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Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia 3.-9. – luokkalaisten koululaisten iltapäivätoimintaa. 
Tutkimusongelmien tarkoituksena oli selvittää koululaisille järjestettävän iltapäivätoiminnan 
tavoitteellisuutta, iltapäivätoiminnan tarpeellisuutta ja toiminnan tulevaisuuden näkymiä ohjaajien 
näkökulmasta. Tutkimuksen alakysymyksinä pyrin aineiston avulla selvittämään mahdollisia eroja 
kaupunkien ja maaseutujen kerhotoiminnassa, kerho-ohjaajien lukumäärää suhteessa kerhossa 
käyviin koululaisiin, ohjaajien ammattitaitoa ja koulutustaustaa, koululaisten sukupuoli- ja 
ikäjakaumaa sekä millä tavoin koululaisten toiveet huomioidaan kerhotoiminnan sisällöissä. 
 Tutkimus laadittiin yhdessä opetusministeriön ja lääninhallitusten kanssa. Näin ollen yksi 
tutkimuksen tavoite oli tuoda lisätietoa näille tahoille ja vaikuttaa sitä kautta kerhotoiminnan 
kehittämiseen. Tämän vuoksi tutkimus selvitti, mikä on ohjaajien näkemys iltapäivätoiminnan 
tulevaisuudesta, millaisia kehitysehdotuksia heillä on ja näkevätkö ohjaajat joitain esteitä toiminnan 
kehittämiselle. Tämän lisäksi tutkimuksen tavoite oli selvittää, kuinka suuri osa toiminnan 
rahoituksesta on lääninhallituksien kautta saatavaa valtionavustusta.  
 Tutkimukseen osallistuivat kaikki Suomen viisi lääniä; Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi, 
Oulu ja Lappi. Tutkimus toteutettiin postitettujen kyselylomakkeiden avulla. Vastauksia 
tutkimukseen tuli kaikkiaan 38 kappaletta. Luonteeltaan tutkimus oli laadullinen ja vastaukset 
käsiteltiin teemoittelun avulla. 
 Tutkimustuloksien mukaan kerhotoiminta on tavoitteellista. Kerhotoiminnalle laaditaan 
toimintasuunnitelma, jossa tutkimusten mukaan huomioidaan myös koululaisten omat toiveet. 
Tutkimuksen mukaan kerhotoiminta koettiin myös tarpeelliseksi. Kerhotoiminta tavoitti koululaisia 
kunnan eri alueilta, ja toiminta koettiin ohjaajien taholta hyvin tärkeäksi. Tutkimuksessa havaittiin 
kuitenkin se, että kerhotoiminta tavoittaa parhaiten alakouluikäisiä koululaisia jättäen 
yläkouluikäiset vähemmälle huomiolle. Toiminta olisi vielä tärkeämpää, mikäli se tavoittaisi myös 
murrosikäiset nuoret. 
 Kerho-ohjaajien mukaan tulevaisuuden haasteena on kerhotoiminnan arvostuksen lisääminen. 
Kerhotoiminnan kehittymisen esteenä pidettiin sitä, ettei toimintaa arvosteta, joka taas näkyy 
ohjaajien heikkona palkkauksena ja huonoina tiloina. Heikko palkkaus taas johtaa siihen, ettei 
kerhotoiminnan töihin hakeudu alan ammattilaisia vaan kerho-ohjaajana on hyvin laaja kirjo eri 
alojen ihmisiä. Tämä kertoi myös toiminnan tavoitteellisuudesta, jonka toteutumista on syytä epäillä 
silloin kun ohjaajana on epäpäteviä aikuisia ja nuoria.    
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1 JOHDANTO 

Jälkimoderniin nyky-yhteiskuntaan kuuluva kilpailu- ja tehokkuusajattelu ulottuvat yhä enemmän 

aikuisten ohella myös lapsuus- ja nuoruusvuosiin. Aikuisen elämässä ajankäytön yksipuolistuminen 

ja harrastusten puuttuminen nähdään helposti johtavan kapeaan ihmiskuvaan ja harrastuksia 

pidetäänkin elämää ylläpitävänä ja kannattavana voimana. Varhaisvuosiin kuuluu sellaisten taitojen 

harjoittaminen, joiden katsotaan edesauttavan myöhempää ammatillisista ja taidollista 

erikoistumista. Harrastusten aloittaminen kuuluukin siten jo lapsuus- ja nuoruusvuosiin yhdessä 

koulunkäynnin kanssa. Näinä vuosina omaksutut elämäntavat siirtyvät, usein tosin muotoaan 

muuttaen, myöhemmin aikuisvuosien elämäntavoiksi. (Tuomisto 2001, 69.)   

 Se, että lapsuus- ja nuoruusvuosien harrastukset vaikuttavat tutkimusten mukaan tulevaan 

aikuisuuteen, kuuluu näihin vuosiin myös muu tulevaisuuden ennakointi, ja etenkin nuoruusvuosien 

valinnat vaikuttavat usein aikuisuuteen. Suomalaisessa kulttuurissa lapset itsenäistyvät varhain. 

Tämä näkyy esimerkiksi opintoja koskevissa valinnoissa, joista osa tehdään jo alakouluiässä. 

Itsenäistyminen näkyy myös siinä, että monet lapset ja nuoret jäävät arkisin koulun päätyttyä vaille 

tarvittavaa huolenpitoa ja valvottua toimintaa, ja heidän oletetaan pärjäävän itsekseen. 

Kansainvälisten vertailujen mukaan merkittävä käyttäytymiseen ja kasvatukseen liittyvä riskitekijä 

on se tuntimäärä, jonka 7-14 –vuotias lapsi tai nuori viettää yksin ennen aikuisen kotiintuloa. Näin 

ollen kouluikäisten yksinäisyyttä ja aikuisen seuran puutetta voidaankin pitää vakavana kehityksen 

riskitekijänä. Tutkimusten mukaan suurin osa nuorten tekemistä rikoksista tapahtuu iltapäivällä. 

(Ahtisaari 1998, 15–16.)  

 Yksi merkittävin syy lasten ja nuorten yksinäisiin iltapäiviin on suomalainen kulttuuri, joka ei 

työelämän tehokkuuden myötä ota lasten tarpeita tarpeeksi huomioon. Taustalla tähän on 1960- ja 

1970- luvuilla syntynyt ajatus, jossa vanhemmille osoitettiin velvollisuus keskittyä työntekoon, sekä 

annettiin mahdollisuus hemmotella itseään harrastuksilla, jossa perhe-elämää ja lapsia ei otettu 

ensisijaisesti huomioon. Tämä on johtanut siihen, että lapsilla on vaara voida huonosti. Sen lisäksi 

aiheuttaa tämän kaltainen elämänrytmi usein myös aikuisille voimakkaita syyllisyydentunteita. 

Toisaalta on kuitenkin huomattavaa, että Suomessa vanhemmat tekevät paljon lasten ja nuorten 

harrastusten hyväksi uhraten niihin runsaasti varoja ja omaa aikaansa. Tämä on kuitenkin aina pois 

perheen yhteisestä ajasta koulupäivän ja työpäivän jälkeen. Koululaisten yksinäisyyttä tutkittaessa 
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on huomioitu myös depression yleistyminen. Koulupäivät ovat lyhyitä suhteessa vanhempien 

työpäiviin, ja mikäli iltapäivisin ei ole riittävästi tarjolla järjestettyä harrastustoimintaa, joutuvat 

lapset olemaan paljon yksin tai viettämään aikaansa kavereidensa kanssa. Hollantilaisen 

tutkimuksen mukaan nuorten kokema yksinäisyys suhteessa vanhempiin selittää depressiivisyyttä 

yhtä paljon kuin nuorten kokema yksinäisyys suhteessa kavereihin. Yksinäiset lapset ovat vahvasti 

yliedustettuina niiden koululaisten joukossa, jotka saavat korkeita depressiopistemääriä. (Pulkkinen 

1999, 29–30; Koroma 2001, 115.)  

 Suomalaisen yhteiskunnan menestyminen tulevaisuudessa on pitkälti riippuvainen perheiden 

hyvinvoinnista. On kuitenkin totta, että vanhemmat eivät pärjää kouluikäisten lasten toimintojen 

valvonnassa ilman yhteiskunnan tukea. Tähän tarvitaan uudenlaista yhteistyötä ja 

kumppanuusajattelua, jossa etusijalle nousee perheen hyvinvointi. Tällöin on tärkeää järjestää 

koululaiselle innostusta ja tekemisen iloa koko koulupäiväksi. On hyvä muistaa, että lasten 

hyvinvointiin kuuluu useita eri ulottuvuuksia. Fyysisen terveyden ohella painotetaan yhä enemmän 

yksilön omia kokemuksia, koko elämäntilannetta sekä kasvuehtoja yhteiskunnassa. Nuoruudessa 

ilmenee yhä enemmän uudenlaisia sairauksia ja oireita, vaikka lasten fyysinen terveydentila onkin 

kohentunut. Uusilla sairauksilla on usein sosiaalista ja toiminnallista merkitystä. Esimerkiksi 

ulkonäköön ja käyttäytymiseen kohdistuvat odotukset saattavat aiheuttaa uudenlaisia fyysisiä, 

psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia. (Ahtisaari 1998, 17; Vornanen 2001, 23.)  

 Iltapäivätoiminta vastaa siihen tarpeeseen joka syntyy koululaisten yksinäisistä iltapäivistä. 

Toiminta tarjoaa myös tärkeitä aikuiskontakteja, sillä on tutkittu, että nuorten häiriökäyttäytymisen 

taustalla on usein aikuisten välinpitämättömyys ja kiinnostuksen puute. Harrastusten 

painottuminen iltapäivään saattaa myös lisätä lapsen yhteistä aikaa omien vanhempien kanssa. 

Harrastustoiminnassa koululaiset eivät ole kuitenkaan täysin samassa asemassa. Useissa kylä-, 

kaupunginosa- tai kouluyhteisöissä on koululaisille runsas harrastusmahdollisuuksien kenttä, tosin 

mahdollisuudet ovat suurissa asutuskeskuksissa huomattavasti suuremmat kuin pienemmissä 

vastaavissa. Haja-asutusalueilla myös harrastuksiin liikkuminen on paljolti vanhempien ja muiden 

aikuisten varassa. (Kerhokeskus - Koulutyön tuki 1998, 10; Tuomisto 2001, 69.)   

 Yksi tärkeimmistä nuorisotyön toimintamuodoista on koululaisten iltapäivätoiminta, jonka 

tavoitteena on tarjota mielekästä tekemistä koululaisille. Rahoitukseen ja kohderyhmään perustuen, 

suomalainen iltapäiväkerhotoiminta jakautuu kahteen eri ryhmään. Vuonna 2004 astui voimaan 

laki koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, ja samasta vuodesta alkaen on kunnilla ollut 

mahdollisuus saada valtionavustusta lakisääteiseen kerhotoimintaan, joka on suunnattu 1.-2. 

luokkien oppilaille, sekä erityisopetuksessa oleville oppilaille. Tätä toimintaa järjestetään ennen 

koulupäivän alkua tai sen jälkeen. Aamu- ja iltapäivätoimintalain astuessa voimaan, alettiin 
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nuorisotoimen valtionapua suunnata 3.-9 luokkalaisiin koululaisiin. Tavoitteena on, että 3.-9. 

luokkalaisilla koululaisilla olisi tarjolla vähintään yksi tunti harrastustoimintaa viikossa. 

(Opetusministeriön nuorisoyksikkö 2006.) 

 Tässä tutkimuksessa tutkitaan 3.-9. luokkalaisille suunnattua iltapäivätoimintaa. Tavoitteena 

on tutkia eri puolilla Suomea järjestettävän toiminnan tavoitteellisuutta, tarpeellisuutta ja 

tulevaisuuden haasteita. Kiinnostukseni tähän aiheeseen syntyi jo vuonna 2005, jolloin 

työskentelin opetusministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osastolla osastosihteerinä. 

Laadin tuolloin koululaisten iltapäivätoimintaa koskevan selvityksen ja nyt pro gradu- 

tutkimuksessa laajennan minulle jo aiemmin tutun aiheen tutkimista. Tutkimuksen tuloksia tullaan 

käyttämään kerhotoiminnan kehittämiseen liittyvässä työssä, ja olenkin saanut tutkimukseen apua 

opetusministeriöstä ylitarkastaja Jaana Walldenilta sekä lääninhallitusten nuorisotointen 

suunnittelijoilta. Tämä tutkimus tullaan myös toimittamaan kyseisille tahoille.  

 Tutkimus on toteutettu kyselylomakkeella, joka lähetettiin kaikkiaan 75:lle 3.-9. 

luokkalaisille iltapäivätoimintaa järjestävälle kerholle. Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 38 kerhoa 

ympäri Suomea. Tutkimukseen liittyvässä teoriataustassa selvitän kerhotoimintaan osallistuvan 

ikäryhmän kehityksen keskeisimpiä piirteitä, kerhotoimintaan liittyvää keskeistä lainsäädäntöä ja 

kerhotoiminnan järjestäjätahoja. Tämän lisäksi mielestäni on tärkeää selvittää kerhotoiminnan 

merkitystä koululaisille. 
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2 KOULULAISEN KEHITYKSEN VAIHEET 

Tutkimukseni kohderyhmänä ovat 3.-9. luokkalaiset koululaiset. Tällöin on tärkeää ymmärtää 

kyseiseen kohderyhmään liittyvät piirteet, kuten ne kehityksen vaiheet, jotka liittyvät koululaisen 

ikäkauteen.  

 Siirtyminen lapsuudesta aikuisuuteen on varhaisin ikäkausimääritys ihmisen elämässä. Niin 

sanottu lapsuuden ja nuoruuden keksiminen on historiallisesti paljon nuorempi ilmiö, ja onkin 

kestänyt kauan, ennen kuin näiden kausien omaluonteisuus kulttuurisina ja sosiaalisina ilmiöinä on 

tunnistettu. (Antikainen 1998, 129.) 

 Ihmisen kehitys on vaiheittain tapahtuva prosessi, johon kuuluvat olennaisena osana niin 

kutsutut herkkyyskaudet, jolloin lapsen valmiudet oppia jotain uutta ovat parhaimmillaan. 

Herkkyyskauden aikana lapsi on innostunut ja halukas harjoittelemaan uusia taitoja. Koska 

ihmisen kehittyminen ja kasvaminen ovat yksilöllisiä tapahtumia, ei herkkyyskausia voida 

rytmittää yhteen yleiseen kaavaan. Kun herkkyyskausi kuitenkin havaitaan, on aikuisen tärkeää 

havainnoida ja kuunnella lasta, sekä antaa lapselle tilaa omaan itsenäiseen toimintaan. Kehitykseen 

kuuluu se, että lapsi toteuttaa vaihe vaiheelta omaksi itsekseen kasvamisen päämäärää. 

