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HANKE LYHYESTI 
 

Taideharrastus ihan lähellä -hankkeessa lisätään Hämeenlinnan, Hattulan, Janakkalan ja Riihimäen 

peruskoululaisten mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria koulupäivän yhteydessä.  Samalla 

luodaan työmahdollisuuksia alueen taiteen ja kulttuurin ammattilaisille. 

Taideharrastus ihan lähellä- hanke on lukuvuoden 2016- 2017 aikana toiminut 26 koulussa ja tavoittanut 

yli 570 lasta ja nuorta. Hankkeeseen on työllistynyt eri alojen taiteilijoita ja kulttuurialan ammattilaisia. 

Hankkeen toisen vuoden aikana laajennetaan toimintaa koskemaan kaikkia alueen kouluja sekä tehdään 

loppuun toiminnan jatkuvuutta tukeva mallinnos, josta tuotetaan myös verkkojulkaisu. Hankkeen aikana 

työllistetään edelleen useita taiteilijoita sekä rakennetaan heidän työsuhteilleen jatkoa yhdessä 3. sektorin 

kumppaneiden kanssa. Hankkeen toisena vuonna tehdään myös kokeiluja kouluissa järjestettävän 

omaehtoisen harrastustoiminnan tukemiseksi. 

Hankkeen ensimmäisen vuoden toimenpiteitä ovat olleet erilaiset pilottikouluissa tehtävät kokeilut liittyen 

taiteen ammattilaisten ohjaamaan harrastustoimintaan sekä joustavaan koulupäivään.  Kokeiluissa pohjana 

ovat koululaisten esittämät toiveet siitä mitä taiteeseen tai kulttuuriin liittyvää he tahtoisivat harrastaa. 

Ensimmäisen vuoden aikana hankkeessa työskentelevät taiteilijat ovat myös luoneet blogin jossa esitellään 

eri harrasteryhmien tuotoksia. Kouluilla on lisäksi järjestetty erilaisia näytöksiä ja näyttelyjä 

harrasteryhmien taiteesta. 

 

TAUSTAA 
 

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX on historiansa aikana edistänyt koulujen tiloissa tapahtuvaa 

harrastustoimintaa monin keinoin. Myös seudun kunnat ovat omassa koulujen kerhotoiminnassaan 

tehneet hienoja kokeiluita. Kulttuuriin ja taiteeseen liittyvää kerhotoimintaa on siis seudulla jo jonkin 

verran.  

Vuonna 2009 aloitettiin Taide valta iltapäiväkerhon -kokeilu muutamalla koululla. Kokeilu visuaalisten 

taiteiden harrastukseen iltapäivällä koulun tiloissa toteutettiin erityisesti hankalien kulkuyhteyksien päässä 

olevissa kouluissa. Mukaan pääsivät halukkaat 1-2-luokkalaiset koulun iltapäiväkerhoon ilmoittautuneet 

lapset. Tällä hetkellä visuaalisten taiteiden kerho toimii yhdellä koululla, jossa kerho on taiteen 

ammattilaisen vetämä harjaantumisluokkalaisten ja 1-3-luokkalaisten yhteinen maksullinen harrastus. 

Vastaavasti sirkuskerhotoiminta lähti liikkeelle maksuttomalla kokeilulla kolmella koululla keväällä 2013. 

Kokeilu oli suosittu ja syksystä 2014 käynnistyi maksullinen sirkuskerho jo seitsemällä koululla. Seuraavana 

vuonna kerhoja oli jo yli kymmenen. Ensimmäisen kevään jälkeen kerhotoimintaa on pyörittänyt 

itsenäisesti sirkuskoulua ylläpitävä Kulttuuritukku ry. Nykyisin toiminta pyörii osallistujamaksuilla eikä 

lastenkulttuurikeskusta enää tarvita toiminnan rahoittamiseen.  

Näiden kerhojen lisäksi on edistetty uusien kerhojen syntymistä Janakkalassa toteuttamalla 

Kulttuurikerhopaketti madaltamaan kerhon perustamiskynnystä kouluissa. Kulttuurikerhopaketti sisältää 

eri teemaisten kerhojen runkoja (esim. mediakerho, tanssikerho, vaatteiden tuunauskerho), joita 

kerhonohjaaja voi käyttää apuna kerhosisältöjen suunnittelussa. Paketista löytyy mm. vinkkejä ohjaajalle ja 

kerhoihin sopivia ideoita. Kulttuurikerhopaketissa suositellaan käyttämään lastenkulttuurikeskusten 

tuottamia menetelmäoppaita ideoinnin apuna. Jokaiselle kerholle on etsitty oma menetelmäopas, joka 

sopii kerhon teemaan ja johon ohjaaja voi tutustua ennen kerhon aloittamista. Kerhopaketti rohkaisee 
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vetämään kulttuurikerhoa matalalla kynnyksellä, myös ilman että tarvitsee olla taiteilija tai kulttuurialan 

ammattilainen. 

Taidekerhoja on järjestetty koulujen tiloissa tavoitteena viedä kulttuuriharrastustoiminta lähipalveluksi. 

Seudulla toiminta on jäänyt kuitenkin muutamiin kokeiluihin eikä toiminta ammattilaisten vetämien 

kulttuurikerhojen suhteen ole vielä laajamittaista eikä kokonaisorganisoitua. Ituja toimivalle mallille on 

kuitenkin joka kunnassa. Hämeenlinnassa on esimerkiksi meneillään kokeilu, jossa 3.sektorin toimijat 

pitävät lyhytkerhoja alakoulun pitkien välituntien aikana. Laajamittaisempi toiminta vaatisi 

kokonaisvaltaisen mallin ja koordinointia sekä uusia joustavaan koulupäivään, omaehtoiseen 

harrastustoimintaan ja lähipalveluun pohjaavia kokeiluita. 

