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Hyvän elämän pääkaupunki
Kuopio 2030
Terveyttä, elinvoimaa ja arjen rikkautta

Visiota täsmentävät päämäärät
Kestävästi kasvava miljoonan ihmisen 
keskus – 200 000 asukasta vuonna 2040.
Uudistuva ja kansainvälinen elinkeinoelämä 
sekä hyvä yritysilmasto.
Savilahti – Euroopan kiinnostavin oppimis-
ja innovaatioympäristö.
Suomen nopeimmin kehittyvä kokous-, 
tapahtuma- ja matkailualue.
Terveys-, ympäristö- ja 
hyvinvointiosaamisen edelläkävijä. 
Ympäristöltään ainutlaatuinen ja innostava. 

Paras paikka lapsille.



STRATEGIA

Kuopion kaupungin strategiassa vuoteen 2030 visiona 
on hyvän elämän pääkaupunki. Terveyttä, elinvoimaa 
ja arjen rikkautta. Visiota täydentää päämäärät, joissa 
näkyy vahvasti lapset. Yksi näistä päämääristä on 
”Ympäristöltään ainutlaatuinen ja innostava. Paras 
paikka lapsille”. 

Toiminta-ajatuksena on, että ”Kuopio kumppaneineen 
mahdollistaa kestävän kasvun ja hyvän elämän”. Myös 
lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen on ennen 
kaikkea yhdessä tekemistä eri verkostoissa 
kumppaneiden kanssa.

Strategian yhtenä päätavoitteena on lisätä kuntalaisten 
hyvinvointia, niin myös lasten ja nuorten 
aktiivisuuteen innostavaa arkea, varhaista tukea, 
turvallista ja viihtyisää elinympäristöä sekä 
kuntalaisten työllistymistä ja toimeentuloa. 



LASTEN JA NUORTEN 
HYVINVOINTISUUNNITELMA
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 
avulla

ohjataan, 
johdetaan ja
kehitetään lasten, nuorten ja perheiden 
hyvinvointityötä Kuopiossa

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 
(lastensuojelulaki 12 §) laaditaan lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä 
lastensuojelun järjestämiseksi ja 
kehittämiseksi.

Kuopiossa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa on huomioitu 
sähköisen hyvinvointikertomuksen tavoitteet. Hyvinvointikertomus 
löytyy: http://www.kuopio.fi/hyvinvointi



KUOPION HYVINVOINTITAVOITTEET vuosille 2018-2021

TERVEET ELINTAVAT

TURVALLINEN KUOPIO

VARHAINEN TUKI

OSALLISTUVA JA VAIKUTTAVA
KUNTALAINEN

TYÖLLISTYMINEN
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Terveet elintavat, Turvallinen 
Kuopio, Varhainen tuki, 
Osallistuva ja vaikuttava 
kuntalainen, Työllistyminen

Terveet elintavat, Turvallinen 
Kuopio, Varhainen tuki, 
Osallistuva ja vaikuttava 
kuntalainen, Työllistyminen



• Terveet elintavat
– Päihde- ja mielenterveysongelmat vähenevät: erityisesti ammatillisten oppilaitosten nuoret
– Lapset ja nuoret liikkuvat vähintään suositusten mukaisesti
– Edistetään lasten ja nuorten hyvää ravitsemusta sekä ruokakasvatusta ja ennaltaehkäistään ylipainoa 
– Kuopiossa on terveellinen ja aktiivisuuteen kannustava ympäristö

• Turvallinen Kuopio
– Kuopiossa on turvallinen ja viihtyisä ympäristö
– Kuopiossa ei kiusata ketään vuoden 2019 painopiste
– Ketään ei syrjitä
– Seksuaalista häirintää, fyysistä uhkaa, väkivaltaa ja perheväkivaltaa ei esiinny
– Liikenneonnettomuudet vähenevät (moponuoret, jalankulkija- ja polkupyöräonnettomuudet,

nuoret ajokortin saaneet)

