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Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta 3, 01.06.2018 – 31.05.2019 
Tiivistelmä 

Harrastustoiminnan toteuttaminen kerhotoimintana, koululaisten loma-aikoihin kohdennettujen päiväleirien toteutta-

minen. Seura- ja yhdistystoiminnan ulkopuolella olevien lasten harrastusmahdollisuuksien monipuolistaminen. Eri har-

rastusmahdollisuuksien tunnetuksi tekeminen matalan kynnyksen toimintamallilla, jossa tarjotaan ilmaisia kokeiluker-

toja niin liikunnallisiin kuin kulttuurisiinkin harrasteryhmiin. Kerhotoimintojen totuttaminen koulupäivän yhteydessä 

(aamu päiväkerho / ilta päiväkerho). Hyvinvointikertomuksen laadinnan yhteydessä havaittiin kouluterveyskyselyn tu-

loksista esiin tullut huoli lasten ja nuorten enenevästä yksinäisyyden tunteesta. Ohjatulla monipuolisella kerhotoimin-

nalla on tavoitteena lasten yhteisöllisyyden sekä ystävyyden vahvistaminen ja siten hälventää yksinäisyyden tunnetta. 

Strateginen tavoite: Elinvoiman kehittäminen;  
1) Kalajoella on korkeatasoiset opetuspalvelut, joka sisältää ylivertaisen valinnaisaine tarjonnan ja yrittäjyyskasvatuksen laaduk-

kaissa oppimisympäristöissä 

2) Kalajoella on PP eteläosan ja KP monimuotoisin ja aktiivisin tapahtuma-, urheilu-, liikunta- ja kulttuuritoiminta 

Talousarviotavoite: 
1) Lapsia ja nuoria aktivoidaan liikkumaan ja harrastamaan  

2)  Hanketoiminnalla tuetaan varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden sekä Kalajoki Akatemian toiminnan kehittämistä 

Tavoitteet  
Kerhotoimintaan osallistuvien tyttöjen määrä 80, poikien määrä 70, yhteensä 150. Päiväleirit; tyttöjä 50, poikia 50. 

Kerhotoiminnan sisällöt: Kädentaidot, Liikunta, tanssi, Luonto, Monitoimi-, Musiikki, Seikkailu, elämys, taide (esim. ku-

vataide, valokuvaus, kirjallisuus) 

Toimenpiteet 
Kouluilla järjestetään lukukauden aikana monitoimikerhoja, Seikkailu- ja elämyskerhoja, Musiikkikerhoja, Taide- ja 

liikunta kerhoja Loma-aikoina kuten kesälomalla, syyslomalla ja hiihtolomalla järjestetään kerhotoimintoja samoilla 

teemoilla mutta loma-aikojen kerhot kestävät 3-4 tuntia. Tavoitteena kerhojen avulla tarjota lapsille mahdollisuuksia 

mielekkääseen vapaa-ajan viettoon, ystävien löytämiseen, minä- kuvan vahvistamiseen, itsensä tuntemiseen, ryhmä-

toiminnan taitojen kehittämiseen sekä oivaltamisen ja onnistumisen ilon kokemiseen. 

Tulos:  

Kustannukset ja rahoitus 

Kustannukset  Myönnetty Toteuma 

Ohjaajapalkkiot 500 kerho tuntia á 35 € (loma-aikoina 100 tuntia, lukuvuoden ai-

kana 400 tuntia) 

7000,00  

Ohjaajan matkakulut ja muut mahdolliset kuljetuskustannukset: Kerhojen toteu-

tus kouluilla, matkakulut viikossa 50 €/ ohjaaja 

1000  

Tapahtumat ja retket yhteiskuljetukset, pääsymaksut, vierailijoiden kulut 600  

Välineet ja tarvikkeet; tarvikkeita askarteluun, kokkailuun, taidevälineet  400  

Tilavuokrat 500,00 vierailut tekonurmihalli, uimahalli, keilahalli 200  

Välipalat ja ateriat 1000,00 Päiväleirien välipalatarvikkeet 400  

Muut kustannukset 700,00 satunnaiset ennakoimattomat 280  

YHTEENSÄ 10000  

Rahoitus   

PSAVI, 65 % 6500  

Kalajoen kaupunki 35 % 3500  

YHTEENSÄ 10000  
 

Vastuuorganisaatio; 

Hankkeen johtaja: Anne Mäki-Leppilampi, Hyvinvointipalvelujohtaja 

Hankkeen yhteyshenkilö: Anita Ohtamaa, vapaa-aika ja kulttuurijohtaja 

Muut yhteistyökumppanit:  
 