Tässä hankkeessa olemassa olevista iduista sekä uusista kokeiluista kootaan kokonaisvaltainen malli. Mallin 

tuottamisessa tehdään tiivistä yhteistyötä koulujen kerhotoiminnasta vastaavien opettajien, rehtoreiden 

sekä liikunnan ja taiteenperusopetuksen vastaavien hankkeiden tekijöiden kanssa. Mukana on myös useita 

3. sektorin toimijoita taiteen kentältä. 

 

TAVOITTEITA 
 

 Jatkohankkeessa laajennetaan Taideharrastus ihan lähellä- hankkeen toiminta koskettamaan kaikkia 

alueen kouluja 

Harrastetoimintaa järjestetään oppilaiden toiveiden pohjalta. Perustana oppilaiden toiveiden 

selvittämiselle on Koululaiskysely 2017. Niiltä kouluilta, jotka eivät ole syystä tai toisesta vastanneet 

koululaiskyselyyn, koululaisten toiveita taideharrastustoiminnan suhteen selvitetään muilla 

keinoin.  

 

 Madalletaan kulttuuriharrastuksen kynnystä tarjoamalla harrastuksia lähipalveluna lähikoulun 
tiloissa sekä tarjoamalla niistä maistiaisia osana normaalia koulupäivää.  
Mahdollistetaan taide ja kulttuuriharrastus myös niille, joille kulkeminen/kuljettaminen keskustaan 
harrastuksen perässä ei onnistu esimerkiksi maantieteellisistä tai taloudellisista syistä. 

 

 Lisätään seudun peruskouluikäisten harrastusmahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin parissa 

käynnistämällä lisää koulujen tiloissa tapahtuvaa taideharrastustoimintaa. 

Kehitetään kulttuurikasvatusta harrastetoiminnan kontekstissa ja tuetaan kulttuuritoimijoita 
sisältöjen tuottamisessa ja kouluja sisältöjen integroinnissa ja resursoinnissa niin, että koulussa 
tapahtuvan toiminnan ja harrastetoiminnan välille syntyy yhteyksiä. 

 
 

 Mahdollistetaan myös omaehtoinen harrastustoiminta koulujen tiloissa.  
Annetaan lasten ja nuorten luovuudelle tilaa ja poistetaan byrokratian tuomia esteitä sen tieltä. 
Kannustetaan käyttämään taidetoiminnan välineitä myös välitunneilla. Luodaan mahdollisuuksia 
matalan kynnyksen harrasteryhmille ja omaehtoisille, oppilaslähtöisille kulttuurituotannoille 
tarjoamalla luontevia jatkumoita koulupäivän sisällä toteutettavien sisältöjen ja koulupäivän 
"ympärillä" tarjottavien syventävien toimintamahdollisuuksien välille. 

 

 Lähtökohtana on toiminnan jatkuvuus.  
Hankkeen aikana jatketaan mallinnoksen luomista toiminnalle. Mallin kautta vastaavanlainen 

toiminta voisi pyöriä myös tulevaisuudessa. Osa lukuvuonna 2016- 2017 alkaneista 

harrasteryhmistä muuttuu maksullisiksi lukuvuonna 2017- 2018. Hankkeen toisen vuoden aikana 
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testataan, millä hinnalla toimintaa on mahdollista jatkaa esimerkiksi 3. sektorin toimijoiden 

tuottamana. 

 

 Tuetaan koulujen ja kulttuuritoimijoiden kulttuurikasvatusosaamista, keskinäistä yhteistyötä sekä 
uuden toimintakulttuurin rakentumista. 
Tuetaan itse tekemistä luomalla kustannustehokas käytäntö toiminnan juurruttamiseksi, 
tavoitteena yhteistyö 3. sektorin kanssa sekä omakustannehinnoittelu.  

 

 Tarjotaan yläkoululaisille erilaisia innostavia ja liikunnallisia taiteen tekemisen muotoja välitunneilla, 
hyppytunneilla ja aamupäivissä 
Hankkeen ensimmäisenä vuonna huomattiin, että yläkouluikäisiä on vaikeaa tavoittaa 
iltapäivätoiminnalla. Jatkohankkeessa yläkouluille tarjottava harrastetoiminta keskittyy 
aamupäiviin, pitkiin välitunteihin ja hyppytunteihin. Myös yläkouluillla harrastetoiminta on 
osallistavaa ja oppilaslähtöistä. 

 

 Tarjotaan alueen ammattitaiteilijoille kestoltaan ja sisällöltään tarkoituksenmukaisia 
työllistymismahdollisuuksia. 
Toiminnan jatkuvuus ja suunnitelmallisuus sekä kokemuksen myötä kehittynyt osaaminen voidaan 
hyödyntää jatkossakin. Pitkän tähtäimen tavoitteena on luoda kuukausipalkkasopimuksia. 
Lukuvuoden 2016-2017 aikana on luotu malli taiteilijoiden työajan järjestämiseksi 
kuukausipalkkaperusteisesti. Malli tarjoaa mahdollisuuden osa- tai kokoaikatyön tekemiseen sekä 
taiteilijoiden ja koulujen tiiviimpään yhteistyöhön.  