Tarkastellessa ihmisen persoonallisuuden kehitystä on tärkeää huomata sen tapahtuvan yksilön ja 

yhteisön vuorovaikutuksessa, jossa jokainen yksilö soveltaa ja kehittää kykyjään vastaanottaa, 

hallita ja muuttaa sosiaalista ja aineellista todellisuutta. Voidaan myös olettaa, että suuntautumisen 

ja toiminnan normien ja tavoitteiden rakentaminen tapahtuu vuorovaikutusprosessissa. (Jarasto & 

Sinervo 1998, 23–24; Antikainen 1993, 80.) 

 Tarkastellessa koululaisen ikäkauteen liittyviä kehityksen vaiheita havaitaan, että lapsuuden 

ja nuoruuden jaottelu ei ole suomen kielessä kovin vakiintunut. Englanninkielisen kirjallisuuden 

perusteella lapsuus ja nuoruus voidaan kuitenkin jakaa kahdeksaan eri vaiheeseen: 

- pienokaisvaihe (syntymästä 2-vuotiaaksi) 

- taaperovaihe (2-4 vuotiaat) 

- pikkulapsivaihe (4-6 vuotiaat) 

- keskilapsuus (7-12 vuotiaat) 

- varhainen nuoruusikä (13-14 vuotiaat) 
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- varsinainen nuoruusikä (15-17 vuotiaat) 

- myöhempi nuoruusikä (18-21 vuotiaat) 

- varhainen aikuisikä (22-vuotiaasta alkaen). 

  

 Tämän edellä mainitun jaottelun perusteella ovat tutkimukseni merkittävin kohderyhmä 

keskilapsuusvaiheessa olevat, sekä varhaista nuoruusikää elävät koululaiset. (Pulkkinen 2002, 

105.) 

 Nuoruusikä on saanut paljon julkista keskustelua osakseen lähinnä nuorille tyypillisten 

käyttäytymispiirteiden vuoksi. Samoin varhaislapsuus on ollut huomion kohteena sekä lasten 

terveydentilan parantamiseen tähtäävien ponnistelujen että lasten hoitoon liittyvien järjestelyjen 

takia. Sen sijaan keskilapsuuttaan elävien koululaisten erityistarpeet eivät ole saaneet osakseen 

kovinkaan paljon huomiota. Kouluikäisten lasten kehitystarpeiden vähäiseen painotukseen on 

voinut vaikuttaa myös se, että vanhemmassa psykoanalyyttisessa teoriassa keskilapsuus on 

käsitetty latenssiajaksi psykoseksuaalisen kehityksen kannalta. Keskilapsuus on kuitenkin tärkeä 

vaihe, joka sisältää fyysisten ja älyllisten taitojen hankkimisen, mutta myös sosiaalisen 

vuorovaikutuksen edistämiseen liittyviä kehitystehtäviä kuten itsenäistyminen, toisten ihmisten 

kanssa toimeen tulemisen oppiminen sekä omantunnon, moraalin ja perusarvojen omaksuminen. 

(Pulkkinen 2002, 105; Pulkkinen 1996, 29.) 

 Keskilapsuuden katoaminen ilmenee myös terminologiassa esimerkiksi siten, että kirkon 

piirissä työtä koululaisten kanssa nimitetään varhaisnuorisotyöksi erotuksena kouluikää 

nuorempien kanssa tehtävästä lapsityöstä, vaikka varhaisnuoruuden katsotaankin alkavan vasta 

noin 13-vuotiaana. (Pulkkinen 2002, 105.) 

 Olen jakanut koululaisten ikäkauteen ja etenkin keskilapsuuteen liittyvät kehityksen vaiheet 

eri osioihin, jotka auttavat ymmärtämään keskilapsuuteen kuuluvia kehityspiirteitä. Nämä osiot 

ovat fyysinen, älyllinen, tunne-elämällinen, sosiaalinen ja moraalis-eettinen kehitys. Varhaiseen 

nuoruusikään liittyviä teemoja tarkastelen vielä erikseen omana osionaan. Vaikka olen jaotellut 

kehityksen vaiheet eri osioihin, on tässä yhteydessä syytä muistaa, että kehitys ja kasvu ovat 

jaksottaisia tapahtumia, jotka eivät etene tasaisesti, vaan niihin kuuluu monenlaisia yksilöllisiä 

vaiheita. (Jarasto & Sinervo 1998, 26. ) 
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2.1 Fyysinen kehitys 
 
 
Fyysistä kasvua voidaan pitää koululaisen näkyvimpänä kehityspiirteenä. Koululaisen 

liikuntataidot ja oman kehon hallinta kehittyvät keskilapsuusvaiheessa merkittävällä tavalla. 

Fyysinen kehitys on terveyden perusta ja keskeinen osa lapsen oman minän rakentumista. 

Koululaisten liikkumista pidetäänkin useasti itsestäänselvyytenä. Totuus on kuitenkin toinen. 

Lapset, jotka ovat yksinään kotona iltapäivisin, eivät välttämättä lähde oma-aloitteisesti ulos 

liikkumaan, vaan ovat kotona tai tovereidensa luona tai kerääntyvät asuinalueen keskuksiin. On 

huomioitava, että myös liikunta voi vaatia aikuisen tukea, kehotuksia ja organisointia. Usein 

kouluikäisten liikunnan tarvetta ei ole koulussa huomioitu tarpeeksi. 7-12-vuotiaita ajatellen 

koulujen pihat ovat liikunnan kannalta usein ikäviä ja yksitoikkoisia. Myös asuinalueiden tilanne 

on usein se, että liikuntaan käytettävät tilat ovat puutteellisia lasten monipuolisen liikunnan 

kannalta tai vaihtoehtoisesti tilat on varattu kilpaurheilulle. (Pulkkinen 2002, 106–107.) 

 Koululaisen fyysiseen kehitykseen kuuluu myös puberteetin alkaminen. Nykyään 

esipuberteetti eli niin kutsuttu varhaismurrosikä alkaa yhä aikaisemmin, ja myös sen ikähajonta on 

kasvanut. Esipuberteetti alkaa tytöillä noin 9-12-vuotiaana ja pojilla pari vuotta tämän jälkeen. 

Kyseiseen ikäkauteen liittyy myös se, että kehitysrytmi vaihtelee hyvin paljon. Varhaismurrosiässä 

lapsi alkaa irtautua yhä enemmän vanhemmistaan, ja kavereiden rooli muuttuu yhä tärkeämmäksi. 

(Jarasto & Sinervo 1998, 50.) 

 

2.2 Älyllinen kehitys 

 
 
Lapsen ajattelussa tapahtuu suuri laadullinen muutos noin 6-7 –vuotiaana. Tällöin lapsi oppii 

paremmin luokittelemaan esineitä ja yhdistelemään asioita. Loogisen ajattelun kehitys 

keskilapsuudessa edistää lapsen kykyä opiskella. Kuitenkin vielä 7-12 -vuotiaiden koululaisten 

ajattelu on hyvin konkreettista ja abstrakti ajattelu kehittyy vasta myöhemmin. Noin yhdeksän 

vuoden iässä lapsi on kiinnostunut ympäristönsä rakentamisesta. Tämä on samalla pyrkimystä 

ympäristön hallintaan. Lapsi on kiinnostunut luonnontieteestä, elämän kiertokulusta ja luonnon 

ilmiöistä. Hän kaipaa tietoa siitä millä ehdoilla luontoon liittyvät ilmiöt esiintyvät. 

Varhaisnuoruudessa, lapsen siirtyessä abstraktiin ajatteluun, kehittyy hänen kykynsä pohdiskella 

myös elämänkatsomuksellisia kysymyksiä. Ajattelun kehittyessä lapsi tulee kriittisemmäksi ja hän 
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näkee esimerkiksi auktoriteeteissa virheitä. Tässä vaiheessa lapsi tarvitsee paljon rohkaisua 

itsetuntonsa tukemiseksi. (Pulkkinen 2002, 108–110.) 

 Piaget’n mukaan lapsen ajattelu edustaa kouluiässä niin kutsuttua konkreettisten 

operaatioiden aikaa, joka alkaa noin kuuden vuoden iässä ja kestää 12 -vuotiaaksi saakka. 

Operationaaliseen ajatteluun kuuluu se, että lapsi suhteuttaa esineitä tai asioita koskevat omat 

havaintonsa kokemuksiksi käyttäen tiettyjä rakenteellisia prosesseja. Konkreettisia operaatioita 

ovat esimerkiksi järjestäminen eli sarjoittaminen ja kategorisointi eli luokittelu. Näiden 

konkreettisten operaatioiden avulla tapahtuva luokittelu on lapsen keino kuvata todellisuutta. 

(Hautamäki 1998, 224-227.) 

 

2.3 Tunne-elämän kehitys 
 
 
Koulun alaluokilla lapsi on hyvin vastaanottavainen suulliselle kerronnalle ja mielikuvien 

muodostumiselle. Onkin sääli, että mielikuvien kehittymistä laiminlyödään usein esimerkiksi 

kouluopetuksessa siirtymällä liian nopeasti kirjoista riippuvaan opetukseen. Keskilapsuudessa 

lapsen tunne-elämän kehitykseen kuuluu myös syy- ja seuraussuhteen tajuaminen. 

Keskilapsuudessa koettu yksinäisyyden ja turvattomuuden tunne voi aiheuttaa ongelmia tunne-

elämässä ja johtaa esimerkiksi masennukseen. Useat lapset elävät ilman psyykkistä turvaa keskellä 

arkipäivää. Lapsilta odotetaan itsenäisyyttä ja he tuntevat joutuvansa kantamaan vastuuta liian 

varhain. Masennus ilmenee lapsilla väsymyksenä, haluttomuutena ja eristäytymisenä muista. 

Tunne-elämän kehitykseen kuuluu keskilapsuudessa myös kiintymyksen tunteiden 

muodostuminen. Tässä iässä myös kiinnostus vastakkaista sukupuolta kohtaan viriää. (Pulkkinen 

2002, 111–112.) 

 

2.4 Sosiaalinen kehitys 
 
 
Sosiaalinen kehitys, tunteita ja käyttäytymistä ehkäisevät ja voimistavat prosessit riippuvat paljon 

ihmisen temperamentista, hoito- ja kasvatuskokemuksista, havaintojen teosta eri tilanteista ja 

henkilön kypsyydestä. Keskilapsuudessa sosiaaliseen kehitykseen kuuluu vahva kiintyminen 

ikätovereihin ja ystävyyssuhteisiin. Tytöt muodostavat kahdenvälisiä ystävyyssuhteita enemmän 

kuin pojat, jotka taas toimivat suuremmissa ryhmissä. Joukkoon kuulumisen kokemusta 

pidetäänkin perusasiana kun puhutaan yhteisöön jäsentymisen oppimisesta. Samalla muihin 
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kuulumisen tunne vahvistaa perusturvallisuutta. Lapsi tarvitsee yhteisön, jossa hänen läsnäolonsa 

huomataan, jossa hänen saavutuksensa tunnustetaan, jossa hänen panoksensa on tärkeä ja jossa 

hänen ystävyyssuhteensa muodostuvat. Alakouluiässä tulee tärkeäksi tietää ja kuulla se mitä osaa. 

Tämä tapahtuu oppimisen ja erilaisten taitojen yhä paremman hallinnan kautta. (Pulkkinen 1998, 

305; Pulkkinen 2002, 112; Lammi-Ketoja 2005, 38-39.) 

 Kuulumalla ryhmään lapsi oppii useita sosiaalisia taitoja. Hän oppii sovittamaan omat 

tavoitteensa ryhmän tavoitteisiin, työnjakoa, toimintatapoja ja sovittujen sääntöjen kunnioitusta. 

Vuorovaikutuksessa ikätovereidensa kanssa lapsi oppii ymmärtämään ja hallitsemaan omia 

tunteitaan ja ymmärtämään myös toisten tunteita. On kuitenkin tärkeää muistaa, että vaikka lapset 

ja varhaisnuoret viihtyvät keskenään, tarvitsevat he seuraansa valvovaa aikuista. Lapset tarvitsevat 

aikuisen ohjausta muun muassa ristiriitatilanteiden ratkaisemisessa ja toisen näkökulman 

ymmärtämisessä. Ilman aikuisen tukea on vaarana, että lapsi jää itsekeskeiselle tasolle. Tämä 

itsekeskeisyys on piirre jota ympäröivä postmoderni yhteiskunta ruokkii yksilöiden jatkuvilla 

pyrkimyksillä ajaa omaa etuaan ja korostamalla muodollisia oikeuksia. Ryhmään kuulumalla 

lapsella on myös mahdollista kehittää itsekunnioitustaan. Itsekunnioitus syntyy kun lapsi saa kokea 

onnistumista ja toisten ihmisten arvonantoa itseään kohtaan. (Pulkkinen 2002, 113.) 

 On myös huomattava, että ystävien ja kavereiden ikä on olennaisen tärkeää 

keskilapsuusvaiheessa eläville lapsille. Lasten ja nuorten vertaisryhmät muodostuvat koulussa ja 

sen ulkopuolella usein lähinnä iän perusteella. Samanikäiset lapset hakeutuvat yhteen, koska he 

ovat tutustuneet toisiinsa jo koulussa. Kyseinen ikäjaottelu näkyy parhaiten saman sukupuolen 

ryhmissä, ei niinkään sekaryhmissä. Sukupuolierottelu sen sijaan yleistyy lasten vertaisryhmissä 

heidän vanhetessaan ja huipussaan tämä erottelu on varhaisnuoruudessa, jonka jälkeen erottelu 

lievenee. (Aapola 1999, 236–237.) 

  

2.5 Moraalis-eettinen kehitys 
 
 
Moraalinen kehitys, moraalinen järkeily ja käsityksen muodostuminen oikeasta ja väärästä 

kuuluvat keskilapsuuteen. Kehitys tähän tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensin lapsi omaksuu 

moraaliset rajoitukset ja moraalisen ehdottomuuden. Toisena vaiheena on moraalisen 

suhteellisuustajun kehittyminen. Tämä merkitsee moraalisen arvioinnin muuttumista 

joustavammaksi ja käsityksen muodostumista siitä, että sääntöjä voi muuttaa ja että niistä 

pystytään yhteisesti sopimaan. (Pulkkinen 2002, 114–115.) 
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 8-10 – vuotiaana lapsella vallitsee roolinoton vaihe. Tässä iässä hän voi asettamalla itsensä 

toisen asemaan arvioida tarkoituksiaan, tunteitaan ja toimintaansa. Lapsi käsittää eri näkökulmat, 

mutta ei kykene vielä abstraktimmalla tasolla vastavuoroisuuteen ennen kuin vasta 10-12 –

vuotiaana. Tällöin lapsi huomaa, että sekä hän itse että toinen voivat nähdä toisensa 

vastavuoroisesti ja samanaikaisesti toimivina subjekteina. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsi voi ikään 

kuin siirtyä vuorovaikutuksen ulkopuolelle ja katsoa tilannetta kolmannen henkilön näkökulmasta. 

