Kerhoilla hyvinvointia arkeen - projekti, 1.9.2018-31.12.2019
Tiivistelmä
Opetushallitus on myöntänyt koulujen kerhotoimintaan määrärahaa 2018-2019 lukukaudelle. Avustusta sai 307 hakijaa. Kerhotoiminnan avulla vähän harrastavia ja yksinäisyyttä kokevia lapsia aktivoidaan toimintaan yhdessä muiden kanssa sekä samoista aihepiireistä kiinnostuneiden lasten ja varhaisnuorten kohtaamisen mahdollistamiseen. Kouluterveyskyselyssä koettu yksinäisyys 5-6
luokkalaisten sekä 8-luokkalaisten vastauksissa huolestuttava. Koulupäivän rakentaminen siten että koulukuljetuksissa mukana olevat lapset voivat osallistua kerhotoimintaan joko aamupäivällä tai iltapäivällä. Tavoitteena kolmannen sektorin osuuden kasvattaminen kerhojen ohjauksessa.
Strateginen tavoite: Elinvoiman kehittäminen;
1) Kalajoella on korkeatasoiset opetuspalvelut, joka sisältää ylivertaisen valinnaisainetajronnan ja yrittäjyyskasvatuksen laadukkaissa
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
Kerhoja pidetään yhdeksässä (9) perusopetusta antavassa koulussa, kerhotoimintaan osallistuvat kaikki koulut, joissa pidetään 55
kerhoa. Kerhoihin arvioidaan osallistuvan 322 oppilasta 1.-2. luokilta, 675 oppilasta 3.-6. luokilta sekä 502 oppilasta 7.-9. luokilta.
Kerhon ohjaajista opettajien %-osuus on 40 %, koulun muuta henkilökuntaa 20 % sekä kolmannen sektorin %-osuus on 40 %.

Toimenpiteet, toteutus
Keväällä kerätään oppilailta palaute kerhojen toiminnoista ja suunnitellaan yhdessä teemoja seuraavan lukukauden kerhojen sisällöksi. Kuukausittaiset kerho raportit kertovat toiminnasta. Vuosittain kootaan tietoa lasten ja nuorten harrastuneisuudesta. Kerhotoiminnassa mukana olevat yhteistyökumppanit raportoivat kokemuksistaan kerhotoiminnan onnistumisesta lukukausittain.

Yhteistyökumppanit:
Kalajoella taiteen perusopetusta antavat toimijat; Kalajoki Akatemia; musiikki-, liikunta-, taide-, hyvinvointivalmennuskerhot 7-9
luokille: Yhteistyö sisältää kerhojen sisällön suunnittelu, yhteiset materiaalit, ohjaajien opastus, ohjaus.
Taito ry Keski-Pohjanmaa; muotoilu- ja askartelu/ käsityö kerhot: - ohjaus, materiaalit, ohjaajien opastus.
Urheiluseurat ja -yhdistykset; ohjaaja-apu, välineiden- ja tilojen yhteiskäyttö Kalajoen Nuorisoseuran, Kalajoen JHT:n , Kalajoen
Junkkarien, Himangan Urheilijoiden, Kalajoen voimistelijoiden, Liikkuva-koulu ohjelman; Liikettä arkipäivään ja koulumatkoihin yhteistyössä MLL:n paikallisosastojen, Kalajoen 4H:n, Partiolaisten, Kalajoen Ladun kanssa. Yhdistysten ja urheiluseurojen kanssa yhdessä suunnitellut kerhojen sisällöt rohkaisevat lapsia siirtymään myös pidempiaikaiseen ja tavoitteellisen harrastukseen kouluajan
ulkopuolella. Ohjaajavierailut tuovat toimijoita tutuksi ja madaltavat kynnystä osallistumiseen.

Kustannukset, selite

Myönnetty

Toteuma

1.9.2018-31.12.2019

Henkilöstökustannukset: 55 kerhoa x 53 viikkoa x 35 € (1h/vk)
Aineet, tarvikkeet ja tavarat: tarvikkeet ja välineet 400 € / kerho
Palvelut: Tiedotus, asiantuntijakulut: 55 €/kerho
Matkakustannukset: Ohjaajien matkakulut, kerhojen kuljetukset
Muut kustannukset Välinevuokrat: 130 €/kerho
Kustannukset yhteensä, €

17486
3772
514
2742
1200
25 715

Hankkeen muu rahoitus
OPH:lta haettava avustus Koulun kerhotoiminnan tukeminen, 70 %
Omarahoitus, 30 %
rahoitus yhteensä, €

18000 €
7715
25715

Vastuuorganisaatio;
Kalajoen kaupunki, sivistyslautakunta, sivistyspalvelut, Kalajoki akatemia
Hankkeen johtaja: Anne Mäki-Leppilampi, Hyvinvointipalvelujohtaja
Hankkeen yhteyshenkilö, lisätiedot: Anita Ohtamaa, anita.ohtamaa@kalajoki.fi
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