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Ennen kerhon perustamista
Perusasiat on syytä selvittää, ennen kuin siirrytään sopimusneuvotteluihin.

Parkourin tila- ja välineistötarpeet
Haaste 1
Koululla voi olla suurta intoa tilata kerho vailla ymmärrystä parkourin välineistötarpeista.
Pääsääntöisesti kouluilla ei ole parkour-välineistöä sisä- tai ulkotiloissa, vaan välineistöä ei
joko ole tai ne on tarkoitettu muille lajeille.
Mitä tulee tehdä?
Väline- ja tilatarpeet on etukäteen käytävä tarkasti läpi ja varmistettava, että koulun tilat
soveltuvat parkouriin. Pyydä kuvat välineistöstä, salista ja koulun pihasta jo ennen kuin tarjoat
kerhoa kouluun.
Haaste 2
Liikuntasalit on varattu muuhun käyttöön iltapäivisin ja iltaisin.

Mitä tulee tehdä?
Varmista ennakkoon, että koulun liikuntasali on käytettävissä ehdotettuun aikaan ja se on
varattu jo tilausvaiheessa parkourkerhoa varten. Varmista koulun rehtorilta,
liikunnanopettajilta ja kerhovastaavilta, että tila on varmasti vapaa.

Aikataulutus
Haaste 1
Koulu tai koordinaattori ei osaa heti sanoa, minä päivänä ja mihin aikaan kerho toteutuisi.
Mitä tulee tehdä?
Koululta tai koordinaattorilta tulee pyytää tarkkaa tietoa siitä, mihin aikaan ja minä päivänä
kerho toteutuisi, ennen kuin sopimusneuvotteluihin edetään. Ehdotuksia kannattaa pyytää
muutama. Tärkeää on, että kerhopäivänä olisi mahdollisimman vähän koulupäivän aikaisia
liikuntatunteja, koska ne väsyttävät lapsia. Koulua tulee myös pyytää huomioimaan
lukuvuoden/kauden aikaiset liikuntasalivaraukset, kuten kevät- ja joulujuhliin liittyvä käyttö,
joka saattaa alkaa viikkoja ennen juhlaa.
Haaste 2
Koulu toivoo koko ajan muutoksia sovittuihin aikatauluihin.
Mitä tulee tehdä?
Koululle tulee jo aikataulutuksesta keskusteltaessa ilmaista, että ohjaajaresurssipulan vuoksi
muutoksia ei voida enää tehdä aikatauluihin ohjaajien kiinnityksen jälkeen. Pyydä koulua
keskustelemaan kerhosta laajemmin henkilökunnan sisällä, jotta mahdolliset ongelmat
päivän ja kellonajan suhteen tulevat ajoissa ilmi. Erityisesti liikunnan opettajat ja muut
kerhoista vastaavat henkilöt tuntevat salin käyttövaraukset.

Ryhmäkoko ja turvallisuus
Haaste 1
Ryhmäkoko ja turvallisuus käyvät parkourissa käsi kädessä. Koulut ovat harvoin tietoisia
parkourille sopivasta ryhmäkoosta per yksi ohjaaja. He ovat tottuneet, että kerhoissa ja
liikuntatunneilla on 20-30 oppilasta. Parkourissa yksi ohjaaja ei voi turvallisesti ohjata näin
suurta määrää osallistujia.
Mitä tulee tehdä?
Koululle on selkeästi kerrottava, että ryhmäkoko on 10-12 lasta per ohjaaja ja kyseessä on
turvallisuusnäkökulma, josta ei voi neuvotella. Parkourin lajiliitto, eli Suomen Parkour ry,
selkeästi suosittaa, että yksi ohjaaja voi ohjata vain 10-12 lasta samanaikaisesti. Suositus
löytyy www.parkour.fi/HSM-kerhot

