Harrastaminen Osaksi Koulupäivää Kiteellä hankkeet
• Pilottihanke 1.1.2021-31.10.2021 (jatkoaikaa kesäkuusta
lokakuuhun)
• Harrastaminen Osaksi Koulupäivää 2.0 –hanke 1.11.2021 alkaen

Harrastaminen Osaksi Koulupäivää Kiteellä
•
•

•
•
•
•
•

Toiminta tapahtuu kaikilla Kiteen perusopetuksen kouluilla (Arppen ja Kesälahden
yhtenäiskoulut 1-9 lk, Puhoksen ja Hutsin alakoulut 1-6 lk).
Osallistujia kevätlukukaudella 2021 yhteensä noin 250 oppilasta, syyslukukaudella
noin 330 oppilasta (n. 43 % perusopetuksen oppilaista)
• Keväällä 2021 toteutetussa pilottivaiheen välipalautekyselyssä 35 % (N:106)
kyselyn vastaajista ilmoitti, ettei osallistu säännöllisesti muuhun
harrastetoimintaan, kuin HSM –toimintoihin
Noin 20 eri toimijaa harrasteiden toteuttajina (järjestöt, yritykset, toiminimellä
toimivat, kaupungin eri hallintokunnat ja työntekijät)
Harrasteryhmien koot:3-25 hlöä/ryhmä
Suurin osa harrasteista koko lukuvuoden kestäviä. Osa alkoi myöhemmin ja päättyy
aiemmin.
Välipala tarjotaan
Viestintä: wilman, toimijat suoraan, paikallislehdet, some

Harrastuksien sisältöjä
Seuraavia sisältöjä tarjottu kevät 2021:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Musiikki/ukulelen soiton alkeet
Kehonpaino ja kamppailulajit
Taitoluistelu
Uinti
Kuvataide
Englannin ja Venäjän kielikerhot
Kuorotoimintaa
Liikuntapalloilukerhot sekä
välituntitoimintaa,
Lentopallokerho ja koululentispäivät
Mopopajatoiminta → yläkoululaisille
pelkästään
Shakki → yläkoululaisille pelkästään
Kuntosalitoimintaa → yläkoululaisille
pelkästään
Virtuaalinen youtubekerho
Sirkuskerho
Kokkikerho
Monitoimikerhot

Syksyllä 2021 em.lisäksi seuraavia
kerhoja:
• Käsityö
• Tanssi
• Jalkapallo
• Teatteri
• Ilmaisutaito
• Eläinkerhot (koira, talli)
• Parkour
• Virtuaaliset kerhot (Suuret Seikkailut
ja Esports)
• Kerhotuntikerhot koulupäivän sisällä
yhdellä koululla
• Sählykerho
• Puhallinsoitin-kerho
• Harry potter - kirjakerho

Koulukuljetukset – miten hankkeessa hyödynnetty
• Alakoululaiset pystyvät hyödyntämään myöhemmin lähteviä
kyytejä harrastuksen jälkeen:
Esimerkiksi Puhoksen koululla järjestettävä sirkuskerho on
aikataulutettu niin, että kerholaiset lähtevät kotiin myöhemmällä
14.30 kyydillä normaalin 12.30 kyydin sijaan.
Koulukyydillä harrastuspaikalle:
• Tallikerho järjestetään noin 13 kilometrin päässä koulukeskukselta ja
kerholaiset saavat käyttää koulukyytiä kerhoon siirtymiseksi.
Kerhopäivät valikoituivat sen mukaan, minä päivinä kyseiseen suuntaan
menevässä koulukyydissä oli riittävästi tilaa. Poiskulkeminen on
huoltajan vastuulla.
•

•

• Kuljetus koululta toiselle:
• Kiteen keskustassa on mahdollisuus siirtyä alakoulujen
välillä koulukyydillä, jos kerho alkaa heti koulupäivän
jälkeen toisella koululla missä oppilas on.
• Haasteita:
•
•

tiedonkulku kuljettajille → on ollut epätietoisuutta kuljetettavista
vaikka nimilistat on toimitettu
Laskutus →miten jyvitetään kulut hankkeelle, jos linja joka
tapauksessa kulkee kyseisen reitin?

Hankkeesta yleisesti
-

-

Miten toimintaa kehitetty pilottivaiheen/kevätlukukauden 2021
jälkeen:
- Koulukyytien hyödyntämiseen täsmennystä
- Harrastustarjonnan monipuolistaminen
- Koordinaation vastuita hieman saatu levennettyä
- Koulukohtaiset yhteyshenkilöt, sivistys- ja vapaaaikapalvelujen hallinto
Toimivaa:
- Kerhot/toiminnot saaneet hyvin osallistujia, myös harrasteiden
toteuttajia suhteellisen hyvin. Isossa kuvassa homma toimi,
oppilaat pitävät harrastuksista ja toimijat toteutuksesta.
- Pienen paikkakunnan etuina ihmisten tunteminen. Puskaradiolla
viesti etenee, yhteiskyydit harrastuksista pois jne

Kehittämistä/huomioitavaa:
- Toiminnan alkuvaiheessa viestintä tärkeää
- Ilmoittautumiskyselyyn tärkeä saada kunnollinen
informointi
- Koulujen henkilökunnan sitoutuminen
- Etsivään harrastetoimintaan panostettava jatkossa
enemmän
- Koordinoinnin työajallinen resurssi turvattava
- Ilta- ja viikonloppuharrastuksien osittainen korvaaminen
HSM-toiminnoilla → tätä kohti olisi tärkeä mennä
- Kuinka turvattaisiin kesken lukuvuoden siirto toiseen
harrastukseen, jos haluaa kokeilla toista? Osaan ryhmiin
mahtuu, mutta suurin osa harrastuksista täysiä.