Vasta varhaisnuoruudessa ymmärretään sosiaalisten normien välttämättömyys. Tämä tarkoittaa 

esimerkiksi sääntöjen noudattamisen välttämättömyyttä peleissä sekä yleistä käsitystä siitä, mikä 

on moraalisesti oikein. (Pulkkinen 2002, 114–115.) 

 Keskustelut opettajien, vanhempien ja muiden aikuisten kanssa periaatteellisista 

kysymyksistä, sekä aikuisten oma esimerkki antavat perustan lapsen moraaliselle kehitykselle ja 

yhteisön toimintaan jäsentymiselle. Lapsi oppii käyttäytymisen säätelyä kasvatuksen eli 

kehotusten, kieltojen ja palautteen kautta. Lapsella tulee myös olla oikeus ja mahdollisuus erehtyä 

ja tulla silti hyväksytyksi. Tähän tarvitaan asioista sopimista, anteeksiantoa ja unohtamista. 

(Pulkkinen 2002, 114–115.) 

 

2.6 Kohti nuoruusikää 
 
 

Koska kaikki tutkimuksen kohderyhmän koululaiset eivät kuulu keskilapsuusvaiheeseen, on syytä 

tarkastella myös nuoruusikään liittyviä keskeisiä piirteitä. Kehitystehtävät, jotka alkavat 

keskilapsuusvaiheessa jatkuvat ja kehittyvät nuoruusiässä, joka jaksona jatkuu aina 

varhaisaikuisuuteen saakka. Nuoruusiässä suhteet vastakkaiseen sukupuoleen kehittyvät, 

emotionaalinen riippuvuus vanhemmista vähenee ja yhteiskunnallisesti vastuuta ottava 

käyttäytyminen muotoutuu. (Pulkkinen 1996, 29–30.) 

 Elinikää korostava nuoruusiän kehityksen kuvaus painottuu usein hormonitoiminnan 

aiheuttamiin fyysisiin muutoksiin ja niistä aiheutuviin psyykkisiin muutoksiin. Kuitenkin ainoat 

tarkkaan ajoitettavat nuoruusiän fyysiset tapahtumat ovat tyttöjen kuukautisten alkaminen 

keskimäärin 12–14 –vuotiaina ja poikien siemensyöksyt noin 15-vuotiaana. Fyysinen murrosikä on 

muuttunut kaikissa kehittyvissä maissa yhä aikaisemmaksi. Kuitenkin tutkimusten mukaan 

lapsuuden muuttuminen nuoruudeksi ei voi siirtyä loputtomiin vaan se on tullut jo minimirajaansa. 

Nuoren itsenäistyminen vanhemmista voimistuu murrosiän alkaessa ja nuoruusiän kehityksen 
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keskeisenä sisältönä pidetään yhtenäisen persoonallisen identiteetin muodostumista. (Pulkkinen 

1984, 16–18.) 

 Kuten aiemmin on mainittu, keskilapsuudessa ajattelun kehitys kuuluu niin kutsuttuun 

konkreettisten operaatioiden aikaan. Tämän jälkeen 12. ikävuoden aikoihin lapsi siirtyy Piaget’n 

mukaan formaalisten operaatioiden vaiheeseen, joka päättyy noin 16-19 -vuotiaana. 

Konkreettisesta formaaliin vaiheeseen siirtyessä lapsi kohtaa ajattelussaan ristiriidan, joka vaatii 

uudenlaisen selityksen. Enää ei ole kysymys suorasta maailman havaitsemisesta, vaan mallin ja 

vastaavuuden toteamisesta. (Hautamäki 1998, 224-232.) 

 Murrosiän sosiaaliseen kehitykseen kuuluu se, että nuori hakee kaveripiirin hyväksyntää. 

Tällöin on vaarana joutua väärään kaveriseuraan. Murroiässä nuori elää herkkyyskautta. 

Yläkoulussa uusien kavereiden saaminen voi olla hyvin vahva ja eheyttävä kokemus, ja nuori 

kokee itseään koskevaa hyväksynnän tunnetta. Nuoruuteen kuuluu myös uudenlainen oman 

aktiivisuuden etsiminen. Tätä omaa aktiivisuutta nuori osoittaa esimerkiksi asettamalla itselleen 

tavoitteita myöhempää elämää varten, samanaikaisesti ympäristö asettaa nuorelle erilaisia 

tavoitteita. Jos nuoren itsensä ja hänen ympäristönsä asettamat tavoitteet muodostuvat haasteeksi, 

on tärkeää, että nuori kokee tulevansa kuunnelluksi. Nuoren kasvua ja kehitystä tulee tukea siten, 

että hän saa osakseen ymmärtämystä, turvaa, rakkautta ja hellyyttä. Myös nuoren luovuutta, 

itsenäisyyttä ja kasvamista vastuullisuuteen tulee tukea. (Lammi-Ketoja 2005, 38-39; Aaltonen, 

Ojanen ym. 2003, 15.) 
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3 HARRASTUSTEN MERKITYS 

 
Ihmisen kehitysvaiheita kuvaavan Erik H. Erikssonin mukaan keskilapsuuttaan elävän lapsen 

kehitystehtävänä on toimeliaisuus, ja tämän toiminnan avulla lapsi luo kuvaa itsestään ja 

harjoittelee kykyjensä käyttöä. Vapaa-aikaa voidaankin pitää koululaisille erilaisten taitojen, 

toimintamuotojen, arvojen ja arvostusten kehittämisen maailmana. Lasten harrastuksia on 

Suomessa tutkittu paljon, ja tutkimusten mukaan harrastuneisuus jakautuu hyvin aktiivisten ja 

hyvin passiivisten lasten joukkoihin. Onkin todettu, että perusta monipuoliseen vapaa-ajan 

käyttöön luodaan jo ennen kouluikää. Tällöin suuri merkitys on vanhemmilla. Mikäli vanhemmat 

vievät lapsiaan erilaisten mielenkiintoisten asioiden pariin, kannustavat lasta toimimaan ja 

näyttävät roolimallia, kiinnostuu lapsi ympäristöstään ja harrastamisen mahdollisuuksista. 

(Kinnunen 1992; 164-168; Aunola 2001, 12.) 

 Harrastuksia voidaan pitää koulun ja vanhempien ohella merkittävänä kasvattajana, jonka 

kautta koululaiset oppivat toimimaan erilaisten ihmisten kanssa, oppivat uusia asioita ja toisiin 

luottamista. Lisäksi heidän itsetuntonsa kehittyy. Järjestäytynyt ryhmätoiminta tarjoaakin lapselle 

paikan kokeilla omia siipiään ja omaa minuuttaan myös kodin ulkopuolella. (Laurinen 2000, 180–

181; Kinnunen 1992, 169.) 

 Tutkittaessa ihmisen kehitystä ja kehityksen riskitekijöitä on todettu, että harrastukset 

suojaavat epäsosiaaliselta kehitykseltä. Tärkeää on, että harrastusten kautta koululaiselle valikoituu 

samanmielisten kavereiden joukko. Tällaisen joukon syntyminen ei ole enää itsestään selvyys. Eri-

ikäisten tyttöjen ja poikien yhteisiä leikkiporukoita ei enää synny yhtä helposti kuin ennen. Tähän 

voidaan nähdä monta syytä, kuten alentunut syntyvyys, varhaiset harrastukset, perheiden kiireinen 

päivärytmi ja television katselu tai tietokonepelien pelaaminen. Nämä seikat vaikuttavat siihen, 

että yhteiseltä pihalta ei aina löydykään leikkitovereita. Lähipiirissä tapahtuva kerhotoiminta 

saattaa olla ainut ratkaisu tällaisissa tilanteissa. Yhtä tärkeäksi kuin ystävien ja kavereiden kanssa 

vietetty ohjattu toiminta, on nostettava se, että usein harrastusten ohjaajat tulevat koululaisille 

tärkeiksi, perheen ulkopuolisiksi aikuisiksi, jotka kiinnostusta ja kannustusta osoittamalla 

suuntaavat koululaisten arvomaailman ja taitojen kehitystä. Harrastusryhmää johtava henkilö voi 
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olla myös lapsen esikuva, jollaiseksi hän haluaa itse tulla isona. (Pulkkinen 1999, 28; Kalliala 

2002, 99; Kinnunen 1992, 169.) 

 Harrastuksilla on siis suuri merkitys. Kehityksen kannalta nähdäänkin, että harrastusten tulisi 

edistää lasten psykofyysistä kehitystä ja vahvistaa kaikkia edellä mainittuja kehityksen osa-alueita. 

Näin ollen harrastuksiin tulisi kuulua sekä henkistä luovuutta että ruumiinkulttuuria edistäviä 

asioita. On hyvä, jos harrastukset lisäksi paikkaavat niitä vajeita, joita koulujen jatkuva kilpailu eri 

oppiaineiden tuntimääristä oppilaille aiheuttaa. Harrastusten määrässä ja laadussa tulee kuitenkin 

muistaa, että harrastusten tulee edustaa vain osaa vapaa-ajasta. Hyvä harrastaminen on sitä, että 

lapsi nauttii tekemisestään, kokee onnistuvansa, oppii uusia taitoja ja saa uusia kavereita 

turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Hyvään harrastamiseen kuuluu, että ohjaaja kannustaa 

ja kuuntelee. Tämän lisäksi ohjaajan tulee kuitenkin myös osata opettaa ja motivoida lapsia. 

(Tuomisto 2001, 69–71.) 

 Kouluikäinen lapsi oppii koko ajan uusia taitoja ja tietoja. Tämän vuoksi harrastusten tulee 

pitää sisällään monipuolisia asioita. Jokainen ihminen, siten myös lapsi, kokee tarpeen toteuttaa 

itseään ja kokea pystyvänsä johonkin. Harrastukset palvelevat koulun ohella tätä lapsen tarvetta. 

Koululainen tarvitseekin jatkuvaa harjaantumista, kokeilemista ja kannustusta. Jos lapsi ei onnistu 

tässä, hän voi kokea kiusallista turhautumista. Tämän kaltainen turhautuminen voi aiheuttaa 

sisäisen jännityksen, joka on purettava. On todettu, että joskus lapsen aggressiivisuuden syynä on 

se, ettei hänen toimintatarmolleen ole löytynyt järkeviä kanavia purkaa tarmo. Toteuttamisen 

tarpeen ohella on lapsi samaten myös täynnä energiaa ja luovuutta. Tämän takia hänen 

arkiympäristönsä täytyy olla kiinnostava ja kokeilulle ja liikkumiselle avoin. On myös tärkeää 

huomata, että varhaisina kouluvuosina lapsi oppii oman kulttuurinsa perustaidot ja asenteet työhön 

ja toimintaan. (Kerhokeskus, koulutyön tuki 1998, 10; Kinnunen 1992, 169.) 

 Sopivan harrastuksen etsiminen on osa oman identiteetin hahmottamista ja tämä 

kokeileminen ja tutkiminen jatkuu usein useita vuosia. Toisaalta toiset lapset saattavat jo hyvin 

nuorina löytää oman linjansa ja kiinnostuksen kohteensa. Joka tapauksessa harrastusta valittaessa 

on tärkeää että lapsi saa itse kertoa toiveistaan. Näin lapselle välittyy tunne siitä, että hänen 

orastavaa itsenäisyyttään kunnioitetaan ja häneen suhtaudutaan vakavasti. Harrastamisesta on hyvä 

keskustella myös koko perheen voimin. Harrastusta ei tule aloittaa ajatellen, että siitä luovutaan 

heti jos lasta ei huvita. Tämä vahvistaa lyhytjännitteisyyttä. Lapselle tulee opettaa että sitoutumista 

tarvitaan myös harrastusten yhteydessä. Aikuiset, kuten ohjaaja ja vanhemmat kyllä huomaavat, 

mikäli lapsella tai nuorella on ylivoimaisia vaikeuksia harrastuksensa kanssa tai että harrastus on 

muodostunut hänelle ylivoimaiseksi. Tällöin on harrastuksen lopettaminen paikallaan. On myös 

huomattava, että huolimatta esimerkiksi tiedotusvälineiden välittämästä monenlaisesta 
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informaatiosta, nuoret ovat oppineet olemaan kriittisiä. Tämä tarkoittaa sitä, että muodin ja 

erilaisten trendien joukosta ei omaksuta suinkaan kaikkea, vaan nuoret välittävät ainoastaan heitä 

kiinnostavista asioista. Tämä pätee myös harrastuksiin. Onkin nähtävä niin, että erilaiset trendit 

saattavat vaikuttaa valintoihin. Ne laajentavat valikoimaa, mutta eivät sulje jo olemassa olevia 

mahdollisuuksia pois. (Jarasto & Sinervo 1998, 187–188; Kinnunen 1992, 171; Köngäs 2006.) 

 Harrastusten ja kerhojen merkitys saattaa olla oleellisen tärkeä esi- ja varhaismurrosikäiselle 

koululaiselle, ikäkaudella johon yleensä kuuluu nuorten välistä jengiytymistä. Arajärven (1992) 

mukaan terve jengi on yleensä järjestäytynyt ryhmä, joka kehittää nuorten omanarvontuntoa mutta 

myös toisten arvostamista eli sosiaalisuutta. Tämänkaltainen sosiaalinen kasvu on vaikeampaa 

irrallisena tai toisen ryhmän kanssa taistelevan ryhmän jäsenenä. Murrosiän mittaan ryhmiin 

kuulumisen sisältö muuttuu. Aluksi on tärkeää muodostaa myös ulkoisesti yhtenäinen ryhmä. 

Vähitellen kuitenkin ryhmän idea tai harrastuksen sisältö muuttuu tärkeimmäksi. (Arajärvi 1992, 

33.) 

 Kerhokeskuksen mukaan nuorten harrastamisen tärkeyttä on painotettu esimerkiksi 

kouluviihtyvyystyöryhmän mietinnöissä, nuorisolakiin liittyvissä perusteissa, 

kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman työskentelyssä ja useissa muissa tutkimuksissa. 