 Tuetaan perheen yhteistä aikaa tarjoamalla harrastustoimintaa koulupäivän kiinteässä yhteydessä.  
Kun harrastus tapahtuu koulussa aamulla, keskipäivällä tai iltapäivällä pystytään lisäämään perheen 
yhteistä aikaa. 

 

 Edistetään maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten kotoutumista.  
Yksi hankkeessa työskentelevistä taiteilijoista ottaa lukuvuonna 2017- 2018 vastuulleen suunnitella 
harrasteryhmiä erityisesti kotoutumista silmälläpitäen. Näissä ryhmissä keskitytään viestinnän 
selkokielisyyteen ja kielen oppimiseen taideharrastuksen kautta. Mahdollisesti hankkeeseen 
palkataan myös maahanmuuttajataustainen taiteilija.  

 

TOIMINTA 
 
Hankkeen ensimmäisenä vuonna (syksy 2016- kevät 2017) on käynnistetty 67 kerran viikossa kokoontuvaa 
jatkuvaa harrasteryhmää. Nämä ryhmät jatkuvat kouluilla ja osa niistä muuttuu maksullisiksi. 
harrasteryhmiin on kuitenkin mahdollista päästä ns. vapaaoppilaspaikoille, jotta perheen tulotaso ei 
muodosta esteitä lapsen harrastamiselle. Samalla päästään kokeilemaan kerhon todellisia kustannuksia. 
 
Jatkorahoituksen avulla järjestetään harrasteryhmiä 30:lle Hämeenlinnan, Janakkalan, Hattulan ja 
Riihimäen koululle, jotka eivät vielä ole mukana Taideharrastus ihan lähellä- hankkeessa. Näin hanke 
laajenee kattamaan kaikki alueen koulut. 
Kouluille tarjotaan ryhmiä aamupäiviin ennen oppituntien alkua, keskelle koulupäivää ja esimerkiksi pitkille 
välitunneille sekä iltapäiviin heti oppituntien jälkeen. Yksi taiteilija voi työskennellä kahdella tai kolmella 
koululla työpäivänsä aikana.  
 
Jatkohankkeen työaikamallin mukaan osa taiteilijoista työskentelee samalla koululla enemmän kuin pelkän 
iltapäivän ajan. Tämän ansiosta harrasteryhmiä ja – sisältöjä voidaan tarjota myös aamupäiviin, sekä 
esimerkiksi välitunneille. Tämä vahvistaa taiteilijan ja koulun yhteistyötä ja sitoo taiteilijaa koulun 
työyhteisöön. Taiteilijoiden ja koulujen tiiviimmästä yhteistyöstä voi poikia vaikka mitä taiteeseen ja 
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kulttuuriin liittyvää sisältöä koulun arkeen sekä se varmasti edesauttaa omaehtoista harrastustoimintaa 
koulun tiloissa. 
 
Taiteilijan koululla läsnäolon avulla saadaan todellinen mahdollisuus kokeilla joustavan koulupäivän 
konseptia. Kun vielä lisätään tämän hankkeen toiminnan lisäksi muut 3. sektorin koulussa tarjoamat sisällöt 
kuten liikuntakerhot samaan konseptiin, päästään lähelle koko koulun toimintakulttuurin muutosta ja 
lapsen kokonaisvaltaisen päivän rakentamista. Yksittäinenkin kerho voi antaa erittäin merkittävän lisän 
pienen syrjäisen seudun harrastustarjontaan ja säästää perhettä kuljetusrumbalta. Se on myös hyvä tapa 
sytyttää kipinä syvemmälle harrastamiselle 
 
Jokainen harrasteryhmä käynnistyy koulun arkeen vietävillä sisäänheittokäynneillä, jonka jälkeen 

harrastussisältöön voi ilmoittautua. Näiden sisältöjen kautta voidaan tukea myös koulun arkea ja uutta 

toimintakulttuuria uuden opetussuunnitelman pyörteissä. Harrastetunnit järjestetään joustavasti 

ennen/keskellä/jälkeen koulunpäivän, jotta myös kuljetusoppilailla olisi parempi mahdollisuus osallistua. 

Koulun luomien mahdollisuuksien lisäksi pyritään hyödyntämään koulun lähiympäristöä ja sen suomia 

mahdollisuuksia esimerkiksi kulttuuritiloja, kirjastoja ja kirjastoautoja. 

 

TAITEELLINEN SISÄLTÖ 

Toiminnassa kulttuurin, kulttuuriperinnön ja taiteen sisältöjä ja oppimisympäristöjä integroidaan osaksi 

koulupäivään sisältyvää kerhotoimintaa. Kokeilujen sisällöt nousevat koululaisten toiveista, koulun tilojen, 

käytäntöjen ja käytön luomista reunaehdoista sekä taidesisällöistä.  

 

Toiminnan sisältö pohjaa ministeriön koululaisille teettämän harrastuskyselyn tuloksiin. Alueellamme 

Koululaiskyselyn 2016 vastauksista ja koululaiskyselyn 2017 väliaikatiedoista nousivat seuraavat teemat: 

media, liike ja visuaaliset taiteet. Samat teemat nousivat myös omassa kulttuuriyhdysopettajien kautta 

toteutetussa kyselyssä. Lisäksi Janakkalassa suosittujen harrastusten joukkoon nousivat sarjakuva, 

muotipiirtäminen ja kuvittaminen. Hankkeen toiminta rakentuu näiden teemojen ympärille. Sisällöt 

painottuvat koulukohtaisesti (kts. luku toiminta-alue) suhteessa kiinnostuksen kohteisiin.  

