
    
 

Loppuraportti Kerhoystävästä iloa arkeen- hankkeesta 
 

Tiivistelmä 
Hankkeen tavoitteena oli järjestää koulupäivien yhteyteen, joko ennen koulupäivän alkua tai koulupäivien päätyttyä kerhotoi-
mintaa kouluilla tai kylätaloilla ja seurojen taloilla. Kokoontuvat kerhot olivat monitoimikerhoja, liikuntakerhoja, taidekerhoja, 
kieli- tai kulttuuri kerhoja. Lisäksi tavoitteena oli järjestää koulujen loma-aikoihin ajoittuvia mm. hiihtoloman, kesäloman alku-, 
syysloman päiväleiritoimintaa nuorisotiloissa sekä kouluissa. Toiminnassa ohjaajina toimi nuoria koulutettuja ohjaajia, lasten 
vanhempia, lisäksi tehtiin yhteistyötä yhdistysten sekä urheilu- ja nuorisoseurojen kanssa.  
Hankkeelle saatiin avustusta Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta.  
 

Toteutusaika: 01.06.2019 - 31.05.2020  
 

Tavoitteet  
Tavoitteena oli tarjota kerhotoimintaa ja päiväleirejä koulupäivien yhteyteen, joko ennen koulupäivän alkua tai koulupäivien 
päätyttyä.  
 

Toimenpiteet  
Hankkeessa oli tarkoitus järjestää kerhotoimintaa Merenojan koulun 7–9 luokilla, Raumankarin koulun eskareista–9 luokalle asti, 
Rahjan koulun 1–6 luokille, Vuorenkallion koulun1–6 luokille, Pohjankylän koulun 1–6 luokilla, Etelänkylän koulun 1–6 luokille, 
Tyngän aluekoululla 1–6 luokille, Raution koulun 1-6 luokille, Mehtäkylän koululla 1–6 luokille sekä Kärkisten, Pahkalan- ja      
Torvenkylän kylätaloilla sekä Kalajoen pääkirjastolla. Koulujen loma-aikoina järjestetään päiväleiritoimintaa monitoimileireinä 
sijoittaen päiviin monipuolisesti niin liikuntaa, taidetta, pelillisyyttä kuin luovuuttakin. 
 

Tulokset 
Kerhotoiminta toteutui suunnitellusti 35 kerhossa syyskauden 2019 aikana, mutta kevään 2020 osalta kerhot keskeytyivät     
poikkeustilan julistuksen myötä 16.3.2020. Kerhoista etäkerhona toteutettiin yksi kerho toukokuun loppuun saakka, muut      
kerhot eivät kokoontuneet maaliskuun puolivälin jälkeen.  Osallistujista 180 oli tyttöjä ja poikia 130, yhteensä 310 osallistujaa. 
Kerhot ovat auttaneet lapsia laajentamaan ystäväpiiriään koululuokkaa laajemmin koska kerhoissa ryhmä on muodostunut muu-
toin kuin luokkakohtaisesti. Kerhot ovat auttaneet myös maahanmuuttajalasten integroitumisessa sekä edesauttanut ystävysty-
mistä yli kieli- ja kulttuurirajojen. Koronakevään keskeyttäessä kerhotoiminnan juuri kulttuuri- ja kansainväliset kerhot koettiin 
tärkeiksi jatkaa etäyhteyksien välityksellä ja osallistuminen ja sitoutumineen niiden toimintaan oli huomattavan suuri. 
 
Päiväleirejä järjestettiin 5 kpl ja ne toteutuivat kesäkuussa 2019, syyslomalla 2019 sekä hiihtolomalla 2020. Niihin osallistui 60 
tyttöä ja 40 poikaa.  
 

Kustannukset ja rahoitus 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto hyväksyi hankkeen kokonaiskustannukseksi 32 000 €, ja myönsi 47 % avustusta 15 000 €.  
 
Myönnetystä kustannusarviosta käytettiin 18 293,20 €, mikä johtui toiminnan keskeyttäneestä Koronapandemiasta. Ohjaajien 
palkkioihin käytettiin 13 713,32 €, koulutukseen 340,48 € sekä matkakustannuksiin 1 846,97 €. Hankkeen tapahtumiin ja retkiin 
käytettiin 302,19 €, välineisiin ja tarvikkeisiin 540,44 € sekä tilavuokriin 1 550,00 €.  
 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 11 637 €. Kunnan oma rahoitusosuus on 6 656,20 €.  
 

Vastuuorganisaatio; 
Sivistyspalvelut olit vastuullinen palvelu Kalajoen kaupungista ja hankkeen johtaja oli Hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Lep-
pilampi. Hankkeen yhteyshenkilö oli kulttuuri- ja vapaa-aikatoimenjohtaja: Anita Ohtamaa, 044-469 874 tai anita.ohtamaa@ka-
lajoki.fi 


