
 

   
 
Suomen malli Kalajoen perusopetuksen toimintatavaksi 
 
Tiivistelmä ja tausta 
Suomen mallissa päätavoitteena oli lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena oli mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mie-
luisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen. Suomen mallissa yhdistyivät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa ole-
vien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. Osallistujien kokonaismääräksi tuli 344 
oppilasta, joista 175 lasta 1.–3.-luokkalaisia, 134 oppilasta 4.–6.- luokkalaisia ja 33 henkilöä 7.–9.-luokkalaisia. Erillisiä viikoittain kokoontuvia 
kerhoryhmiä oli 31. Hankeaikaa leimasi COVID-19 -epidemia rajoitustoimineen. Asiansaosaavat kerho-ohjaajat eivät täysimääräisesti päässeet 
toteuttamaan kerhotoimintaa, koska epidemian rajoitustoimet, ohjeet, suositukset ja lakiin perustuneet määräykset rajoittivat kerhotoiminnan 
toteutusta perusopetusta antavissa oppilaitoksissa. Suomen mallin harrastustoiminta tavoitti kaikki Kalajoen peruskoululaiset hankkeen suuntau-
duttua kaikille neljälle peruskoululle ja aktivoi kolmasosan koko oppilasmäärästä mukaan maksuttomaan ja säännölliseen kerhotoimintaan. 
Hankkeen avulla oppilaita kuultiin ja toteutettiin toiveiden mukaisia ja paikallisten toimijoiden tarjoamia kerhoryhmiä kaikille ikäluokille ja pys-
tyimme luomaan kohdentavaa toimintaa myös peruskoulun JOPO-ryhmälle. Toiminta vahvisti Akatemian ja koulun/paikallisten toimijoiden vä-
listä yhteistyötä, mikä jatkuu uudessa hankkeessa. Toiminta laajensi myös moniammatillista yhteistyötä Akatemian, terveydenhuollon ja nuoriso-
työn kanssa etsivän harrastustoiminnan kautta.  
 
Toteutusaika: 01.01.2021 - 05.06.2021 
Tavoitteet  
Hyvinvointisuunnitelman mukaan tavoitteena oli 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”. Suomen mallin harrastustoiminta tavoitti kaikki Kalajoen peruskoululaiset hankkeen 
suuntauduttua kaikille neljälle peruskoululle ja aktivoi kolmasosan koko oppilasmäärästä mukaan maksuttomaan ja säännölliseen kerhotoimin-
taan. 
 
Toimenpiteet:  
Hankesuunnitelma tehtiin oppilaiden kuulemisiin perustuen: 2021 tuli kerhoihin ilmoittautumisia 344 oppilaasta, joista 175 lasta 1.–3.-luokkalai-
sia, 134 oppilasta 4.–6.- luokkalaisia ja 33 henkilöä 7.–9.-luokkalaisia. Erillisiä viikoittain kokoontuvia kerhoryhmiä oli 31. Harrastustoimintaa jär-
jestettiin ennen koulupäivää, koulupäivän aikana ja koulupäivän jälkeen, suomen, englannin, ranskan ja  saksan kielillä. 
 
Kerhoja järjestettiin teemoista: Kirjallisuus ja lukuharrastus. Kädentaidot, Liikunta, Luonto, Nuorisotyö, Taide ja kulttuuri, Tiede, Tietotekniikka ja 
e-pelaaminen sekä monialaisia kerhoja.  
 
Suomen mallin varoilla palkattiin 0,2 htv koordinaattoria. Ohjaustuntien kokonaismäärä avustuksen käyttöaikana oli 1079 h. Koko lukuvuoden 
kestäviä kerhoja  järjestettiin 31.  
 
Poikkeukset 
Hankeaikaa leimasi COVID-19 -epidemia rajoitustoimineen. Asiansaosaavat kerho-ohjaajat eivät täysimääräisesti päässeet toteuttamaan kerho-
toimintaa, koska epidemian rajoitustoimet, ohjeet, suositukset ja lakiin perustuneet määräykset rajoittivat kerhotoiminnan toteutusta perusope-
tusta antavissa oppilaitoksissa.  
 
 
Hankkeen kustannukset ja rahoitus 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto oli hyväksynyt hankkeelle 90884,00  € kustannusarvion ja  myöntänyt 80 % avustuksen, 72000 €. Kalajoen 
kaupungin omarahoitusosuudeksi jää 18884 €. Varoista käytettiin em. suunnitelman mukaisesti koordinaattorin ja ohjaajien palkkoihin, hieman 
materiaaleihin ja väline- yms.  hankintoihin sekä tilakustannuksiin 59313,34 €, jolloin kunnan rahoitusosuus oli 12324,21 €.  
 
Vastuuorganisaatio 
Hanke on ollut sivistyspalvelun hanke ja sen käytännön toteutusta johti palvelualuevastaava Juha Isolehto yhteistyössä,  hankkeen johtaja Anne 
Mäki-Leppilammen sekä opetuspalveluiden palvelualuevastaava Riku Saksholmin kanssa. Käytännön toteutuksessa on mm. Marisa Koski, ja Tuo-
mas H.  
 
Jatkotoimenpiteet 
Suomen mallin mukainen kerhotoiminta tulee lukuvuonna 21-22 jatkumaan uuden suunnitelman mukaisena.  
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