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SELVITYS VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ
Hakija
Kalajoen kaupunki (0185924-7)

Hankkeen tai toiminnan nimi
Lukiolaiset liikkeelle!

Diaarinumero
PSAVI/1949/2019

Myöntöpäivä
31.05.2019

Hakuvuosi
2019

Myönnetty summa
32000,00

Myöntänyt aluehallintovirasto
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
(PSAVI)

Raportoija

Sukunimi
Segler-Heikkilä

Puhelin
044-4691236

Etunimet
Lena Anna-Maija

Sähköposti
lena.segler-heikkila@kalajoki.fi

Toteutus

Myönnetty avustuksen käyttöaika
01.08.2019 - 30.06.2020

Toteutunut avustuksen käyttöaika
01.08.2019 - 30.06.2020

Hankkeen tai toiminnan tavoitteet hakemuksessa
Tavoitteina on 

1.mahdollistaa jokaiselle opiskelijalle vähintään yhden tunnin mittaista liikkumista koulupäivän aikana, 

2.löytää toimivia ja pysyviä keinoja saada vähän liikkuvia opiskelijoita liikkeelle,

3.ohjata Kalajoen lukion opiskelijoiden ja henkilökunnan toimintakulttuuria kohti liikkuvuutta ja hyvinvointia.

Toteutuiko hanke tai toiminta pääosin hakemuksessa esitetyllä tavalla?
[X] Kyllä
[  ] Ei

Toiminnan kuvaus
Hanke toteutui pääosin hakemuksessa esitetyllä tavalla. Koronan takia jouduimme muuttamaan kevään 

lajikokeilupäiväsuunnitelmaa ja fysioterapeutin palkkaamista niin, että haimme sille varatuille rahoille käyttömuutosta 
(ks. muutoshakemus).

Arvioi hankkeen tai toiminnan vaikutuksia
Hanketoiminnalla on ollut laajat vaikutukset etenkin lukiolaisten arkiliikuntaan ja liikuntakäyttäytymiseen. 

Loppukyselyn mukaan moni opiskelija on hankkeen innoittamana aloittanut uuden liikuntaharrastuksen.

Jatkotoimenpiteet
Kalajoen lukiolle on myönnetty jatkohanke (Lukiolaiset liikkeelle 2), jonka aikana jatkamme hyväksi todettuja 
käytänteitä ja jatkojalostamme hankekonseptia - opiskelijapalautteiden avulla pystymme räätälöimääan 
jatkohankkeesta entistä toimivamman kokonaisuuden.
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Hankkeeseen osallistuvat

alakoulut

yläkoulut

toisen asteen oppilaitokset tai yksiköt
1

yhtenäiskoulut

yhteensä
1

Hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten oppilas- tai opiskelijamäärät

alakouluissa

yläkouluissa

toisen asteen oppilaitoksissa tai yksiköissä
250

yhtenäiskouluissa

yhteensä
250

Toteutuneet hyväksyttävät kustannukset ja rahoitus

Kustannukset
Kustannus Hakemuksessa (€) Toteutuneet (€) Erittely
Palkkakustannukset 
sivukuluineen / työpalkkio

17500,00 4318,22  tutoropettajan palkka, 
ohjausryhmän opettajien palkka, 
fysioterapeutin palkka

Matka- ja kuljetuskustannukset 17500,00 3751,27  bussimatkat Hiekkasärkille ja 
Vuokattiin

Kurssi- ja koulutuskustannukset 8700,00 8819,49  lajikokeilupäivien järjestäjät, 
seminaarikulut

Oppilaitoksen oppimis- ja 
liikkumisympäristön 
kehittämiseen liittyvät hankinnat

8700,00 10916,81  ulkopelit ja -tarvikkeet, 
sisäliikuntapelit ja -tarvikkeet, 
pyörämittarit

Välinehankinnat (erittelyyn 
alustava listaus hankittavista 
välineistä)

8600,00 19441,93  polkupyörät, tasapainolaudat, 
tasapainotuolit, seisomapöydät, 
jumppatarvikkeet

Tapahtumat, retket 8000,00 14926,12  Kaljaasiretki x3, lahjakortit 
opiskelijoille (kesätapahtuma 
kolmannen lajikokeilupäivän 
sijaan)

Muut vuokrat, 
leasingkustannukset

 0,00 398,95  liikuntasalin 
vuokrakustannukset

Muut kustannukset 1000,00 1427,21  markkinointi, painatuskulut, 
toimistotarvikkeet

Yhteensä (€) 70000,00 64000,00

Rahoitus
Rahoituslähde Hakemuksessa 

(€)
Toteutuneet (€) Erittely

Valtionavustus myönnetty 
summa

35000,00 32000,00
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Kunnan rahoitus/kuntien 
omarahoitus

35000,00 32000,00  erittely liitteenä olevan 
pääkirjaotteen mukaisesti

Yksityinen omarahoitus  0,00  -
Muu julkinen rahoitus ja 
avustukset

 0,00  0,00  -

Yksityinen rahoitus  0,00  0,00  -
Toiminnasta saatavat tulot  0,00  0,00  -
Muu rahoitus  0,00  0,00  -
Yhteensä (€) 70000,00 64000,00

Kuinka paljon valtionavustus kattaa hankkeen tai toiminnan kustannuksista?
50,00 %

Lisätietoja kustannuksista tai rahoituksesta
Covid19-koronavirusepandemian johdosta lukio siirtyi etäopetukseen 17.3. ja sulki liikuntapaikkansa. 
Valtioneuvoston päätös annettiin 16.3.2020 liikuntapaikkojen sulkemisen ja kokoontumisten rajoittamisten osalta 
sekä 17.3.2020 voimaan astunutta määräystä etäopetukseen siirtymisestä. Samanaikaisesti valtaosa 
organisaatiomme henkilöstöstä siirtyi etätöihin. Päätökset tarkoittivat myös hankkelle Lukiolaiset liikkelle 
suunniteltujen toimenpiteiden peruuttamista 31.5.2020 saakka. Määräykset ja suositukset saatuamme aloitimme 
korvaavien toimenpiteiden suunnittelun, joita miettiessämme olemme seuranneet Aluehallintoviraston 
verkkosivuillaan (http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset) antamia määräyksiä ja suosituksia.

Suunniteltu fysioterapeutin hyödyntäminen sekä kolmannen, mittavan lajikokeilupäivän toteutus peruuntuivat ja 
anoimme määrärahojen käyttötarkoituksen muutosta niin, että voisimme hankkia jäljellä olevilla varoilla 
liikuntavälineitä ja paikallisten liikuntajärjestäjien liikuntalajilahjakortteja opiskelijoille jaettavaksi. Muutosanomus 
hyväksyttiin (ks. liite). Tästä syystä välinehankinnat, oppimis- ja liikkumisympäristön kehittämiseen liittyvät 
hankinnat sekä tapahtumien ja retkien arvioitu budjetti ylittyy (ks. laskelma). Vuokrakustannukset (398,95€) eivät 
käy ilmi pääkirjasta, koska ne on kirjattu eri kustannuspaikalle.

Liitteet 

 käyttötarkoituksen muutos.docx
 muutoshakemus-862976-2020-04-21-16.03.pdf
 Muutospäätös (1).pdf
 SKM_C75920081716480.pdf
 Vapaamuotoinen loppuraportti.docx

Asioija

Asioijan etunimi
Lena

Asioijan sukunimi
Segler-Heikkilä

Asioijan valtuutustieto
Oma ilmoitus valtuudesta yrityksen/yhteisön puolesta asiointiin


