
VUODEN LIIKKUVA KOULU –PALKINNON SAAJA LOUNAIS-SUOMESSA ON VUONNA 2018 

   RAISION KAUPUNKI 

 

Valtakunnallisen Liikkuva koulu –ohjelman puitteissa jaetaan opetus- ja 

kulttuuriministeriön ja opetushallituksen aloitteesta vuosittain kuusi alueellista 

(aluehallintovirastojen toimialueet) kunnille tarkoitettua Liikkuva koulu –palkintoa. 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt myöntää vuoden 2018 Liikkuva koulu –palkinnon 

Raision kaupungille. 

Liikkuva koulu ohjelma on yksi hallituksen kärkihankkeista ja siihen on osoitettu vuosittaiset 

avustusmäärärahat valtion budjetista. Tavoitteena on ohjelman laajentaminen valtakunnalliseksi 

koskemaan kaikkia peruskouluikäisiä lapsia ja nuoria.  

Liikkuva koulu –ohjelman tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Jokainen koulu toteuttaa 

liikkuvampaa koulua omalla tavallaan. Tärkeitä kokonaisuuksia ovat oppilaiden osallisuus, oppiminen sekä 

lisää liikettä – vähemmän istumista. 

Raision kaupunki on osoittanut erityistä aktiivisuutta ja päättäväisyyttä kaupungin koulujen 

liikunnallistamisessa. Liikkuva koulu -toimintaa on kaupungin kouluissa toteutettu jo vuodesta 2010 alkaen. 

Hallituksen Liikkuva koulu -kärkihankkeen myötä kehittämistoimet ovat saaneet lisävauhtia erityisesti 

koulujen rehtoreiden aktivoituessa ja toiminnan laajentuessa tätä kautta kaikkiin Raision kouluihin. 

Tällä hetkellä kaupungissa on toimiva Liikkuva koulu -ohjausryhmä ja kaikissa kouluissa on nimetyt 

Liikkuva koulu -koordinaattorit. Toiminnalla on näin pysyvä pohja, joka mahdollistaa vakiinnuttamisen ja 

tarvittavat kehittämistoimet myös jatkossa. Raisio on lisäksi osoittanut jatkuvaa aktiivisuutta 

osallistumalla kiitettävästi Lounais-Suomen alueen verkostotapaamisiin ja yhteistyöhön alueen muiden 

toimijoiden kanssa. 

 

Kehittämistoiminnan osana kaupungissa on lisäksi panostettu koulupihojen liikunnallistamiseen ja 

parannettu tätä kautta mahdollisuuksia liikunnalliseen välituntitoimintaan. Liikkuva koulu -toiminnan 

toteuttamiseen on otettu hienosti mukaan myös esim. koulujen vanhempainyhdistykset sekä paikalliset 

urheiluseurat, joiden myötävaikutuksella ja yhteistyöllä on kehitetty koulujen monipuolista 

kerhotoimintaa. 

 

Raision kaupunki on myös tehnyt hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa hyvää yhteistyötä Lounais-

Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n kanssa. 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto puolestaan on tukenut Raision hanketoimintaa myöntämällä Liikkuva 

koulu –hankeavustuksia kaupungille yhteensä 77 000 € vuosina 2016-18.  

Liikkuva koulu –tunnustus (kunniakirja ja rahapalkinto, 2 500 €) luovutetaan Raision kaupungin 

edustajille Liikkuva koulu –alueseminaarin yhteydessä 1.11.2018 (klo 15.45) Turun AMK:n tiloissa, 

osoitteessa Lemminkäisenkatu 30, Turku. 
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