Erityisen hyväksi ja tärkeäksi on koettu koulun aseman ja koulun toimintakulttuurin kehittyminen 

harrastustoiminnan kanssa yhteistyötä suosivaan suuntaan. Nuorten harrastamisen ja osallistumisen 

onkin nähty parantavan kouluviihtyvyyttä. (Kerhokeskuksen internetsivut.) 
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4 ILTAPÄIVÄTOIMINTA SUOMESSA 

 

Vaikka suomalaisten koululaisten koulumenestys on kansainvälisesti tunnustettua, pidetään 

ongelmana kuitenkin suomalaisten koululaisten huonoa kouluviihtyvyyttä ja koulu-uupumusta. 

Koulu-uupumus voi johtaa masennukseen ja tutkimusten mukaan nuorena koettu masennus lisää 

riskiä sairastua aikuisiän masennukseen. Koulu-uupumisesta voi kertoa se, ettei lapsi tai nuori 

pääse vapaa-ajallakaan irti koulupaineista. Koulu-uupumus onkin pitkittynyt stressioireyhtymä, 

joka kehittyy jatkuvan kouluun liittyvän stressin seurauksena. Siihen kuuluvat voimakas 

tunnepohjainen koulutyöhön liittyvä väsyminen, kouluun kohdistuva riittämättömyyden tunne ja 

kyyninen suhtautuminen koulutyöhön. Jotta tulevaisuudessa kouluviihtyvyys ja koulu-uupumus 

vähentyisivät, tarkoittaisi tämä muutoksia suomalaiseen koulupäivään, ja koululaitoksen 

uusiutumista. Uusiutumisen myötä koulupäivän organisoimisesta tulisi laajapohjaista. Tämä 

tarkoittaisi sitä, että koulupäivän aikana toiminnassa olisivat mukana useat eri tahot; 

vanhempainyhdistykset, seurakunnat, nuorisotoimi, liikuntajärjestöt, taidekerhot, harrastuspiirit ja 

muut kansalaisjärjestöt. Mikäli koulussa järjestettävä toiminta muuttuu tämän suuntaiseksi, tulee 

koulupäivästä pidempi, ja siihen yhdistetään sekä perinteisiä oppitunteja että esimerkiksi liikuntaa, 

kädentaitojen opettelua, luovaa kerhotoimintaa ja musiikin opetusta. Voisi olettaa, että innostus 

koulupäivän aikana tapahtuvaan harrastustoimintaan säteilee samalla suoraan koulumaailmaan ja 

lisää intoa lukuaineiden oppimiseen ja kouluviihtyvyyteen, myös erilaisten oppilaiden osalta. 

(Posti 2007, 34-35; Ahtisaari 1998, 16.)   

 Vielä ei Suomessa kuitenkaan toteuteta kokonaiskoulupäivä-ajatusta näin radikaalisti, mutta 

koulun jälkeen tapahtuva iltapäivätoiminta viittaa tämän edellä mainitun ajatuksen suuntaan. 

Koululaisten iltapäivätoiminnalla on kuitenkin paljon muitakin tavoitteita kuin 

kokonaiskoulupäivään siirtyminen. On tutkittu, että lasten ja nuorten perinnölliset kyvyt voivat 

tulla esiin vain vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Älykkyyden lisäksi lapsilla on monia 

muitakin perinnöllisiä taipumuksia, kuten esimerkiksi taiteelliset ja käden taitoihin liittyvät 

taipumukset, jotka kuitenkin tarvitsevat uusia virikkeitä jotta taidot kehittyisivät. Iltapäiväkerhot 

ovat oiva paikka tällaisten taitojen kehittämiselle. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että harrastusten 
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ohjaajien tulee olla mahdollisimman päteviä tehtäviinsä, jotta he pystyvät nostamaan esiin lapsessa 

piilevän lahjakkuuden ja motivaation. (Pulkkinen 1999, 28.) 

 

4.1 Kerhotoimintaa selventävät lait 
 
 
Suomessa peruskoulujen opetus alkaa aikaisin aamulla, useimmiten kello 8-9 ja päättyy kello 13-

15. Naisten työssäkäynnin, elinkeinorakenteen muutosten, kaupungistumisen, perheiden koon 

pienenemisen ja yksinhuoltajuuden yleistymisen myötä koululaisten iltapäivien hoitotarve on 

lisääntynyt. Iltapäivätoimintaa on viime vuosina kehitetty opetusministeriön johdolla. 

Tarkoituksena on, että peruskoulun ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilailla on mahdollisuus 

osallistua päivittäiseen iltapäivätoimintaan tai vaihtoehtoisesti kerhotoimintaan vähintään kerran 

viikossa. Vuosiluokkien 3-9 oppilaille järjestetään kerhotoimintaa vähintään kerran viikossa. 

Toiminnan paikallisesta järjestämisestä ja koordinoinnista vastaavat kunnat, mutta toiminnan 

toteuttajina voivat olla kunnat, seurakunnat, järjestöt ja muut organisaatiot. Toiminnan 

kehittämisestä, koordinoinnista ja seurannasta vastaa opetusministeriö yhteistyössä sosiaali- ja 

terveysministeriön sekä muun julkisen hallinnon ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Toiminnan 

tavoitteena on kehittää hallinnollisesti ja rahoituksellisesti selkeä ja koordinoitu järjestelmä. 

(Kalliomaa ym. 2004, 51.) 

 Kun tarkastellaan toimintaa nuorisotyön näkökulmasta, on koululaisten iltapäivätoiminnalla 

useita tavoitteita aina harrastustoiminnan tukemista syrjäytymisen ehkäisyyn. Iltapäivätoiminta 

kytkeytyy myös useisiin muihin toimintoihin, kuten demokratiakasvatukseen, 

osallisuushankkeisiin, kansalaistoiminnan kehittämiseen, nuorten kulttuuritoiminnan kehittämiseen 

ja päihteiden käytön ennaltaehkäisyyn. Opetusministeriön nuorisoyksikön kohteena on 3.-9.-

luokkalaisten koululaisten harrastuksiin painottuva iltapäivätoiminta. Käytännön toteutuksesta 

vastaavat lääninhallitukset, jotka ovat myös vastuussa toiminnan alueellisesta kehittämisestä. 

Lääninhallitukset myös hoitavat määrärahojen jakamisen paikallistason iltapäivätoimintaan. 

(Kalliomaa ym. 2004, 51.) 

 Seuraavaksi tarkastelen koululaisten iltapäivätoimintaa kahden sitä koskevan lain perusteella. 
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4.1.1 Aamu- ja iltapäivätoimintalaki 

 

Suomalainen iltapäiväkerhojärjestelmä jakautuu kahteen eri osioon, joista ensimmäinen on niin 

kutsuttu lakisääteinen iltapäivätoiminta, joka on suunnattu 1.-2. luokkien oppilaille, sekä 

erityisopetuksessa oleville oppilaille. Tätä toimintaa järjestetään ennen koulupäivän alkua tai sen 

jälkeen. Toinen iltapäiväkerhojärjestelmän osio on 3.-9. -luokkalaisten toimintaa, johon 

järjestäjällä on mahdollisuus hakea valtionapua. Vaikka oma tutkimukseni rajoittuu vain 

jälkimmäiseen kerhomuotoon, tutustun silti myös aamu- ja iltapäivätoimintalakiin, joka antaa 

viitteitä siitä, mitä onnistunut kerhotoiminta voisi olla. Lain mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnan 

tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä 

kasvua. Lisäksi toiminnan tulee edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa ja 

ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta. Toiminnan tulee tarjota lapsille monipuoliset 

mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan ammattitaitoisen ja tehtävään 

soveltuvan henkilön valvonnassa. Nämä edellä mainitut toimivat oivana ohjeena myös isompien 

koululaisten iltapäivätoiminnassa. (Aamu- ja iltapäivätoimintalaki.) 

 

4.1.2 Nuorisolaki 

 
Aamu- ja iltapäivätoimintalain lisäksi kerhotoimintaan osallistuvat ikäryhmät kuuluvat nuorisolain 

piiriin, jonka tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista 

kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. 

Nuorisolain tavoitteen toteuttamisen lähtökohtia ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, 

yhdenvertaisuus, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja 

elämän kunnioittaminen. (Nuorisolaki.) 

 Nuorisotyön ja siten myös koululaisten iltapäivätoiminnan tavoitteena on nuorten 

kasvatuksellinen ohjaus, harrastusmahdollisuuksien luominen iltapäivätoiminnassa, tieto- ja 

neuvontapalvelujen järjestäminen, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, 

liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten 

ympäristökasvatus sekä muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot. Kuten 

tutkimuksessani ilmenee, toteutetaan nuorisotyötä ja – politiikkaa myös iltapäivätoiminnassa 
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moniammatillisena yhteistyönä paikallisten viranomaisten sekä nuorten, nuorisoyhdistysten ja 

muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa. (Nuorisolaki.) 

 

4.2 Harrastus kasvun tukena – hanke 
 
 
Harrastus kasvun tukena –kansalaisvaltuuskunta on Nuorten Akatemian, Opetushallituksen, 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n, Kerhokeskus – koulutyön tuki ry:n, Suomen 4H-liiton 

sekä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteistyössä koordinoima hanke, jonka tavoitteena on 

synnyttää yhteiskunnallista keskustelua ja arviointia nuorten aktiivisuuden, osallisuuden ja 

harrastustoiminnan tärkeydestä. Oman tutkimukseni kannalta on olennaista, että kyseisen hankkeen 

visiona oli, että jokaisella perusopetuksen 3.-9. -luokkalaisella nuorella tulisi olla mahdollisuus 

harrastaa. Kansalaisvaltuuskunnan päämääränä oli saada suomalaisen yhteiskunnan eri tahot 

yhdessä edistämään ja tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja harrastustoimintaa. Hankkeessa 

esiteltiin koulujen, seurakuntien, järjestöjen ja kuntien nuorisotoimen yhteistyön mahdollisuuksia ja 

esteitä, sekä käytettävissä olevia voimavaroja. Lisäksi haluttiin lisätä resursseja koulun 

ympäristössä tapahtuvaan harrastustoimintaan ja samalla poistaa nuorten harrastamisen käytännön 

esteitä. Kyseisen hankkeen loppuraportin mukaan visiolla jokaisen lapsen ja nuoren harrastamisesta 

on mahdollisuus toteutua, mikäli harrastuksia ohjataan aktiivisesti koulun yhteyteen ja mikäli 

nuorten ja lasten puolesta toimivat tekevät aidosti yhteistyötä ja mikäli toiminnan järjestämistä 

resursoidaan. (Kerhokeskuksen internetsivusto.) 

 Kansalaisvaltuuskunnan visiona oli lisäksi, etteivät taloudelliset syyt saa olla esteenä 

harrastamiselle. Harrastamisen ammattimaistumisen ja vaatimustason nousun myötä ovat monet 

harrastukset tulleet liian kalliiksi. Tämän vuoksi tavoitteena on, että monipuoliset 

harrastusmahdollisuudet tulee turvata pitämällä harrastukset edullisena. Lisäksi on huomioitava 

myös haja-asutusalueella asuvien lasten ja nuorten mahdollisuus monipuolisiin harrastuksiin. 

Erityistä panostusta tulevaisuudessa tarvitsevat sosiaalista vahvistamista kaipaavat lapset ja nuoret. 

Tämän lisäksi maahanmuuttajalasten ja –nuorten kotouttamisessa on harrastuksilla merkittävä rooli. 

Jatkuvasti haasteena ovat myös yli 12-vuotiaat, murrosikäiset nuoret, jotka usein ovat väliinputoajia 

harrastamisen liittyvien palveluiden tarjonnassa. (Kerhokeskuksen internetsivusto.)  
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4.3 Kerhojen eri järjestäjätahot 
 
 

Iltapäivätoiminta on osa kunnallista nuorisotyötä ja samalla osa kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta 

tärkeää peruspalvelua. Tutkimusten mukaan nuoret arvostavat kunnallisista palveluista niitä 

palveluja, jotka liittyvät heidän jokapäiväiseen elämäänsä. Näin ollen kunnallisella nuorisotyöllä ja 

harrastustoiminnalla on nuorille tärkeä merkitys. On myös todettu, että vapaa-ajan muutokset eivät 

vaikuta kuntalaisiin yhtä nopeasti kuin muutokset sosiaali- ja terveystoimessa, mutta pidemmällä 

aikavälillä vaikutukset kuntaan ja yhteiskuntaan ovat huomattavat, esimerkkinä nuorten 

hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy. (Silvennoinen 2001, 113.) 

 

4.3.1 Vanhempainyhdistykset 

 

Yksi vanhimmista iltapäiväkerhotoiminnan järjestäjistä ovat vanhempainyhdistykset. Kenttälä ja 

Suomu (2005) toteavat, että yksittäisten vanhempien panos harrastetoimintaan on tärkeä, mutta 

vanhempainyhdistyksen kautta toimintaan saadaan erilaista suunnitelmallisuutta ja jatkuvuutta. 

Erityisen arvokkaana vanhempainyhdistystoimintaa pidetään sen vuoksi, että lasten ja vanhempien 

yhteinen aika ja tekeminen vaikuttavat perheen hyvinvointiin. Lasten ja vanhempien yhdessä 

toteuttama harrastekerhotoiminta lisää perheen yhteistä aikaa, yhteisiä harrastuksia ja lujittaa 

suhteita alueen ja koulun muihin perheisiin. Näin tuttavien verkosto laajenee ja samalla koulun ja 

alueen yhteisöllisyys lisääntyy. (Kenttälä & Suomu 2005, 18–19.) 

 Vanhempainyhdistykset ovat vanhempien toiminta- ja vaikutuskanavia päiväkodeissa, 

kouluissa ja oppilaitoksissa. Vuonna 2005 Suomen Vanhempainliiton jäseninä oli lähes 1200 

vanhempainyhdistystä kautta maan. Vanhempainyhdistykset tekevät aktiivista ja arvokasta 

vapaaehtoistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja viihtyvyyden lisäämiseksi. On muistettava, että 

vanhemmilla on ensisijainen kasvatusoikeus ja –vastuu omista lapsistaan, ja he myös tuntevat 

lapsensa parhaiten. Opettajilla ja muulla koulun henkilökunnalla on taas koulutuksensa antama 

ammatillinen tieto, taito ja osaaminen sekä vastuu kasvatuskumppanuuden luomisesta. 

Vanhempainyhdistykset ovat hyvä tapa tehdä yhteistyötä eri kasvattajien välillä. (Artola 2005, 

155.) 

 Yhteisöllisyyden lisäksi pidetään vanhempainyhdistyksen roolia muita järjestäjätahoja 

vahvempana. Tämä sen vuoksi, että jokaisella vanhempainyhdistyksen lähtökohtana ovat 
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harrastetoiminnan paikalliset tarpeet. Vanhempainyhdistykset usein selvittävät, millaisia kerhoja 

alueen lapset ja nuoret haluavat, sopivat koulujen kanssa tilojen käytöstä ja hankkivat kerho-

ohjaajia esimerkiksi paikallisista järjestöistä tai vanhempien joukosta. Haasteena tällöin on 

ohjaajien ammattitaito. Vanhempainyhdistysten luonteeseen kuuluu myös, että ne hoitavat 

tarvittaessa rahoituksen esimerkiksi erilaisten myyjäisten avulla tai organisoivat maksujen 

keräämisen muuten. (Kenttälä & Suomu 2005, 21.) 