 

Alla olevassa kuvassa on avattu mitä harrastussisältöjä on niputettu yhteen 

  
 

 
 
Kouluille tehty kysely sekä oppilaiden kiinnostus ohjaavat sitä millä teemoilla harrastetunteja 
käynnistetään, mutta tarkemman sisällön luo taiteilija-ohjaaja yhdessä lapsi- tai nuorisoryhmänsä kanssa. 
Toiminnan suunnittelussa jätetään reilusti varaa osallisuudelle.  
 

LIIKE

MEDIA

VISUAALI-
SET TAITEET

Parkour, street ja 
showdance Kuvataide 

Valokuva 
Kädentaidot 

Media- ja videotaide 
Elokuva- ja animaatio 

Janakkala: Sarjakuva, 
muotipiirtäminen ja 
kuvittaminen 
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Lukuvuoden 2016- 2017 aikana hankkeessa työskennelleet taiteilijat ovat ottaneet erityisesti huomioon 
lasten osallisuuden. Ohjaajat ovat toimineet lasten taiteellisen toiminnan ja omien ideoiden tukijoina ja 
mahdollistajina. Kerhojen osallistujat ovat saaneet vaikuttaa sisältöihin yhteisissä keskusteluissa sekä 
erilaisten tehtävien kautta. Taiteilija- ohjaajat ovat esitelleet erilaisia taiteen tekniikoita ja aihepiirejä 
laajasti. Hyväksi havaittuja metodeja käytetään myös jatkohankkeessa. 
 
Alla on esimerkki hankkeen aikana toteutuneesta syyskauden kestäneestä 15 tapaamiskerran kerhosta.  

 
Esimerkki 1.  
Uramon koulu, Riihimäki 
1.-6. lk. Mediakerho, 1,5 h x 15 tapaamiskertaa 
10 oppilasta, aihealueina oppilaiden kiinnostuksesta nousseet animaatio, lyhytelokuva ja valokuvaus. 
 

PVM TAPAAMISKERRAN SISÄLTÖ 

27.9. Kerhon ja ohjaajan esittely, tutustumisleikit 
Animaation ja liikkuvan kuvan perusteet, esimerkkejä 
keho- ja liitutauluanimaatioharjoituksia 

4.10.  Lisää ryhmäytymisharjoituksia 
Valokuvausharjoituksia: - rajaus – kuvakulma – muotokuvatehtävä 

11.10.  Animaatio- esimerkkien katselua: vaha-animaatio, pala-animaatio, piirustus-animaatio (esimerkki-
animaatio: Katariina Lillqvist, Mustan Saaran legenda, 2002) 
Avaruusolennon kuvittelu- tehtävä silmät kiinni 
Olennon muovailu muovailuvahasta, Lyhyen animaatioharjoituksen kuvaus olennoilla 

18.10. Hahmon kehittely animaatiota varten, henkilötietolomake + piirustusluonnos 
Lavasteiden rakennus ja maalaus 

25.10. Lavasteiden rakennus, Oman muovailuvahahahmon muovailu, Kuvausryhmiin jakautuminen 

1.11.  Vaha-animaatio-esimerkit (esim. Art Clockey: Gumby) 
Jalustojen ja kameroiden käytön opettelu, Animaatioiden kuvaus 

8.11.  Animaatioiden kuvaus, nopeimmilla editointi 

15.11. Animaatioiden kuvaus ja editointi 
Lisätehtävä: juliste animaatiolle 

22.11. Animaatioiden editointi ja viimeistely 

29.11. Animaatioiden viimeistely 
Draaman kaari, elokuvan aloitus ja lopetus, lyhytelokuva-esimerkki: Georges Méliès: A trip to the 
Moon, 1902. Keskustelua elokuvan historiasta ja tekniikan kehittymisestä 
Videokameran käytön harjoittelua 

13.12.  Jatkotarina- harjoitus, Tarinallistaminen kuvakorttien avulla 
Improvisaatio- harjoituksia 

10.1.  Yhdistetään tapahtuma ja tapahtumapaikka- improvisaatio 
Lyhytelokuvan juonen kehittely yhdessä 
Lyhytelokuva-esimerkki: Fantasia, Teemu Nikki 2015 

17.1. Lyhytelokuvan hahmojen kehittely ja roolien jako 
Lyhytelokuvan “Koulukiusausta” kuvaus luokassa, käytävällä ja koulun pihalla 

24.1. Lyhytelokuvan editointi, vaihtoehtoisena tekemisenä pienten elokuvakohtausten kuvaamista 

31.1. Lyhytelokuvan ja animaatioiden katselu yhdessä, kerhon lopetus ja palautekeskustelu 
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MALLINNOS 
 

Kaksi lukuvuotta kestävän hankkeen aikana opitaan todella paljon taide- ja kulttuuriharrastustoiminnan 

viemisestä koululaisten arkeen. Näiden kokemusten ja yhteistyökumppaneiden osaamisen varaan 

rakentuu taide- ja kulttuuriharrastetuntien kohtalo hankeajan jälkeen. 

Hankkeen ensimmäisenä vuonna on aloitettu valmistamaan mallinnosta, jonka tavoitteena on paitsi 

levittää opittua muillekin niin taata myös se, että toiminta jatkuu pilottialueilla. 

