
Vapaaehtoisten ohjaamat kerhot

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

Kerhokummin 
opas

• Pohjimmainen tavoite ympäristö-
vastuullisuuden sekä luonnonrakkauden 

 ja kunnioituksen kehittyminen

Kerhokummi-hanke 
pähkinänkuoressa:
• Luonto-Liiton ja Suomen luonnonsuojeluliiton 

yhteinen hanke
• Tavoitteena perustaa uusia luontokerhoja
• Kahden järjestön yhteistyö:
 Luonto-Liitolta koulutuksia, materiaaleja, 

tukea ja kerhon järjestämisen asian-
tuntemusta; paikalliselta yhdistykseltä 
paikallinen tieto, toiminta ja kontaktit
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Kerhon 
rahoitus

Ohjaajan etsintä 
ja koulutus

Kerhon 
kokoontumispaikka

Kerhon 
mainostus

Kerhon ilmoittaminen 
Luonto-Liittoon

Uusi luontokerho 
toiminnassa!

Kerhon 
perustamisen 

askeleet :



Rahoitus:
• Pohtikaa, paljonko tarvitsette rahaa. Pieniä hankintoja kuten retki-

eväitä ja askartelutarvikkeita varten on hyvä olla ainakin muutama 
 sata euroa.
• Mistä rahat:

– Oman yhdistyksen budjetista
– Vanhempainyhdistykseltä tms. yhteistyöyhdistykseltä
– Kunnan avustuksista
– ELY-keskusten myöntämistä lasten ja nuorten paikallisen harrastus-

toiminnan avustuksista
– Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys voi hakea SLL:n 

perhetoiminta-avustusta.
• Ota selvää avustusten hakukäytännöistä.

Ohjaaja:
• Vapaaehtoinen ympäristökasvatuksesta kiinnostunut yhdistyksen jäsen.
•  Muu innokas paikallinen toimija, esim. ammattikasvattaja, opiskelija, 

kotiäiti tai -isä, eläkeläinen…
•  Onko muissa paikallisyhdistyksissä ohjaajapotentiaalia? Tehkää yhteis-

työtä!
•  Kerhon ohjauksen voi järjestää monella tavalla:

– 1–2 vakituista ohjaajaa
– Useita ohjaajia, jotka vuorottelevat
– Perheiden muodostama kerho, jossa jokainen perhe ottaa vuorollaan 

yhdestä kerhokerrasta vastuun
– Yhdistyksen luonnontuntijoita kannattaa käyttää kerho-ohjaajien 

apuna luonto-oppaina!
•  Luonto-Liitto järjestää luontokerho-ohjaajakoulutuksia.

Kerhon kokoontumispaikka:
•  Nuorisotalo, koulun aula tms. paikka, 

joka saadaan maksutta käyttöön.
•  Kokoontumispaikaksi sopii myös jokin 

julkinen tila, jonne on helppo kokoon-
tua, esim. kirjaston aula, asukastila, 
leikkipuisto.

•  Eri luontokohteissa retkeilevä retki-
kerho ei välttämättä tarvitse vakituista 
kokoontumispaikkaa.

Muuta kerhon 
perustamiseen liittyvää:
•  Mainosta alkavaa kerhoa sähköpostilis-

toilla, nettisivuilla, paikallislehdessä, 
paperi-ilmoituksilla yms. sopivilla ta-
voilla.

•  Voit pyytää osallistujilta ilmoittautumiset ennakkoon.
•  Ilmoita kerho Luonto-Liittoon, saat kerholle ilmaiseksi Sieppo-lehden!



Yhteystiedot:
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

v
a
l
o
k
u
v
a
t
 h
a
n
n
a
 h
e
ik
k
il
ä

Mainosta 
kerholaisille 
Luonto-Liiton 
jäsenyyttä!

Jäsenenä 
•  tuet Luonto-Liiton toimintaa
•  saat joko lastenlehti Siepon tai 
 Nuorten Luonto -lehden
•  saat koulutukset, leirit ja materiaalit 

edulliseen jäsenhintaan
•  www.luontoliitto.fi/tulemukaan/jasenyys


