tehtäviin kuuluu:

• kerhon ohjelman suunnittelu
• kerhon ohjaajana toimiminen
• yhteydenpito perheiden kanssa
• kerhotoiminnasta raportoiminen

Luontokerhossa ulkoillaan paljon: tutkitaan lähiluonnon ihmeitä ja touhutaan 
ulkona. Saadaan mukavia luontoelämyksiä ohjaajan johdolla. Erityisen huonolla 
säällä voidaan toteuttaa myös ohjelmaa sisätiloissa, esimerkiksi askartelua, taitei-
lua, leikkejä ja luontosatuja. Luonto -Liitto tarjoaa kerhon ohjaajan käyttöön ympä-
ristökasvatusmateriaaleja, joiden pohjalta kerhon ohjelma on helppo suunnitella.

Etsimme kerholle yhtä tai kahta ohjaajaa. Tehtävään perehdytetään. Eduksi 
katsotaan soveltuvan alan (meneillään oleva) koulutus, kokemus lasten kanssa 
toimimisesta sekä Luonto- Liiton kerhonohjaajakoulutuksen suorittaminen.

Palkkaus: tuntipalkka 20 € / h, maksetaan pidetyistä kerhotunneista.

Ohjaajaksi valittavan tulee esittää lasten kanssa työskenteleviltä vaadittava rikos-
taustaote.

Lähetä sähköpostitse vapaamuotoinen esittely itsestäsi ja liitä mukaan ansioluet-
telosi.

Toimi pian! Paikka täytetään sopivan/sopivien henkilöiden löydyttyä.

Yhteystiedot

Miten rekrytoida ohjaaja?
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Selvitä, mitä soveltuvan alan oppilaitoksia 

paikkakunnallasi on, ja ota yhteyttä esimerkik-

si opintosihteeriin. Tiedustele, olisiko mah-

dollista välittää tietoa avoimesta työpaikasta 

opiskelijoille. Esimerkiksi ainejärjestöjen 

sähköpostilistat ja muut opiskelijoiden sähkö-

postilistat kannattaa hyödyntää.

Varsinkin pienillä paikkakunnilla perintei-

nen paperinen ilmoitus esimerkiksi kirjaston  

ilmoitustaululla voi olla toimiva ratkaisu. Älkää  

unohtako myöskään oman yhdistyksenne tie- 

dotuskanavia: nettisivuja, sähköpostilistoja jne.  

Kannattaa muistaa myös Luonto -Liiton ja SLL:n  

yhteistyö ja pyytää välittämään tietoa avoinna 

olevasta työstä naapuriyhdistyksen viestintäka-

navissa. Joskus hyvä ratkaisu voi olla ohjaajan 

etsiminen työvoimatoimiston kautta.        

Työpaikkailmoitusta ei 
voi levittää liikaa!

Työpaikkailmoituksessa 
pitää mainita rikostaustaot-

teen tarkistamisesta.

Jos yhdistyksenne  
hallituksen jäsenen tai toimi-
henkilön on tarkoitus alkaa 

ohjata kerhoa, hänen on hyvä 
jäävätä itsensä, kun yhdistyk-
sen kokouksessa päätetään 

kerhon asioista, kuten  
ohjaajien valinnasta.

Huomioitavaa!
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Mikäli ei halua järjestää raskasta 

hakuprosessia, voi työpaikkail-

moituksessa mainita, että paikka 

täytetään heti sopivan hakijan 

löydyttyä. Tällöinkin ohjaajaehdokas on hyvä 

tavata ennen valintapäätöksen tekoa.

Työhaastattelu voi olla vapaamuotoisen kes-

kusteleva. Tavoitteena on saada molemminpuo-

linen käsitys siitä, soveltuuko hakija tehtävään 

ja onko työpaikka sellainen kuin hakija on 

ajatellut.  

Työhaastattelu

Keskustelunaiheita  
haastatteluun:

1. Miksi kerho nohjaajan työ kiin-
nostaa hakijaa.

2. Millaisia tavoitteita ja toiveita 
yhdistyksellänne on kerhotoiminnalle.

3. Millaista kokemusta hakijalla on 
lasten kanssa toimimisesta.

4. Onko hakijalla jotakin luontohar-
rastuksia, entä muita erityistaitoja, 
joita hän haluaisi hyödyntää kerhon- 
ohjaajan työssä.