 Kun kyseessä on vanhempainyhdistys, kuuluu koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön myös 

keskustelu siitä, mikä kuuluu ensisijaisesti koti- ja mikä koulukasvatukseen. 

Vanhempainyhdistystoiminta mahdollistaa lisäksi sen, että kouluhenkilökunta saa tietää mitä 

oppilaiden vapaa-ajalla tapahtuu. Perinteinen kasvatus- ja kehityspsykologinen tarkastelu 

painottavat vanhemmuuden ja perheen ensisijaista merkitystä lapsen kehityksessä ja kehitykseen 

liittyvissä pulmissa. Vanhemman näkökulmasta koulu on lapselle perheen ohella tärkeä 

elämänalue, ja myös opettaja toimii lapsen kasvattajana ja merkityksellisenä aikuisena. 

Tulevaisuudessa vanhempainyhdistystoiminnan haasteena on saada maahanmuuttajaoppilaiden 

vanhempia yhä enemmän toimintaan mukaan. (Leino 2000, 138–140; Alasuutari 2003, 113.) 

 

4.3.2 Järjestöt 

 

Järjestöjä pidetään suurena voimavarana lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan järjestämisessä, ja 

niillä onkin takanaan laaja osaaminen, kokemus ja perinne kerhojen, retkien, leirien ja muun 

harrastetoiminnan järjestämisestä. Suomessa järjestöjen määrä on valtava ja siten myös järjestöissä 

toimivien vapaaehtoisten ja ammattilaisten taitojen kirjo. Jotta toiminnasta syntyvät kulut olisi 

mahdollista hoitaa, keräävät yhdistykset usein kerholaisilta osallistumismaksun. Tukea hankitaan 

usein lisäksi erilaisilla tempauksilla. Myös kunnan kulttuuri- ja nuorisotoimi voivat rahoittaa 

kerhotoimintaa, etenkin silloin kun toiminnan nähdään ehkäisevän syrjäytymistä. (Kenttälä & 

Suomu 2005, 22-23.) Seuraavaksi esittelen lyhyesti kaksi suurinta järjestöpohjaista 

iltapäiväkerhotoimijaa. 

 

MLL 

 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto pyrkii edistämään lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia, 

sekä lisäämään lapsuuden arvostusta ja näkyvyyttä yhteiskunnassa. Lähes jokaisella paikkakunnalla 
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toimii yksi tai useampia liiton paikallisyhdistyksiä. Mannerheimin Lastensuojeluliitossa on 

harrastettu kerhotoimintaa jo yli 80 vuotta. Tavoitteena on, että kerhoissa lapsilla on mahdollisuus 

osallistua itseään kiinnostaviin asioihin, oppia erilaisia taitoja ja toimia ryhmässä toisten lasten 

kanssa. MLL:n toimintakulttuurissa pidetään tärkeänä, että lapsen omaehtoiselle leikille ja omalle 

kulttuurille on tilaa, ja että toiminta on yhdessä suunniteltua.   

 Kerhot syntyvät yleensä vanhempien tai lasten aloitteesta. Tavallisimpia MLL:n lastenkerhoja 

ovat musiikki-, liikunta- ja taidekerhot. Muita kerhoja ovat esimerkiksi kokkikerhot, luontokerhot, 

englannin tai muun kielen kerhot, 6.-luokkalaisten kerhot ja lapsikuorot. Kerhoja pidetään monissa 

kunnan ylläpitämissä tiloissa, MLL:n perhekeskuksien tai perhekahviloiden tiloissa, päiväkodeissa, 

seurakunnan tiloissa tai nuorisotaloilla.  

 Mannerheimin Lastensuojeluliiton nuorisotyön perusta on lasten ja nuorten hyvinvoinnin 

edistäminen, jota toteutetaan erityisesti edistämällä lasten ja nuorten kuulemista ja osallisuutta. 

Nuoruus nähdään arvokkaana ja tärkeänä elämänvaiheena, joka ei ole välivaihe aikuisuuteen, vaan 

itsessään arvokasta aikaa. Liiton yleisenä tavoitteena on nuorisotyön kautta nostaa nuorten 

itsetuntoa, tukea nuorten empatian kykyä ja tuoda esille nuoruusiän hyviä puolia. Nuorisotyössä 

oleellista on myös osallisuus, joka MLL:ssa ymmärretään nuorten mahdollisuutena vaikuttaa omiin 

asioihinsa sekä lähiympäristöönsä. (Mannerheimin Lastensuojeluliiton internetsivut.) 

 

4H 

 

4H-järjestö on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuoriso- ja kansalaisjärjestö, joka 

nuorisotyöllään pyrkii tukemaan lasten ja nuorten elämänhallinnan tasapuolista kehitystä. Järjestö 

kannustaa jäseniään yritteliäisyyteen ja yhteistyöhön, korostaa luonnon ja ympäristön arvoja, 

edesauttaa käden- ja arjentaitojen hallintaa sekä edistää kansainvälistymistä ja eri kulttuurien 

ymmärtämistä. Keskeisenä toimintamuotona järjestössä ovat kerhot. (Suomen 4H-liiton 

internetsivut.) 

 

4.3.3 Seurakunnat 

 

Suomi on uskonnollisesti varsin yhtenäinen maa. Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluu 

väestöstä yli 80 prosenttia. Seurakunnat ovat järjestäneet iltapäivätoimintaa jo 1970-luvulta 



21 

lähtien. Niiden syntyyn ovat vaikuttaneet paikalliset olosuhteet ja usein myös hyvä yhteistyö 

koulujen ja alueen vanhempien kanssa. Kristillistä kasvatusta ja opetusta pidetään itsestään selvänä 

osana seurakunnissa olevaa iltapäivätoimintaa. Seurakunnan iltapäivätoiminta on selkeä osa 

seurakunnan omaa kasteopetusta. Samalla se kuitenkin täyttää muita tehtäviä, joita tämän hetken 

lapset ja perheet tarvitsevat. Iltapäivätoiminta mahdollistaa seurakunnille myös lapsityön 

laajentamisen sellaisiin lapsiin, joita ei tavallisen lapsityön puitteissa tavoiteta. (Kuoppa 1999, 54–

55; Grönqvist 2004, 21; Lahikainen & Strandell 1988, 129.) 

 

4.3.4 Kunnallinen kerhotoiminta 

 

Kunnallinen nuorisotoimi järjestää harrastekerhoja kunnan tiloissa, eli nuorisotiloissa tai kouluilla. 

Nuorisotoimi toimii suurena rahoittajana sekä tarjoaa ohjaajaresursseja. Nuoriso- ja 

sosiaalityöntekijät voivat myös tarjota ammatillista tukea ja konsultaatiota vapaaehtoisille kerho-

ohjaajille. Suomessa on alueita, joissa esimerkiksi koulukuraattorit ovat ohjanneet 

harrastekerhoryhmiä tai koordinoineet koko koulun harrastekerhotoimintaa. Nuorisotoimen lisäksi 

kunnallinen kulttuuritoimi tukee lasten ja nuorten harrastustoimintaa sekä myöntää avustuksia 

järjestöille ja yhteisöille, jotka luovat edellytyksiä harrastamiselle. Usein kulttuuritoimi myös 

lainaa tai vuokraa välineitä harrastekerhotoimintaan. (Kenttälä & Suomu 2005, 26–27.) 
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5 TUTKIMUS  

 

5.1 Tutkimusongelmat ja tutkimuksen tausta 
 
Tämän tutkimuksen tutkimusongelmien tarkoituksena on selvittää 3.-9. –luokkalaisille koululaisille 

järjestettävän iltapäivätoiminnan tavoitteellisuutta, iltapäivätoiminnan tarpeellisuutta ja sen 

tulevaisuuden näkymiä ohjaajien näkökulmasta. Tutkimusongelmani tiivistetysti esitettynä ovat: 

 

1. Onko 3.-9. luokkalaisille koululaisille järjestettävä iltapäivätoiminta toimintasuunnitelmaan 

perustuvaa tavoitteellista ja kasvatuksellista toimintaa, vai vapaata toimintaa, joka tapahtuu 

turvallisen aikuisen ihmisen valvonnassa? 

2. Kokevatko koululaisille suunnatun iltapäivätoiminnan ohjaajat, että toiminta on tarpeellista 

ja tavoittaako toiminta mahdollisimman paljon kohderyhmään kuuluvia? 

3. Mitä toiveita koululaisten iltapäivätoiminnan ohjaajat esittävät kerhotoiminnan 

tulevaisuuden suhteen ja mitä he pitävät esteinä näiden toiveiden toteutumiselle? 

 

Tutkimukseni alakysymyksinä olen pyrkinyt aineiston avulla selvittämään 

 

- Miten kaupunkien ja maaseudun kerhotoiminnat eroavat toisistaan ja vaikuttavatko 

esimerkiksi lähikoulujen lakkauttamiset koululaisten osallistumiseen?  

- Kuinka monta ohjaajaa kerhossa toimii, ja mikä on ohjaajien suhdeluku verrattuna kerhossa 

käyviin koululaisiin? 

- Mikä on ohjaajien ammattitaito ja koulutustausta?  

- Mikä on kerhossa käyvien koululaisten sukupuoli- ja ikäjakauma? 

- Miten koululaisten toiveet huomioidaan kerhotoiminnan sisällöissä? 

- Kuinka suuri osa toiminnan rahoituksesta on lääninhallituksien kautta saatavaa 

valtionavustusta? 
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 Koska tutkimus on laadittu opetusministeriölle ja sen kautta pyritään vaikuttamaan 

kerhotoiminnan kehittämiseen, on tutkimuksen tavoite tarkastella myös tulevaisuutta. Tätä lähestyin 

tarkastelemalla mikä on ohjaajien näkemys iltapäiväkerhotoiminnan tulevaisuudesta, ja mitkä ovat 

heidän kehitysehdotuksiaan. Olisiko esimerkiksi tarpeellista, että kerhotoimintaa järjestettäisiin 

viikonloppuisin. Kehitysehdotuksia pyysin tarkastelemaan niin kerho-ohjaajan työn, koululaisten 

kuin kerhojen sisältöjenkin kannalta. Mielenkiintoista oli myös selvittää, näkevätkö ohjaajat joitain 

esteitä kerhotoiminnan kehittämiselle. Samalla luontevana osana tutkimusta on selvittää, kuinka 

hyvin kerhot toteuttavat toiminnallaan niin nuoriso-, kuin aamu- ja iltapäivätoimintalakia. 

 Tutkimukseen ovat osallistuneet kaikki Suomen viisi lääniä, Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-

Suomi, Oulu ja Lappi. Tutkimus on toteutettu postitettujen kyselylomakkeiden avulla. 

 

5.2 Tutkimuksessa käytettävät käsitteet 
 
 

- koululainen = sanalla koululainen viitataan tässä tutkimuksessa keskilapsuuden aikaan eli 

ikävuosiin 10-12 sekä varhaisnuoruuteen eli ikävuosiin 13-15. Sanaa lapsi käytetään kun 

kohdetta ajatellaan perheen ja lainsäädännön kannalta. Koulun näkökulmasta käytetään 

sanaa oppilas. Joissain yhteyksissä käytän myös termiä varhaisnuori. Tämä käsite viittaa 

kehityspsykologisessa kirjallisuudessa ihmisen kehitysvaiheeseen 15 vuodesta ylöspäin. 

Peruskoulun luokka-asteita tarkastellessa tarkoitetaan koululaisella tässä tutkimuksessa 3.-

9.-luokkalaisia. 

- toiminnan järjestäjä = taho joka järjestää iltapäiväkerhotoiminta 

- iltapäiväkerho = toiminnan järjestäjän järjestämä yksittäinen sisällöllinen kerho 

- toiminnan sisältö = iltapäiväkerhossa toteutettava toiminta 

 

5.3 Aineiston hankinta 
 
 
Tutkimukseen tarvittavan aineiston hankinta tapahtui pääasiallisesti syksyn 2007 aikana. 

Tavoitteenani oli ottaa yhteyttä mahdollisimman moniin kerhoihin eri puolilta Suomea. Tämä sen 

vuoksi, että tutkimukseni tulokset olisivat paremmin yleistettävissä. Toimivimmaksi menetelmäksi, 

pitkät välimatkat huomioiden, asettuivat tällöin kyselylomakkeet (Liite 1). Koska minulla 

yksityisenä henkilönä oli hyvin vaikeaa hankkia kerhojen osoitetietoja, otin yhteyttä Suomen 

kaikkiin lääninhallituksiin. Pyyntönäni oli saada vähintään kymmenen iltapäiväkerhon yhteystiedot. 
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Pyyntönä esitin lääninhallituksille, että kerhot edustaisivat niin suurempia keskuksia kuin 

taajamiakin. Tämän lisäksi toivoin, että lääninhallitukset lähettäisivät tietoja kerhoista, joissa on eri 

järjestäjätahoja. Yhteystietoja tuli kuitenkin lopulta kaikkiaan 75 eri kerhosta. Etelä-Suomen, Länsi-

Suomen ja Lapin läänin lääninhallitukset olivat valinneet itse kerhot, jotka soveltuisivat hyvin 

tutkimukseen. Tämän lisäksi valitsin itse Itä-Suomen ja Oulun läänin lääninhallituksien internet-

sivuilta muutamia kerhoja eri järjestäjätahoilta ja läänin eri alueilta, jotka otin mukaan 

tutkimukseen. Tämän jälkeen kyseiset läänit lähettivät minulle yhteystiedot kerhoista.  

 Marraskuussa 2007 lähetin opetusministeriön hyväksymät kyselylomakkeet, jotka postitettiin 

yhteensä 75 eri kerhoon eri puolille Suomea. Kyselylomake koostui yhteensä 13 kysymyksestä, ja 

näihin liittyvistä alakysymyksistä, joissa selvitettiin kerhojen taustatietoja (kerhotoiminnan 

muotoja, kerhotoimintaan osallistuvien määrää), sekä ohjaajien näkemystä kerhotoiminnan 

tulevaisuudesta. 

 Vastauksia sain määräpäivään mennessä 30, jonka jälkeen lähetin vielä muistutuksen. 

Lopulliseksi vastausten määräksi tuli kaikkiaan 38 kappaletta.  

