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Etsivä harrastustoiminta Turun 
peruskouluissa



• Pilottikokeilu seitsemällä koululla keväällä 

2021, 5 alakoulua ja 2 yläkoulua

• Tavoite: auttaa peruskoululaisia löytämään 

itselle mieluisa harrastus

• Käynnistymiskokeilulla kerättiin tietoa ja 

kokemuksia toiminnan laajentamista varten 

➔ lukuvuosi 2021–2022: 14 peruskoulua

Mitä etsivä harrastustoiminta on?



Ketkä kuuluvat etsivän 

harrastustoiminnan piiriin?

1. Kaikki peruskoululaiset, joilla ei ole mieluisaa 

harrastusta

2. Sosiaalisten ja sosioekonomisten syiden vuoksi 

yleisen harrastustarjonnan ulkopuolelle jäävät 

henkilöt

3. Kulttuuristen syiden vuoksi harrastustoiminnan 

ulkopuolelle jäävät henkilöt, maahanmuuttajat

4. Vamman tai sairauden vuoksi 

harrastustoiminnan ulkopuolelle jäävät henkilöt



Miten auttaa ja tukea peruskoululaisia? 

Harrastamisen edistämisen jatkumo

Ei 
huolta

• Lapsella tai nuorella on pieni tuen tarve ja korkea motivaatio

• Löytää harrastuksen myös itsenäisesti, usein lapsi harrastaa entuudestaan

• Harrastusmahdollisuuksista viestintä ja tiedottaminen

Pieni 
huoli

• Lapsella tai nuorella on pieni tuen tarve ja alhainen motivaatio

• Tarvitsee kannustusta ja motivointia

• Matalan kynnyksen neuvonta- ja tukipalvelut

Pieni 
huoli

• Lapsella tai nuorella on suuri tuen tarve ja korkea motivaatio

• Tarvitsee ohjausta

• Yksilöllisistä tarpeista nouseva tuen tarve, esim. heikko sosioekonominen asema

Tuntuva
huoli

• Lapsella tai nuorella on suuri tuen tarve ja alhainen motivaatio

• Suuri riski, että ei löydä mieluisaa harrastusta

• Intensiivinen ohjaus, kannustus ja yksilöllisistä tarpeista nouseva tuen tarve



Millaista tukea oppilas voi saada?
Harrastuksista viestintä ja 
tiedottaminen

•Koulun kerhotoiminta

•Lähialueen matalan kynnyksen 
harrastusmahdollisuudet, harrastuskalenteri

•Harrastusvideot

•Harrastevälitunnit, -päivät ja -tapahtumat

Neuvontaa, kannustusta ja tukea

•Harrastuksiin ohjaus, pop-up välkät, 
harrastusetsivä

•Lähialueen harrastusmahdollisuudet, 
harrastuskalenteri

•Harrastusvideot

•Yhteistyö eri tahojen kanssa mm. lajikokeilut ja 
taloudellinen tuki, soveltava harrastaminen

Vertaismarkkinointi

•Koulun kummitoiminnan kautta eri harrastuksiin 
tutustumista yhdessä

Mahdollisuus tarveharkintaisiin 
kutsukerhoihin

Harrastamisen 
edistäminen



a) Etsivän harrastustoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja arviointi yhteistyössä projektityöntekijän kanssa

b) Koulun harrastamisen nykytilan selvittäminen 

c) Koulun harrastamisen toimintasuunnitelma: koulun henkilökunnan ja oppilaiden yhteinen käsitys kerho- ja 

harrastustoiminnan tarpeista ja toiveista

d) Koulussa toimivien henkilöiden kiinnostus ja mahdollisuus toimia ohjaajina sekä ulkopuolisten ohjaajien 

kartoittaminen. Ohjaajien perehdytys yhteistyössä mm. Turun liikuntapalveluiden kanssa

e) Koulun kerho- ja harrastustoiminnasta tiedottaminen

• Aikaresurssi: 1 tunti / viikko / opettaja. Yhteensä 20 tuntia / opettaja / syyslukukausi. 

Mitä vastuuopettajan työnkuvaan kuuluu?



Mitä ja milloin?

Harrastamisen 
nykytilan kartoitus: kysely

Koulun toimintasuunnitelma: 
tavoitteiden ja toimenpiteiden 
määrittely (koulun 
henkilökunnan ja oppilaiden 
toiveet ja tarpeet)

Tiedottaminen ja markkinointi 
(huoltajat-koulun 
henkilökunta-oppilaat)

Mahdollisuus 
tarveharkintaisten kerhojen 
käynnistämiseen

Toimintasuunnitelman 
toteuttaminen sisältäen mm. 
harrastuksiin ohjausta

Yhteistyön vahvistaminen eri 
tahojen kanssa

Tiedottaminen ja markkinointi 
(huoltajat-koulun henkilökunta-
oppilaat)

Tilastointi

Väliarviointi: oppilaiden ja 
heidän huoltajien sekä 
koulun henkilökunnan 
palautteet
Tilastointi
Tilannekartoitus ohjausta 
saaneista ja tarvittaessa 
uudelleenohjaus
Koulukohtaisen 
toimintasuunnitelman 
päivittäminen arvioinnin 
pohjalta Mahdollisuus 
tarveharkintaisten kerhojen 
käynnistämiseen

Toimintasuunnitelman 
toteuttaminen sisältäen mm. 
harrastuksiin ohjausta

Yhteistyön vahvistaminen eri 
tahojen kanssa

Tiedottaminen ja markkinointi 
(huoltajat-koulun 
henkilökunta-oppilaat)

Tilastointi

Toimintasuunnitelman 
toteuttaminen sisältäen mm. 
harrastuksiin ohjausta

Loppuarviointi: oppilaiden ja 
heidän huoltajien sekä koulun 
henkilökunnan palautteet

Raportointi ja tilastointi

Koulukohtaisen 
toimintasuunnitelman 
päivittäminen

Kesäloma
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KIITOS!


