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Valtuustoaloite lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksien lisäämiseksi
238/01.015/2014
KAUPVALT 14.04.2014 § 47
"Aloitteella hankitaan liikuntavälinekärry Ylöjärven kaupungin
sivistysosastolle. Aloitteen tarkoitus on terveysliikuntasuunnitelman
mukaisesti madaltaa koululaisten kynnystä liikuntaan.
Mahdollisimman monipuolisen välineistön lainausmahdollisuus luo
mahdollisuuden löytää "oma" laji liikuntalajeista. "Väinö" on liikkuva
välineperäkärry, joka on täynnä ajankohtaan sopivia liikuntavälineitä,
joita yksittäinen koulu ei pysty hankkimaan. Talviaikaan siellä on
esimerkiksi monet kymmenet lumikengät. Linkki esimerkkiin:
http://www.opettaja.fi/pls/portal/docs/PAGE/OPETTAJALEHTI_EPA
PER_PG/2012_20/168072.htm
"Väinön" lisäksi ehdotan Ylöjärven peruskoulun 1-2 vuosiluokille
otettavaksi käyttöön Liikuntamaisteri-tehtäväkirjan. Liikuntamaisteri
on 1-2. luokkalaisten tehtäväkirja, jonka avulla lapsi oppii
tarvitsemiaan liikuntataitoja. Näitä taitoja ovat esimerkiksi
tasapainoilu, hyppääminen, juokseminen, heittäminen ja
potkaiseminen.
Haasteita, joihin aloitteella pyritään vastaamaan ovat:
Päivitäinen liikkuminen on vähäistä.
Liikunnallisissa taidoissa on kehitettävää.
Välitunneilla tai kotona ei ole tekemistä.
Perheen kanssa liikkuminen on vähäistä.
Tehtäväkirjan kustannuksien jakamisen mahdollisuuksia tulisi
kartoittaa kaupungin, vanhempainyhdistysten ja yrityksien kesken.
Linkki tehtäväkirjan kotisivuille: www.liikuntamaisteri.fi
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Veli-Matti Antila, Jari Suosalo"
Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
----KAUPHALL 28.04.2014 § 200
Kaupunginjohtaja ehdottaa:

Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen
koulutuslautakunnalle lausuntoa varten.
Päätös

Hyväksyttiin.
-----

KOULTK § 36
Sivistysjohtaja Matti Hursti:

Koulut hankkivat itsenäisesti omien määrärahojensa puitteissa
opetuksessa tarvittavat materiaalit ja välineet. Suurin osa
määrärahoista käytetään oppikirjahankintoihin. Keskitetysti ja
suunnitelmallisesti sovitaan suuremmista kalustohankinnoista.
Koulujen hankintoja ohjaavat määrärahojen lisäksi tiukasti myös se,
että lähes kaikki opetustoimintaa koskevat perushankinnat on
seudullisesti kilpailutettu. Hankintoja tehdessään koulujen
rehtoreiden on noudatettava tehtyjä hankintasopimuksia.
Sopimusten piiriin kuuluvat mm. oppikirjat ja liikuntavälineet.
Edellä esitetty valtuustoaloite on sinällään valmis toimenpide-ehdotus. Jatkovalmistelu tässä asiassa voisi edetä seuraavasti:
"Väinö"- liikuntavälinekärryn hankinta on ideana hyvä. Koulutoimisto
selvittää jo kevään 2014 aikana, onko kärryn hankinta mahdollista jo
lukuvuodeksi 2014-15. Kärryn idea on yksinkertainen: hankitaan
kuomullinen peräkärry, joka täytetään monipuolisesti eri leikki- ja
liikuntavälineillä. Karkeasti arvioiden tämän hankinnan arvo on n.
3000 €.
"Liikuntamaisteri" - tehtäväkirjan hankinta on mahdollista koulun
oman harkinnan mukaan. Kouluilla on omien määrärahojensa
puitteissa vapaus päättää, mitä kirjallista tai sähköistä
oppimateriaalia opetuskäyttöön hankitaan. Opetuksen järjestäjä ei
omilla päätöksillään suosi minkään tietyn oppimateriaalituottajan
kaupallista toimintaa. Liikunnan opettamiseen on tarjolla runsaasti
sekä kirjakustantajien että muiden tahojen (esim. liikuntajärjestöt ja
lajiliitot) julkaisemaa korkeatasoista oppimateriaalia.
Lisätiedot

Matti Hursti, matti.hursti@ylojarvi.fi, puh. 050 680 67

Sivistysjohtaja ehdottaa:
Koulutuslautakunta päättää antaa vastauksensa valtuustoaloitteeseen edellä olevan selosteosan mukaisena.
Päätös

Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
-----

