
HARRASTAMISEN 

PORIN MALLI

– Harrastushybridi

Petteri Lahti, Liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö, 

Porin kaupunki

Heini Järvenpää, hankekoordinaattori, 

lastenkulttuurikeskus Kruunupää, Porin kaupunki



HARRASTUSHYBRIDI

• Yhdistetään taide ja liikunta

• Ylitetään esteitä, rikotaan rajoja ja 
innostetaan kokeilemaan ja 
osallistumaan ennakkoluulottomalla 
lapsen mielellä

• Monipuolisuus: yhtä harrastusta voi 
lähestyä monesta eri kulmasta

• Laadukasta ja arvostettua toimintaa

• Osaavat ohjaajat

• Hyvät käytännöt



HARRASTUSHYBRIDI

• Koko sivistystoimialan yhteinen hanke 

• Toimintaan otetaan mukaan kaikki Porin alueen koulut  

• Porissa toimii 24 kaupungin ylläpitämää peruskoulua, neljä perusopetuksen 

erityiskoulua ja kolme yksityisen järjestäjän ylläpitämää koulua

• Kohderyhmänä 1.-9.lk

• Tärkeänä painotusalueena yläkoulun nivelvaiheeseen sijoittuvat ikäryhmät



HARRASTUKSET

2021-2022



SUUNNITTELU

• Harrastustarjonta suunniteltu 
koululaiskyselyn tulosten, pilottivaiheen 
palautteiden, tuloksien ja kokemuksien 
perusteella

• Koulujen henkilökunnan aktiivisuuden 
tärkeyttä harrastuksiin ohjautumisessa 
korostetaan 

• Suunnittelussa hyödynnetty 
OKM:n erityistuella vuodesta 2016 
alkaen toteutettujen Kärkikerhot 
ja TaideSortimentti -hankkeiden myötä 
kehitettyjä hyviä käytäntöjä



HARRASTUSTEN OHJAAJAT

• Seurat ja yhdistykset (FC Jazz, Porin Ässät, Painonnostoseura Punttikarhut, Porin 

Taiteilijaseura, Rakastajat-teatteri, Satakunnan Monikulttuuriyhdistys, Satasirkus)

• Yksittäiset toimijat (kulttuuri- ja hyvinvointialan ammattilaiset)

• Yritykset (TemppuTehdas, Joogastudio Hetki)

• Oppilaitokset & korkeakoulut (Satakunnan ammattikorkeakoulu, Palmgren 

konservatorio)

• Seurakunta



TARJONTA

• Parkour

• Eläinryhmä

• Selviytyjät

• Monitaide

• Projektiryhmät

• eSports

• Jooga

• Ruokaa ja 

taidetta

• Kamppailulajit

• Sporttijengi

• Musiikki

• Etsivä toiminta

• Tanssi

• Animaatio

• Musapuntti

• Teatteri

• Sirkus



• Selviytyjät: Luontoliikunta, kasvi- ja eläinlajien tunnistaminen, ensiaputaidot, 
suunnistaminen, ruoanlaitto, taide luonnossa.

• Projektiryhmät: Lasten ideoima taideprojekti taiteilijan ohjauksessa, liikkuminen ja 
toiminnallisuus osaksi taideteosta. Esimerkiksi videoteos, tanssiteos, musiikkiteos tai näiden 
yhdistelmä.

• Sporttijengi: Harrastetaan erityisesti joukkuelajeja, suunnitellaan joukkueen pelipaidat 
graafikon ohjauksessa.

• Etsivä toiminta: Suunnattu erityisesti oppilaille, joilla ongelmia esim. sosiaalisten suhteiden 
muodostamisessa kouluympäristössä. Etsitään ohjaajia toteuttamaan sisältöjä osallistujien 
toiveiden perusteella. Ryhmää ohjaa koulun henkilökuntaan kuuluva opettaja, 
ohjaaja, kuraattori tai kaupungin tai seurakunnan nuorisotyöntekijä.

• Käynnistynyt/käynnistymässä 52 harrastusryhmää syksyllä



TOIMINTAMALLI & 

TYÖNJAKO



TOIMINTAMALLI

• Harrastuspohja 

valmiina 

(koululaiskyselyn 

tulokset & 

pilottivaiheen 

kokemukset)

• Koordinaattori ja 

koulu sopivat 

harrastuksista ja 

ajankohdista 

lukujärjestykseen 

sopivasti

• Ilmoittautuminen:

a)Koordinaattori jakaa 

sähköisen 

ilmoittautumislomakkeen 

ja välittää tiedot koululle

b)Koulu kerää tiedot itse

Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3



TYÖNJAKO
• Koordinaattori

• Yhteyshenkilö koulun, ohjaajien ja hallinnon välillä

• Sopimukset ohjaajatahojen kanssa

• Aikataulutus ja koordinointi

• Palautekyselyt

• Rehtori

• Vastaavan henkilön valtuuttaminen (rehtori, opettaja, koulunkäynninohjaaja), 
ajanvaraus

• Koulunkäynninohjaajan hankkiminen

• Harrastuksiin ohjaaminen



TYÖNJAKO
• Koulunkäynninohjaaja

• Välipala

• Osallistujien + vanhempien tiedot

• Tilojen avaimet

• Avustaminen ryhmässä

• Harrastuksen ohjaaja

• Sisällön suunnittelu

• Turvalliset toimintatavat

• Ryhmän vetovastuu



Petteri Lahti

Liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö

+358447010189

petteri.lahti@pori.fi

Heini Järvenpää

Hankekoordinaattori

+358447014416

heini.jarvenpaa@pori.fi

KIITOS!

www.pori.fi


