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Harrastusten 
Vantaa



Harrastusten Vantaa

• Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittäminen ja tukeminen, 

oman yhteisön löytäminen, syrjäytymisen ehkäisy ja 

eriarvoisuuden vähentäminen.

• Maksuttomien ja mieluisten harrastusmahdollisuuksien 

tarjoaminen peruskoululaisille oman koulun ja kodin 

läheisyydessä.

• Harrastustoiminta koulupäivän aikana, sitä ennen tai heti sen 

jälkeen.

• Erityislasten huomioiminen harrastusten järjestämisessä.

• Harrastuksia vammaisopetuksen oppilaille.

• Etsiväharrastustoiminta

• Kokonaisuus tuotetaan yhteistyössä Kasvatus ja oppiminen-

toimialan, Kaupunkikulttuuritoimialan sekä harrastuksia 

tuottavien kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, kuullen 

lasten ja nuorten toiveita.

• vantaa.fi/harrastusten-vantaa



PILOTTI

Osallistujia
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Harrastustuntia

1259 t

2021-2022
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Harrastustuntia
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Tavoite ainoa

harrastus

n. 44%



Harrastusten
toimipaikat

• 45 koulua, n. 50 eri toimipistettä

• 10 koululla vammaisopetuksen harrastuksia

• 10 kaupungin liikuntatilaa

• 3 lasten kulttuurikeskusta

• 4 kirjastoa

• Kuvataidekoulu ja musiikkiopisto

• 2 asukastilaa

• 3 yrityksen omaa tilaa (keilaus, kiipeily, 
Heureka)

• Yht. n. 70 tilaa / 218 harrastusta (kasvaa yhä)



Verkostot koordinaattorin 
näkökulmasta

• Sisäiset verkostot

- Kasvatuksen ja oppimisen toimiala

- asiantuntijat, opettajat, vammaisopetuksen 
henkilöstö, monikieliset ohjaajat, Iltapäivätoiminta

- Kouluterveydenhuolto

- Kuraattorit, terveydenhoitajat, psykologit

- Kaupunkikulttuurin toimiala: liipa, kulttuuri, kirjasto-, ja 
asukaspalvelut, nuoriso

- Liipa: Sporttikaverit, asiantuntijat, liikuntapaikkojen 
varaustiimi, liikuntapaikkahoitajat

- Kulpa: - Lasten kulttuurikeskukset, kuvataidekoulu, 
musiikkiopisto, museo

- Kirjasto-, ja asukaspalvelut: kirjastojen harrastukset, 
asukastilojen harrastukset,

- Nuorisopalvelut: etsivä harrastustoiminta( yläkoulut), 
pienryhmät ja yksilöohjaukset, alueellinen nuorisotyö, 
koulunuorisotyö

- Muut sisäiset verkostot: Vantaa-info, Vantaan monikielinen 
neuvonta, viestintä ja markkinointi

• Ulkoiset verkostot
- Harrastustoimijat
- IP-toimijat
- HSM-yhteyspiste
- AVI

Pohdintoja jatkossa ulkoisiin verkostoihin:
- Maahanmuuttajajärjestöt?
- Sosiaalitoimi?



Vantaan erityispiirteenä 
monikulttuurisuus

Monikulttuurisuus tilastoja

• Suomen monikulttuurisin kaupunki

• peruskoululaisista noin 26% puhuu muuta kuin suomea, 
ruotsia tai saamea äidinkielenään

Esim. Vantaalla on koulu jossa on tällä hetkellä 63 eri 
äidinkieltä, joista noin 68% on muun kielisiä.

• väkiluku kasvaa maahanmuuton seurauksena Vantaalla 
voimakkaasti ja muun kuin suomen kielisten määrä on 
kasvussa.

Haasteet

• Kohderyhmän tavoittaminen

• Ymmärrys siitä mikä on harrastus ja sen tarve ja 
vaikutukset lapsen/nuoren elämään

• Luokkien moninaiset lukujärjestykset (uskonto ja 
äidinkielipalkit)

• Ilmoittautuminen

• Viestiminen toimijoiden ja huoltajien välillä

• Millä kielillä harrastuksia järjestetään? (KV-koulu vs. 
ruotsinkieliset)

• Harrastamisen Branding (kokonaisuus ei erillishankkeet)

Toimenpiteet verkostoissa

• Kaupungin sisäisten toimintojen käyttö (Monikieliset ohjaajat, neuvova Vantaa –hanke)

• Kohdennettu markkinointi / viestintä: sporttikaverit, koulun henkilökunta (pilotti koulun kanssa)

• Koulujen, toimijoiden ja koordinaation välinen yhteistyö (lukujärjestykset yms.)



Poikkihallinnollinen 
yhteistyö osana 
Harrastusten Vantaan 
toimintaa

Ohjausryhmän kokoukset 4-6 

viikon välein riippuen 

tarpeesta.

Työryhmän kokoukset 1-2 

viikon välein riippuen 
tarpeesta

Ohjausryhmän kokoonpano
• kasvatuksen ja oppiminen-toimiala 

(2hlö)
• Kaupunkikulttuurin toimiala:
Yhteiset-, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso-, 
kirjasto- ja asukaspalvelut.
• Nuorisovaltuuston edustaja

Työryhmän kokoonpano
• Koordinaatio /hallinto (YHT PAL)
• Etsivätoiminta (LIIPA ja NUPA)
• Harrastukset (KULPA ja KIRJASTO)
• Perusopetuksen asiantuntija
• Talous asiantuntija (YHT PAL)



Mitä yhteistyötä tehdään

Harrastusten järjestäminen: Kirjasto- ja asukaspalvelut sekä kulttuuripalvelut, Liikuntapalvelut

• Harrastukset kirjastoissa, Vantaankuvataidekoulu, Vantaan Musiikkiopisto, Uinti

Etsivän harrastamisen toiminta: Nuorisopalvelut ja Liikuntapalvelut
• Motivoida, kannustaa ja tukea lasta tai nuorta harrastamisen aloittamisessa.
• Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen lisäämällä lasten harrastamista sekä tuottamalla 

positiivisia kokemuksia ryhmässä toimimisesta.
• Luoda lapselle positiivisia mielikuvia ja kokemuksia harrastamisesta ja auttaa ymmärtämään sen 

merkitystä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta.
• Tukea ja kannustaa huoltajia lapsen harrastamisenlisäämiseen. Harrastekaverisuhteissa 

painotetaan huoltajien roolia sekä tarvittaessa opastetaan ja avustetaan myös huoltajia 
tukisuhteen parantamiseksi.

• Lisätä tietoisuutta oman asuinalueen harrastusmahdollisuuksista.

Uusien kaupunkitasoisten toimintojen kehitys
• Harrastamisen brändityö
• Harrastuskortti
• Tietoisuus toistemme palveluista



Kiitos.
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