Taideharrastus ihan lähellä- hankkeen ensimmäisen vuoden loppupuolella on kerätty hankkeessa 

työskennelleiden taiteilijoiden kokemuksia ja parannusehdotuksia kyselyn ja kuukausittaisten 

tapaamisten perusteella. 

Näiden pohjalta on alettu kehittää mallinnosta ensin taiteilijoiden työllistymisen näkökulmasta. 

Työaikamallin avulla pyritään takaamaan ammattitaitoinen, sitoutunut ja innovatiivinen opetus 

harrasteryhmille sekä organisoimaan haastavaa työnkuvaa siirtymisineen ja vaihtuvine 

työympäristöineen. 

Taideharrastus ihan lähellä -hankkeen taiteilijat on palkattu hankkeeseen kuukausipalkkaperusteisesti.  

Työaikamallissa pyritään tarjoamaan taiteilijalle vähintään 7 tunnin pituinen työpäivä sekä 

mahdollistamaan harrastetoiminnan joustava sijoittelu koulupäivän välittömään yhteyteen.  

Mallissa on otettu huomioon taiteilijan tai kulttuurialan ammattilaisen työllistyminen, välimatkat koulujen 

välillä, koululaisten joustava työpäivä sekä haasteet yläkoululaisten tavoittamisessa harrastetoiminnalla. 

Alla oleva esimerkki koululaisen ja taiteilija-ohjaajan päivien joustavasta lomittumisesta pohjautuu 

Hämeenlinnalaisen alakoululaisen lukujärjestykseen. Esimerkkipäiväksi on otettu perjantai, jolloin koulu 

loppuu usein aikaisin alakouluissa.  
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Esimerkki alakoululaisen lukujärjestyksestä: 

kello 
 

maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai 

8.15-9.00          X            X           X      

9.15-10.00          X            X   uskonto/et           X 

10.15-11.15          X liikunta           X          X          X 

11.30-12.15          X liikunta           X          X          X 

12.30-13.15             X  

13.30-14.15             X  

 

Esimerkki koululaisen sekä taiteilija- ohjaajan työpäivien lomittumisesta: 

klo koululainen taiteilija-ohjaaja 

8.00   

aamun harrasteryhmä 
    

    

    

9.00     

  

1. oppitunti aamun harrasteryhmä tai suunnittelutyötä   

  

10.00          välituntitoimintaa 

  

2. oppitunti 
tuntien suunnittelua koulun tiloissa   

  

11.00 

välituntitoimintaa    

  

3. oppitunti   
suunnittelutyötä, lounastauko 

12.00 

    

iltapäivän harrasteryhmä    

    

13.00   
siirtyminen toiselle koululle 

   

    

iltapäivän harrasteryhmä 

    

14.00  

    

    

    

15.00  

iltapäivän harrasteryhmä     

   
         

  työpäivän pituus 7- 7,75 h   
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Jatkohankkeen aikana tehtävässä kokonaismallinnoksessa yhdistyy kolme näkökulmaa: oppilaan, koulun 

ja taiteilijan. Mallinnoksen tekemisessä tehdään tiivistä yhteistyötä liikunnan ja taiteenperusopetuksen 

kärkihankkeisiin liittyen. Taiteenperusopetuksen hankkeessa keskitytään varhaiskasvatuksen vastaavaan 

toimintaan kuin tässä hakemuksessa koulujen.  

Valmis mallinnos on prosessikuvaus harrastustoiminnan käynnistämisestä sekä toimintaohje esimerkiksi 

omaehtoisen kerhotoiminnan käyttöönottamiseksi jossakin koulussa. Lisäksi mallinnos antaa eväitä 3. 

sektorin toimijoille ohjaajan työnkuvan rakentamiseen ja toiminnan rahoitukseen. 

Valmiista mallinnoksesta tehdään taitettu verkkojulkaisu, jota jaetaan omalla seudulla, alueellisesti sekä 

valtakunnallisesti. Lisäksi hankkeen päättyessä lanseerataan uusi päivitetty versio kulttuurikerhopaketista, 

jotta kulttuuri näkyisi myös opettajien itse vetämissä kerhoissa tulevaisuudessa entistä enemmän.  

 

MALLINNOKSEN KOLME NÄKÖKULMAA:             

 

AIKATAULU 
 

KEVÄT 2017 KESÄ 2017 SYKSY2017 KEVÄT 2018 

Jatkohankkeen 
koordinaattori 
aloittaa työnsä 

Mallinnoksen versio 1.0. Viestitään 
mediassa 
tulevasta 

Mallinnoksen viimeistely ja taitto sekä 
levittäminen 

taiteilija-ohjaajien 
rekrytointi mahd. 
aikaisessa vaiheessa, 
viimeistään elokuussa 

Koulujen yhteyshenkilöiden 
tapaaminen elokuussa, 
tilojen ja aikataulujen 
varmistaminen 

käynnistetään 
uusia kerhoja  

taiteilija-ohjaajilla on työsuhde 3. 
sektorin toimijaan ja on olemassa 
suunnitelma syksyn harrastetunneista 

yhteydenpito 
rehtoreihin, 
lukujärjestyksiin 
vaikuttaminen 

Julkistetaan ensimmäisen 
lukuvuoden toimintatiedot 
ja kohokohdat  

Tiedotetaan 
uudesta 
kaudesta ja 
uusista kerhoista 

hankekauden harrastetuntiryhmät 
päättyvät, mutta toiminnalla on jatkoa 
syksyllä  

alustavat 
harrasteryhmä-
suunnitelmat ja niistä 
tiedottaminen 

  viestitään hankkeen toisen lukuvuoden 
tuloksista ja julkaistaan mallinnos sekä 
syksyn ohjelma 

 

  

Koulujen tiloissa tapahtuvan omaehtoisen harrastustoiminnan malli 

Taiteilijoiden työllistymisen malli koulujen tiloissa tapahtuvassa harrastustoiminnassa

Malli harrastustoiminnasta osana joustavaa koulupäivää 
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TOIMINTA-ALUE  
 
Hankkeen toiminta-alueena ovat Hämeenlinnan, Riihimäen, Hattulan ja Janakkalan alueen kaikki 
peruskoulut. Alueella on noin 12 425 peruskoululaista.  
 
