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Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta 3, 01.06.2018 – 31.05.2019 

Tiivistelmä 
Harrastustoimintaa järjestettiin kerhotoimintana ja koululaisten loma-aikoihin kohdennetuilla päiväleireillä edistääksemme seura- ja 

yhdistystoiminnan ulkopuolella olevien lasten harrastusmahdollisuuksien monipuolistumista. Monialaisia kerhoja on järjestetty kaik-

kiaan neljätoista (14) ja päiväleirejä on toteutettu kolme (3). Lukuvuoden 2018-2019 aikana kerhotunteja pidettiin 160 tuntia ja ker-

holaisia toiminnassa on ollut mukana noin 300.  

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. kuvataide, valo-

kuvaus, kirjallisuus) 

Toimenpiteet 
Kerhoissa tutustuttiin useisiin urheilulajeihin, joita Kalajoella voi harrastaa, kerhoissa vieraili urheiluseurojen ohjaajia ja valmentajia 

tavoitteenaan rohkaista lapsia liittymään seuran toimintaan. Syys- ja hiihtolomilla järjestettiin lapsille mahdollisuuksia retkeillä, pe-

lata, peuhata ja kokeilla mm. ilmavolttirataa, golfia, kuplapalloilua, ratsastusta ja hevosen hoitoa. Kesäloman alkuun oli järjestetty 

kuvataide- ja ilmaisutyöpajoja sekä teatterityöpajoja loppunäytöksineen ja näyttelyineen. Lukukauden aikana esiteltiin taiteen pe-

rusopetusryhmien toimintaa ja opettajat vierailivat kerhoissa madaltaen kynnystä ilmoittautua mukaan ryhmiin. 

Vieraisiin kieliin ja kulttuureihin tutustuttiin ja solmittiin ystävyyssuhteita paikallisesti ja kansainvälisesti nykytekniikkaa hyödyntäen. 

Lisäksi ollaan vahvistettu lasten ja nuorten itsetuntemusta ja itsetuntoa, toiminta on tuonut iloa ja elämyksiä, sekä elävöittänyt kou-

lupäiviä ja loma-aikoja. Esimerkkinä raportissa Raumankarin koulun Venäjän kerhon toimintaraportti sekä muutama kuva työpajojen 

tuotoksista ja toiminnasta. 

 

Tulos: Monialaisia kerhoja on järjestetty kaikkiaan neljätoista ja päiväleirejä on toteutettu 3. Toimintaa järjestettiin lukuvuoden 

2018-2019 aikana 160 tuntia ja kerholaisia toiminnassa on ollut mukana  noin 300  (9-12v /kerho + päiväleirit ). 

Kustannukset ja rahoitus 

Kustannukset  Myönnetty Toteuma 
Ohjaajapalkkiot 500 kerho tuntia á 35 € (loma-aikoina 100 tuntia, lukuvuoden aikana 400 

tuntia) 

7000,00 6781,80 

Ohjaajan matkakulut ja muut mahdolliset kuljetuskustannukset: Kerhojen toteutus kou-

luilla, matkakulut viikossa 50 €/ ohjaaja 

1000 760,44 

Tapahtumat ja retket yhteiskuljetukset, pääsymaksut, vierailijoiden kulut 600 0,00 

Välineet ja tarvikkeet; tarvikkeita askarteluun, kokkailuun, taidevälineet  400 0,00 

Tilavuokrat 500,00 vierailut tekonurmihalli, uimahalli, keilahalli 200 0,00 

Välipalat ja ateriat 1000,00 Päiväleirien välipalatarvikkeet 400 0,00 

Muut kustannukset 700,00 satunnaiset ennakoimattomat 280 0,00 

YHTEENSÄ 10000 7542,24 

Rahoitus   

PSAVI, myönnetty 65 % 6500 6500 

Kalajoen kaupunki 35 % 3500 1042,24 

YHTEENSÄ 10000 7542,24 
 

Vastuuorganisaatio; 

Hankkeen johtaja: Anne Mäki-Leppilampi, Hyvinvointipalvelujohtaja 

Hankkeen yhteyshenkilö: Anita Ohtamaa, vapaa-aika ja kulttuurijohtaja 

Muut yhteistyökumppanit:  
 


