
 

   
 
Suomen malli Kalajoen perusopetuksen toimintatavaksi 2, 2021–2022 
 
Tiivistelmä ja tausta 
Kalajoki tuottaa jo pilottivaiheessa perusopetuksen oppilaille maksutonta ja mieluisaa kerhotoimintaa kaikilla kouluillamme. Toiminta on suunni-
teltu Koululaiskyselyn 2020 vastausten perusteella. Tarjottavat kerhot (17 teemaa) perustuvat tekemäämme tila- ja ohjaajakartoitukseen. Tarjo-
amme kerhotoimintaa 4 koululle. Viikkoon on suunniteltu 67 kerhoryhmää. Yksittäisellä koululla toteutetaan 5–39 kerhoryhmää, jolloin ohjaus-
tuntien kokonaismääräksi lukuvuonna 21–22 tulee 1890 tuntia. Toiminta vastaa kaupungin Hyvinvointisuunnitelman sekä konsernistrategian 
2021 tavoitteisiin ja on keskeinen toimenpide. Alkavan valtuustokauden tavoitteeksi on kirjattu "maksuttoman, mieluisan harrastuksen tarjoami-
nen Suoman mallin mukaisesti kaikilla kouluilla". 
 
Toteutusaika: 11.08.2021 - 31.05.2022 (Päätös 01.08.2021 – 30.06.2022.) 
Tavoitteet  
Hyvinvointisuunnitelman mukaan tavoitteena on lasten osallisuuden lisääminen, toimenpiteenä Suomen mallin käyttöönotto koulupäivän yhtey-
dessä tarjottavien kulttuuri- ja liikuntaharrastusten muodossa ja tulevan valtuustokauden päämääränä ”maksuttoman, mieluisan harrastuksen 
tarjoaminen Suoman mallin mukaisesti kaikilla kouluilla”. Tulevana lukuvuonna tavoitteemme on 63 viikoittaista harrastusryhmää. Ensi lukuvuo-
den tavoitteena on kehittää toiminta- ja koordinointimalli, joka mahdollistaa tilavarausten, työjärjestysten ja oppilaskuljetusten saumattoman 
nivomisen yhteen, jotta kykenemme toteuttamaan harrastustakuun täysimääräisesti.  
 
Toimenpiteet:  
 Varsinainen kerhotoimintavaihe toteutetaan lukuvuosina 21–22. Koko toimintasuunnitelma on rakennettu oppilaiden esittämien toiveiden mu-
kaisesti. Tarjotaan seuraavat kerhokokonaisuudet: 
- Parkour, sirkus, kiipeily, (lumilautailu) 
- Valokuvaus, elokuva ja animaatio, media- ja valotaide 
- Luonnossa liikkuminen, pyöräily 
- Partio (luonnossa liikkuminen, suunnistus, kädentaidot) 
- Kuvataide, katutaide 
- Kädentaidot, katutaide 
- Jääkiekko 
- Pallopelit (lentopallo, koripallo, jalkapallo, pesäpallo, salibandy, keilailu) 
- Kuntosaliharjoittelu (kehonpainoharjoittelu, painonnosto, kamppailu) 
- Ruoanvalmistus 
- Bändi (soittimen soittaminen, biisin tekeminen, sanataide) Tulos: Hankkeen tuloksena toteutetaan 1036 kerhotuntia. 
- Eläinkerho, agility 
- Tiedekerho (13*) 
- Esport (14*) 
- Kaverikerho (15*) 
- Moottorikerho (16*) 
- monilajikerho (17*, JOPO-ryhmä) 
Etsivän kerhotoiminta. 
Kerhotoimintaa on tullaan tarjoamaan kaikilla Kalajoen kouluilla: arvio kerhotoiminnan määristä 
- Merenojan yhtenäiskoulu: 12 kerhoa, 2–3 ryhmää per kerho eli ohjaustunteja viikossa 24–36 
- Raumankarin yhtenäiskoulu: 3 kerhoa, 2–3 ryhmää per kerho eli ohjaustunteja viikossa 6–9 
- Tyngän aluekoulu: 3 kerhoa, 2–3 ryhmää per kerho eli ohjaustunteja viikossa 6–9 
- Raution koulu: 3 kerhoa, 2–3 ryhmää per kerho eli ohjaustunteja viikossa 6–9 
Kerhoihin ilmoittaudutaan sähköisen järjestelmän kautta. Kerhotoiminta alkaa 11.8.21, kun lukuvuosi 2021–2022 alkaa. Kerhotoimintaa on suun-
niteltu 30 viikon ajaksi, jolloin kerhotoiminnan ohjaustyömääräksi tulee 1890 tuntia. Kerhokokonaisuudet ja niiden vastuuohjaajat, toimipisteet 
ja työjärjestykset on erillisessä ”Kerhokuvaukset ja ryhmät 21-22.pdf liitteessä, jonka saa Kalajoki akatemiasta.  
 
Hankkeen kustannukset ja rahoitus 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on hyväksynyt hankkeelle 93750 € kustannusarvion ja myöntänyt 80 % avustuksen, 75000 €. Kalajoen kau-
pungin omarahoitusosuudeksi jää 18750 €. Varat käytetään em. suunnitelman mukaisesti koordinaattorin ja ohjaajien palkkoihin, hieman  mate-
riaaleihin ja väline- yms.  hankintoihin sekä tilakustannuksiin.  
 
Vastuuorganisaatio 
Hanke on sivistyspalvelun hanke ja sen käytännön toteutusta johtaa palvelualuevastaava Juha Isolehto yhteistyössä, hankkeen johtajan, opetus-
palveluiden palvelualuevastaava Riku Saksholmin kanssa. Käytännön toteutuksessa on mm. Marisa Koski. 
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