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Liikkuva Kalajoki 5-hanke 

Tiivistelmä 
Kalajoki on ollut Liikkuva koulu toiminnassa vuodesta 2012 lähtien ja kaikki Kalajoen peruskoulut (9kpl) ovat Liikkuvia Kou-

luja.. Vuodesta 2020 alkaen kouluverkkomme muodostaa 4 koulua. Tällä hankkeella varaudutaan jo uuteen kouluverkkoon ja 

rakentuvaan ympäristöön. Uuden toimintaympäristön suunnittelu tehdään yhdessä liikunta- ja teknisen toimen kanssa ja op-

pilaiden osallistuessa. Toiminnassa koulujen toimintakulttuuria on muokattu aktiivisemmaksi, kiinnittämällä huomiota opetta-

jien ja muun henkilökunnan kouluttamiseen, oppilaiden osallisuuden lisäämiseen, monipuoliseen hallintokuntien väliseen 

yhteistyöhön, fyysisen toimintaympäristöön ja yhteistyöhön 3. sektorin kanssa. Toimintakulttuuri muuttuu, kun asenteemme 

muuttuvat. Muutos toiminnallisempaan koulupäivään tapahtuu henkilökunnan sitoutumisen kautta. Tällä hankkeella edis-

tämme jokaisen oppilaan osallisuutta ja toiminnallisuutta huomioiden oppilaiden välinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. 

Kohderyhmä: 1554 oppilasta 

Aikataulu: 01.08.2018 – 31.07.2019 

Tavoitteet  
Aktiivinen ja viihtyisä koulupäivä, joka koostuu omatoimisesta koulumatkaliikunnasta, aktiivisesta aamupäivästä. 

toiminnallisesta koulupäivästä ja saumattomasta koulupäivän jatkoksi nivoutuvasta aktiivisesta iltapäivätoiminnasta, joka 

järjestetään yhteistyössä seurojen, yhteisöjen ja Kalajoki Akatemian kanssa. Tavoitteena edelleen kehittää koulujen henkilös-

tön osaamista Liikkuvan koulun hengessä, sekä tuoda esiin hyviä toimintatapoja ja käytänteitä, jotka edesauttavat aktiivisen 

toimintakulttuurin ja fyysisen toimintaympäristön kehittymistä kalajokisilla kouluilla. 

Toimenpiteet   
Keinona viihtyisämpään ja aktiivisempaan koulupäivään ovat oppilaiden osallisuus, toiminnalliset opetusmenetelmät, opetta-

jien ja muun henkilökunnan osaamisen parantaminen, edelleen kotien mukaan ottaminen näissä ”talkoissa” sekä toimintaym-

päristön kehittyminen aktiivisempaan suuntaan. Tämä työ on hyvin pitkäjänteistä. Asenne ratkaisee- kaiken!  

Järjestetään seminaareja, kannustetaan opettajia, järjestetään koulutusta paikallisille aamu- ja iltapäiväohjaajille, kehitetään 

oppilaiden toiveista lähteviä toimintaympäristöjä 

Kustannukset ja rahoitus 

Kustannus Erittely Summa (€) Myönnetty 

Palkkamenot sivukuluineen / työpalkkio Liikkuva Koulu - toiminnan koordinaattorin ja 

ohjausryhmän palkkiot 

7000,00  

Matka- ja kuljetuskustannukset koulutukset, kokoukset, tapahtumat, 2000,00  

Kurssi- ja koulutuskustannukset Verkostoseminaari 5000 e, Iltapäiväohjaajien kouluta-

minen 1500 e, Välkkärikoulutukset 1000 e, Valtakunnalinen Liikkuva Koulu -seminaari 

10 opea4000 e, Yläkoulujen innostusluennot 2000 e, vanhempainillat 8 koulua a 500 e 

yht 4000 e 

17500,00  

Välinehankinnat 4662,00 Koulujen välituntivälineistön päivittäminen, budjetti3e/oppi-

las 

4662  

Tapahtumat, retket 15540,00 Liikunnan Riemupäivä kouluilla budjetti 10e/oppilas 15540  

Muut vuokrat, leasingkulut 800,00 telinevoimisteluhallin vuokraus koulujenvälisten ki-

saa varten 

800  

Muut kustannukset 11500,00 1-3 luokkalaisten uintikampanja (uimahalli + bussikustan-

nukset) 

11500  

 59002 56000 

RAHOITUS   

Päärahoittaja, PSAVI/892/2018, 50 % 29501 28000 

Kalajoen kaupunki  28000 

Yhteensä  56000 
 

Vastuuorganisaatio ja yhteystiedot 
Palveluvastaava, Hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi 

Vastuuhenkilö: palvelualuevastaav, opetuspalvelujohtaja Riku Saksholm 

Yhteyshenkilö: Juho Silvasti 

PSAVI/892/2018: Liikkuva Kalajoki 5-hanketta on tuettu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston veikkausvoittovaroista myöntä-

mällä valtionavustuksella. 

 


