
      
 
 

Kalajoen koulujen kerhot, 2.8.2021 - 31.12.2022 
 

Tiivistelmä 
Kalajoen koulujen kerhohanke täydentää oppilaiden kuulemisten ja toiveiden pohjalta koulupäivän yhteydessä toteutettavaa Suomen 
mallin mukaista kerhotoimintaa. Hankkeen kautta mahdollistetaan opiskelumotivaation syntyä tukevat kerhot harvaan asutuille alueille 
(aluekouluilla), joissa tila-, kuljetus- ja aikataulusyistä ei voida täysimääräisesti toteuttaa oppilaiden toiveisiin pohjautuvaa Suomen mal-
lin mukaista kerhotoimintaa. Kerhot tarjoavat mahdollisuuden luovaan toimintaan ja opitun soveltamiseen sekä vahvistavat toiminnalli-
sen oppimisen kautta tiedon omaksumista ja vuorovaikutustaitoja. Koululaiskyselyn 2020 tuloksia on hyödynnetty sisältöjen suunnitte-
lussa. Aluekouluilla toivotuimmat kerhot ovat olleet parkour / kiipeily, video- ja valokuvaus, kuvataide, musiikki, kädentaidot, ruuan 
valmistus, tiede- ja liikunnan lajikokeilukerho. Kerhot toteutetaan opetuspalveluiden ja Kalajoki Akatemian yhteistyönä. Akatemia vas-
taa kaupungin vapaa-aikapalveluista ja koordinoi kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä sekä Suomen mallin mukaista kerho-
toimintaa.  
 
Tavoitteet  
Tavoitteena on järjestää kymmenessä aihepiirissä 300 kerhotuntia, joihin osallistuu 160 oppilasta.  Tavoitteiden toteutumista seura-
taan: Kerhotoiminta suunnitellaan ja toteutetaan oppilaiden laajaan kuulemiseen perustuen yhdessä eri paikallisten toimijoiden kanssa. 
Toiminnan aikana kerhoihin osallistuvien oppilaiden määrästä pidetään kirjaa. Virallinen palaute toiminnasta kysytään sähköisellä lo-
makkeella sekä oppilailta, heidän vanhemmiltaan, että kerhon ohjaajilta, minkä pohjalta toimintaa kehitetään. Oppilaiden osallistumi-
sesta pidetään kirjaa ja muutoksia osallistujamäärissä tullaan käyttämään toiminnan arviointikriteerinä, tarkasteltaessa kerhotoiminnan 
vaikuttavuutta, mielekkyyttä ja laatua. 
 

Toimenpiteet, toteutus 
Kerhot tukevat oppilaiden opiskelumotivaatiota ja jaksamista oppilaiden itse toivottujen ja valittujen mielekkäiden aktiviteettien näkö-
kulmasta ja näin ollen itsensä toteuttamisen, omia vahvuuksia tukevan tekemisen ja positiivisten kokemusten kautta. Kerhotoimintaa 
suunnataan alueille, Raution ja Tyngän aluekouluille, jotka sijaitsevat 10-25 km päässä keskustaajamista, ja  joissa on tarjolla vähän 
harrastetoimintaa lapsille ja nuorille. Kerhotoimintaa kohdennetaan koulussa opitun soveltamiseen, opittujen asioiden syventämistä ja 
toiminnallisen oppimisen kautta tapahtuvaa ryhmäytymistä. Kerhot yhdistävät tietosisältöjä ja tuovat ne käytännön kautta konkreetti-
siksi havainnoiksi. Tiedekerhon jalkauttaminen aluekouluille, on päätoimi. Kerhotoiminta vahvistaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja ryh-
mätilanteiden, erilaisten ongelmanratkaisutilanteiden ja onnistumisten kautta, missä ammattitaitoinen ohjaaja tukee ja ohjaa oppilaita 
kohtaamaan erilaisia tilanteita ja toimimaan niissä. Kerhotoiminta antaa mahdollisuuksia luovaan toimintaan, oppilaita osallistavalla 
tavalla, mikä ohjaa kerhon sisältöjä ja toimintaa tukemaan oppilaiden itseilmaisua, itsensä toteuttamista ja luovuutta. Kerhotarjonta 
pitää sisällään luovuutta tukevia kerhoja, kuten käsitöitä ja musiikki.  
 

Yhteistyökumppanit  
Yhteistyökumppaneita ovat Kalajoki akatemian oman henkilöstön ja ohjaajapankin toimijoiden lisäksi oppilaitosten opettajat ja henkilö-
kunta sekä Merisatama.com (Supersankarit), Taito Keski-Pohjanmaa, SunSara, opettajat, Sävelsaari, 4H-yhdistys Kalajoki, JHT Kalajoki 
ry, Uniesport, Kalajoen maaseutuseura ry, Naisjaosto, Aerodance ry. 

 
Hankkeen kustannukset ja rahoitus 
Hankkeen hyväksyttävät kokonaiskustannukset 20000 €. Opetushallitus on myöntänyt 70 % avustuksen, 14000 € ja kunnan oma osuus 
on 6000 €. Kokonaiskustannuksesta 15000 € on varattu käytettäväksi henkilöstökustannuksiin kerhojen järjestämiseksi.  Kerhojen ainei-
siin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on varattu 2500 €. Lisäksi ohjaajien matkakustannuksiin on varattu 2500 €.  
 

Vastuuorganisaatio;  
Kalajoen kaupunki, Kalajoki akatemia yhteistyössä Opetuspalveluiden kanssa. Hankkeen johtaja, on palvelualuevastaava Riku Saksholm 
ja palvelun yhteyshenkilö kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Juha Isolehto, 044-4691242.  
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