 

5.4 Tutkimuksessa käytettävä menetelmä 
 
 
Kasvatustieteellinen tutkimus on muuttunut paljon viime vuosien aikana, ja tämä näkyy etenkin 

siinä, että jako kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen tutkimukseen on heikentynyt. Muutos näkyy 

myös laadullisen tutkimuksen luonteessa, jossa on tapahtunut vähittäinen siirtyminen realistisesta 

konstruktivistiseen epistemologiaan.  Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimusotteille on tyypillistä 

tietoisuus tutkijan ja tutkittavan äänen kuulumisesta tutkimusteksteissä. Tätä on esiintynyt etenkin 

naistutkimuksessa, toimintatutkimuksissa ja narratiivisessa tutkimuksessa. Kahtiajako laadulliseen 

ja määrälliseen tutkimustapaan on siis heikentynyt ja tilalle on tullut uusia erilaisia tutkimusotteita, 

kuten esimerkiksi combined designs – tyyppiset tutkimusotteet. Tämän tyyppisessä 

tutkimusotteessa tutkija yhdistää toisiinsa kahta tai useampaa tutkimustyyppiä tai kehittää niiden 

pohjalta kokonaan uuden lajin. Tämä saattaa johtaa siihen, että samassa tutkimushankkeessa 

yhdistellään tutkimusmenetelmiä välittämättä siitä, onko niiden kesken mahdollisesti perustavia 

eroja tutkimuksen taustaoletusten suhteen. Tämä on nähty ongelmana perinteisessä metodologiassa, 

jonka mukaan laadulliset ja määrälliset otteet ovat sekä ontologisesti että epistemologisesti niin 

erilaatuisia, ettei niiden yhdistäminen onnistu. Vähemmän fundalistisen ajattelutavan mukaan näillä 

kahdella tutkimusmenetelmällä ei ole niin suuria eroja taustaoletuksissa, jottei niitä voisi yhdistää. 
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Jos tutkija yhdistää eri menetelmiä hänen on kuitenkin oltava tietoinen eri lähestymistapoihin 

liittyvistä erilaisista taustaoletuksista. (Heikkinen ym. 2005, 345-352.) 

Laadullisen tutkimuksen tutkimusotteeseen kuuluu, että elämismaailmaa tarkastellaan 

merkitysten maailmana, jossa merkitykset ilmenevät ihmisen toimina, päämäärien asettamisena, 

suunnitelmina, yhteisöjen toimina ja päämäärinä, ylipäätään ihmisestä lähtöisin olevina ja ihmiseen 

päätyvinä tapahtumina. Mikään elämismaailman ilmiöistä ei ole riippumaton ihmisestä, sillä 

merkitykset voivat syntyä vain ihmisen kautta. Tämän vuoksi luonnontieteelliset menetelmät eivät 

käy elämismaailman tutkimiseen. (Varto 1996, 24.) 

Tarkastellessani saamaani aineistoa käytän tutkimusmenetelmänä teemoittelua, joka toimii 

analyysikeinona silloin kun tekstiaineistosta pyritään saamaan esille kokoelmat erilaisia vastauksia 

tai tuloksia esitettyihin kysymyksiin. Tutkimusmenetelmänä teemoittelu vaatii selkeää ja tiukkaa 

aineiston ja teorian yhteyttä. Eskolan ja Suorannan (2001) mukaan kvalitatiivisissa lukutavoissa 

ongelmana ovat usein raportoinnissa tehtävät kompromissit. Vaarana on, että kvalitatiivisen 

aineiston analysointi jätetään tematisoinnin nimissä tapahtuneeksi sitaattikokoelmaksi. Onkin totta, 

että teemoittain järjestetyt sitaatit ovat usein mielenkiintoisia, mutta ne eivät yleensä osoita kovin 

pitkälle menevää analyysia ja johtopäätöksiä. Itse pyrin tutkimuksessani käyttämään sitaatteja 

tarpeen tullen kertomaan aidosti sitä mitä mieltä vastaajat ovat olleet, mutta kuitenkin pyrin 

huomioimaan aineiston ja teorian yhteyden, oikean teemoittelun mukaisesti. Käytän 

tutkimustuloksista saaduissa havainnoissa paljon taulukointia, joka viittaa kvantitatiiviseen 

tutkimukseen. Tällaisessa tyypittelyssä ja tapausten laskemisessa ei kuitenkaan ole varsinaisesti 

kysymys kvantitatiivisesta analyysista eli määrällisillä suhteilla argumentoimisesta. Taulukointia 

voi pitää vain kätevänä tapana esitellä se aineisto, johon laadullinen analyysi perustuu. Tämä myös 

osoittaa sen, että aineistoa käytetään systemaattisesti, ei vain siten, että siitä etsitään intuitiivista 

tulkintaa tukevia tekstinäytteitä. Toisaalta tapausten laskeminen ja taulukointi todistaa määrällisillä 

suhteilla, että tapauksiin pätevän säännön olemassaolon. Tämä tekeekin tutkimuksestani jossain 

määrin combined designs – tyyppisen tutkimusotteen. (Eskola & Suoranta 2001, 178–180; 

Alasuutari 1994, 162-163.) 
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6. TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

 
Kyselyyn vastasi kaikkiaan 38 kerhoa ja tutkimuksen vastausprosentti oli siten 50,7 %.   

Tutkimukseen osallistuneet kerhot jakautuivat seuraavasti: 

 

 

 

Seuraavaksi tulen tarkastelemaan tutkimuksen tuloksia kyselylomakkeen mukaisessa järjestyksessä. 

6.1 Kerhojen taustatiedot 
 

Taulukko 1. Kerhojen sijaitseminen suhteessa kunnan keskustaan tai reuna-alueisiin (n=38) 
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Toiminnan tarpeellisuutta tutkiessa oli syytä selvittää, kuinka hyvin kerhotoiminta tavoittaa eri 

puolilla kuntaa asuvat koululaiset, vai onko toiminta keskittynyt ainoastaan keskustan alueelle. 

Etelä-Suomen lääni 9 kerhoa 

Länsi-Suomen lääni 10 kerhoa 

Itä-Suomen lääni 9 kerhoa 

Oulun lääni 3 kerhoa 

Lapin lääni 7 kerhoa 
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Vastauksissa oli havaittavissa, että toimintaa pyritään järjestämään ympäri kunnan aluetta, ja erot 

kuntien sisällä olivat hyvin pienet. Etelä-Suomen ja Itä-Suomen vastauksissa toimintaa oli 

enemmän kuntien keskustassa, kun taas Lapin läänissä reuna-alueiden kerhojen määrä jopa yllätti. 

Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka Lapissa välimatkat ovat pitkiäkin, ei kaikki toiminta siltikään 

painotu kuntien keskustaan 

 

Tutkimuksessani selvitin, miten kerhojen järjestäjätahot jakautuvat. Selvyyden vuoksi tarkastelen 

järjestäjätahoja lääneittäin. 

 

Taulukko 2. Kerhojen järjestäjätahot Etelä-Suomen läänissä (n=9) 
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Etelä-Suomen läänin vastauksissa olivat eri järjestäjätahot hyvin edustettuina. Yhdistystoiminnassa 

Etelä-Suomessa esiintyi myös perinteikäs NMKY, jolla on myös pitkä nuorisotyön perinne. 

Erikoisempana järjestäjätahoja oli musiikki-instituutin järjestämä bänditoiminta. Vastausten 

monipuolisuus kertoo myös siitä, että Etelä-Suomen läänin alueella on runsaasti kerhoja, ja siten 

myös järjestäjätahoja. 
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Taulukko 3. Kerhojen järjestäjätahot Länsi-Suomen läänissä (n=10) 

 

0

1

2

3

4

Kun
ta

Yhd
ist

ys

Seu
rak

unta

Kon
se

rva
tio 4H

Van
he

mpa
iny

hd
ist

ys

 
 

Myös Länsi-Suomen läänin vastauksissa ilmeni järjestäjätahojen runsaus, joskin vastauksissa 

painottui yhdistystoiminta. Edellä listasin suurimmat järjestöt yhdistystoiminnan puitteissa. Olenkin 

taulukoihin koonnut ”yhdistys” –termin alle ne yhdistykset jotka eivät näihin suurimpiin kuulu. 

Länsi-Suomessa tämän kaltaista yhdistystoimintaa edustivat Teatteri puutaivaan tikut, Eskolan 

kyläyhdistys ry, Setlementtiyhdistys Naapuri ry ja Kalevan Nuorten Etelä-Pohjanmaan piiri ry. 

 

Taulukko 4. Kerhojen järjestäjätahot Itä-Suomen läänissä (n=9) 
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Itä-Suomen vastauksissa painottui myös yhdistystoiminta. Tähän ryhmään kuuluivat Puula-Partio 

ry, Joensuun Pelastakaa Lapset ry ja Linnalan Nuoret ry. 

 

Tutkiessani Oulun läänin iltapäivätoimintaa lääninhallituksen internet-sivujen kautta, havaitsin 

alueella 4H-kerhojen runsauden muihin lääneihin verrattuna. Vuoden 2005 selvityksessä kyseisenä 
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vuonna avustuksen saajista peräti 60 prosenttia oli 4H-kerhoja. Tässä tutkimuksessa kuitenkin 

kaikki Oulun läänistä vastatut kerhot edustivat kunnan iltapäiväkerhoja. 

 

Taulukko 5. Kerhojen järjestäjätahot Lapin läänissä (n=7) 
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Lapin läänissä toiminta painottui neljään eri järjestäjätahoon. Muista lääneistä poiketen oli Lapin 

läänissä yksi useamman järjestäjän organisoima kerho, jossa järjestäjätahoina olivat Utsjoen VPK, 

Karigasniemen VPK, Utsjoen seurakunta, sekä partiolippukunta. Lapin läänissä ”yhdistykset” 

nimikkeen alle listasin kuuluvaksi Kalevan Nuorten Lapin piiri ry:n, Uusi askel ry:n ja Sirkus 

Taika-Aika ry:n. 

 

Koska tavoitteenani oli selvittää kerhotoiminnan sisältöä ja tavoitteellisuutta, oli oleellista saada 

tietää kuinka monta ohjaajaa kerhoissa toimii ja mikä on kerholaisten määrä 

Taulukko 6. Kerhoissa toimivien ohjaajien lukumäärä Etelä-Suomen kerhoissa (n=9) 
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Taulukko 7. Kerholaisten määrä Etelä-Suomen iltapäiväkerhoissa (n=9) 
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Etelä-Suomen läänin vastauksissa ei ollut yhtään yli neljän ohjaajan kerhoa. Suurin osa kerhoista 

oli yhden tai kahden ohjaajan vastuulla. Suurin määrä Etelä-Suomen läänin alueelta saaduissa 

vastauksissa oli enemmän kuin 15, mutta vähemmän kuin 20 koululaisen kerhoja. Näin ollen voisi 

todeta että kerholaisten määrä suhteessa ohjaajien määrään on rajallinen. On kuitenkin 

huomattavaa että alueelta löytyi kerhoja joissa oli yli 30, yli 40 ja jopa yli 50 kerholaista. Tällöin 

kerholaisten ja ohjaajien suhdeluku nousee hyvin suureksi ja toiminnan laatu ja sen tavoitteellisuus 

saattavat heiketä liian suuren kerholaisten määrän vuoksi. 

 

Taulukko 8. Kerhossa toimivien ohjaajien määrä Länsi-Suomen kerhoissa (n=10). 
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Taulukko 9. Kerholaisten määrä Länsi-Suomen kerhoissa (n=10) 

 

 
 

Länsi-Suomen läänin vastauksissa kerhojen ohjaajat jakautuivat tasaisesti yhden, kahden ja kolmen 

ohjaajan kerhoihin. Yhdessä vastauksessa ohjaajia tosin ilmoitettiin olevan kymmenen. Verrattuna 

Etelä-Suomen alueella oleviin kerhoihin, on Länsi-Suomen läänin alueella olevissa kerhoissa 

selvästi suuremmat osallistujamäärät. Johtuneeko tämä siitä, että välimatkat ovat Etelä-Suomen 

aluetta pidemmät, ja kerhoja on vähemmän, jolloin kerhoihin osallistuu suuremmalta alueelta 

koululaisia. Yhtä kymmenen ohjaajan kerhoa lukuun ottamatta oli ohjaajia maksimissaan kolme. 

Tällöin kerholaisten määrät ohjaajiin suhteutettuna pysyvät kohtuullisina, noin 10-15 koululaista 

ohjaajaa kohden. Länsi-Suomen vastauksissa oli mukana myös kolme pientä kerhoa, joihin riittää 

yksikin ohjaaja. 

 

Taulukko 10. Kerho-ohjaajien määrä Itä-Suomen kerhoissa (n=9) 
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Taulukko 11. Kerholaisten määrä Itä-Suomen kerhoissa (n=9) 
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Itä-Suomen vastauksissa ohjaajien määrä vaihteli yhdestä kymmeneen ohjaajaan. Suurin osa 

kerhoista oli kuitenkin yhdestä viiteen ohjaajan kerhoja. Myös Itä-Suomen alueella ei kerholaisten 

määrä ohjaajia kohden nouse ylivoimaiseksi. Suurin osa kerhoista on alle viidentoista kerholaisen 

kerhoja. 

 

Taulukko 12. Kerho-ohjaajien määrä Oulun läänissä (n=3) 
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Taulukko 13. Kerholaisten lukumäärä Oulun läänissä (n=3) 
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Oulun läänissä sekä kerho-ohjaajien että kerholaisten määrät olivat hyvin pienet. Kaikissa 

tutkimukseen osallistuneissa kerhoissa osallistujamäärät olivat alle 15 kerholaista. 

 

Taulukko 14. Kerho-ohjaajien määrä Lapin läänissä (n=7) 
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Taulukko 15. Kerholaisten määrä Lapin läänissä (n=7) 
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Lapin läänissä kaikki kerhot olivat 1-3 ohjaajan kerhoja. Sen sijaan kerholaisten määrässä oli 

runsaasti vaihtelua. Kerholaisten määrä heitteli alle kymmenen lapsen tai nuoren kerhosta yli 50 

kerholaisen kerhoon. Vastauksista onkin huomattavissa että ohjaajien suhdeluku ohjattaviin on 

hyvin suuri ja että ohjaajia on selkeästi liian vähän. 

 

Taulukko 16. Kerhotoimintaan osallistuvien koululaisten sukupuolijakauma lääneittäin 
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Kerholaisten sukupuolijakaumasta selviää, että kaikissa lääneissä tytöt osallistuvat poikia 

enemmän kerhoihin. Etelä-Suomen läänissä tämä ero on muita läänejä pienempi, kun taas Oulun 

läänissä tytöt osallistuvat selvästi poikia enemmän. Toki on merkittävää että Oulun läänin 

vastausprosentti tutkimukseen oli hyvin pieni. Tähän tyttöjen enemmistöön vaikuttanee kerhojen 

sisältö, joka ei taas kiinnosta keskilapsuuttaan eläviä poikia. Tulevaisuuden haasteena onkin 

varmasti se, kuinka saada poikia enemmän toimintaan mukaan. 