• Varhainen tuki
– Lapsiperheet saavat varhaista ja avohuollon tukea tarvittaessa (erityisesti myös 

maahanmuuttajalapsiperheet)

• Osallistuva ja vaikuttava kuntalainen
– Nuoret kokevat terveydentilansa hyväksi (erityisesti ammatillisten oppilaitosten nuoret)
– Kuntalaiset ovat aktiivisia ja heillä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa 
– Kukaan ei koe yksinäisyyttä tahtomattaan 
– Kuntalaiset saavat tietoa ja tukea oman hyvinvointinsa edistämiseksi 

• Työllistyminen
– Työllistyminen ja työllisyystilanne (erityisesti pitkäaikaistyöttömät, nuoret alle 29-v ja ulkomaalaiset) 
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LAPSIA, NUORIA JA LAPSIPERHEITÄ KOSKEVAT  HYVINVOINTITAVOITTEET (2018-2021)



HYVINVOINTIRYHMÄ

AKJ AKJ AKJ SJ

AJAJ 

KJ
KAUPUNGINJOHTAJAN

JORY

HYVINVOINTIRYHMÄN   
VALMISTELEVA  RYHMÄ

ASIANTUNTIJOITA KAIKILTA 
PALVELUALUEILTA

AJ                         AJ AJ

AJ AJ

AJ

HYVINVOINTIKOORDINAATTORI
HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN JOHTAJA

AJAJ

KJ= Kaupunginjohtaja
AKJ= Apulaiskaupunginjohtaja
SJ= Strategiajohtaja
AJ= Asiakkuusjohtaja

HYVINVOINTIRYHMÄ
Hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen: 

suunnittelu, 
koordinointi,
kehittäminen ja
arviointi

Hyvinvointikertomus yhteistyönä 
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Kuopion monialainen 
turvallisuustyöryhmä

Kuopion 
seksuaaliterveyden 
edistämisen työryhmä

Kuopion ehkäisevän 
päihdetyön ryhmä jne.

Kuopion kiusaamisen 
ennaltaehkäisyn ja 
puuttumisen työryhmä

• Ikäystävällinen Kuopio 
ohjelma

• Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelma

• Turvallisuussuunnitelma
• Seksuaaliterveyden 

edistämisen suunnitelma



Kiusaamisen ennaltaehkäisy ja kiusaamiseen 
puuttuminen 

• moniammatillinen työryhmä, joka perustettu 2017 
• työryhmässä edustajat: 

– varhaiskasvatuksesta, kouluterveydenhuollosta, perusopetuksesta
– oppilashuollosta (psykologi- ja kuraattoripalvelut) 
– kulttuuri-,liikunta- ja nuorisopalveluista
– urheiluseuroista (Kalpa), järjestöistä (MLL, Setlementti Puijola)
– poliisista (Ankkuri-ryhmä)
– hyvinvointikoordinaattori pj:na

• kokoontuminen 4x/vuodessa, tarvittaessa pienryhmissä useammin



Kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja puuttumisen työryhmän vuosikello 2018

HyperhiihtolomaSupersyysloma

Kaveriviikko vk. 7

Koulu- ja päiväkotirauhan julistus 
24.8 klo 9.30: opas seurojen 
käyttöön

Koulujen ja nuorisotalojen 7 
lk:n ryhmäytykset

Koulu- ja päiväkotirauhan 
julistuksen tiedotus

Kiitos kaveruudelle -viestit 
3.5. 

Vanhempainillat 
Materiaali vanhemmille 
Kiitos kaveruudelle-sivuilla

Lapsen oikeuksien päivä 20.11.: 
teema esille

#arjensankari /#raksamies -
somekampanja

Kokous

Kokous 26.3.2018

Kokous 
10.9.2018 
klo 13-15

Laura Kalmari C15 kisat –
16 tyttöjoukkuetta Kiva Kesä, Power cup 6-

10.6.

