
  
  

Kalajoen kaupunki | Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki | kirjaamo@kalajoki.fi | +358 8 46 911 | www.kalajoki.fi | Y-tunnus 0185924-7 

Kerho ystävästä iloa arkeen, 01.06.2019 - 31.05.2020 
Tiivistelmä 
Koulupäivien yhteyteen, joko ennen koulupäivän alkua tai koulupäivien päätyttyä järjestettyä kerhotoimintaa 

kouluilla tai kylä taloilla ja seurojen taloilla. Kokoontuvat kerhot ovat monitoimi-kerhoja, liikunta-kerhoja, 

taide-kerhoja, kieli- tai kulttuuri kerhoja. Koulujen loma-aikoihin, mm. hiihtoloma, kesäloman alku, syys loma) ajoittu-

vaa päiväleiri toimintaa nuorisotiloissa sekä kouluissa. Toiminnassa ohjaajina nuoria koulutettuja ohjaajia, lasten 

vanhempia, yhteistyössä yhdistysten sekä urheilu- ja nuorisoseurojen kanssa. 

Tähän olemme saaneet avustusta Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta.  

Aikataulu: 01.06.2019 - 31.05.2020 

Strateginen tavoite: Elinvoiman kehittäminen 

Talousarviotavoite: Lapsia ja nuoria aktivoidaan liikkumaan ja harrastamaan 

Hankkeen tavoitteet  
Hankkeen tavoitteena on organisoida laadukasta ja säännöllista  sekä viikottain toteutettua 7–18-vuotiaille tarkoitettua 

harrastustoimintaa ja loma-aikaista päiväleiritoimintaa 

Toimenpiteet  
Järjestetään kerhotoiminta seuraavilla kouluilla: Merenojan koulu (7-9 lk ), Raumankarin koulu (eskarit-9 lk), Rahjan 

koulu (1-6 lk), Vuorenkallion koulu (1-6 lk), Pohjankylän koulu (1-6 lk) Etelänkylän koulu (1-6 lk), Tyngän aluekoulu 

(1-6 lk), Raution koulu (1-6 lk), Mehtäkylän koulu (1-6 lk) sekä Kärkisten -, Pahkalan-, ja Torvenkylän kylätaloilla sekä 

Kalajoen pääkirjastolla. Koulujen loma-aikoina järjestetään päiväleiritoimintaa monitoimileireinä sijoittaen päiviin mo-

nipuolisesti niin liikuntaa, taidetta, pelillisyyttä kuin luovuuttakin. 

Tulostavoite: Kerho ovat:  12 liikunnallista kerhoa (pallopelit, tanssi, luistelu), 8 monitoimikerhoa (luonto, seikkailu, 

askartelu, ruoka, leivonta) 4 kulttuuri/kieli kerhoa (venäjä, englanti, ruotsi, unkari), 6 taide kerhoa sekä 5 kirjasto ker-

hoa sisältäen pelaamista, muotoilua (käytössä 3 D tulostin), kirjoittamista, tiedonhakua ja lukemista sekä koulujen 

loma-aikoina järjestetään päiväleiritoimintaa monitoimileireinä 

Kustannukset ja rahoitus 

Kustannukset  Hyväksytty € Toteuma 

Ohjaajapalkkiot , ( 20 viikkoa) + 5 x 3 pv, päiväleirit  12866,67 
Ohjaajan matkakustannukset ja muut mahdolliset kuljetuskustannukset: 

ohjaajien matkakulut, kehojen ja leirin retkikuljetukset 

 1500 

Tapahtumat ja retket  esim. pääsymaksuja retkikohteisiin, 

asiantuntijavierailuja 

 800 

Välineet ja tarvikkeet, kerhojen sekä päiväleirin tarvikkeita (askartelu, 

leivonta, taidetarvikkeet) 

 500 

Välipalat ja ateriat päiväleirien välipalat, kerhojen retkieväät  1000 

YHTEENSÄ 16666,67 16666,67 

Rahoitus   

PSAVI, 90 % 15000,00 15000,00 

Kalajoen kaupunki, 10  % 1666,67 1666,67 

YHTEENSÄ  16666,67 
 

Vastuuorganisaatio; 
Hankkeen johtaja: Anne Mäki-Leppilampi, Hyvinvointipalvelujohtaja 

Hankkeen yhteyshenkilö: Anita Ohtamaa  

 

 