Talous
Haaste 1
Kunnilla ei ole varaa kalliiseen kerhotoimintaan ja parkour-kerhojen hintaa nostaa huutava
ohjaajapula sekä ohjaajien keskittyminen tiettyihin maakuntakeskuksiin, mikä lisää
matkakuluja huomattavasti.
Mitä tulee tehdä?
Laske hinta, jolla olet valmis toteuttamaan kerhoa. Selvitä jo ennakkoon, kuinka paljon
kustannukset ovat kerhon perustamisesta: koulujen kontaktointi, viestintä- ja
markkinointikulut, sopimusneuvottelut, kilpailutusprosessi, muutos- ja selvityspyynnöt,
ohjaajien kiinnittäminen toteutusvaiheeseen, ohjaajien tuntipalkat + sivukulut, palkanmaksu-,
matka-, ja sijaistuskulut, vanhempien ja koulun yhteydenotot kerhon käydessä
palveluntuottajaan sekä ALV ja tavoiteltu voitto, mikäli olet yrittäjä. SPY:n virallinen suositus
kerho-ohjaajan palkasta ja palveluntuottajan saamasta korvauksesta löytyy
www.parkour.fi/HSM-kerhot

Ohjaajaresurssit
Haaste 1
Ohjaajia on liian vähän tai ei ollenkaan. Koulun sijainti on haasteellinen.
Mitä tulee tehdä?
Varmista ennen sopimusneuvotteluihin etenemistä, että sinulla on ohjaaja sekä sijaisia
kerhoon. Ohjaaja kannattaa rekrytoida läheltä koulua, tai huomioida kohonnut kustannustaso,
mikäli ohjaaja tulee kauempaa. Tuntipalkkavaatimus yleensä nousee, jos työmatka vie paljon
aikaa.
Ohjaajia kannattaa rekrytoida esimerkiksi ilta- ja aamupäiväohjaajista, kouluavustajista sekä
paikallisista urheiluseuroista. Erityisesti sirkus- ja telinevoimisteluharrastajat- ja ohjaajat
pystyvät nopeasti omaksumaan parkourin laji- ja ohjaustaidot.
Haaste 2
Koulutettu ohjaaja löytyy, mutta sijaista ei löytyisi. Ohjaajilla usein loukkaantumisia ja
sairastumisia. Sopimus edellyttää palveluntarjoajaa toteuttamaan palvelun keskeytyksettä.
Mitä tulee tehdä?
Emme suosittele tekemään sopimusta, jossa sairastapauksissa palvelua ei voi keskeyttää
sairasloman ajaksi, mikäli sijaista ei ole mahdollista löytää tai sijaisen käyttäminen tulisi liian
kalliiksi. Sijaisia voi tiedustella ostopalveluna muilta SPY:n jäsenjärjestöiltä, mutta tämä
järjestely ja sen kustannus on sovittava jo ennen kuin sopimus allekirjoitetaan.

Haaste 3
Ohjaaja ei puhu samaa kieltä kuin osa tai kaikki osallistujista. Tarvetta olisi ruotsinkielisille ja
maahanmuuttajataustaisten äidinkieltä osaaville ohjaajille. Kunta saattaa edellyttää tiettyä
kielitaitoa tai ryhmä yksinkertaisesti koostuu osallistujista, jotka eivät puhu yhteistä kieltä
ohjaajan kanssa
Mitä tulee tehdä?
Ohjaajien kielitaidon tarve tulee selvittää jo ennen sopimusneuvotteluihin menemistä. Mikäli
kunta edellyttää tiettyä kielitaitoa, on ohjaajan kielitaidon oltava vaatimuksen mukainen.
Yhteisen kielen puute voi tehdä ohjaamisesta henkisestä todella kuormittavaa, ja
suosittelemme silloin kiinnittämään vain hyvin kokeneita ohjaajia kerhoon. Videomateriaali
sekä visuaaliset ohjeet helpottavat ohjausta.

Kerhon perustamisvaihe
Perustamisvaiheeseen kuuluu mahdollinen kilpailutus ja aina sopimusneuvottelut. Molemmat
edellyttävät asiantuntemusta kuntien kilpailutustoiminnasta ja ne ovat työajallisesti ja
osaamisen kannalta vaativia tilanteita.