Kootaan vanhemmille 
paketti kiusaamisen 
ennaltaehkäisystä syksyn 
vanhempainiltaan

Who Cares 13.11 
seminaari teatterilla: 
huumeet, kiusaaminen, peliriippuvuus 

Syksy: osallistavat vanhempainillat



Kiitos kaveruudelle-toiminta

• edistetään lasten ja nuorten 
vuorovaikutus- ja kaveritaitoja 
koulussa ja sitä kautta 
ennaltaehkäistään 
kiusaamistilanteiden syntyä. 
Menetelmä on tutkiva, osallistava ja 
yhteisöllinen. Oppiminen tapahtuu 
ilon ja myönteisyyden kautta.

Toimintaa:
• draamakasvattajan ohjaamia työpajoja 5.-

6. luokille 
• osallistavia vanhempainiltoja
• teemapäiviä kouluilla
Materiaalia:
• Kiitos kaveruudelle-työkirja
• Kokeillaan itse- opas draaman työtapojen 

käyttöön yläkouluopetuksessa
• Kiusaamiseen puuttumisen ja sen 

ennaltaehkäisy- opas vanhemmille 
• Sankarikaveri-opas



Koulu- ja päiväkotirauhan julistus elokuussa

Kiitos kaveruudelle-
viestitapahtuma toukokuussa



Toiminnan vaikuttavuus?

• Draamatoiminnasta on kerätty palautetta oppilailta, opettajilta, vanhemmilta: 
• Kokemukset ja palautteet työpajoista ovat olleet rohkaisevia. 

94 % kuudesluokkalaisista vastaa työpajojen myötä oppineensa, missä menee läpän 
ja kiusaamisen raja. 
93 % tietää, miten toimia, jos havaitsee kiusaamista. 

Työryhmän toiminnan vaikutuksesta ja vaikuttavuudesta kerätään tietoa mm. 
seuraamalla kouluterveyskyselyn tuloksia joka toinen vuosi. Työryhmä aloitti 
v.2017.
Työryhmän toiminta pohjaa tutkittuun tietoon ja tietoa kiusaamisesta ja sen 
ehkäisystä päivitetään säännöllisesti.



https://www.lastensporttikortti.com/



Sporttikortti – kaupungin ja urheiluseurojen yhteinen hanke 

• Tutustumis- ja kokeilumahdollisuus eri lajeihin, 
• Erityisesti vähän liikkuville 7 – 12 v. lapsille
• Tavoitteena harrastuksen löytäminen
• Tarjotaan ohjattuja harrastevuoroja tai –ryhmiä joihin voi 

tulla mukaan tutustumaan ja kokeilemaan lajia max
3x/laji, max 12 kertaa yhteensä/ lukukausi. 



Sporttikortti

Kävijöitä Ilmoittautu
misia

Seuroja 
mukana

2016 syksy 39 73 15
2017 16 ja 53 23 ja 53 20
2018 70 ja 179 107 ja 421 16
2019 kevät 83 148 17

Mukana on ollut tähän mennessä noin 450 lasta. 

Yleensä ainakin joku kokeilijoista on jäänyt seuraan eli tämä on ollut yksi keino esitellä uusia 
harrastusmuotoja ja madaltaa kynnystä tulla tutustumaan. Odotukset oli tosin hieman 
suuremmat, varsinkin alkuvaiheessa tuntui, että kävijöitä ei tarjonnasta huolimatta ole. 
Koulujen kautta kortteja jakamalla olemme saaneet kuitenkin tietoutta lisättyä isommille 
massoille ja toiminta jatkuu



