
Harrastamisen Lahden malli

Kanuunan monitoimitilojen työntekijöiden verkosto 20.1.2022



Harrastustakuu Lahden kaupungin strategian kärkihanke 

Harrastustakuun tavoite: varmistetaan lasten ja 
nuorten harrastusmahdollisuudet yhteistyössä 
eri toimijoiden kanssa

Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus 
itseään kiinnostavaan harrastukseen

→ Harrastusmahdollisuudet ovat kaikkien 
lasten ja nuorten tiedossa

Harrastustakuun koordinointi toimii

→ Lasten ja nuorten harrastustakuu 
toteutuu eri toimijoiden yhteistyönä ja 
kaupunkitasoisesti koordinoituna
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Harrastamisen Suomen malli

”Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksen päätavoitteena on lasten ja 

nuorten hyvinvoinnin lisääminen mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja 

nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, 

olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen

koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.”
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Harrastamisen Lahden malli 2021—2022

• Harrastamisen Suomen mallin
avustus omavastuuosuuden kanssa
yhteensä 375 000 €

• Keväällä neljällä koululla → syksyllä
laajentunut 26 kouluun

• Hankkeen tavoitteina

– Harrastustoiminnan
koordinointimallin rakentaminen

– Lasten ja nuorten toiveiden
mukaisten
harrastusmahdollisuuksien
edistäminen
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Harrastamisen Lahden malli 2021-2022
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Alakouluissa toimintaa toteuttaa pääosin seurat, yhdistykset ja järjestöt

•Yläkoulujen toiminnan lisäksi tarpeen mukaan alueen alakoulujen toiminta

•Ohjaajat kokoavat alueen harrastusmahdollisuuksia

•Yhteistyö mm. kerhoyhdyshenkilöiden ja oppilashuollon kanssa

Yläkouluissa toimintaa toteuttaa harrastustoiminnan ohjaajat

•Eteläinen ti klo 14-16

•Pohjoinen (+Lähde) ke klo 14-16

•Itäinen to klo 14-16

Kevään 2021 pilotin kokemusten pohjalta kouluille tuotiin harrastuspalkki, 
eli alueellinen harrastusaika iltapäiviin, koulupäivän yhteyteen:



Harrastamisen Lahden malli tarkemmin kuvattuna
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Alakoulut (1.-6.-luokkalaiset)

Kuullaan lasten ja nuorten 
harrastustoiveita

Koordinaattori tekee 
kaupunkitasoisen 

suunnitelman toiveiden ja 
muiden olemassa olevien 

resurssien pohjalta 
(harrastuspalkki) 

Koordinaattori kartoittaa 
palveluntuottajat ja toimii 

yhteyshenkilönä

Koordinaattori vie 
suunnitelman koulujen 
kerhoyhdyshenkilöille ja 
toimii yhteyshenkilönä 

koulun ja toimijan välillä

Markkinointi ja 
ilmoittautuminen alkaa

Kerhoyhdyshenkilö ja 
palveluntuottaja saa 
ilmoittautumistiedot 

Kerhoyhdyshenkilö ja 
toiminnan ohjaaja sopivat 
käytännönasiat koulussa 

paikan päällä (turvallisuus, 
välineet, avaimet, tilat)

Toiminta käynnistyy ja 
päättyy samaan aikaan 

kaupunkitasoisesti



Harrastamisen Lahden malli tarkemmin kuvattuna
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Yläkoulut

