
      

Kerhoilla hyvinvointia arkeen –loppuraportti 

Tiivistelmä  
Kerhotoiminnan avulla vähän harrastavien ja yksinäisyyttä kokevien lasten aktivoiminen toimintaan yhdessä muiden 
kanssa. Samoista aihepiireistä kiinnostuneiden lasten ja varhaisnuorten kohtaamisen mahdollistaminen, kouluterveys-
kyselyssä koettu yksinäisyys 5-6 luokkalaisten sekä 8 luokkalaisten vastauksissa huolestuttava. Koulupäivän rakentami-
nen siten että koulukuljetuksissa mukana olevat lapset voivat osallistua kerhotoimintaan joko aamupäivällä tai iltapäi-
vällä. Tavoitteena kolmannen sektorin osuuden kasvattaminen kerhojen ohjauksessa. Tähän olemme saaneet avus-
tusta Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta. 
 

Tavoitteet  
Kerhoja pidetään Perusopetusta antavissa 9 koulussa ja arviolta kerhotoimintaan osallistuu 9 koulua, joissa pidetään 
55 kerhoa. Kerhoihin arvioidaan osallistuvan 322 oppilasta 1.-2. luokilta, 675 oppilasta 3.-6. luokilta sekä 502 oppilasta 
7.-9. luokilta. Kerhon ohjaajista Opettajien %-osuus on 40 %, koulun muuta henkilökuntaa 20 % sekä kolmannen sekto-
rin %-osuus on 40 %. 
 

Toteutusaika: 1.8.2019 - 31.12.2020 
 

Toimenpiteet, toteutus 
Keväällä kerätään oppilailta palaute kerhojen toiminnoista ja suunnitellaan yhdessä teemoja seuraavan lukukauden 
kerhojen sisällöksi. Kuukausittaiset kerhoraportit kertovat toiminnasta. Vuosittain kootaan tietoa lasten ja nuorten 
harrastuneisuudesta. Kerhotoiminnassa mukana olevat yhteistyökumppanit raportoivat kokemuksistaan kerhotoimin-
nan onnistumisesta lukukausittain. 
 

Tulokset:  
Hankkeen aikana pidettiin 13 eri kerhoa, yhteensä 689 tuntia. Kerho-ohjaajista opettajia oli 30, koulujen muuta henki-
lökuntaa 20, järjestöjä 20, yrityksiä 20.  kerhotoiminta lisäsi lasten mahdollisuutta tutustua erilaisiin harrastuksiin. Ker-
hotoiminta oli suunnattu 7–9 luokan lapsille, joiden harrastaminen on ollut vähäistä ja sitä on järjestetty alueilla, joissa 
on vähän harrastustoimintaa tarjolla. Kerhotoiminnassa otettiin huomioon kulttuurien moninaisuus, jossa onnistuttiin 
aiempaa paremmin ja saatiin aikaan ystävyyssuhteita ja lasten integroitumista sekä onnistuttiin välittämään tietoa 
lasten ja nuorten lähtömaiden kulttuurista ja vahvistamaan heidän identiteettiä. 
 

Hankkeen kustannukset ja rahoitus 

 
Hankkeen hyväksyttävät kokonaiskustannukset 25 715 €, johon saatiin 18 000 € avustusta Opetushallitukselta, Kala-
joen oma rahoitusosuus oli 7 715 €. 
 
Hankkeen toteutuneet kustannukset olivat 27 914 €, joista henkilöstökuluihin käytettiin 12 696 €, aineisiin, tarvikkei-
siin ja tavaroihin käytettiin 322 €, ohjaaja- ja asiantuntijapalveluhankintoihin 9 846 €, välinevuokriin lajikokeiluissa käy-
tettiin 2 653 €, ohjaajien matkoihin ja kerholaisten kuljetuksiin käytettiin 2 407 €.  
 

Vastuuorganisaatio; Kalajoen kaupunki, Kalajoki akatemia yhteistyössä Opetuspalveluiden kanssa. Hankkeen joh-

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