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Tiivistelmä ja tausta 
Harrastustoimintaa järjestettiin kerhotoimintana ja koululaisten loma-aikoihin kohdennetuilla päiväleireillä edistääksemme 
seura- ja yhdistystoiminnan ulkopuolella olevien lasten harrastusmahdollisuuksien monipuolistumista. Monialaisia kerhoja on 
järjestetty kaikkiaan 14 ja päiväleirejä on toteutettu 3. Lukuvuoden 2018-2019 aikana kerhotunteja pidettiin 160 tuntia ja kerho-
laisia toiminnassa on ollut mukana noin 300. 
 

Toteutusaika 
 1.6.2018 – 31.5.2019 
 

Tavoitteet  
Kerhotoimintaan osallistuvien tyttöjen määrä 80, poikien määrä 70, yhteensä 150. Päiväleirille osallistuvia; tyttöjä 50 ja poikia 
50. Kerhotoiminnan sisältöinä kädentaidot, liikunta, tanssi, luonto, monitoimi-, musiikki, seikkailu, elämys ja taide, esimerkiksi 
kuvataide, talokuvaus ja kirjallisuus. 

Strateginen tavoite, elinvoiman kehittäminen 
-Kalajoella on korkeatasoiset opetuspalvelut, joka sisältää ylivertaisen valinnaisainetarjonnan ja yrittäjyyskasvatuksen laaduk-
kaissa oppimisympäristöissä.  
-Kalajoella on Pohjois-Pohjanmaan eteläosan Keski-Pohjanmaan monimuotoisin ja aktiivisin tapahtuma-, urheilu- liikunta- ja 
kulttuuritoiminta. 

Talousarviotavoite  
- Lapsia ja nuoria aktivoidaan liikkumaan ja harrastamaan. 
- Hanketoiminnalla tuetaan varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden sekä Kalajoki Akatemian toiminnan kehittämistä 
 

Toimenpiteet  
Kerhoissa tutustuttiin useisiin urheilulajeihin, joita Kalajoella voi harrastaa, kerhoissa vieraili urheiluseurojen ohjaajia ja valmen-
tajia tavoitteenaan rohkaista lapsia liittymään seuran toimintaan. Syys- ja hiihtolomilla järjestettiin lapsille mahdollisuuksia ret-
keillä, pelata, peuhata ja kokeilla mm. ilmavolttirataa, golfia, kuplapalloilua, ratsastusta ja hevosen hoitoa. Kesäloman alkuun oli 
järjestetty kuvataide- ja ilmaisutyöpajoja sekä teatterityöpajoja loppunäytöksineen ja näyttelyineen. Lukukauden aikana esitel-
tiin taiteen perusopetusryhmien toimintaa ja opettajat vierailivat kerhoissa madaltaen kynnystä ilmoittautua mukaan ryhmiin. 
Vieraisiin kieliin ja kulttuureihin tutustuttiin ja solmittiin ystävyyssuhteita paikallisesti ja kansainvälisesti nykytekniikkaa hyödyn-
täen. Lisäksi on vahvistettu lasten ja nuorten itsetuntemusta ja itsetuntoa, toiminta on tuonut iloa ja elämyksiä, sekä elävöittä-
nyt koulupäiviä ja loma-aikoja. Esimerkkinä raportissa Raumankarin koulun Venäjän kerhon toimintaraportti sekä muutama kuva 
työpajojen tuotoksista ja toiminnasta. 

 
Hankkeen kustannukset ja rahoitus 
Hankkeen kustannukset muodostuivat ohjaajien palkkioista, matkakuluista ja kuljetuskustannuksista, yhteensä 7 542,24 €. 
Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston osuus avustuksesta oli 6 500 € (65 %) ja Kalajoen kaupungin osuus 1 042,24 € (35 %). 
 

Vastuuorganisaatio 
Hanke on sivistyspalvelun ja sitä johtaa hankkeen johtajana hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi. Hankkeen yhteys-
henkilönä on toiminut vapaa-aika- ja kulttuurijohtaja Anita Ohtamaa. 
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