


Mikä on Suomen malli?

• Päätavoitteena on lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin lisääminen.

• Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle 
lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton 
harrastus koulupäivän yhteydessä.

• Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja 
nuorten kuuleminen harrastustoiveissa, 
olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja 
toimintatapojen koordinoiminen sekä 
koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

• Kohderyhmänä on perusopetuksen 
vuosiluokkien 1 - 9 sekä lisäopetuksen 
oppilaat. Tavoitteena on juurruttaa 
Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi 
kunnissa.

• Syftet är att göra det möjligt för varje 
barn och ung person att ha en avgiftsfri 
hobby som de tycker om i samband med 
skoldagen.

• I Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 
kombineras hörande av barn och unga om 
deras hobbyönskemål, samordning av 
befintlig god praxis och befintliga 
arbetssätt samt samarbete mellan skolan 
och fritidsaktörerna. 

• Målgruppen är eleverna i 
grundundervisningens årskurser 1 - 9 
samt i tilläggsundervisningen. Syftet är att 
etablera Finlandsmodellen som ett 
permanent arbetssätt i kommunerna.



Mikä on Loviisan malli?

• Suomen mallin pilottihaussa syksyllä 
2020 haettiin mukaan kuntia, jotka ovat 
valmiit käynnistämään mallin mukaisen 
harrastustoiminnan alkuvuodesta 2021.

• Loviisa on mukana pilottivaiheessa 
-> Kuusi koulua, seuraavilla kerhoilla:

o Elokuvakerho
o Kitaransoiton alkeet + Bändisoiton alkeet
o Sirkuskerho
o Koripallo

o Parkour
o Luontokuvaus
o Video- / Valotaide
o Historia
o Kuvaamataito



Pilottivaiheen toimia

• Kevään kerhokalenteri.

• Etsivän harrastustoiminnan kehittäminen -
kohteena erityisesti yläkoululaiset. 

• Kevään kokemuksia ja palautteita 
hyödyntäen toimintamallin kehittäminen 
syksylle 2021.

• Harrastustoiminnan laajempi kartoitus.



Mitä seuraavaksi?

• Uusi avustushaku lukuvuodelle 2021-
2022 on auennut.

• Loviisan kaupunki on päättänyt hakea 
avustusta & laajentaa Loviisan mallin 
kaikkiin Loviisan kouluihin: 11 alakoulua, 
yksi yläkoulu ja yksi yhtenäiskoulu.

• Haku sulkeutuu 15.4. Avustuspäätös 
saadaan touko-kesäkuun vaihteessa.

• Nyt etsitään kumppaneita 
järjestämään harrastustoimintaa 
kouluissa,  lukuvuodelle 2021-22.



Opetus- ja kulttuuriministeriön koululaiskysely 
2020– lasten ja nuorten ääni kuuluviin

• Tavoite monipuolistaa harrastetoimintaa.

• Harrastuskerhojen valintaa tulee ohjata lasten ja nuorten 
kuulemisesta saatujen tietojen pohjalta. 

• Päivi K. näyttää Excel-koosteen kyselyn tuloksista.



Miten voit tulla mukaan?

• Lähetä sähköpostitse 
jaana.laaksonen@loviisa.fi 7.4. mennessä:

• Harrastuksen sisältö ja kuvaukset

• Ketkä toimivat ohjaajina? Ohjaajien 
osaaminen?

• Minkä ikäisille toiminta on tarkoitettu?

• Missä toiminta tapahtuu? (Kylät/keskusta)

• Kustannusarvio / tarjouslaskema, sis. 
materiaalit ja matkakulut. 

• Skicka e-post jaana.laaksonen@loviisa.fi
senast 7.4.:

• Innehållet i hobbyaktiviteten.

• Vem fungerar som ledare? Ledarnas
kompetens?

• För vilken ålders barn är hobbyt riktat åt?

• Var sker aktiviteten? (Byar/centrum)
• Kostnadsberäkning / offertberäkning, (inkl.

material och resekostnader.

Hur kan du delta?
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Apua tarjouksen laskemiseen:

• Ministeriö on linjannut, että kerhon tulee olla 
säännöllistä ja viikoittaista, käynnistyä viimeistään 
syyskuussa sekä tulee kestää koko lukuvuoden ajan. 
Eli yksi kerho = noin 15 kertaa syksyllä ja 15 kertaa 
keväällä. 

• Yhden kerhokerran pituus n. 45 min-90 min.

• Avustus on tarkoitettu pääosin ohjaajien palkka- tai 
palkkiokuluihin.

• Ministeriö on linjannut, että avustusta voi hakea 
välttämättömiin ja kohtuullisiin väline- ja 
materiaalikustannuksiin, sekä matkakuluihin. 

• Toiminnan tulee tapahtua pääsääntöisesti koulun 
tiloissa tai koulua lähellä olevissa tiloissa. 



Projektikoordinaattori 1.3.-31.5.

Jaana Laaksonen

jaana.laaksonen@loviisa.fi

044 055 5499

Kulttuurituottaja | Kulturproducent

Päivi Karppi

paivi.karppi@loviisa.fi

040 751 7449 

Ohjausryhmä:
Timo Tenhunen, koulutuspäällikkö
Päivi Hämäläinen, hyvinvointisuunnittelija
Päivi Karppi, kulttuurituottaja
Jaana Laaksonen, projektikoordinaattori

https://www.loviisa.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/harrastukset-ja-
vapaa-aika/loviisan-malli-hauskaa-harrastaa/

https://www.loviisa.fi/sv/kultur-och-fritid/hobbyer-och-
fritid/lovisamodellen-skoj-med-hobby/

Lisätietoa Loviisan mallista | 
Mer information om Lovisamodellen
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Pyydäthän puheenvuoroa chatissa, kiitos!
Vänligen be ordet via chatten, tack!