Vuoden 2016- 2017 hankkeeseen valittiin Riihimäellä ja Hämeenlinnassa alkuun pilottikouluja, joissa 
harrastetunteja ei ole ollenkaan tai on vain vähän. Hämeenlinnassa pilottikouluiksi valittiin lisäksi 
yhtenäiskoulut sekä kouluja, joiden lähistöllä ei ole erityisen hyvät harrastusmahdollisuudet. Hattulan ja 
Janakkalan kaikki koulut olivat mukana vuoden 2016- 2017 hankkeessa.  
 
Alla on nimetty mukana olevat koulut sekä mainittu, mitkä niistä tulevat uusina mukaan hankkeeseen.. 
Koululaisten kiinnostuksen kohteita on tarkoitus seurata koko hankkeen ajan, ja mikäli uusia 
kiinnostuksenkohteita syntyy, niihin reagoidaan. 
 
 

JANAKKALA:  

Tervakosken yhteiskoulu  
Tervakosken alakoulu 

Vähikkälän alakoulu 

Viralan alakoulu 

Tarinmaan alakoulu 
Turengin yhteiskoulu (uusi) 
Turengin alakoulu (uusi) 
Harvialan alakoulu (uusi) 
Tanttalan alakoulu (uusi) 
Leppäkosken alakoulu (uusi) 
Heinäjoen alakoulu (uusi) 
Haukankallion erityiskoulu 
(uusi) 
 

HATTULA: 

Parolan yhteiskoulu  

Parolan alakoulu (uusi) 

Lepaan alakoulu  

Pekolan alakoulu  

Nihattulan alakoulu  

Juteinikeskuksen alakoulu  

 

RIIHIMÄKI: 

Eteläinen alakoulu  

Harjunrinteen yläkoulu (uusi) 

Haapahuhdan alakoulu (uusi) 

Herajoen alakoulu (uusi) 

Karan yläkoulu (uusi) 

Lasitehtaan alakoulu (uusi) 

Patastenmäen alakoulu (uusi) 

Peltosaaren alakoulu  

Pohjolanrinteen yläkoulu 

Pohjoinen alakoulu  

Uramon alakoulu  

 

 

 

 

HÄMEENLINNA: 

Alvettulan alakoulu  

Eteläisten koulu 

Hakkalan yläkoulu  

Hauhon yhtenäiskoulu   

Hämeenlinnan yhteiskoulu  

Iittalan yhtenäiskoulu 

Jukolan alakoulu  

Jukolan alakoulu  

Kaurialan yläkoulu (uusi) 

Kirkonkulman koulu (uusi)  

Konnarin alakoulu  

Luolajan koulu (uusi) 

Lyseon yläkoulu (uusi) 

Miemalan alakoulu  

Myllymäen alakoulu (uusi) 

Nummen yhtenäiskoulu (uusi) 

Ortelan alakoulu (uusi) 

Rengon alakoulu  

Ruununmyllyn alakoulu (uusi) 

seminaarin alakoulu (uusi) 

Tuuloksen koulu  

Vuorentaan koulu (uusi) 

  

ORGANISAATIO  
 

Hanketta hallinnoi Hämeenlinnan kaupungin Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX. Hankkeeseen 
palkataan oma koordinaattori sekä joukko taiteilija-ohjaajia. Koordinaattorin tehtävänä on käynnistää 
harrasteryhmiä, olla yhteydessä kouluihin ja tukea käytännön organisointi työssä taiteilija-ohjaajia. 
Lisäksi koordinaattori kehittää toimintaa ja työstää hankkeen aikana harrastustoiminnan mallinnoksen. 
Hän myös tekee tiivistä yhteistyötä muiden alueen hankkeiden kanssa, erityisesti liikunnan 
kärkihankkeen ja taiteenperusopetuksen kärkihankkeen kanssa. Lopputuloksena on kaupunkien ja 
näiden hankkeiden yhteinen tuotos. Oikeastaan koordinaattorin tehtävänä on tehdä itsestään 
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tarpeeton hankkeen aikana, sillä mallinnos tulee nojaamaan vahvasti 3. sektorin toimijoiden ja koulujen 
yhteistyöhön. 
 
Vuonna 2016-2017 hankkeeseen palkattiin kuusi Taiteilija-ohjaajaa.  Vuodelle 2016- 2017 rekrytoidut 
ohjaajat voivat halutessaan jatkaa hankkeessa myös seuraavana vuonna. Rekrytoinnin 
kelpoisuusehtona oli soveltuva korkeakoulututkinto tai muu taiteenalan tutkinto. Lisäksi rekrytoinnissa 
painotettiin kykyä työskennellä lasten ja nuorten kanssa, pedagogista osaamista, taiteenalakohtaista 
menetelmäosaamista, kulttuurikentän tuntemusta, joustavuutta ja omatoimisuutta sekä sosiaalisia- ja 
yhteistyötaitoja. Toimia haki 72 henkilöä ja haastatteluihin osallistui 12 hakijaa. Lisäksi valittiin 
hankkeelle koordinaattori. 
 