Fiksusti kouluun



Koulumatkaliikkumisen kehittäminen KUOPIOSSA



Fiksusti kouluun – koulumatkaliikkumisen 
kehittäminen
Tavoitteena on 

– lisätä fiksun liikkumisen (kävely, 
pyöräily, joukkoliikenne, 
kimppakyydit) määrää koulumatkoilla 
ja koulupäivän aikana ja vähentää 
autoilla tehtävää saattoliikennettä 
edistämällä 

– etsitään yhdessä ratkaisuja jotka 
purkavat liikkumisen esteitä

– Kaikkia kouluja kannustetaan fiksusti 
kouluun toimintaan! 5 pilottikoulua
2018-2019

– Oppilaat ovat Fiksusti kouluun -
toimenpiteissä keskeisessä roolissa: 

heidät on nimetty kouluissa 
liikennemestareiksi, jotka kuvaavat 
koulumatkojaan sekä pyörällä että kävellen. 
Liikkumista edistäviä ratkaisuja haetaan 
oppilaiden havaitsemiin haasteisiin yhdessä 
opettajien, vanhempien ja 
liikennesuunnittelijoiden kanssa. 
Lisäksi kouluilla järjestetään kampanjapäiviä, 
joissa muun muassa huolletaan pyöriä ja 
harjoitellaan pyöräilytaitoja. Pyöräilypohtimossa
pohditaan pyöräilyn esteitä ja edistäviä tekijöitä.
kehityksessä koulumatkapassi, jonka avulla 
kannustetaan fiksuun koulumatkaliikkumiseen.
Kouluille hankittu yhteiskäyttöpyöriä ja 
pyörätelineitä 



Liikenneraatien satoa



Koulumatkat Itä-Suomessa-tutkimus 2017

Kulkutapakyselyt syys-, tammi- ja toukokuu. Koulumatkat 
Kuopiossa

Kouluun tullaan enemmän autokyydillä, 
kuin koulusta lähdetään. Esim. syyskuu 
2,1-3km 12% kouluun, 9% koulusta. 

Suosituin matka tulla autolla kouluun on 
1,1-2km (21% kulkutavan osuudesta) ja 
koulusta 2,1-3km (21%). 

Aktiivisten kulkutapojen osuus 
on suuri 72-74% (Suomi 68%). 
Tammikuussa pyöräilyn määrä on 
romahtanut ja aktiivisten kulkutapojen 
osuus on pienentynyt 12% ollen 63%. 



Juniori Menox – Nuorten aikuisten 
liikuntaneuvontaprosessi 



Liikuntaneuvonta

1. Yksilöllinen hyvinvointiohjaus/liikuntaneuvonta
-alkukeskustelu, liikuntakerta = 1 pitkä tapaaminen Jatkot 
sovitaan 
2. Liikuntaneuvontaprosessi 1 tai 2kk
-Face to face, puhelinsparraus, liikuntakerrat, ravitsemusohjaus 
= 3 tapaamista (1kk) tai 6 tapaamista (2kk) 
3. Pienryhmäohjaukset 2-4 henkilön ryhmissä: kuntosaliryhmät, 
lajikokeilut =1krt vko/ryhmä
4. Liikuntaryhmät viikoittain (osin itsenäisiä) - esim. 
palloiluryhmät…
5. Henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma 6kk 
liikuntaneuvontaprosessin jälkeen - kuntosaliohjelma, testaus 
(InBody)…
6. Ohjaajatuutorit -liikuntaryhmän pitäminen ”käynnissä”

Mittarit 

1->2 60% jatkoon
2->3 50% jatkoon
3->4 33% jatkoon

2 -> 5 60% jatkoon
4 -> 6 5% jatkoon

Kohderyhmät:
1. Vamos
2. Etsivä nuorisotyö
3. Sakky
4.Kuntoutus ja sosiaalihuolto