Kuullaan nuorten 
harrastustoiveita

Harrastustoiminnan 
ohjaaja toteuttaa 7.-

luokkalaisille 
henkilökohtaisen 
harrastuskyselyn

Harrastustoiminnan 
ohjaaja (ja koulun 

kerhoyhdyshenkilö) 
tekee harrastus-

suunnitelman

Markkinointi (ja 
ilmoittautuminen) alkaa

Harrastustoiminnan 
ohjaaja toteuttaa 

harrastustoimintaa 
koulupäivän aikana, 

ennen ja jälkeen

Harrastustoiminnan 
ohjaaja reagoi nopeasti 
nouseviin ajankohtaisiin 

toiveisiin ja toteuttaa 
toimintaa sen pohjalta

Harrastustoiminnan
ohjaaja lisää alueen

harrastustarjontaa myös
muilla resursseilla

Toiminnan
aikataulutuksessa

yhteiset raamit, mutta
toteutus

ohjaajakohtaisesti



Harrastustoiminnan ohjaajat

•Nuorisopalveluilla kahden työntekijän pilotti alkanut eteläisellä alueella helmikuussa 2020. Viisi 
uutta määräaikaista työntekijää palkattu elokuusta 2021 hankkeen ansioista. 

Hankkeessa yhteensä 7 kokopäiväistä ohjaajaa, palkattu nuorisopalveluille

•Yläkouluikäiset ovat pääkohderyhmä

•Ohjaajat kokoavat alueen harrastusmahdollisuuksia ja tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan 
toteuttavat toimintaa lähikoulujen 4.-6.-luokkalaisille

•Yhteistyö mm. kerhoyhdyshenkilöiden ja oppilashuollon kanssa

Jokaisella vastuuyläkoulu, jonka toiminnasta vastaavat. 

•Toteuttavat etsivää harrastustoimintaa, jotta löydetään ne nuoret, jotka eivät harrasta

•Kohtaavat nuoria koulupäivän aikana, rakentavat luottamusta ja näin madaltavat kynnystä 
osallistua toimintaan

•Ohjaavat nuoria myös muiden harrastusten pariin

Harrastustoiminnan toteuttamisen lisäksi ohjaajat mm.
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Kiitos!

Tiia Bucovschi

Harrastuskoordinaattori

Lahden kaupunki

P. 044 416 3743

tiia.bucovschi@lahti.fi
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Harrastustoiminta Lähteen monitoimitalossa



HARRASTUSTOIMINTA LUKKARI 

MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI

Välituntitoiminta Välituntitoiminta Välituntitoiminta Välituntitoiminta
Laune-halli Laune-halli Laune-halli Laune-halli

7.-9.lk 11.45-12.25 7.-9.lk 11.45-12.25 7.-9.lk 11.45-12.25 7.-9.lk 11.45-12.25

Valokuvaus-ryhmä Valokuvaus-ryhmä
Nuorisotila Mediateekki

4.-6.lk 14.00-15.00 7.-9. lk 14.00-15.00

Lajimix-ryhmä Köksä-ryhmä
Lähde-halli Kotitalousluokka

4.-5.lk klo 14.10-15.00 6.-9.lk 14.30-15.30

Mailapelit-ryhmä
Laune-halli 2/3

7.-8.lk + 9.lk. 14.00-15.30

Avoin toiminta Avoin toiminta + Airtrack Avoin toiminta Avoin kuntosali
Lähde-halli Lähde-halli Lähde-halli Kuntosali

4.-6.lk 16.00-17.00 4.-9.lk + 16.00-19.00 4.-9.lk 15.00-16.00 6.-9.lk 16.30-19.00

Lentopallo Luova Lähde-ryhmä Kuntosali-ryhmä Futsal-ryhmä Avoin toiminta
Lähde-halli Taidetilat Kuntosali Lähde-halli Lähde-halli

6.-9.lk klo 16.00-17.00 4.-6.lk 16.00-17.30 7.-9.lk + 16.30-18.00 6.-9.lk 16.00-17.00 7.-9.lk + 19.00-21.30

Keilakerho-ryhmä
Keilahalli

4.-9.lk 16.00.-17.00

Avoin musari Avoin musari Avoin musari Avoin musari
Musiikkiluokka Musiikkiluokka Musiikkiluokka Musiikkiluokka