Teatteriin liittyen Riihimäellä yhteistyökumppanina on Riihimäen nuorisoteatteri, ja parkour- sisältöjä 
on tuottanut Lahden Parkour-akatemia.  
 
Taiteilija-ohjaajien työaika on ollut osa-aikainen erilaisilla osa-aikaisuusprosenteilla. Pitkällä tähtäimellä 
pyritään luomaan kokonaisia kuukausipalkkaisia työnkuvia joko kokoaikaisesta työstä tai merkittävällä 
osa-aikaisuusprosentilla.  
 
Käytännössä hankkeeseen palkattavat taiteilijat muodostavat tiimin. He tapaavat toisiaan, saavat 
vertaistukea ja synnyttävät yhteyksiä eri koulujen ja eri taiteenlajien harrastajien välille. Näin yhteyksiä 
muodostuu myös eri puolilla harrastavien lasten sekä eri koulujen välille.  
 
Pyrkimyksenä on, että nämä ohjaajiksi löydetyt taiteilijat voisivat työllistyä myös hankeajan jälkeen. 
Mahdollisesti tätä toimintaa voisivat silloin pyörittää nämä edellä mainitut 3. sektorin kumppanit. 
Kumppanit esitellään vielä tarkemmin myöhemmin tässä asiakirjassa.  
 
 
ORGANISAATIO KUVANA  

  

  

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI

Lasten ja nuorten palvelut

ARX

Koordinaattori

Taiteilija 

MEDIA

Taiteilija 

MEDIA

Taiteilija 

LIIKE

Taiteilija 
VISUAALISET 

TAITEET

Taiteilija 
VISUAALISET 

TAITEET

Taiteilija
LIIKE

Koulujen 
yhteyshenkilöt

3.Sektorin 
yhteyshenkilöt

3. Sektorin toimijat
Muut kunnat/
opetustoimi

Hankkeen hallinnointi Sisällön johtaminen 

Hankkeen aikana taiteilijat voivat siirtyä 3. 
sektorin toimijan palkkalistoille, kun 

toiminta vakiintuu 

Sopimuskumppanit, vastinrahoitus 
ja koulujen valinta           

Linkitys muihin kärkihankkeisiin ja  
koulujen kerhotoimintaan 

Taiteilijatiimin koordinointi sekä  
harrastustoiminnan mallinnos 

Myös räätälöityjä koulukohtaisia 
kokeilumalleja Käytännön organisoinnin kumppanuudet 

Seudullinen taiteilijatiimi noin 5-10 henkeä 
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KUMPPANIT 
 
Hankkeessa isoa osaa näyttelevät erilaiset kumppanuudet. Mukana on neljä kuntaa, 33 koulua sekä 
useita 3. sektorin toimijoita. Lisäksi yhteistyötä tehdään muiden kärkihankkeiden kanssa erityisesti 
koordinointiin ja mallinnokseen liittyen. Alla on esitelty lyhyesti kolmannen sektorin kumppanit sekä 
listattu yhteistyötahojen yhteyshenkilöt. 
 
Ars-Häme ry on hämeenlinnalainen kolmannen sektorin toimija, joka toimii kuvataiteilijoiden 
ammattialajärjestönä ja kuvataiteen edistäjänä Hämeen alueella. Ars-Häme ry on vuonna 1973 
perustettu kuvataiteilijayhdistys, jonka jäsenistöön kuuluu 95 kuvataiteilijaa Hämeenlinnasta, 
Riihimäeltä, Hyvinkäältä, Helsingistä, Forssasta, Lahdesta ja Tampereelta. Yhdistyksen 
toimintarakenteeseen kuuluu näyttely- ja taidelainaamotoiminta. GalleriaKONE Verkatehtaalla esittelee 
vuosittain 12-13 näyttelytoimikunnan valitsemaa kuvataiteen näyttelyä. Yhdistyksen Taidelainaamo 
toimii gallerian yhteydessä sekä Riihimäen teatterilla. Yhdistys välittää myös edullisia työhuoneita 
taiteilijoille. Ars-Häme ry hallinnoi taiteilijoiden työhuonetiloina toimivaa Taidekasarmia 
Hämeenlinnassa. Yhdistys on kehittänyt sosiaalisesti sitoutunutta taidetoimintamallia vuodesta 2013 
lähtien ja toimii hankeyhteistyössä tarvittaessa myös taiteilijoiden työnantajana. Sosiaalisesti 
sitoutuneessa taidetoiminnassa taiteilijat ohjaavat luovaa ongelmanratkaisua vaativia tehtäviä 
ryhmätyöskentelynä. Toiminnassa tavoitellaan onnistumisen kokemuksia ryhmänä ja yksilönä. 
Lähestymistapa tulee sosiokulttuurisen innostamisen periaatteista. 
 
Hämeenlinnan seudun tanssin ammattilaiset ry koostuu monipuolisesti, laajasti ja taidokkaasti eri 

tanssialojen osaajista. Ammattilaiset toimivat niin lasten, nuorten, aikuisten kuin ikäihmistenkin kanssa. 

