
 

   
 

 
Suomen mallin mukaisen kerhotoiminnan juurruttaminen Kalajoelle 
 
Tiivistelmä ja tausta 
Hankkeen päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton 
harrastus koulupäivän yhteyteen. Lapsia ja nuoria kuullaan harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjä ja toimintatapoja koordinoi-
daan sekä tehden tiivistä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyötä. Tavoitteena on ratkaista etsivällä työllä kuljetusoppilaiden ongelma ja 
luoda yhtenäiskouluille malli, missä työjärjestys ja koulukuljetusaikataulut tukevat harrastustoimintaan osallistumista 
niin, että vuosikymmenen lopussa kaikki oppilaat voivat halutessaan osallistua mielekkääseen ja maksuttomaan 
harrastustoimintaan koulupäivien yhteydessä. 

 
Toteutusaika: 1.8.2022-31.7.2023 
 

Tavoitteet  
Hanke toteuttaa Kalajoen kaupungin hyvinvointisuunnitelman ja talousarvion tavoitetta ”lasten osallisuuden lisääminen ja sen toimenpiteenä 
lasten kuulemisiin perustuvan Suomen mallin mukaisen kerhotoiminnan tuottaminen koulupäivän yhteyteen, jonka mukaan vakiinnutetaan 
Suomen mallin mukainen kerhotoiminta osaksi palvelutuotantoa perheiden arjen sujuvoittamiseksi. 50 % perusopetuksen 
oppilaista osallistuu koulupäivän yhteydessä olevaan kerho- ja harrastustoimintaan." Tulevana lukuvuonna tavoitteena on osallistaa 1 507 lasta 
ja nuorta. Toteutetaan 43 kerhoa, 1 167 kerhotuntia. 

 
Toimenpiteet:  
Varsinainen kerhotoimintavaihe toteutetaan lukuvuotena 2022–2023. Lukuvuonna 22-23 palkataan hanketuen avulla etsivää kerho-ohjaaja-
työtä tekevä henkilö 50% työajalla. Hänen tehtävänään on yhtenäiskouluilla kartoittaa kerhojen ulkopuolelle jäävien kuljetusoppilaiden tarpeet 
ja hakea ratkaisua, jossa näille oppilaille pystytään tarjoamaan kuljetusten kautta osallistumismahdollisuus Hiekkasärkät areenalla 2 kertaa 
viikossa järjestettäviin kerhoiltapäiviin. Tämä järjestely on välttämätön, koska koulutilojen käyttö- ja kuljetusaikataulut eivät vielä tulevana 
lukuvuonna voida yhteensovitettavissa tavalla, joka tarjoaisi muilla keinoin kaikille oppilaille tasapuolisen osallistumismahdollisuuden. 
 
Harrastuslukujärjestyksissä esitetään Merenojan yhtenäiskoululla, Raumankarin yhtenäiskoululla, Tyngän aluekoululla sekä Raution koululla. ) 
lukuvuonna 2022-2023 järjestettävien 35 kerhon (43 ryhmää) sisältökuvaukset, ajankohdat ja ohjaajat: Kerhoja järjestetään musiikin, liikunnan 
ja urheilun, eläinliikunta-, kuvataiteen ja keramiikan, käsityö-, kansainvälisyyden ja kielten sekä tieteen ja kotitalouden sekä kesätyöhön  val-
mentautumisen teemoista. 

 
Hankkeen kustannukset ja rahoitus 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on hyväksynyt hankkeelle 76 250 € kustannusarvion ja myöntänyt 80 % avustuksen, 61 000 €. Kalajoen kau-
pungin omarahoitusosuudeksi jää 15 250 €. Varat käytetään em. suunnitelman mukaisesti koordinaattorin ja erityisesti ohjaajien palkkoihin, 
hieman materiaaleihin, kuljetus- yms.  hankintoihin sekä tilakustannuksiin. Omarahoituksella katetaan hankekoordinaattorin ja kuljetuskustan-
nukset 

 

Vastuuorganisaatio 
Hanke on sivistyspalvelun hanke ja sen johtaja on sivistysjohtaja Tiina Kangas. Käytännön toteutusta johtaa palvelualuevastaava Juha Isolehto 
yhteistyössä perusopetuksen toimijoiden kanssa. 
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