Tilannekatsaus 7.5.2019

• 61 nuorta käynyt liikuntaneuvontaprosessin läpi
• Reilut 70% nuorten liikuntaneuvontaprosessin tavoitteista 

toteutunut onnistuneesti
• ->Yksilöllinen liikuntaneuvonta onnistunut, mutta 

ryhmätyöskentely ei ole kokeiluista huolimatta vetämään nuorten 
kanssa



Ehkäisevää päihdetyötä näkyvästi



Vapaaehtoiset suojatiesuojelijat erilaisissa tapahtumiin turvaamaan jalankulkijoiden tien 
ylitystä ja kertomaan liikenneturvallisuudesta tiellä liikkujille: 

Suojatiesuojelijat: https://www.youtube.com/watch?v=5KKe7gkZ_9I
- Vapaaehtoisia henkilöitä
- Jalkautuvat katukuvaan
- POP UP  -tyyppisiä tempauksia, erityisesti koulujen lähellä
- erilaisten tapahtumien yhteydessä
- huolehtivat turvallisesta tienylityksestä
- muistuttavat autoilijoita toimimaan itsekin suojatiesuojelijana 



etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
www.kuopio.fi

Kiitos!



Mitä olemme tehneet lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin eteen?

Kuntien hyvinvointiseminaari

Kuntatalo, 15.5.2019

Johanna Huttunen, hyvinvointikoordinaattori



Hartola – hyvän elämän kuningaskunta

• Päijät-Hämeen pohjoisin kunta

• Väkiluku 2780 (31.12.2018)
• 0-6-vuotiaita 110 (4,0 % väestöstä)
• 7-15-vuotiaita 179 (6,4 %)
• 16-24-vuotiaita 176 (6,3 %)

• 0-17-vuotiaita 333 (12,0 %)
• 18 - 64-vuotiaita 1 405 (50,5 %)
• 65 vuotta täyttäneitä 1 042 (37,5 %)

• Väestötiheys 5,12 asukasta/km²

• Sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa 
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä



Nähtävää ja koettavaa Hartolassa

• Hartolan markkinat syyskuun 1. lauantaina

• Hiihtokeskus Purnu, Hartola Golf, taidenäyttely Maila Talvio –salonki, 
Itä-Hämeen museo, Linnakoirat

• Tainionvirta, Suomen eteläisin lohijoki, melontareitti

• Monipuoliset liikuntamahdollisuudet, kuten KunkkuAreena, 
frisbeegolf-radat, kiipeilyseinä, lähiliikuntapaikka koulun yhteydessä

• Kunnan elämä vilkastuu loma-aikoina
• Vapaa-ajan asuntoja 2450 kpl
• Lisäksi runsaasti kahvila-, ravintola- ja majoituspalveluja



Organisaatio ja palveluja

• Keskushallinto
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, hyvinvointikoordinaattori

• Sivistystoimi
• Varhaiskasvatus ja esiopetus

• Päiväkoti Vanttu, ryhmäperhepäivähoito Onnimanni ja PikkuManni, kaksi perhepäivähoitajaa 
kotona

• Perusopetus
• Yhtenäiskoulu 1.-9. lk, 163 oppilasta

• Vapaa-aika
• Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimi, joista vastaa vapaa-aikapäällikkö
• Liikuntaneuvoja 4 pv/vk 

• Kirjasto
• Pääkirjasto, joka toimii palveluaikojen ulkopuolella omatoimikirjastona

• Itä-Hämeen opisto – lukio ja kansalaisopisto



LAPE-muutosohjelma Hartolassa

• Kunnan LAPE-ryhmässä tavoitteena 
• kuvata kunnan lasten ja perheiden sekä palvelujen nykytilaa

• miettiä miten lasten ja perheiden tarpeisiin vastataan

• tehdä aloitteita päätöksentekijöille ja valmistelijoille

• viedä eteenpäin lapsiystävällisyyttä kunnan päätöksentekoon ja päätösten 
toimeenpanoon

