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LASTEN- JA NUORTEN PAIKALLISEN HARRASTUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN 
  
Tiivistelmä 
 Kouluverkkouudistuksen myötä harrastustiloina toimivat koulujen lisäksi kylä-ja seurojen talot. Päiväleiritoimintaa 
toteutetaan nuorisotiloissa sekä luonnossa. 
 
Aikataulu: 01.06.2020 – 31.05.2021 
 

Tavoitteet ja niiden saavuttaminen ja poikkeukset 
Harrastustoiminnan jatkumisen turvaaminen kouluverkon tiivistymisestä huolimatta oli tavoitteena. Avustusaika sijoittui 
COVID-19-epidemian ajalle, josta johtuen epidemian rajoitustoimet ja ohjeet määrittivät mahdollisuutemme toteuttaa 
kerho- ja päiväleiritoimintaa. Samanaikaisesti perusopetus toteutettiin myös väljennetysti, jonka johdosta Kalajoen koulu-
verkkouudistus ei edennyt suunnitellusti, mikä vaikeutti tilojen saatavuutta. Pystyimme määrällisesti toteuttamaan toi-
menpiteet suunnitellusti. Kustannukset kasvoivat koronaohjeiden noudattamisesta johtuen, kun ryhmäkokoja pienennet-
tiin, toimintaa väljennettiin ja näihin tehtäviin tarvittiin lisää työaikaa / henkilöresursseja. Hankkeen aikana emme pysty-
neet käyttämään kolmannen sektorin toimijoita suunnitellussa laajuudessa, koska terveysturvallisuusohjeidemme mu-
kaan toimijoiksi valikoitui määräaikaista henkilökuntaamme 
 

Toimenpiteet  
 
Kerhojen määrä yhteensä 8. Kerhotoimintaan osallistuvien lasten ja nuorten määrä: Tyttöjä 72, Poikia 50, Yhteensä 122. 
Päiväleirien määrä 5. Päiväleiritoimintaan osallistuvien lasten ja nuorten määrä, Tyttöjä 51, Poikia 35, Yhteensä 86. 
Päiväleireille osallistui 86 ja kerhotoimintaan 122 nuorta. Nämä määrät vastasivat hyvin toiminnalle asetettuja tavoitteita. 
Syksyllä 2020 tehtiin koululaiskysely, jossa kartoitettiin perusopetuksen oppilaiden harrastustoimintaa Suomen mallin 
mukaiseen kerhotoimintaan, jossa kaikille perusopetusikäisille lapselle pyritään tarjoamaan mieluisa ja maksuton harras-
tus koulupäivän yhteyteen. Kalajoki toimi keväällä 2021 kerhotoiminnan pilottikaupunkina, mikä aikaansai kerhotarjon-
nan monipuolistumista ja osan osallistujien siirtymistä näihin harrastuskerhoihin. 
 

Tulos:   
Hanketoimenpiteet mahdollistivat poikkeuksellisen vuoden aikana tervetulleita yhteisiä harrastusmahdollisuuksia sekä 
päiväleirejä, mitkä näkemyksemme mukaan vähensivät lasten syrjäytymistä ja alueellisten harrastusmahdollisuus erojen 
kasvua. Rajoitusten seurauksena emme pystyneet täysimääräisesti luomaan uutta lakkautettaville kouluille aiottua har-
rastustoiminnan aktivointimallia, mikä jää toteutettavaksi lukuvuonna 2021–2022, kun kiinteistöjen omistussuhteet ovat 
varmistuneet ja kouluverkkouudistus on loppuunsaatettu. 
 
Kustannukset ja rahoitus 
Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan käytettiin 14092,88 €, johon saatiin avustusta 10000 € ja kaupungin 
omarahoitusosuudeksi jäi 4092,88 €.   
 
 
 
Vastuuorganisaatio; 
Hankkeen johtaja: Anne Mäki-Leppilampi, Hyvinvointipalvelujohtaja,  
Hankkeen yhteyshenkilö: Anita Ohtamaa ja Juha Isolehto 
 