 

Taulukko 17. Kerhotoimintaan osallistuvien koululaisten ikäjakauma lääneittäin 
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Tein ikäryhmiä koskevan jaottelun koulun luokka-asteisiin perustuen. Taulukossa 9-10 -vuotiaat 

edustavat 3.-4. luokkalaisia, 11-12 –vuotiaat 5.-6. luokkalaisia ja 13-16 –vuotiaat yläkouluikäisiä 

oppilaita. Kuten taulukosta on havaittavissa, suurin osa kerholaisista on 3.-4. luokkalaisia 

koululaisia, mutta myös 5.-6. luokkalaisten koululaisten osuus on runsas. Sen sijaan kerhotoiminta 

ei näytä juurikaan kiinnostavan yläkouluikäisiä, vaan he ovat pienin osuus kerhotoimintaan 

osallistuvista. Kun tarkastellaan lasten ja nuorten kehitykseen liittyviä tekijöitä, on yhteisöillä suuri 

merkitys murrosikäisiin nuoriin. Tämän vuoksi olisikin suotavaa, että murrosikäisille nuorille 

järjestettäisiin organisoitua toimintaa, jossa he voisivat kokoontua ja jossa he saisivat kasvulle ja 

kehitykselle olennaisia asioita, kuten ymmärtämystä, turvaa, rakkautta ja hellyyttä. Kerhotoiminta 

on myös hyvä mahdollisuus vahvistaa nuoren luovuutta, itsenäisyyttä ja vastuullisuuteen 

kasvamista.  

 On huomioitava, että oheinen taulukko ei kerro koko totuutta toimintaan osallistuvien 

nuorten määrästä. Kerho-ohjaajilta saaduissa vastauksissa saattoi lukea esimerkiksi että toimintaan 

osallistuu 12 9-14 –vuotiasta koululaista. Taulukkoon olen jakanut osallistujamäärät tasan eri 

ikäryhmiin. Kuitenkin totuus saattaa olla esimerkiksi se, että toimintaan osallistuukin kymmenen 

9-vuotiasta koululaista ja kaksi yläkouluikäistä. Useissa vastauksissa koululaisia mainittiin olevan 

hyvinkin suurella ikähaitarilla. Tämä saattaa osaltaan kertoa yläkouluikäisten vähäisestä 

osallistujamäärästä. Heidän kiinnostuksensa ei välttämättä riitä sellaista kerhotoimintaa kohtaan, 

jossa on mukana heitä paljon nuorempia alakouluikäisiä koululaisia. Ohjaajan rooli on myös 

tällöin hyvin haastava. Yhden ohjaajan kerhoissa on haasteellista toteuttaa monia eri ikäryhmiä 

tavoittavaa toimintaa. Kuitenkin mielestäni erityisesti syrjäytymistä ja koulupudokkaita ajatellen 

olisi hyvä panostaa enemmän yläkouluikäisten nuorten kerhotoimintaan. 

 

 

6.2 Kerho-ohjaajien ammattitaito 
 

 

Tutkimuksessani selvitin myös, mikä on kerho-ohjaajien koulutus ja kokemus alalta. Vastauksissa 

ei mainittu ohjaajakohtaisia tietoja, joten olen poiminut taulukkoon ainoastaan vastausten määrät. 
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Taulukko 18. Kerho-ohjaajien koulutus ja kokemus lääneittäin 
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Kuten taulukosta on havaittavissa, iltapäivätoiminnasta vastaa erittäin laaja kirjo eri alojen 

ammattilaisia. Jokaisessa läänissä hajonta oli hyvin suuri. Etelä-Suomen, Länsi-Suomen, Oulun ja 

Lapin lääneissä suurimmalla osalla ohjaajista oli nuoriso- tai liikunnanohjaajan tutkinto. 

Merkittävä osuus oli myös eri alojen opettajan koulutuksen saaneilla ohjaajilla. Heitä oli Lapin 

lääniä lukuun ottamatta joka läänissä. Oulun lääniä lukuun ottamatta eri kerhojen sisältöä 

vastaavan alan harrastajia tai opiskelijoita oli joka läänissä ja Itä-Suomen läänissä he muodostivat 

selkeän johtoaseman.  Länsi-Suomen vastauksista nousi esille yksi eläkeläisten ylläpitämä kerho, 

jossa koko työvoima muodostui eläkeläisistä. Etelä-Suomen, Länsi-Suomen ja Itä-Suomen kerho-

ohjaajissa oli myös muutamia lähihoitajia tai koulunkäyntiavustajia. 

Harrastuksilla, jotka pyrkivät taitojen kehittämiseen, yhteistyöhön kannustamiseen, 

onnistumiseen, mielihyvän tuottamiseen, järjestäytymiseen, säännöllisyyteen ja aikuissuhteiden 

tarjoamiseen, on nähty olevan paljon myönteisiä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. On kuitenkin 

olennaista, että vain säännöllisellä ja pitkäjänteisellä osallistumisella on persoonallisuuden kehitystä 

tukeva vaikutus. Tämä edellyttää sitä, että toiminnan ja ohjauksen laatuun on panostettava. 

Osallistumista ei voi lasten ja nuorten osalta edellyttää, jos ohjaus on tasoltaan heikkoa. (Pulkkinen 

& Launonen 2005, 25.) 

On tärkeää että erilaisissa iltapäiväkerhoissa työskentelee osaavia aikuisia, jotka kokevat 

lapset arvokkaiksi sekä antavat aikaansa, jakavat taitojaan ja elämän kokemustaan tulevalle 

sukupolvelle. Yhdessä vanhempien ja kouluhenkilökunnan kanssa kerho-ohjaajat rakentavat 

tukevan aikuispiirin, joka luo lapsille kantavan ja kannustavan psyykkisen ympäristön. 

(Kerhokeskus – Koulutyön tuki internetsivusto.) 
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Kerhotoiminnassa ohjaajalta tarvitaan monenlaisia kykyjä ja valmiuksia. Ohjaajalta vaaditaan 

johdonmukaisuutta ja avoimuutta, turvallisuutta ja luotettavuutta, myönteisyyttä ja innostavuutta. 

Ohjaaja on roolissaan vaikuttaja, tietoisesti sekä tietämättään. Hänen arvonsa ja asenteensa luovat 

työlle perustan. Hyvän ohjaajan taidoksi voidaankin määritellä, että hän tuntee itsensä ja vaikuttaa 

ohjattaviin tietoisesti, hyviä perinteitä vaalien ja terveen arvomaailman pohjalta. Tämä työ 

helpottuu, mikäli ohjattavia ei ole liikaa. (Kuikka 1991, 1-2.) Kuten eräs ohjaajistakin totesi  

 
”Eli henkilöstön määrä vaikuttaa aika paljon toiminnan sisältöön ja laatuun. 
Henkilöstöä ei pitäisi vähentää. Päättäjien pitäisi ymmärtää että iltapäivätoiminta ei 
ole pelkkää ”lastenhoitoa”, vaan tavoitteellista toimintaa myös.” 

 

Lasten yhteydenpito perheen ulkopuolisiin aikuisiin ja lapsiin lisääntyy huomattavasti 

kouluiässä. Nykyaikana lapset ja nuoret viettävät enimmäkseen aikaa ikäistensä seurassa. Tällöin on 

vaarana että aikuismallit ja samaistumiskohteet jäävät puuttumaan. Apuna tähän voi toimia 

ulkopuolinen aikuinen, jonka kanssa voi jutella ja saada uudenlaisia näkökulmia asioihin. Tällainen 

ihminen voi olla esimerkiksi koulun kuraattori, nuorisotyöntekijä, ystävien vanhemmat tai kerho-

ohjaaja. Perheen ulkopuolinen aikuinen voi olla tärkeänä tukena myös lapsen ja nuoren elämään 

kuuluvissa vaikeuksissa ja kasvun kriisivaiheissa. (Jarasto & Sinervo 1998, 122–123.) 

  

Tutkimuksessa selvitin mitkä ovat kerhotoiminnassa käytettävät kielet. Jokainen kerho käytti 

ainoastaan suomen kieltä. Tämä on tutkimuksen kannalta sääli, sillä olisi ollut mielenkiintoista 

saada tutkimukseen myös monikulttuurinen ulottuvuus mukaan. 

 

6.3 Kerhojen rahoitus 
 

 

Lääninhallituksen nuorisotoimen yksi toimintamuoto on 3.-9. – luokkalaisten koululaisten 

iltapäivätoiminnan tukeminen. Tämän tuen tavoitteena on lisätä nuorten osallistumista 

kerhotoimintaan. Lisäksi tuen avulla pyritään luomaan nuorille tasa-arvoisia 

osallistumismahdollisuuksia. Iltapäivätoimintaan kohdistettu tuki on tarkoitettu koulupäivän 

jälkeiseen viikoittain tapahtuvaan kerhotoimintaan, jota järjestetään säännöllisesti vähintään kerran 

viikossa. Valtion talousarvioon määräraha 3.-10.-luokkalaisten koululaisten 

iltapäiväkerhotoiminnan tukemiseen oli vuosille 2007–2008 yhteensä 1 150 000 euroa. Tätä 

avustusta ovat voineet hakea ne toiminnan järjestäjät, jotka ovat rekisteröityjä yhdistyksiä, muita 
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yhteisöjä, kuntia ja seurakuntia. Avustus tulee käyttää iltapäivätoiminnasta aiheutuviin kuluihin, 

kuten esimerkiksi ohjaajien palkkoihin, materiaaleihin, välineisiin, matkakuluihin ja vuokriin. 

(Lääninhallitusten internetsivut.) 

 Lääninhallitukset jakoivat määrärahan avustuksina toiminnan järjestäjille. Jotta järjestäjä 

saisi rahoitusta, suositellaan heitä tekemään yhteistyöhankkeita, joka mahdollistaa eri toimialojen 

osaamisen hyödyntämisen. Toiminnan tulee tukea koululaisten sosiaalista kasvua ja osallisuutta. 

Toiminnan sisällön tuettavia teemoja ovat erilainen harrastustoiminta, kulttuuri (erityisesti Nuori 

Kulttuuri), ympäristö, luonto ja kädentaidot. Työmuodoiksi avustettaville kerhoille suositellaan 

Avartti-toimintaa, elämyspedagogiikkaa, seikkailukasvatusta ja liikuntaa. (Lääninhallitusten 

internetsivut.) 

Toiminnan järjestäjän tulee myös huolehtia siitä, että kerho-ohjaaja hallitsee toiminnan sisällöt 

ja osaa ohjata nuoria. Järjestäjän tulee myös varmistaa että tilat ovat koululaisille kyseiseen 

toimintaan sopivat. Iltapäivätoimintaan tarkoitetuilla määrärahoilla voidaan tukea liikunnallista 

nuorisotyötä iltapäiväkerhotoimintana kun kyse ei ole kilpaurheilusta tai valmennuksesta. 

(Lääninhallitusten internetsivut.) 

Määrärahasta voidaan tukea koululaisten lomien päiväleiritoimintaa ja kesällä tapahtuvaa 

päiväleiritoimintaa sillä ehdolla, että päiväleirien kohderyhmänä ovat 3.-9. – luokkalaiset. 

Päiväleiritoiminnan tulee olla selkeä osa varsinaista iltapäiväkerhotoimintaa, ja sen tulee jatkaa ja 

laajentaa iltapäiväkerhon aktiviteetteja. On kuitenkin huomioitavaa, että pelkästään koululaisten 

loma-aikaan sijoittuvaan päiväleiritoimintaan ei voi hakea iltapäivätoimintaan tarkoitettua 

valtionavustusta. (Opetusministeriön julkaisuja 2006.) Tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan 

lääninhallituksen myöntämän valtionavustuksen osuus vaihtelee suuresti. 

 

Taulukko 19. Valtionavustuksen prosenttiosuus kerhotoiminnan kokonaiskustannuksista (n= 38) 
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Vastaukset jakautuivat tasaisesti osioihin 40–50%, 60–70% ja 70–80%. Eniten vastauksia sai 30–

40% mutta on huomioitava että kyse oli ainoastaan viidestä kerhosta. Lääninhallituksen kautta 

saatava avustus vaihtelee suuresti tutkimukseen osallistuneissa kerhoissa. Tutkimuksessa oli 

kerhoja, joissa valtionavustuksen prosenttiosuus kaikista kustannuksista oli alle kymmenen 

prosenttia, mutta vastaavasti joissain kerhoissa tämä osuus oli jopa 90-100 prosenttia.  Yhdessä 

vastauksessa myös kritisoitiin valtionavustuksen vaatimuksia. 

 
”Lääninhallituksen avustusta olisi hyvä saada myös harvemmin kuin viikottain 
kokoontuviin kerhoihin. Nykyisin koululaisilla on niin paljon harrastuksia, että he 
eivät jaksa tai kokevat rankkana ainaisen menon.” 

 

Huomattavan monessa kerhossa ei tiedetty kuinka suuri on valtionavustuksen osuus. Johtuneeko 

tämä siitä, että ohjaajat eivät itse vastaa kerhon varainhankinnasta, vaan kirjanpito ja taloudenhoito 

tapahtuvat muualla. Seuraavaksi tarkastelen lääneittäin lääninhallitusten myöntämiä avustuksia 

vuodelle 2007. 

  

6.3.1 Etelä-Suomen lääni 

 
Opetusministeriön määräraha Etelä-Suomen läänin koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan 

avustamiseksi vuodelle 2007 oli 450 000, ja kyseinen määräraha jaettiin täysimääräisesti kerhoille. 

Taustalla vaikuttavina periaatteina määrärahan jakamisen suhteen on pidetty väestön määrällistä 

jakautumista, noin yli puolet määrärahasta jaetaan Uudellemaalle ja itäiselle Uudellemaalle ja loput 

jaetaan tasaisesti Hämeen alueelle sekä Etelä-Karjalaan ja Kymenlaaksoon. Avustuksia jaettaessa 

huomioidaan myös kerhojen osallistujamäärät sekä viikoittaisten kerhokertojen määrät. 