4.-6.lk 16.30-18.30 4.-9.lk 16.30-18.30 4.-9.lk 17.30-18.30 6.-9.lk 16.30-19.30

perjantai 11. helmikuu 2022 11



Harrastamisen Suomen mallin ryhmät 

Koulun kerhotoiminnan ryhmät: 
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Jää- ja pallopeliryhmä (Pelicans)

Lähde-halli

1.-2.lk 14.00-15.00

Jää- ja pallopeliryhmä (Pelicans)

Lähde-halli

3.-4.lk 15.00-16.00

Kädentaito ryhmä

Solut (lastenliitto)

1.-2.lk 14.00-15.00

Kädentaito ryhmä

Solut (lastenliitto)

3.-4.lk 15.00-16.00

• Parkour-ryhmä 1.-2.lk

• Parkour-ryhmä 3.-4.lk

• Minikokkikerho 3.lk

• Villasukka 6.lk

• Kuorokerho 5.-9.lk



Toiminnot

Matalankynnyksen harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä

➢ Toimintaan on helppo tulla mukaan

➢ Voi tulla milloin vain kokeilemaan, ei ole pakkoa osallistua jokaisella kerralla, ei haittaa jos ehtii olla mukana vain osan aikaa

➢ Tuttu ohjaaja ja toimintaympäristö

➢ Toiminnassa ohjaaja, huomioi kaikki, eriyttää tehtäviä, osallistaa toiminnan suunnittelussa ja toiminnassa, 

nuorten toiveiden mukaista toimintaa.

Harrastustoiminnot: 

➢ Välituntitoiminta

➢ Ryhmätoiminta

➢ Avointoiminta 

➢ Omaehtoinen harrastustoiminta
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Toiminnan markkinointi

Harrastustoiminnan ohjaaja kohtaa ja kuulee nuoria

➢ Päivittäin arjessa 

➢ 7.lk harrastuskyselyt ja harrastustunnit

➢ Mukana teemapäivissä (liikuntapäivät yms.) 

➢ Luokissa vierailu

➢ Yksilökohtainen keskustelu harrastuksista 

Viestintä: 

➢ Lukujärjestykset

➢ Wilma tiedotteet/viestit

➢ Harrastelahti

➢ Info tv 
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Yhteistyö harrastuskoordinaattorin, kerhoyhdyshenkilön ja 

harrastustoimijoiden kanssa

• Harrastustoiminnan ohjaaja aloittaa koululla toiminnan suunnittelemisen nuorten 

kuulemisen jälkeen, tarkistaa käytettävissä olevat tilat, suunnittelee 

harrastustoiminnan alustavan lukkarin, jonka jälkeen ryhmiä suunnitellaan 

yhdessä harrastuskoordinaattorin kanssa

• Harrastustoiminnan ohjaaja suunnittelee yhdessä kerhoyhdyshenkilön kanssa 

toimintaa

• Harrastustoiminnan ohjaaja esittelee ulkopuolisille käyttäjille tilat, välineet, 

säilytyspaikat jos tarve auttaa toiminnan käynnistämisessä + ratkoo 

ongelmatilanteita. 
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Yhteistyö monitoimitalossa

Tilat

• Yhteiset tilat

• Tilojen käytöstä sovitaan yhdessä 

monitoimitalon henkilökunnan kanssa ja 

sovitaan yhteiset pelisäännöt 

• Välineet ovat pääsääntöisesti yhteisiä 

– Tarvikkeet eivät (maalit, 

elintarvikkeet…) 

Koulun ja henkilökunnan kanssa

• Oppilashuolto → harrastuksiin ohjaus

• Välkkäritoiminta

• Vierailut tunneilla, teema-aiheisten 

tuntien ohjaaminen

• Tapahtumat- ja teemapäivät

• Tilojen käyttö (tilavaraukset)

• Lukkareihin harrastustoiminnot
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Kiitos

Seppo Koponen

044 482 6387

seppo.koponen@lahti.fi 