5. Millaista apua ohjaaja voi saada 
yhdistyksenne väeltä.

6. Luonto-Liiton ympäristökasvatus-
materiaalit, joita ohjaaja voi hyödyn-
tää kerhon ohjelman suunnittelussa.

7. Kerho nohjaajan koulutusmahdol-
lisuudet ja  tarve.

8. Muut käytännön asiat, mm. 
kerhon kokoontumisajankohdat ja 
 paikat, palkanmaksun hoitaminen.
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Luonto- Liitto järjestää luontokerhon- 

ohjaajan peruskurssia ja perheretken 

järjestäjän kurssia, jotka kumpikin 

soveltuvat aloittelevan ohjaajan koulu-

tukseksi ennen kerhotoiminnan aloittamista. 

Lisäksi tarjolla on ohjaajien lisäkoulutukseen 

erilaisia teemakursseja. Kurssit ovat osallistu-

jille maksullisia, joskin edullisia.

Koulutuksia järjestetään mahdollisuuksien mu-

kaan eri puolilla Suomea, etupäässä kuitenkin 

suurimmissa kaupungeissa ja kysynnän mu-

kaan. Koulutuksen järjestäminen pienemmällä 

paikkakunnalla onnistuu parhaiten Luonto-

Liiton ja paikallisyhdistyksen yhteistyöllä.

Luonto -Liitto toimii kurssin pääjärjestäjä-
nä ja vastaa yleensä:
• kurssin ohjelmasta

•  kurssimateriaaleista

 • kouluttajista

•  pääosasta kurssin kuluja (sopimuksen  

mukaan)

•  ilmoittautumisten organisoinnista ja kurssin 

laskutuksesta

Paikalliselta yhteistyötaholta toivomme 
etenkin apua:
•  sopivan sekä edullisen tai maksuttoman kurs-

sipaikan löytämisessä

•  kurssin ruokailujen järjestämisessä

•  kurssin mainostuksessa

Ennakkokiinnostuksen selvittäminen paikka-

kunnalla ja mahdollisesti lähikuntien alueella 

on toivottavaa. Jos kiinnostusta kurssia koh-

Kerhonohjaajakoulutuksen 
järjestäminen

taan tuntuisi olevan, ota yhteyttä Luonto-

Liittoon hyvissä ajoin ennen toivottua kurs-

siajankohtaa.

Koulutuksen voivat järjestää myös useat lähi-

seudun paikallisyhdistykset yhdessä tai oman 

alueen piirin kanssa yhteistyössä. Koulutusta 

kannattaa mainostaa myös muille seudun yh-

distyksille!   

K oska kerhon ohjaajien palkat  
 ovat monesti kohtalaisen  
 pienet, voi ohjaajalle tarjota  
 lisäpalkkiota maksamalla hä-

nelle esimerkiksi kerhonohjaajakurs-
sin sekä mahdollisia ympäristökasva-
tuksen lisäkursseja. Kurssihinnan voi 
korvata jälkikäteen esimerkiksi niille, 
jotka sitoutuvat kerhon vetämiseen 
vuodeksi eteenpäin.

Myös Luonto- Liiton maksulliset ym-
päristökasvatusoppaat ovat mukava 
palkitsemistapa hyville ohjaajille.  

Tutustu ympäristökasvatusoppaisiin:  
  www.luontoliitto.fi/materiaalit/
ymparistokasvatusoppaat

Palkitse kerhonohjaaja 
hyvästä työstä!
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Kerho tarvitsee yleensä kokoontumispaikak-

si jonkin sisätilan, jossa kerhokerta voidaan 

toteuttaa huonon sään sattuessa. Kerhopaikan 

valinnassa kannattaa suosia tiloja, jotka saa-

daan maksutta käyttöön. On mukavaa, jos luon-

tokerhon kokoontumispaikan lähellä on jotakin 

vihreää – metsä, puisto, ranta, joutomaata  

– jotta kerholaiset pääsevät helposti ja mahdol-

lisimman usein ulos luontoa tutkimaan.

Voitte sopia kerhonohjaajan kanssa, että hän 

etsii kerhopaikan, tai tilan etsiminen voi olla 

kerhokummin vastuulla. Ohjaajan toiveita kan-

nattaa ainakin kysyä, jos paikkavaihtoehtoja on 

useita: minne hänen on helppo kulkea, missä 

hän mielellään ohjaisi kerhoa.

