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Kerhot koulujen rinnalla 1, 01.08.2017 - 31.12.2018 
Tiivistelmä 
Olemme saaneet avustusta Opetushallitukselta koulujen kerhotoiminnan kehittämiseen. Kalajoen 0-9 luokkia oppilaita 
opettavalla 9:llä koululla järjestettiin liikuntaan, taiteeseen, ympäristöön, luontoon ja hyvinvointiin liittyviä kerhoja, 
niin että jokainen 1489 oppilaasta voi osallistua jonkin kerhon toimintaan. Kerholaisten määrä on n. 30 /kerho ja tavoit-
teena oli 55 kerhoa, toteuma oli 30 erillistä kerhoa, yhteensä 1665 kerhotuntia. Kerhotoiminnalla organisotiin miele-
kästä tekemistä koulupäivien yhteyteen. Yksinäiset aamu tunnit ja pitkät iltapäivät jäävät pois ja tilalle tulee yhteisölli-
syys koulussa sekä samalla ennaltaehkäistään yksinäisyyttä ja koulukiusaamista.  
Tavoitteet: Tavoitteena oli tarjota kaikille koululaisille mahdollisuus osallistua harrastustoimintaan ja kerhojen väli-

tyksellä löytää jokaiselle oppilaalle vähintään yksi vapaa-ajan harrastus. Paikkakunnan pienimpiinkin kouluihin tuotiin 
monipuolisia kerhoja niin että lasten harrastuksen esteenä ei ole hankalasti kuljettava matka kuntakeskukseen. Kerho-
jen sisällöissä ja tarjottavissa kerhoissa huomioidaan oppilaille tehdystä harrastekyselystä saatu palaute. 
Toteutetut toimenpiteet ja kumppanit 
Kerhojen ohjaajina toimivat opettajat (40), koulunkäyntiavustajat, kaupungin vapaa-aikatoimen henkilöstö (30) sekä 
kolmannen sektorin toimijat (30). Jokaisella koululla järjestettiin sekä liikuntaan, kulttuuriseen toimintaan, luontoon ja 
hyvinvointiin sekä kansainväliseen toimintaan liittyviä kerhoja. Kerhojen teemojen jatkuvuus huomioideaan eri tasoi-
silla sisällöillä ja kerholaisten ikä taso sekä koulujen opetussuunnitelmat huomioon ottaen. Kerhot toteutetaan niin, 
että lapset voivat osallistua niihin menettämättä mahdollisuutta kotiin kuljetukseen. 

Tulos Kalajoen 9:llä koululla järjestettiin liikuntaan, taiteeseen, ympäristöön, luontoon ja hyvinvointiin liittyviä ker-

hoja, niin että jokainen 1489 oppilaasta voi osallistua jonkin kerhon toimintaan. Hankkeessa järjestettiin 30 erillistä 
kerhoa, yhteensä 1665 kerhotuntia. Kielen ja kulttuurientuntemus on kohentunut ja samalla on luotu mahdollisuuksia 
maahanmuuttajalasten itsetunnon kasvamiseen ja ystävyyssuhteiden syntymiseen. Alueille, joissa on kyläkoulu lakkau-
tettu, on saatu kerhotoimintaa kylätalolle järjestöjen ja yhdistysten avulla. Yläasteikäisten vähän harrastavien nuorten 
kerhotoimintaan on satsattu, mutta osallistujien sitouttaminen on ollut haasteellista, tavoitteet asetettava lyhyellä syk-
lillä, jotta motivaatio säilyy. Kouluilla on opettajien ja koulunkäynnin ohjaajien lisäksi kerhoja ohjanneet urheilu- ja lii-
kuntaseurojen valmentajat, kaupungin nuoriso-ohjaajat, kansalaisjärjestöjen kuten MLL;n ohjaajat, kielen-ja kulttuuri 
kerhojen ohjaajina on ollut opettajia jotka ovat muuttaneet suomeen mm. Unkarista, Venäjältä ja Bulgariasta. Taide-
kerhojen ohjaajina on ollut taideaineiden ja musiikin opettajia kulttuuri- ja taideyhdistysten edustajina 

Kustannukset ja rahoitus Myönnetty Käytetty 

Palkat ja palkkiot: 30 kerhoa * 53 viikkoa*  €/h ( 1 h /vk)  14747 

Aineet tarvikkeet ja tavarat:   1853 

Kuljetukset (luontoretket)  801 

Matkakustannukset: ohjaajien matkat, kerhojen kuljetukset   

Muut kustannukset: Kerho-ohjaajien matkat  1748 

Yhteensä 18572 19109 

Rahoitus   

OPH, 70 % 13000 13000 

Kalajoen kaupunki, 30 % 5572 6109 

YHTEENSÄ 18572 19109 
 

Vastuuorganisaatio; 
Hankkeen johtaja: Anne Mäki-Leppilampi, Hyvinvointipalvelujohtaja 
Hankkeen yhteyshenkilö: Anita Ohtamaa 

Muut yhteistyökumppanit: Olemme saaneet hankkeellemme avustusta Opetushallitukselta koulun kerhotoimin-

nan kehittämisen varoista  
 


