


HARRASTAMISEN 
KUUSAMON MALLI



Hankkeen tarkoitus

• rakentaa malli, joka mahdollistaa lapsille ja nuorille mieluisan ja 
maksuttoman tavan harrastaa koulupäivän yhteydessä.

• Lisätä lasten ja nuorten tasa-arvoa, hyvinvointia ja osallisuutta.

• Selvittää harrastamisen haasteita ja syitä harrastamattomuuteen.

• Selvittää, mitä lapset ja nuoret haluavat harrastaa ja pyrkiä 
vastaamaan kysyntään.

• Kokeilla, etsiä ja yrittää tiiviissä yhteistyössä.



Toimintasuunnitelma

• Harrastaminen tapahtuu kouluilla
välittömästi koulupäivän jälkeen (n.1h).

• Erityistiloja vaativien harrasteiden
osalta toiminta tapahtuu läheisillä
harrastuspaikoilla.

• Harrastustoimintaa koordinoi
harrastuskoordinaattori yhteistyössä
hankkeen koulujen ja muiden
yhteistyötahojen kanssa.

• Koulujen harrastustarjottimella
hyödynnetään vuodenaikoja ja alueen
erityisharrastustapaikkoja.

• Sisältää kuusi kuuden viikon mittaista
moduulia. 

→ erilaisia
harrastusvaihtoehtoja



Moduulit

• Moduuli 1.9.–10.10.2021
• Moduuli 11.10.–28.11.2021
• Moduuli 29.11.2021–30.1.2022
• Moduuli 31.1.–20.3.2022
• Moduuli 21.3.–1.5.2022
• Moduuli 2.5.–5 .6.2022

• Harrastukset ovat tauolla koulujen loma-aikoina.

• Moduulit eivät juuri näy harrastajille, vaan
rytmittävät hankkeen toimintaa, kuten
vuodenaikojen yhteensovittamista toivottuihin
harrastuksiin ja hankehallintoa.



• Joulukuussa 2020 toteutetun koululaiskyselyn perusteella tarjotaan 
koulusta riippuen lasten ja nuorten toivomia harrastuksia. 

• Harrastuksia ohjaa koordinaattorin lisäksi eri harrastusten 
asiantuntijat ja pedagogisesti taitavat ohjaajat. 

• Panostetaan viestintään eri kanavissa, joita ovat mm. Wilma, SoMe, 
yhteistyöorganisaatiot, paikallislehdet ja tapahtumat.

• Ensimmäinen vuosi huipentuu toukokuussa 2022 järjestettävään 
tapahtumaan, missä esitellään mm. hankkeessa tehtyjä taideteoksia 
ja näytetään parkourtaitoja.



Mukana olevat
koulut

• Nilonkankaan koulu (alakoulu)

• Nilon koulu (Yläkoulu)

• Torangin koulu (3-6 luokat)

• Sänkikankaan koulu (alakoulu)

• Rukan koulut (ylä- ja alakoulu)

Yhteensä noin 1200 lasta ja nuorta.

Koulut pitkien etäisyyksien päässä
toisistaan



Toiminnan kriteerit (Helsingin malli)

1. Laadukkuus

2. Matalan kynnyksen periaate

3. Yhdenvertaisuus

4. Lapsi- ja nuorisolähtöiysyys, osalliisuuden huomiointi 
toiminnassa

5. Turvallinen ja viihtyisä harrastusryhmä

6. Harrastamisen ilo, hyvä yhteishenki ja kaveruus



Laadukkaan harrastuksen tärkein
kulmakivi on osaava ja innostava
ohjaaja

• n. 15 ammattitaitoista ohjaajaa + Seurakunnan
toiminnan ohjaajat

• Tärkeää pedagoginen osaaminen ja että osaa
sen mitä on tullut ohjaamaan.

• Suunnitelmallisuus.

• Osallistaminen.

• Välittäminen ja reagointi.

• Yhteistyö ja kokemusten jakaminen.

• Ammattitaitoisen ohjaajan työtä tulee arvostaa.



Haasteet

• Tiedonvälitys ja ilmoittautuminen (järjestelmän puute)
• Yläkouluikäisten motivointi, syrjäytymisuhan alla olevien tavoittaminen.