Tiloja kannattaa tiedustella koulujen reh-

toreilta, tai muita vaihtoehtoja esimerkiksi 

kunnasta. Joskus muilla yhdistyksillä on kerho- 

toimintaan sopivia tiloja – kannattaa kysellä, 

olisiko kiinnostusta järjestää luontokerhoa 

yhdessä!

Kerhopaikka
1. Koulun luokka tai aulatila
2. Nuorisotalo
3. Kylätalo, asukastila
4. Leikkipuisto, perhekahvila
5.  Kirjasto tms. julkinen, ei -
kaupallinen tila
6. Luontokoulu
7. Yhdistysten toimitilat.

Tee tarvittavat tilavaraukset.

Varmista, mitkä tilat  
kerhopaikassa ovat kerholais-
ten käytettävissä.

Miten oven avaus hoituu? 
Onko lukitsemisessa erityistä 
huomioitavaa?

Ohjaajan tiedossa on syytä 
olla kerhopaikasta yhteyshen-
kilö, joka neuvoo tarvittaessa.

Muistettavaa:

Esimerkkejä luonto-
kerhon kokoontumis-
paikoista:
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Eri luontokohteissa retkeilevä ret-

kikerho ei välttämättä tarvitse vaki-

tuista kokoontumispaikkaa. Jokaiselle 

kerhokerralle voidaan sopia lähtö-

paikka, johon vanhemmat tuovat lapsensa tai 

perhekerhon perheet saapuvat. 

Retkeilykerhossa päästään tutustumaan 

paikkakunnan lähiluontokohteisiin. Kerho-

kerroilla voi olla oma teemansa, esimerkiksi 

jotakin retkikohteeseen tai vuodenaikaan liit-

tyvää: kevätseurantaretki, linturetki, luonnon-

kukkaretki, mäenlaskuretki! Toisaalta luonnon 

ihmeiden tutkailu uudessa paikassa riittää se-

kin ohjelmaksi yhtä hyvin. Suosikkikohteisiin 

voidaan mennä useammankin kerran, ja joskus 

kohteena voi olla vaikkapa puisto. Rauhalli-

nen evästuokio tuo mukavan lisän retkikerhon 

ohjelmaan.

Retkeilykerholle sopiva kokoontumistiheys 

on esimerkiksi joka toinen viikko tai kerran 

kuussa viikonloppuna. Jos retkeilykerho on 

tarkoitettu vain lapsille, on mukana hyvä olla 

kaksi aikuista, esimerkiksi vastuuohjaaja sekä 

apuohjaaja. Perhekerhossa pärjätään yhdelläkin 

ohjaajalla. Ryhmäkoon rajaaminen on tarpeen, 

mikäli tulijoita on paljon. Sopivan pieni poruk-

ka pysyy metsäisemmässäkin kohteessa hyvin 

koossa.

Hyvällä säällä luonnossa voi tehdä monen-

laista, vaikkapa piirtää tai kirjoittaa runoja! 

Erityisen huonon sään sattuessa retkikerhon 

kerhokerta voidaan perua, ellei saatavilla ole 

sopivaa sisätilaa.  

Retkikerhon vaihtelevat 
maisemat
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Tee kerhon mainos, jota voi 

levittää paperisena sekä säh-

köisesti, ja mainosta kerhon 

kohderyhmän mukaan. Muista  

kuitenkin, että on parempi 

mainostaa liian laajalle kuin 

liian vähän. Jotkut vanhemmat 

saattavat olla halukkaita tuo-

maan lapsensa luontokerhoon 

naapurikunnankin puolelta.

Onnistunut mainostus aloi-

tetaan ajoissa. Mainostuksen 

jääminen viime tippaan voi 

johtaa siihen, että lapsilla on 

jo lukkoon lyödyt harrastukset, 

vaikka kiinnostusta luontoker-

hoa kohtaan olisi ollutkin. Hyvä 

kerhovuoden aloitusaika on 

koulujen alkaessa tai hieman 

sen jälkeen, esimerkiksi syyskuun ensimmäi-

sellä viikolla. Mainostuksen täytyy siis tapah-

tua jo tätä ennen.

