
Kalajoen kaupunki | Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki | kirjaamo@kalajoki.fi | +358 8 46 911 | www.kalajoki.fi | Y-tunnus 0185924-7 

  
 

 

LASTEN JA NUORTEN HARRASTUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN KALAJOELLA  
 

Tiivistelmä 
Lasten -ja nuorten vapaa-aikoina leiri- ja kerhotoimintaa järjestettiin siten, että osallistuminen toimintaan on maksutonta ja osallistu-
minen eri kylät huomioiden tasavertaista. Eri teemoilla toteuttetiin  kerhoja ja päiväleiritoimintaa koulujen loma-aikoina koronarajoi-
tusten salliessa. Toimintaa toteutettiin nuorisotiloilla ja kouluilla sekä kylätaloilla ja museon pihapiirissä. Ohjaajina toimivat nuoriso-, 
liikunta- tai lasten ja kerho-ohjaajakoulutuksen saaneet aikuiset. Hankkeen aikana järjestettiin 12 kerhoa, joissa oli 40 osallistujaa 
sekä 5 päiväleiriä, joissa oli 220 osallistujaa Toimintaa rahoitti Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. 
 

Aikataulu: 01.06.2021 – 31.05.2022 
 

Suunnitelman tavoitteet  
1) Yksilön itsensätuntemisen sekä itsetunnon kehittäminen ja vahvistaminen sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen. 
2) Taiteen, liikunnan, kulttuurin, kädentaitojen ja ilmaisutaitojen kehittäminen harrastetoiminnan avulla.  
3) Lasten ja nuorten loma-aikoina toteutettavien päiväleirien välityksellä harrastemahdollisuuksiin tutustuttaminen, luontoon ja ym-
päristöön tutustuttaminen, yhteisöllisyyden ja ystävyyden vahvistaminen.  
4) Kouluvuoden aikana arki-iltoihin sijoitettujen kerhojen avulla tarjotaan lapsille ja nuorille mielekästä tekemistä yhdessä samasta 
aihepiiristä kiinnostuneiden ikätovereiden kanssa. 
 

Suunnitellut toimenpiteet  
Kerho- ja leiritoiminnan avulla tarjotaan lapsille ja nuorille mielekästä tekemistä vapaa-aikana sekä tuetaan lasten ja nuorten ystä-
vystymistä keskenään. Toiminta pyritään järjestämään siten että mahdollisimman moni pääsee osalliseksi toiminnasta. Toimintaan 
on ilmoittauduttava ennakkoon, jotta tarpeen mukaan voidaan lisätä päiväleiriryhmiä tai kerhoja siten että kaikki halukkaat voisivat 
osallistua toimintaan. Kerho- ja leiritoiminta on osallistujille ilmaista, päiväleirien yhteydessä osallistujille tarjotaan lounas. 
Toiminnan pääsisällöt sekä toteuttamisaikataulu: 
Päiväleiritoiminta toteutetaan kesäkuun ensimmäisen kolmen viikon aikana (7.6- 25.6 ) sekä syyslomalla (25.-29.10) ja hiihtolo-
malla (7.-11.3).Kesäleirit järjestetään nuorisotalo Alexilla ja pihapiirissä , Nuorisotila Raumiksella ja pihapiirissä, Pitkäjärven leirikes-
kuksessa sekä Havulan museon pihapiirissä. Teemana luonto, seikkailu ja liikunta, eri maiden kulttuuri, kädentaidot, teatteri ja 
taide. Ohjaajina toimivat eri taiteen- ja kulttuurialojen ammattilaiset mm. teatteriohjaaja, taideaineiden opettaja, kansainvälisen nuo-
risotyön ohjaaja, seikkailuohjaaja sekä liikunnan ohjaaja. 
Kerhotoimintaa järjestetään viikoittain alkaen 31.8.2021 - 27.5.2022, 35 viikon ajan Merenojan koululla, Ventelän 
talolla, Raumankarin koululla ja nuorisotila Raumiksella, Tyngän aluekoululla sekä Raution koululla ja Kärkisen 
kylätalolla. Toteutetaan tarpeen mukaan myös kohdennettua kerhotoimintaa esim. ilmaisutaidonkerhot 'voimatytöt' 
ja ' vitosen pojat' . Ohjaajina nuoriso-ohjaaja koulutuksen, liikunta- tai taideaineiden tai lasten ohjaaja koulutuksen 
saaneet aikuiset. 

 
Hankkeen toteutus, tulokset, kustannukset ja rahoitus 
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämä rahoitus hankkeen toteuttamiseen käytettiin maksuttomien kerhojen päiväleirien 
toteuttamiseen. Leiripäivien sisältö oli monipuolinen ja toteutustapa monikulttuurinen. Kerhoja järjestettiin 12, niissä oli 40 osallistu-
jaa. Päiväleirejä järjestettiin 5, niissä oli osallistujia 220.   Kesäleirit järjesti 4H-yhdistys. Syyslomalla järjestettiin päiväleiri. Talvilo-
man aikana voitiin järjestää kaksi päiväleiriä (liikuntahallin Peuhut (250 osallistujaa) ja Herrainpakkojen Talviriehapäivä (220 osallis-
tujaa).  Hankkeen kustannukset olivat 12951,05 €, johon saatiin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston avustusta 90 %. 
 
 

Vastuuorganisaatio; 
Kalajoki akatemian hanke.  Hankkeen johtaja, Sivistysjohtaja Tiina Kangas. Hankkeen yhteyshenkilö, palvelualuevastaava Juha 
Isolehto.  
 


