
 

      
 
 

Kerhot arjen tukena, 1.8.2019 - 31.12.2020 
Tiivistelmä 
Kalajoen kouluterveyskyselyissä on huolestuttavana noussut esiin lasten ja nuorten kokema yksinäisyys. Kerhojen avulla lisätään yhtei-
söllistä toimintaa kouluissa ja mahdollistetaan oppilaiden syvempi tutustuminen toisiinsa vapaa-ajan harrastuksen kautta. Vahvistetaan 
lasten ja nuorten itsetuntemusta sekä itseluottamusta luovan toiminnan, ryhmässä liikkumisen sekä monimuotoisen yhteisen tekemi-
sen avulla (retket, luonto, ryhmässä toimiminen). Toinen huolestuttava tulos kouluterveyskyselyssä on koulukiusaaminen ja tämän 
ennaltaehkäisyyn ja poistamiseen paneudutaan myös kerhotoiminnan avulla, esim. vahvistamalla kerhotoimintaa niissä ikäryhmissä 
missä eniten tarvitaan sosiaalista vahvistamista. Kerhojen sisältöihin lisätään myös mm. sometaitojen sekä medialukutaidon vahvista-
mista.  
 

Tavoitteet  
Kerhojen avulla tavoitellaan harrastuskaveripiirin syntymistä. Arvio kerhotoiminnan laajuudesta: Perusopetusta antavien koulujen 
määrä on 9 kpl ja kaikki osallistuvat kerhotoiminnan järjestämiseen. Suunniteltuja kerhoja on 30 kpl, joihin odotetaan osallistuvan: 1.-2. 
luokkien oppilaat, 150; 3.-6. luokkien oppilaat, 200; 7.-9. luokkien oppilaat 200. Kerhonohjaajia ovat: Opettajia 30 %, koulun muu henki-
lökunta 20 %, Kolmas sektori 50 %.  
 

Toimenpiteet, toteutus 
Kerho suunnitelma tehdään yhdessä kerholaisten kanssa lukukausittain ja palaute sekä jatkosuunnittelu tehdään kunkin lukukauden 
päättyessä. Kerhojen toiminnasta kootaan palautteet myös ohjaajilta ja koulun opettajilta kohdennetulla kyselyllä, jossa pyydetään 
arvioimaan kerhojen vaikutusta koulun arjessa sekä mahdollisista havainnoista esim. lasten keskinäisessä toiminnassa. 
 

Yhteistyökumppanit  
Kalajoki Akatemian ohjaajaresurssien kautta toteutetaan musiikki-, taide-, liikunta-, monitoimikerhoja. Yhdistykset, kuten MML, 4H, 
Kyläyhdistykset, Taito ry, Keski-Pohjanmaa, Partiolaiset tuottavat ohjaajia ja sisältöä, materiaaleja sekä ohjeita monitoimikerhoille, kok-
kikerhoille ja terveellinen ravinto -kerhoille. 
 
Tilojen ja välineiden yhteiskäyttöä sekä ohjaajaresursseja tarjoavat mm. Nuorisoseurat sekä Urheiluseurat mm. palloilu kerhot, luistelu 
kerho, sähly kerhot, kieli kerhot. Ohjaajavierailut tuovat pidempiaikaisen harrastuksen aloittamiseen kontakteja, joka madaltaa kyn-
nystä toimintaan osallistumisessa ja säännöllisen harrastamisen aloituksessa.  

 
Hankkeen kustannukset ja rahoitus 

 
Hankkeen hyväksyttävät kokonaiskustannukset 25 715 €. 
 
Kokonaiskustannuksesta 16 175 € on varattu käytettäväksi henkilöstökustannuksiin 30 kerhon järjestämiseksi, 53 toimintaviikon aikana.  
Kerhojen aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on varattu 2 000 €, olettaen että kerhotoimintaan osallistuu hankkeen aikana 550 kerho-
laista. 
Hankkeen ostopalveluihin, tiedottamiseen ja tutustumiskäynteihin on varattu 2 000,00 €.  
Matkakustannukset 30 kerhon, niissä järjestettävien retkien (mm. lintutorni, liikuntapuisto, laavu) kuljetuskustannukset kerhoille ovat 
n. 4 000 €.  
Hankkeen muita kustannuksia mm.  välinevuokriin yms. satunnaiset kuluihin on varattu 1 000,00 €. 
 
Hankkeen toteuttamiseen on saatu 70 %:n rahoitus Opetushallitukselta Koulujen kerhotoiminnan tukemisen avustuksena, yhteensä   
18 000 €. Kuntarahoituksen osuudeksi jää 30 %, joka on 7 715 €.  
 

Vastuuorganisaatio; Kalajoen kaupunki, Kalajoki akatemia yhteistyössä Opetuspalveluiden kanssa. Hankkeen johtaja, on hyvin-

vointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi, ja palvelun yhteyshenkilö kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Anita Ohtamaa, 044-4691874.  
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