Jos kerho kokoontuu koululla, hyväksi osoit-

tautunut mainostustapa on kerho nohjaajan 

vierailu koululle. Ohjaaja 

osallistuu esimerkiksi jonkin 

sopivan oppitunnin alkuun ja 

kertoo lyhyesti kerhosta. Näin 

tieto uudesta kerhosta menee 

varmasti perille, ja lasten on 

helpompi tulla kerhoon, kun 

ohjaaja on jo tuttu. Tiedustele 

kerhon mainostamisesta kou-

lun kautta rehtorilta.

Kannattaa ottaa selvää, onko 

esimerkiksi koululla tai kau-

punginosalla jokin mainos-

kanava, johon kootaan kaikki 

koululaisille suunnattu harras-

tustoiminta yhteen. Päiväkoti-

ikäisille ja heidän vanhemmil-

leen tarkoitettua perhekerhoa 

taas kannattaa mainostaa 

päiväkotien kautta.

Varsinkin pienten paikkakun-

tien paikallislehdet kirjoittavat yleensä mielel-

lään mukavista paikkakunnan tapahtumista. 

Lehtijuttu ennen kerhon alkua toimii hyvänä 

mainoksena kerholle ja tuo samalla positiivista 

näkyvyyttä yhdistyksellenne. Jättäkää siis roh-

keasti juttuvinkki lehden toimitukseen!    

Miten mainostan 
kerhoa?

1Kerhopaikan (esim. 
koulun) välityksellä 

mainostaminen

2 Kerhon ohjaajan  
 vierailut koululle

3 Ilmoitustaulut:  
 koulut, nuorisotalot, 

kirjastot, lähikaupat jne.

4 Vanhempainyhdis- 
 tykset

5 Paikallislehdet, joissa  
 saattaa olla ilmainen 

järjestöpalsta

6 Oman yhdistyksenne  
 nettisivut ja sähkö-

postilistat

7 Luonto- Liiton ja SLL:n  
 piirin sähköpostilistat

M ille ikäryhmälle kerho on  

 tarkoitettu? Kerhon ohjelman  

 suunnittelu ja toteutus voi olla  

 vaikeampaa, jos ryhmässä on 

esimerkiksi koko alakoulun ikäluokat. Toi-

saalta silloin, jos kaikille ikäluokille ei ole 

luontokerhoa tarjolla, voidaan esimerkiksi 

1.– 2.-luokkalaisille tarkoitettuun kerhoon 

Kerholaiset
ottaa myös hieman vanhemmat lapset. Esi-

kouluikäiset taas saattavat hyvinkin mennä 

pienten alakoululaisten ryhmän mukana. 

Jos kerho kokoontuu koululla, on hyvä sopia 

rehtorin kanssa, onko kerho vain kyseisen 

koulun lapsille vai voiko sinne tulla myös 

muita.

Mainostuskanavia:

24kerholaiset



1. Otsikko, esimerkiksi ”Tule mu-
kaan luontokerhoon!”

2.  Kerhon tärkeät perustiedot: mis-
sä, milloin, kenelle suunnattu.

3. Kerhon sisällöstä muutamalla 
lauseella, esimerkiksi: ”Luontokerhon 
ohjelmassa on iloista yhdessäoloa, 
pieniä luontoretkiä ja luonnon tut-
kimista. Kerholaiset saavat mukavia 
elämyksiä lähiluonnossa samanikäis-
ten kavereiden kanssa.”

4. Järjestäjätaho

5. Miten ja mihin mennessä ilmoit-
taudutaan, keneltä saa lisätietoja 
kerhosta.

Hyvä mainos

Ennakkoilmoittautumiset on yleensä 

hyvä pyytää. Jos ilmoittautuneiden 

määrä nousee kovin suureksi, voidaan 

tulijoiden määrää joutua rajaamaan. 

Yhtä ohjaajaa kohti on hyvä olla enintään noin 

kymmenen lasta. Voitte sopia, että kerhonoh-

jaaja ottaa ilmoittautumiset vastaan. Hän saa 

samalla kerholaisten vanhempien yhteystiedot 

ja voi lähettää heille suoraan lisätietoa kerhosta.