• Yläkoululaisille matalan kynnyksen harrastusten tuottaminen on usein 
mahdollisuuksien tuottamista omaehtoisempaan harrastamiseen.

• Kuljetusoppilaiden kyydit kotiin harrastusten jälkeen.
• Ratkaisuehdotus: Sänkkärin malli → koulukohtaiset harrastuspäivät ja kyytien 

sovittaminen kokonaisuuteen.

• Pitkät etäisyydet erityisharrastuspaikoille.
• Ratkaisuehdotuksia: kyyti koululta harrastukseen, koulukohtaiset harrastuspäivät.

• Harrastusaikojen ja –tilojen löytyminen koulupäivien yhteyteen ja 
välittömästi koulupäivien jälkeen.
• Ratkaisuehdotuksia: koulukohtaiset harrastuspäivät ja -opettajat.



Haasteet

• Aikataulu ja resurssit. Tällä hetkellä
harrastukset “päälle liimattu” 
koulujen toimintaan.

• Ratkaisuehdotus: Syksy 2022 
suunnitellaan jo keväällä 2022

• Koulujen resurssit

• Ratkaisuehdotus: 
Koulukohtaiset
harrastusvastaavat.

• Ryhmätoiminnan haasteet

• Ratkaisuehdotus: Toiminnan
kehittäminen, tiedottaminen
ja yhteistyö.



Meijän vahvuudet

• Tahtotila

• Hankesuunnitelma

• Osaajat ja ammattitaito

• Fasiliteetit

• YHTEISTYÖ!!! <3



Yhteistyötahot

• Koulut ja koulujen henkilökunta

• Seurakunta

• Kolmannen sektorin toimijat (mm. Paka, Ruka Slalom, 4H-
yhdistys, Kev, Lasten yhdistys)

• Kaupungin eri sektorit (esim. nuorisotoimi, 
koulukohtauttajat)

• Kumppanuustalo Nuotta

• Yritykset

• Oppilaat ja heidän vanhemmat

• Toiveissa: lisää kolmannen sektorin yhteistyötahoja, 
ammattikoulu, Kuusamo-opisto



Yhteystiedot/ tiedotus

• Harrastuskoordinaattori: Maija Virranniemi 
maija.virranniemi@kuusamo.fi, 040 860 8703

• Harrastusten ohjaajat
• Wilma-verkkopalvelu
• Facebook: hyödynnetään jo olemassa olevia Kaupungin some-kanavia
• Instagram: @HarrastamisenKuusamonMalli
• Harrastamisen Kuusamon malli – Kuusamo
• www.harrastamisensuomenmalli.fi (valtakunnalliset nettisivut)
• Koulujen henkilöstö, nuorisotoimi, liikuntatoimi, kulttuuritoimi, 

seurakunta ym. Yhteistyötahot
• Tapahtumat

mailto:maija.virranniemi@kuusamo.fi
https://www.kuusamo.fi/kaupunki-ja-hallinto/projektit-ja-hankkeet/harrastamisen-kuusamon-malli/
http://www.harrastamisensuomenmalli.fi/


Kuusamon mallin 
harrastukset
• Meneillään olevat harrastukset:

• Harrastamisen 
Kuusamon malli -
Kuusamo

• Suunnitteilla alkavaksi 
kevätlukukaudella 2022:
• Bändiharrastus

• Mopon rassaus

• Kuntosali

• Uinti

• Palloilu

• Lumilajit
• Some-kerho (LiiKu)

• Pelikasvatus

• Kepparikerhot

https://www.kuusamo.fi/kaupunki-ja-hallinto/projektit-ja-hankkeet/harrastamisen-kuusamon-malli/


Toimivat käytännöt

• Ollaan esillä ja tullaan tutuksi (Some, tapahtumat, tilaisuudet)

• Parkourakatemian loikkakopla

• Yhdistelmäharrastukset esim. Luovuuden muodot, Taitonaattori, 
Elokuva- ja näytelmäkerho, Leppari.

• Paikallistuntemus

• Kehittämisyhteistyö (ohjausryhmä, ohjaajatiimi)

• Seiskaluokkalaisten harrastuskysely ja –bingo

• Koulukohtaiset harrastustarjottimet

• Syksyn 2022 suunnittelu aloitetaan keväällä 2021



KIITOS!