• kehittää viestintää ja sitouttamista LAPE-asioista

• varmistaa, että eri yhdyspinnoilla tehtävä työ on tarkoituksenmukaista

• rakentaa lasten ja perheiden tuen kokonaisuus

• nostaa esiin hyviä käytäntöjä



Hartolan kunnan LAPE-ryhmä

• Kokoonpano
• 17 hlö

• Varhaiskasvatus, perusopetus, nuorisotoimi, nuorisovaltuusto

• Järjestöt, seurakunta

• Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

• Toimii täydennettynä myös oppilashuollon ohjausryhmänä 2-3 krt 
vuodessa



Perhekeskuspilotti Hartolassa 4-12/2018

• Päijät-Hämeeseen alueellinen perhekeskusmalli, jossa perheiden palvelut 
kootaan yhdeksi verkostomaiseksi kokonaisuudeksi

• kehittämisen kärkenä Hartolassa palveluiden jalkauttaminen ja sähköisten 
palveluiden mahdollisuudet
• kuvaus siitä, ketkä, miten ja missä sähköisiä palveluita voisi hyödyntää ja millaista 

konsultaatiotarvetta on 
• alkuvuonna 2019 kokeiluja: varhaiskasvatuksen ja oppilashuollon moniammatillinen 

verkostotyö ja konsultointi perheneuvolan ja Sihdin kanssa

• uusia yhteistyön tapoja suunniteltu tarpeiden pohjalta, esim. säännöllinen 
lapsiparkkitoiminta järjestöjen, varhaiskasvatuksen ja seurakunnan kanssa 

• kuvattiin henkilöstökoulutuksen tarpeet ja järjestettiin koulutuksia
• prosessikuvaus verkostotapaamisista kuntaan muuttaville perheille 

kehitteillä



Henkilöstön koulutukset, ohjelmat

• Papilio-ohjelma varhaiskasvatuksessa
• Tukee lapsen tunne- ja sosiaalisten taitojen kehitystä sekä ennaltaehkäisee 

käyttäytymisen ja tunne-elämän ongelmia – tutkimusnäyttöön perustuva 
ohjelma

• Lapset puheeksi –koulutus

• Hyvää mieltä -koulutus

• Myönteisen tunnistamisen koulutus

• Liikkuva koulu ja Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmat
• Liikuntaleikkikoulu-ohjaajien koulutus
• Toiminnallisen oppimisen koulutus



Käytännön esimerkkejä lapsiperheiden 
tukemisesta Hartolassa
• Vauvaraha

• Kotihoidon kuntalisä

• Perhekahvila

• Seurakunnan kerhot

• Lapsiparkkitoiminta

• Lasten kesätoiminta 

• Koulu- ja perhekuraattori

• Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

• Koulun kerhot

• Nuorisotila Nuokku

• Harrastustakuu

• Kunnan suositus kotiintuloajoista

• Osallisuus

• Vaikutusten ennakkoarviointi



Vauvaraha ja kotihoidon kuntalisä

• Vuodesta 2018 alkaen vauvaperheitä tuetaan maksamalla 1000 euron 
vauvaraha jokaisesta vuosina 2018-2021 syntyneestä lapsesta

• Vuodesta 2017 alkaen kunta maksanut kotihoidontuen kuntalisää, ja 
tukea saavia perheitä ollut 4-10 kerrallaan

• Kuntalisää maksetaan 200 euroa/kk perheen nuorimmasta lapsesta, 
joka on alle 3-vuotias, ja perheen muista tukeen oikeuttavista lapsista 
30 e/lapsi/kk 

• Kotihoidon kuntalisän tavoitteena parantaa lapsiperheiden 
edellytyksiä hoitaa lapsia kotona ja kannustaa asumiseen Hartolassa



Perhekahvila

• Järjestäjänä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä ja MLL

• Asiantuntijavetoinen, erilaisia teemoja

• Tarjolla aamupuuro, kokeiluna huhti-toukokuussa perhekahvilan 
päätteeksi perheillä on mahdollisuus syödä maksuttomasti koulun 
ruokalassa linjastolle jäänyttä kouluruokaa