Jos ilmoittautumisia tulee vain muutamia, 

voidaan kerho harkinnan mukaan aloittaa 

pienemmälläkin ryhmällä mainostusta jatkaen, 

esimerkiksi kerhossa jo mukana olevien lasten 

kavereille ja sisaruksille.

Jotkut retkikerhot toimivat niin, että jokai-

nen kerhokerta on avoin myös uusille osallis-

tujille, ja ennakkoilmoittautuminen pyydetään 

jokaiselle kerralle. Tällöin kerhon mainostus 

nousee tärkeään asemaan, jotta tieto kerhon 

kokoontumisista tavoittaa kiinnostuneet.  

Kerhon mainoksessa on  
hyvä olla nämä asiat:

Mainitse mainoksessa  
myös jos…

Hyvä mainos on…

Kerhoon otetaan ilmoittautumisjär-
jestyksessä vain tietty määrä lapsia.
  
Kerho maksaa osallistujille jotakin.

  Selkeä
  Kivan näköinen
  Erottuva
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Mistä lapsia kerhoon?

Joskus käy niin, ettei kerhoon tule tarpeeksi 

osallistujia. Mikäli mainostus on onnistunut, 

kannattaa pohtia mistä muista syistä tämä voisi 

johtua. Onko kerhon ohjelma lasten mielestä 

kiinnostavaa? Aina se, mitä aikuiset haluaisivat luon-

tokerhossa lapsille järjestää, ei olekaan lapsista kivaa. 

Hauskuus on kuitenkin vapaa -ajan harrastustoiminnassa 

olennaisen tärkeää!

Kerhonohjaaja voi osallistaa kerholaisia antamalla hei-

dän päättää joskus mitä kerhossa tehdään. Myös lasten 

maailman tuntemus on hyväksi: nykylapsi voi innostua 

luonnosta vaikkapa fantasian ja roolipelien tai kännyk-

käkameralla valokuvaamisen kautta. Kerhotoimintaa 

kannattaa kehittää kysynnän mukaan.   
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Luonto-Liitto ylläpitää luontokerhoverkostoa, 

jonka kautta kerhot saavat monenlaisia tuki-

palveluja. Kerhoverkoston palvelut on suunnat-

tu kerhojen ohjaajille. Verkostoon voivat liittyä 

kaikenlaiset luontokerhoryhmät. Liittyminen 

ja jäsenyys ovat maksuttomia. Kerrothan näistä 

asioista kerhonne ohjaajalle!

Lisätietoa kerhoverkoston nettisivuilta: 
    www.luontoliitto.fi/toiminta/ymparisto-
kasvatus/luontokerhoverkosto

Nettisivujen kautta tapahtuu myös kerhon 

ilmoittaminen mukaan verkostoon sekä erilais-

ten muutosten ilmoittaminen.    

Tukea ja jatkuvuutta  
kerhotoimintaan

Kerhoverkoston palvelut 
luontokerhoille

   Kerholehdeksi Luonto- Liiton  
Sieppo -lehden tai Nuorten Luonnon

   Kerhonohjaajien infokirjeen
  
   Mahdollisuuden lainata Luonto- 
Liitosta erilaisia ympäristökasvatus-
materiaaleja ja luonnonharrastus- 
välineitä
  
   Tietoa kerho nohjaajien lisäkoulu-
tusmahdollisuuksista
  
   Sekä muut ajankohtaiset kerho-
verkoston palvelut

Kerhot saavat:
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kerhokummi kertoo
”Oman yhdistyksen Retkikerhosta voi löy-
tyä tulevaisuudessa ohjaajaksi haluavia. 
Pari retkikerholaista on ollut jo mukana 
kerhoissa apuohjaajina, ja he pitivät hom-
masta kovasti.”

L uontokerhossa apuohjaajina ja  oppaina 

voivat toimia yhdistyksen luontogurut, jotka 

eivät välttämättä itse ryhtyisi kerhoa ohjaa-

maan, mutta voivat antaa osaamisensa kerhon 

hyödyksi. Yhdistyksen lintutietäjä voi tulla 

mukaan kerhon linturetkelle jne. Toisaalta joku 

voi innostua ohjaajan työstä nähtyään ensin, 

millaista se on.

Yhteistyötä!