Sopimusneuvottelut
Haaste 1
Sinulla ei ole aiempaa kokemusta sopimusneuvotteluista, etkä ole varma miten tulisi edetä.
Mitä tulee tehdä?
Lataa SPY:n sivuilta sopimusneuvottelupohja. Saat SPY:ltä myös asiantuntija-apua
sopimusneuvotteluihin. Erityisen tärkeää on olla selvillä siitä, mihin sitoudut: kuinka pitkäksi
aikaa, mihin hintaan, velvoitteet järjestää sijainen ja sopimuksen irtisanomisehdot. Lataa
pohja www.parkour.fi/HSM-kerhot
Haaste 2
Kunta saattaa kilpailuttaa kerhon palveluntarjoajat. Kilpailutus on jäykkä, byrokraattinen
prosessi, joka vaatii palveluntarjoajalta reilusti aikaa ja asiantuntemusta. Kilpailutus saatetaan
tehdä nopealla aikataululla suhteessa kerhon alkamisaikaan.
Mitä tulee tehdä?
Varmista, että sinulla on palveluntarjoajana tarkasti tiedossa, millaisella hinnalla ja millaisilla
ehdoilla voit kerhoja järjestää. Varmista, että tarjouksen laatimiseen on riittävästi aikaa.
Kannattaa harkita tarkkaan, osallistutko kilpailutuksiin, joissa kerhot alkavat todella nopealla
aikataululla. Emme suosittele tekemään liian alhaista tarjousta, sillä se voi sitouttaa
palveluntarjoajan tappiolliseen toimintaan, josta ei pääse eroon.
Haaste 3
Kunnilla on erilaisia sopimusneuvotteluihin liittyviä käytäntöjä. Neuvottelut voivat olla aitoa
neuvottelua tai kunnan sanelupolitiikkaa.

Mitä tulee tehdä?
SPY:llä on lajiliittona suositukset kerhoihin ohjaajan ammattitaitoon, palkkaan että
osallistujien ryhmäkokoon. Näihin suosituksiin voi ja kannattaa vedota. Suositukset löytyvät
osoitteesta www.parkour.fi/HSM-kerhot
Haaste 4
Sopimuksessa määritellään yleensä irtisanomisehdot. Ne voivat olla palvelunjärjestäjälle
hyvin epäedulliset.
Mitä tulee tehdä?
Huomio sopimuksen irtisanomisehdot, niin kunnan kuin palveluntarjoajan puolelta. Mikäli
kunta voi helposti irtisanoa sopimuksen, saatat palveluntarjoajana päätyä tilanteeseen, jossa
olet yhä palkanmaksuvelvollinen ohjaajille, mutta kunta ei enää maksa kerhosta. Harkitse siis
tarkkaan, oletko valmis sitoutumaan kunnan irtisanomisehtoihin.

Kerhon käynnistysvaihe
Kerhon käynnistysvaiheessa rekrytoidaan ohjaajat, perehdytetään heidät kerhoon ja
kommunikoidaan aktiivisesti koulun kanssa toteutuksesta.

Ohjaajan kiinnittäminen
Haaste 1
Ohjaajista on huutava pula ja kerho-ohjaaminen on haastavaa välineistön ja tilojen
epäsopivuuden kannalta.
Mitä tulee tehdä?
SPY:llä on kerho-ohjaajille oma koulutus. Suosittelemme, että ohjaajat, joilla on kokemusta
parkour-ohjaamisesta alle 1 vuotta tai eivät ole suorittaneet VOK1-koulutusta, osallistuvan
parkourohjaajan peruskurssille Suosittelemme jatkamaan . OK2-koulutukseen, mikäli ohjaaja
on suorittanut VOK1:n, jotta ohjaajalla on parempi ymmärrys kausisuunnittelusta. Löydät
koulutuksemme www.parkour.fi/koulutus

