
    

 
 

 

Kerhotoiminta 
 
 

Koulujen kerhotoiminnan 
esite 
 
 

  

 

Hollolassa koulujen kerhotoimintaa järjestetään yhteistyössä koulujen, nuorisotoimen ja 

erilaisten järjestöjen kanssa. Koulun kerhotoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain 47 

§:ssä mainittua ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä toimintaa, johon 

osallistuminen on oppilaalle maksutonta ja vapaaehtoista. Koulu määrää toiminnasta 

vuosittaisessa työsuunnitelmassaan. Koulun kerhotoiminta on oppituntien ulkopuolista, 

lapsen kasvua ja kehitystä tukevaa vapaa-ajan toimintaa. Kerhotoiminnan lähtökohtana 

ovat koulun kasvatukselliset, opetukselliset ja ohjaukselliset tavoitteet.  

 

Hollolassa kerhotoiminnan tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten harrastuneisuutta sekä 

tuottaa yhdessä tekemisen, osaamisen, onnistumisen ja ilon kokemuksia. Lisäksi 

tavoitteena on monipuolistaa kodin ja koulun kasvatusyhteistyötä sekä yhteistyötä 

ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Kerhotoiminnan on tarkoitus tukea oppilaan päivän 

kokonaisuutta sekä lisätä hyvinvointia ja viihtymistä koulussa.  

 

  

Kerhotoiminnan järjestäminen  

 

Koulujen kerhotoimintaa voivat toteuttaa: opettajat, avustajat, nuorisotyöntekijät sekä muut 

koulun ulkopuoliset yhteistyökumppanit/kolmannen sektorin toimijat. Kerhonohjaajalla tulee olla 

hyvien ryhmänohjaustaitojen lisäksi vahva osaaminen ohjaamansa kerhon aihealueesta, mutta 

varsinaista kelpoisuusvaatimusta ohjaajalle ei ole. Jokaisen kerhonohjaajan tulee toimittaa 

työnantajalle ote rikosrekisteristä (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan 

selvittämisestä 14.6.2002/504).  

 

Koulujen kerhotoiminta toteutetaan useimmiten heti koulupäivän jälkeen. Kerhokerrat kestävät 

yleensä 60 - 90 minuuttia, kerhosta riippuen. Kerhoja toteutetaan monen muotoisina. Osa 

kerhoista on ns. projektikerhoja, jotka kestävät joitakin viikkoja. Osa kerhoista kestää koko 

lukuvuoden. Esimerkkinä projektikerhosta voisi olla vaikka vuodenaikaan sidottu pesäpallokerho 

tai joulujuhlien esitykseen tähtäävä joulunäytelmäkerho.  

 

Kerhoja voidaan myös jakaa lyhyemmiksi kerhojaksoiksi niin, että mahdollisimman moni 

halukas kerholainen pääsee osallistumaan.  

 

Kerhotoimintaa voidaan hyödyntää myös kotoutumisen tukena. Tavoitteena on, että lapsi tai 

nuori löytää itselleen harrastuksen ja mielekästä tekemistä vapaa-aikaan mahdollisimman pian 

muuttaessaan Hollolaan. Kerhotoiminnasta tiedotetaan Hollolan kunnan Peda.net-sivustolla ja 

koulujen omilla kotisivuilla.  

 

Koulun kerhotoiminta on koulun työsuunnitelmaan kirjattua koulun toimintaa ja oppilaat ovat 

Hollolan kunnan tapaturmavakuutuksen piirissä.  

 

  



    

 
 

 

 

Kerhoihin ilmoittautuminen   

 

Kouluilla on erilaisia käytäntöjä kerhoihin ilmoittautumisissa. Koulut tiedottavat ilmoittautumisista 

oppilaille ja huoltajille Wilman sekä Peda.net-sivuston kautta.  

  

 

Lisätietoja koulun kerhotoiminnasta  

 

Koulun rehtorilta, koulun kerhoyhdyshenkilöltä tai kerhotoiminnan koordinaattori Risto Juuriselta 

044-7801748 risto.juurinen@hollola.fi tai va. vapaa-aikapäällikkö Lassi Puodinkedolta 044- 

lassi.puodinketo@hollola.fi  

 

 
Lisätietoja: https://peda.net/hollolakarkola/opetus/kerhotoiminta  
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