Jos paikkakunnalla on sekä Luonto- Liiton, 

että SLL:n toimintaa, voidaan luontokerhoa jär-

jestää myös yhteistyöllä. Käytännönläheisessä 

paikallistoiminnassa kannattaa miettiä, mitä 

voidaan tehdä yhdessä, ei sitä mikä järjestö-

jä erottaa. Älkää unohtako myöskään muita 

paikallisyhdistyksiä. Eri järjestöjen yhteistyös-

sä jokainen voi tuoda kokonaisuuteen omat 

vahvuutensa, ja voimat yhdistämällä voidaan 

pienelläkin paikkakunnalla saada aikaan hie-

noa toimintaa!
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Pitkäjänteisyys on ympäristökasva-

tustoiminnassa hieno asia, ja on erin-

omaista jos kerhokummiksi ryhtyvällä 

on mahdollisuus sitoutua tehtävään 

hieman pidemmäksi aikaa kuin vain yhdeksi 

kerhovuodeksi. Silti on hyvä muistaa, että vain 

kokeilemalla tietää, millaista toiminta käytän-

nössä on, eikä kokeilemista kannata pelätä.

Hyvä tapa voi olla kokeilla kerhotoimintaa 

yhdistyksessä ensin vapaaehtoispohjalta ke-

vyemmässä muodossa. Samalla voi perehtyä 

asiaan tarkemmin ja pohtia voisiko toimintaa 

laajentaa ja kuinka paljon.

Kuten missä tahansa vapaaehtoisessa yhdis-

tystoiminnassa, ei kerhokummin tehtävänkään 

tapauksessa ole tarkoitus, että se on vuosikau-

sia saman ihmisen harteilla – ei ainakaan niin, 

että siitä tulee taakka, jota on pakko hoitaa, 

kun kukaan muu ei tee. Kerhokummin tehtä-

västä mahdollisesti kiinnostuneita kannattaa 

ottaa joihinkin toimiin mukaan, jolloin teh-

tävän hoitamiseen voi tutustua vähitellen, ja 

kenties jonain vuonna ryhtyä uudeksi kerho-

kummiksi.

Uuden kerhokummin  
perehdyttäminen

Joskus voidaan joutua toteamaan, että luon-

tokerhon edistämiselle ei löydykään tekijöitä. 

Tällöin kannattaa miettiä, voisiko toimintaa 

jatkaa jonkin aikaa pienimuotoisesti, esimer-

kiksi muutaman innostuneen perheen oma-

ehtoisella kerholla, joka on osa yhdistyksen 

toimintaa. Jos kerhotoiminta lakkaa kokonaan, 

kannattaa luontokerhot kuitenkin pitää mie-

lessä odottamassa otollisempia aikoja ja uusia 

innokkaita tekijöitä!    
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Luonnon merkitys ihmiselle on mit-

taamattoman suuri –  välitetään koke-

mus siitä eteenpäin uusille sukupol-

ville iloisesti luontokerhojen kautta! 

Tärkeintä ei ole, että luontokerho toimii jonkin 

tietyn kaavan mukaisesti, vaan kerhon järjes-

tämiseen voi löytyä lukuisia erilaisia tapoja ja 

ratkaisuja. Tärkeintä on, että viedään lapset 

luontoon! Toivottavasti tämän oppaan esimer-

kit innostavat suunnittelemaan oman yhdis-

tyksenne toimintaa.

Liikkeelle voi lähteä aivan pienestä. Järjes-

täkää yksi lapsiperheille suunnattu ohjattu 

luontoretki. Retkellä voi kysellä ja kartoittaa 

perheiden kiinnostusta säännöllisempään 

retkeilytoimintaan. Kun yhdistys järjestää 

tällaisia retkiä esimerkiksi noin kerran kah-

dessa kuussa, on retkeilykerho syntynyt! Kerho 

voi olla vaikkapa Luonnonsuojeluyhdistyksen 

Retkeilijät, jossa osallistujat vaihtuvat retkestä 

toiseen. Tällaisenkin kerhon voi ilmoittaa mu-

kaan kerhoverkostoon, jolloin kerho saa yhteys-

henkilön kautta kaikki verkoston tukipalvelut.

Lopuksi

kerhokummi kertoo
”Kerhotoiminnan järjestäminen on sujunut todella 
hyvin, ehkä paremmin, kuin olin edes uskaltanut 
odottaa. Se on ollut hieno kokemus.”
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