Ohjaajan perehdytys
Haaste 1
Perehdytys edellyttää niin koululta kuin palvelun järjestältä työtä
Mitä tulee tehdä?
Koululta tarvitaan kerhon alkuun perehdyttäjä tiloihin. Perehdytys yleensä sisältää
avaimen/kulkulätkän toimittamista ohjaajille sekä tilojen ja välineistön esittelyn. Erityisen
tärkeää on koulun kertoa ohjaajalle tiloihin ja välineistöön liittyvät haasteet, kuten mitä esteitä
ulkona saa käyttää keneen otetaan yhteyttä ongelmatapauksissa. Huomioikaa, että koulun

henkilökunta saattaa kieltää asioita siksi, että heille vaikkapa hyppiminen kaiteelta toiseelle on
uusi tapa käyttää välineistöä/ympäristöä. Rauhallinen keskustelu henkilökunnan kanssa
yleensä auttaa poistamaan ennakkoluuloja. Koulun kanssa voi myös sopia, että aitaa tai
muuria käytetään parkouriin vain kerhon aikana ja ohjaajan valvonnassa.
Haaste 2
Ohjaaja kokee kerhon ohjaamisen liian vaativaksi välineistön ja tilojen puolesta.
Mitä tulee tehdä?
Ohjaajalle on hyvä olla ennen kerhon alkamista saatavilla kausisuunnitelma, eli mitä tehdään
milläkin kerralla, sekä pelipankki. SPY:n parkourohjaajan peruskurssi sisältää valmiin
materiaalipaketin.

Kerhon pyörimisvaihe
Kerhon pyöriessä ohjaaja voi kohdata yllättäviä ja normaalista ohjaamisesta poikkeavia
tilanteita.

Ohjaajan haasteet
Haaste 1
Ryhmänhallinta voi kerhoissa olla haastavampaa, koska tuttu opettaja ei ole paikalla. Ohjaaja
kokee kerhon henkisesti kuormittavana, ja hän ohjaa kerhoa yksin.
Mitä tulee tehdä?
Huolehdi, että ohjaajalla on tukiverkko. Selvitä, miten koulu voi auttaa, mikäli kerhossa
esiintyy paljon häiriökäyttäytymistä. Esimerkiksi tuttu opettaja tai avustaja voivat olla tukena
alkuvaiheessa.
Haaste 2
Kerhossa esiintyy kiusaamista ja vanhemmilta tulee paljon yhteydenottoja.
Mitä tulee tehdä?
Sovi jo ennen kerhon alkamista, keneen vanhemmat ovat yhteydessä kerhoon liittyvissä
asioissa. Ohjaajaan vanhempien ja koulun tulisi olla yhteydessä vain asioista, jotka hän voi
hoitaa palkallisella työajalla. Jos ohjaaja hoitaa yhteydenpitoa kouluun ja vanhempiin, sopikaa
tästä etukäteen sekä myös ajat, jolloin häneen voi olla yhteydessä. Sovi koulun kanssa
etukäteen miten kiusaamistapauksissa toimitaan.

Kerhon jatkuvuuden haasteet
Haaste 1
Kerhoon tuli alussa paljon lapsia ja nyt väki on vähentynyt. Missä vika?

Mitä tulee tehdä?
Todennäköisesti vika ei ole sinussa. Osallistujalle ilmaiseen toimintaan on matala kynnys tulla
mukaan - ja vielä matalampi lopettaa. Osa lopettaa siksi, että muut harrastukset kuormittavat
jo liikaa, lapsilla alkaa olla nälkä, tai kerho on esimerkiksi samana päivänä kuin liikuntatunnit.
Onkin tärkeää kerhon ajoituksen kannalta, että se ei ole samana päivänä liikuntatuntien
kanssa, lasten vanhempia ohjeistetaan antamaan eväät mukaan ja ryhmän ollessa väsynyt
siirtyä tekniikasta leikkimiseen tai taukoon.
Haaste 2
Toiminnan pitkäjänteisyys on kysymysmerkki. Suomen kerhomallin pilottirahoitus on
määräaikainen. Mitä sitten kun se loppuu?
Mitä tulee tehdä?
Kerhon kustannustason ja ohjaajaresursoinnin tulee jo kerhon alkaessa olla sellainen, että
sitä voi toteuttaa pitkäjänteisesti myös Harrastamisen Suomen mallin pilottirahoituksen
päätyttyä. Kerhon pyöriessä on hyvä analysoida ja keskustella koulun kanssa kerhon
tulevaisuudesta ensimmäisen kauden kokemusten perusteella.

Teksti: Suomen Parkour ry
Viimeksi päivitetty: 20.12.2021