Hämeenlinnan seudun tanssin ammattilaiset ry:n tarkoituksena on edistää tanssialan ammattilaisena 

toimimisen yleisiä edellytyksiä Kanta-Hämeessä. Yhdistykseen kuuluu ammattilista tanssitoimintaa 

harjoittavia tanssitaitelijoita, tanssin opettajia ja koreografeja. Yhdistys on tarkoitettu alueen tanssin 

ammattilaisille ja sen toimialueena on Kanta-Häme. Hämeenlinnan seudun tanssin ammattilaiset ry:n 

keskeisenä tavoitteena on edistää tanssin ammattilaisten työllisyyttä, tanssikulttuurin vahvistumista ja 

monipuolista saatavuutta, sekä tukea alueen ammattilaisten toimintaa. Toiminnan erityispiirteenä on 

vahva yhteisötanssiosaaminen ja -painotus. 

Riihimäen Nuorisoteatteri on vuonna 1991 perustettu laajaa teatteritaiteen perusopetusta antava 
harrastajateatteri. Vuoden 2015 syksyllä Riihimäen Nuorisoteatterissa oli n.500 aktiivista jäsentä.  Kaikki 
Riihimäen Nuorisoteatterin laajaa teatteritaiteen perusopetusta antavat opettajat ovat 
teatteriopetuksen ammattilaisia.   
 
Hankkeen toimijoiden ja kumppaneiden yhteyshenkilöt: 
Jari Wihersaari, sivistysjohtaja, Hattulan kunta, jari.wihersaari@hattula.fi 
Tea-Maria Paakkala, nuorisotyöntekijä, Hattulan kunta, tea-maria.paakkala@hattula.fi 
Jaana Koski, opetuspäällikkö, Janakkalan kunta, jaana.koski@janakkala.fi 
Piia Lievetmursu, kulttuurisihteeri, Janakkalan kunta, piia.lievetmursu@janakkala.fi 
Anna Vesen, kulttuurituottaja, Riihimäen kaupunki, anna.vesen@riihimaki.fi 
Mika Mäkelä, palvelujohtaja, lasten ja nuorten palvelut, HML kaupunki, mika.makela@hameenlinna.fi 
Jari Heikkilä, kerhotoiminnan koordinaattori, luokanopettaja, HML kaupunki, jari.heikkila@hameenlinna.fi 
Sirpa Taulu, toiminnanjohtaja, Ars-Häme ry, sirpataulu@gmail.com 
Heidi Wasko, Hämeenlinnan seudun tanssinammattilaiset ry, hsta@sisasuomentanssi.fi 
Tuukka Tiihonen, ohjaaja, Riihimäen nuorisoteatteri, tuukka@rnt.fi 
Pekka Lehtimäki, rehtori, Aimokoulu/taiteenperusopetuksen kärkihanke, pekka.lehtimaki@hameenlinna.fi 
Nikke Keskinen, palvelupäällikkö, HML lasten ja nuorten palvelut/liikunnan kärkihanke, nikke.keskinen@hameenlinna.fi  
 

mailto:jari.wihersaari@hattula.fi
mailto:tea-maria.paakkala@hattula.fi
mailto:jaana.koski@janakkala.fi
mailto:piia.lievetmursu@janakkala.fi
mailto:anna.vesen@riihimaki.fi
mailto:mika.makela@hameenlinna.fi
mailto:jari.heikkila@hameenlinna.fi
mailto:sirpataulu@gmail.com
mailto:hsta@sisasuomentanssi.fi
mailto:tuukka@rnt.fi
mailto:pekka.lehtimaki@hameenlinna.fi
mailto:nikke.keskinen@hameenlinna.fi
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KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNNITELMA 

 
Pääosa hankkeen kustannuksista on harrasteryhmiä ohjaavien taiteilijoiden henkilöstökuluja. 
Koordinaattorin työpanosta on lisätty hiukan taiteilijoilta tulleen palautteen perusteella. Vaikka 
koordinaattorin työ painottuukin aluksi harrastelukkarin organisointiin sekä siihen liittyvään viestintään, 
myös harrasteryhmätoiminnan laadun varmistaminen ja kehittämistyö kuuluvat koordinaattorin 
tehtäviin. Kerhotunnin hinta on laskettu olevan 32€-42€/tunti sisältäen sivukulut ja valmistelutyön. 
Matkakulujen osuus on laskettu kuluvan hankkeen toteuman mukaan.  
 

 

KUSTANNUKSET 2017 2018 YHTEENSÄ 

Henkilöstökulut (sis. pienen osan myös ostettua taiteilijan työtä)       

Taiteilijat (6-10 hlö, osa-aikaisia, 10 kk) 70 000 70 000 140 000 

Koordinointi (1 hlö, osa-aikainen, 13kk)  9000 6 000 15 000 

Matkakulut 6000 6000 12 000 

Muut kulut       

Välineet, vakuutukset ja materiaali 6 000 6 000 12 000 

Muut kulut (toimitilat, muut toimistokulut) 500 500 1000 

YHTEENSÄ 66 500 67 500 180 000 

 
Hanketta rahoittaa neljä kuntaa. Avustuksen ja vastinrahoituksen lisäksi hankkeen aikana on tarkoitus 
kerätä osallistumismaksuja tavoitteena taata toiminta myös hankkeen jälkeen. 
 

RAHOITUS 2017 2018 YHTEENSÄ 

Hämeenlinna 7 500 7 500 15 000 

Hattula 2 500 2 500 5 000 

Janakkala 2 500 2 500 5 000 

Riihimäki 2 500 2 500 5 000 

Osallistumismaksut 25 000 25 000 50 000 

OKM 50 000 50 000 100 000 

YHTEENSÄ 90 000 90 000 180 000 

 