Seurakunnan kerhot ja toiminta

• Päiväkerhot 3-6-vuotiaille maanantaisin ja perjantaisin

• Perhekerho tiistaisin, sis. Edullinen ruokailu

• Nasta-kerho alakouluikäisille koululla

• Diakoniatyö ja diakoniaruokailut



Säännöllinen lapsiparkkitoiminta 
(alkaa 9/2019)

• Syys- ja kevätkaudella joka kuukauden 2. 
lauantai

• Varhaiskasvatuksen tiloissa, järjestöistä 
vastuuaikuiset paikalla, nuoria leikittämässä ja 
hoitamassa lapsia

• Tarve nousi esiin kyselyistä lapsiperheille



Lasten kesätoiminta

• MLL järjestänyt lasten kesätoimintaa yli 20 vuoden ajan, vuonna 2019 kunta tulee 
mukaan kumppaniksi ja toiminta laajenee

• Tavoitteena tukea lasten ja perheiden arkea ja tarjota lapsille ohjattua toimintaa kesä-
heinäkuussa - erityisen tärkeää silloin, kun lasten vanhemmat ovat työssä pienten 
koululaisten loma-aikana

• Tarkoitettu lapsille ikävälillä 4-vuotiaista 4. luokan oppilaisiin

• Järjestetään kuuden viikon ajan 3.6. - 12.7.2019, klo 9-15 arkipäivisin 
koulun/liikuntahallin tiloissa ja lähiliikuntapaikalla

• Kerrallaan enintään 30 lasta

• Vastuuohjaajana toimii koulunkäynninohjaaja, MLL:n Hartolan yhdistys palkkaa nuoria 
apuohjaajiksi, siten että paikalla vastuuohjaajan lisäksi aina kaksi apuohjaajaa

• Toiminta maksullista 25 euroa/viikko, hintaan sisältyy lounas ja tapaturmavakuutus

• Ensisijaisesti hartolalaisille lapsille, myös ulkopaikkakuntalaisia lapsia voidaan ottaa 
mukaan mikäli ryhmässä tilaa



Koulu- ja perhekuraattori

• Opetushallituksen erityisavustus esi- ja perusopetuksen sekä 
varhaiskasvatuksen koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen sekä 
siihen liittyviin kokeiluihin

• 50 % koulukuraattori, 37 % perhekuraattori, 13 % 
maahanmuuttokoordinaattori

• Koulukuraattorin aikaisempi 50 % osuus laajenee varhaiskasvatukseen 
ja pikkulapsiperheisiin sekä perusopetuksen perhekuraattorin työhön

• Lasten kasvun ja oppimisen tukeminen sekä perheiden tukeminen 
kasvatustyössä



Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

• Tavoitteena tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-
elämän kehitystä ja eettistä kasvua

• Lisäksi toiminnan tulee edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta 
yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä 
osallisuutta

• Kunnan järjestämänä tarjolla koulun tiloissa klo 7-9 ja klo 13-17

• Pystytään järjestämään kaikille kunnan ensimmäisen ja toisen luokan 
oppilaille sekä erityisen tuen oppilaille



Koulun kerhot

• Toteutettu Liikkuva koulu –ohjelman ja Opetushallituksen 
kerhotoiminnan kehittämisen avustuksilla

• Palloilukerho, tanssikerho, parkourkerho, suunnistuskerho, 
sirkuskerho, robotiikkakerho, tiedekerho, ukulele-kerho, venäjä-
kerho…

• Maksuttomia, sijoittuvat heti koulupäivän jälkeen



Nuorisotila Nuokku

• Aukioloajat keväällä 2019
• Tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin

• PikkuNuokku alle 13-vuotiaille, Nuokku yli 13-vuotiaille

• Lisäksi YöNuokkuja, Nuokun lauantaiaukioloja ja muita aktiviteetteja

• Biljardia, pelejä (lautapelit, tietokonepelit, pleikkari), kahvittelua, 
musiikkia…



Harrastustakuu

• Valtuustoaloite 11/2016 harrastustakuusta; tavoitteena jokaiselle lapselle vähintään yksi harrastus

• Harrastusvalikko l. esite, jossa kaikki säännöllinen harrastustoiminta

• Selvitys siitä, miten jokaiselle lapselle ja nuorelle taattaisiin mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen

• Tiedottamista lisätty, laadittu harrastusesite jota päivitetään lukukausittain, viestitään myös wilman
kautta oppilaille ja vanhemmille

• Mielekkäiden harrastusten löytämisessä auttavat mm. harrastuskokeilut, koulun, nuorisotoimen sekä 
järjestöjen kerhot ja leirit, kehitteillä oleva sporttipassi ja valtakunnallinen harrastuspassi (v. 2019)

• Liikuntaneuvoja voi myös opastaa lapsia ja nuoria liikunnallisten harrastusten pariin

• Liikuntavälineitä lainattavana kirjastolla ja liikuntaneuvojalta, ja liikuntatilojen hinnoittelussa huomioitu 
alaikäiset harrastajat tarjoamalla liikuntatilat alennettuun -50 % hintaan 

• Järjestöjä ja seuroja tuetaan yleis- ja kohdeavustuksilla

• Harrastusmahdollisuuksien tarjonnassa pyritään huomioimaan lasten ja nuorten kiinnostuksen kohteet, 
haasteena kuitenkin ammattitaitoisten ohjaajien saaminen paikkakunnalle



Kunnan suositus kotiintuloajoista

• Avoin keskustelutilaisuus 12/2018 nuorison käyttäytymiseen liittyen
• Keskustelussa linjattiin, että sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tulisi antaa suositus lasten ja 

nuorten kotiintuloajoista

• Suosituksen valmistelu:
• Kysely ja työpaja oppilaille, keskustelu vanhempainillassa 
• Vanhempainillan tuloksena syntyi vanhempien ja paikalla olleiden koulun edustajien yhteinen 

näkemys sopivasta kotiintuloaikasuosituksesta:

- Alakouluikäiset:
• sunnuntai-illasta torstai-iltaan klo 19.00
• perjantai-iltana ja lauantai-iltana klo 20.00

- Yläkouluikäiset:
• sunnuntai-illasta torstai-iltaan klo 20.00
• perjantai-iltana ja lauantai-iltana klo 22.00

• Tiedotettu paikallislehdessä ja wilmassa, sosiaalihuollon ja oppilashuollon sekä 
nuorisotoimen työntekijöille – keskustellaan esim. palavereissa perheen kanssa



Osallisuus

• Oppilaskunta

• Lapsiparlamentti (alkaen syksy 2019)

• Nuorisovaltuusto

• Kyselyt 
• paikalliset, alueelliset

• sähköiset, paperiset

• Tapahtumat ja tilaisuudet



Vaikutusten ennakkoarviointi

Lapsivaikutusten arviointi, aiheena urheilukentän tulevaisuus

• Kysely: varhaiskasvatus, perusopetus, vanhemmat, srk perhekerho – 181 
vastausta

• Asiantuntijatyöpaja

• Hyödynnettiin päätöksenteossa ja avustushakemusprosessissa

EVA (vaikutusten ennakkoarviointi), aiheena koulurakentaminen

• Jokainen koululuokka pohti työpajoissa vaihtoehtojen (3 kpl) hyviä ja huonoja 
puolia. Kommentteja ja näkökulmia poimittu tasapuolisesti mukaan EVAan
oppilailta, henkilökunnalta ja vanhemmilta

• Hyödynnetään päätöksenteossa



Kiitos mielenkiinnosta!