Lääninhallitus pyrkii saamaan eri toimijoiden kanssa monimuotoisen kokonaisuuden, jossa 

huomioidaan alueelliset olosuhteet, ja joka mahdollistaa tasa-arvoisemmat 

osallistumismahdollisuudet erityyppisillä alueilla asuville nuorille. Esimerkiksi pienimmillä 

kunnilla tuetaan kerhokustannuksissa myös kuljetuksia, koska ainoa realistinen mahdollisuus 

järjestää kerho on sisällyttää kuljetukset kokonaisuuteen. (M. Puhakka, henkilökohtainen tiedonanto 

12.3.2008) 
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6.3.2 Länsi-Suomen lääni 

Länsi-Suomen lääninhallitus myönsi vuoden 2007 koululaisten iltapäivätoimintaan kaikkiaan  

385 000 euroa. Läänin sisällä avustukset jakaantuivat seuraavasti: Varsinais-Suomi 27 prosenttia, 

Satakunta 12 prosenttia, Pirkanmaa 22 prosenttia, Keski-Suomi 18 prosenttia ja Pohjanmaa 21 

prosenttia myönnettävästä kokonaismäärästä. (Länsi-Suomen läänin internetsivusto.) 

6.3.3 Itä-Suomen lääni 

 

Itä-Suomen läänin vastauksissa kerrottiin alueella tapahtuvan kerhotoiminnan olevan hyvin 

monimuotoista sekä sisältöjen että toiminnan järjestäjien osalta. Tähän vaikuttavat paikalliset 

olosuhteet, jotka vaihtelevat suuresti esimerkiksi väestömäärän, välimatkojen ja paikkakunnalla 

toimivien yhdistysten suhteen.     

 Vuonna 2007 Itä-Suomen lääninhallitus myönsi iltapäiväkerhoavustuksia 133 000 eurolla. 

Kuten muutkin läänit, myös Itä-Suomi on jaettu eri alueisiin; Etelä-Savo sai avustuksesta 25 

prosenttia, Pohjois-Karjala 44 prosenttia ja Pohjois-Savo 31 prosenttia. (P. Rimpiläinen, 

henkilökohtainen tiedonanto 18.3.2008) 

6.3.4 Oulun lääni 

Lääninhallitus jakoi vuonna 2007 valtionavustusta 3.-9. –luokkalaisten iltapäivätoimintaan  

kaikkiaan 122 000 euroa. Avustusta myönnettiin noin kolmelle sadalle kerholle, johon osallistuu 

4800 kerholaista. Tämä määrä on noin 12 prosenttia Oulun läänin 3.-9. –luokkalaisista 

koululaisista. Alueellisesti avustus jakautui seuraavasti, Kainuu sai avustuksesta 28 prosenttia ja 

Pohjois-Pohjanmaa 72 prosenttia. (K-M. Stewart, henkilökohtainen tiedonanto 27.3.2008) 

 

6.3.5 Lapin lääni 

 

Vuonna 2007 Lapin läänissä myönnettiin iltapäiväkerhoavustuksia 60 000 eurolla kaikkiaan 

kolmellekymmenelle yhteisölle, joissa toimi yhteensä 108 kerhoa (M. Hanni, henkilökohtainen 

tiedonanto 20.3.2008). 
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6.4 Kerhotoiminnan sisällöt 
 

Taulukko 20. Kerhojen eri toimintamuotoja lääneittäin (n=38) 
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Suurin osa kyselyyn vastanneista kerhoista edusti niin kutsuttuja monitoimikerhoja, joissa toiminta 

ei painotu ainoastaan tiettyyn teemaan, vaan kerhossa keskitytään useaan eri asiaan. Etelä-Suomen 

läänissä kerhojen monimuotoisuus oli suurinta. Tähän varmasti vaikuttaa se, että kerhoja on 

enemmän kuin muissa lääneissä. Toisaalta voisi olettaa, että juuri tämä kerhojen runsaus 

mahdollistaisi sen, että kerhoilla olisi mahdollisuus erikoistua johonkin tiettyyn aiheeseen. Näin 

voi ollakin, mutta tutkimukseeni on vain valikoitunut runsaasti monitoimikerhoja.  Huomattavaa 

oli myös musiikkiin, teatteriin ja sirkustoimintaan keskittyvien kerhojen runsaus. Tutkimuksessa 

kyseiset kerhot mainittiin kaikkien muiden paitsi Itä-Suomen läänin vastauksissa. Itä-Suomen 

vastauksissa esille taas nousi monitoimikerhojen runsaus. Oulun ja Lapin lääneissä ei ollut 

ollenkaan mainintaa pelkistä liikuntakerhoista. Nuorisolain mukaan nuorisotyön ja siten myös 

koululaisten iltapäivätoiminnan tulisi tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä sekä edistää nuorten 

aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista. Tämän lisäksi toiminnassa tulisi 

pyrkiä yhteisöllisyyteen, yhteisvastuuseen, yhdenvertaisuuteen, monikulttuurisuuteen ja 

kansainvälisyyteen, terveisiin elämäntapoihin sekä ympäristön ja elämän 

kunnioittamiseen.(Nuorisolaki.) 

 Selkeästi tällaisiin tavoitteisiin pyrkiviä toimintamuotoja ilmeni vastauksissa vain 

ympäristön, kansainvälisyyden ja kasvun ja itsenäistymisen osalta. Kuitenkin voisin todeta että 

edellä mainitut tavoitteet saattavat kulkea toiminnan taustalla niin kutsuttuna piilo-

opetussuunnitelmana, jolloin ne eivät suoranaisesti näy toimintamuotoina, vaan toimintaa 

johdattavina tausta-ajatuksina. 
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6.5 ERILAISET KERHOT 
 
 

Kouluikäisten kerhoinnostus perustuu yleensä korostuneeseen kontaktintarpeeseen ja 

voimakkaaseen sosiaaliseen kehitykseen. Heidät on myös suhteellisen helppo saada innostumaan. 

Oleellisen tärkeää kerhotoiminnassa on kuitenkin se, että siellä tapahtuva toiminta on mielekästä. 

Lapsi ja nuori tarvitsee tavoitteen ja haluaa olla itse mukana suunnittelemassa toimintaansa. 

Nuorisolain mukaan nuorisotyön tavoitteena on muun muassa liikunnallinen, kulttuurinen, 

kansainvälinen ja monikulttuurinen toiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä muut paikallisiin 

olosuhteisiin ja tarpeisiin soveltuvat toimintamuodot. (Jarasto & Sinervo 1998, 195; Nuorisolaki.) 

 Seuraavaksi tarkastelen monitoimikerhojen ohella suuriksi ja tärkeiksi kerhomuodoiksi 

nousseita kerhotyyppejä, jotka kuuluvat myös nuorisolain mukaiseen listaan tavoiteltavista 

toimintamuodoista. 

 

6.5.1 Liikuntakerhot  

 

Lähiympäristöllä ja sen tarjoamalla liikuntamahdollisuuksilla on suuri merkitys lasten päivittäisen 

liikunnan toteutumisen kannalta (Pekkala 1998, 11). Liikuntaan erikoistuneilla kerhoilla on suuri 

kysyntä jo pelkästään koululaisten normaalia liikunnan tarvetta ajatellen. Urheiluseurojen 

liikuntaharrastukset on useimmiten viritetty kilpailukeskeiseksi. Lapsen tulee hyvin varhaisessa 

vaiheessa valita yksi harrastus, joka useine harjoituksineen viikossa vie sekä lapsen että muun 

perheen ajan. Harrastustoiminnan keskeisimmäksi muodoksi on noussut aikuiskeskeinen 

kilpailutoiminta ja junioreiden valmentaminen. Ne koululaiset, jotka eivät yllä parhaisiin tuloksiin, 

tai jotka eivät pysty riittämiin panostamaan toimintaan, saavat useimmiten kokea pettymyksiä. 

Tämä johtaa siihen, että lapsi tai nuori kokee huonommuudentunnetta asiasta, jonka tulisi olla 

hänelle keskeistä toimintaa. Sen sijaan monipuolinen liikunta lapsen ja nuoren omista lähtökohdista 

ja tarpeista käsin tukee sekä fyysistä kehitystä ja terveyttä että myös minäkäsityksen keskeisen 

puolen kehitystä. Usein myös todetaan, että liikuntaa harrastavilla koululaisilla on parempi 

minäkuva ja itseluottamus. Tämä saattaa liittyä parempaan kehon hallintaan. Nuori Suomi on 

ansiokkaasti ottanut tavoitteekseen kaikkien lasten monipuolisen liikunnan tukemisen. (Pulkkinen 

2002, 107; Lammi-Ketoja 2005, 38-39.) 
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Fyysisessä kehityksessä voi esiintyä puutteita epäterveellisten elämäntapojen vuoksi. Liikuntaa on 

liian vähän kasvavan elimistön tarpeisiin. Ruokailut ovat usein epäsäännöllisiä ja epäterveellisiä ja 

uni jää usein liian lyhyeksi. Kuitenkin keskilapsuus on aikaa, jolloin terveystottumusten tulisi 

muodostua. Nykyään nuoren sukupolven terveyttä uhkaavat varhain alkava tupakointi, alkoholin 

käyttö ja lisääntyvästi myös huumeet. (Pulkkinen 2002, 107.) 

 Liikunnan on nähty vaikuttavan sosiaaliseen ja moraaliseen kehitykseen suopeasti. Tällöin on 

erityisen tärkeää, että koululaiset viihtyvät ja tuntevat olonsa fyysisesti ja psyykkisesti turvatuksi. 

Viihtymisen takeena voidaan pitää lukuisia elämyksiä, kuten onnistumista, jännitystä ja 

yhdessäoloa. Liikunta onkin suosituin nuorten aktiivisista harrastuksista. Liikunnan kautta on saatu 

tuloksia myös eettisen kasvatuksen alueella. Lasten liikuntakasvatuksessa on testattu erilaisten 

menetelmien vaikutusta moraalisen ajattelun kehitykseen. Liikunnan avulla on helppoa opettaa 

mikä on oikein ja mikä väärin. Lapsia pystytään liikunnan avulla myös kasvattamaan 

keskustelevaan kulttuuriin ja sitä kautta selvittämään riitoja keskustelemalla. Tärkeää on kuitenkin 

liikuntakerhoissa, kuten muissakin kerhoissa, ohjaajan ammattitaito. Jos tavoite on edistää 

sosiaalisuutta ja moraalista arvostelukykyä tulee opetusmetodeihin ja toiminnan organisointiin 

suhtautua vakavasti. (Telama & Laakso 1998, 285–288.) 

 Liikuntakasvatuksessa tulisi pyrkiä mahdollisimman onnistuneen lopputuloksen saamiseksi 

suosimaan opetus- ja harjoitusmenetelmiä, jotka perustuvat yksilöiden väliseen työskentelyyn tai 

yksilön omatoimisuuteen. Tämän lisäksi kilpailemisen suhde harjoitteluun ja muuhun toimintaan 

tulee pitää mahdollisimman pienenä. (Telama & Laakso 1998, 288.) 

 Suurin osa tutkimukseen vastanneista kerhoista oli luonteeltaan monitoimikerhoja, joissa 

liikunta oli yksi osamuodoista. Kuitenkin sain vastaukseksi myös viisi kappaletta pelkästään 

liikuntakerhoja. Erityisesti nostan esille Ikaalisten 4H-yhdistyksen kerhon, joka oli luonteeltaan 

monitoimikerho, mutta jonka tavoitteena on kokonaisvaltainen hyvinvointi, ja siten se toteuttaa 

myös tältä osin nuorisolain tavoitteita. Kerhon tavoitteena on innostaa aikuistuvia nuoria 

kiinnittämään huomiota ruokansa laatuun, kannustaa heitä säännölliseen liikuntaan, sekä toimimaan 

oman hyvinvointinsa ja jaksamisensa eteen. Kyseisellä kerholla on vastauksen mukaan ollut 

vuosikymmenien ajan ollut suuri merkitys koko kunnan nuoriso- ja kerhotoimintaan ja vuonna 2006 

alueen kerhotoimintaan osallistui yhteensä 2686 lasta ja nuorta. Kerhossa toimii kaksi ohjaajaa 

joilla on pitkä kerho-ohjaajan koulutus sekä liikuntaan liittyvää harrastuneisuutta. 

 Pelkästään liikuntakerhoksi on myös luettava Kalevan Nuorten Etelä-Pohjanmaan kerho. 

Kerhossa pyritään siihen, että ymmärretään liikunnan olevan tärkeää. Kaikki saavat osallistua 

toimintaan, ja kerhossa tutustutaan monipuolisesti eri liikuntaympäristöihin. Tämän lisäksi kerhossa 

on tärkeää, että liikunnan harrastamiseen ei liity kilpailua. Toiminta nähdään alueella erittäin 
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tärkeäksi. Lähes kaikissa alueen kylissä kyseinen järjestäjätaho on ainut toiminnan järjestäjä, jonka 

kautta lapset voivat harrastaa omalla kotikylällään. Kerhoissa toimii useampia eri ohjaajia. 

 Tampereelta sain esimerkin siitä kuinka samassa kerhossa on eritelty tyttöjen ja poikien 

liikunnan harrastaminen. Samassa kerhossa tytöt harrastavat tanssipainotteista liikuntaa, joka 

sisältää erilaisia tansseja, jumppaa ja voimistelua. Poikien kerhossa toiminta on enemmän 

pelipainotteista ja eri lajeihin tutustumista. Tyttöjen kerhon ohjaaja on koulutukseltaan 

tanssinopettaja ja poikien liikunnanopettaja. Toiminta koetaan tärkeäksi, sillä koululaiset pystyvät 

harrastamaan lähellä kotia ja kulkemaan harrastuksiin ilman vanhempien apua. Kerhot myös 

järjestetään siten, että koululaiset voivat jäädä toimintaan heti koulun jälkeen. 

 Helsingin NMKY:n kerho on luonteeltaan pelkästään liikuntakerho, jonka ohjelmaan kuuluu 

päivittäin ohjattua liikuntaa sekä viikoittainen hartaus. Ohjaajat ovat koulutukseltaan sosionomi, 

lastentarhaopettaja ja yhteisöpedagogi. Toiminta nähdään tärkeäksi sen vuoksi, että alueella lapset 

joutuisivat ilman kerhotoimintaa olemaan paljon yksin kotona. 

    

6.5.2 Tyttö- ja poikakerhot 

 

Puberteetin ajoittuminen merkitsee tyttöjen ja poikien kannalta erilaisia asioita. Varhaista 

puberteettia voidaan pitää tyttöjen kehityksen kannalta riskitekijänä, koska se voi vaikeuttaa tytön 

sopeutumista ikäistensä joukkoon ja lisää alttiutta hakeutua itseään vanhempien, mahdollisesti 

epäsosiaalisten poikien seuraan. Varhain kehittyvät tytöt joutuvat herkästi ulkopuolisiksi ja 

torjutuiksi, sekä ikäistensä tyttöjen että varsinkin poikien keskuudessa. Hakeutuessaan vanhempien 

nuorten seuraan varhain kehittyvät tytöt voivat altistua kielteisille vaikutteille. (Pulkkinen 2002, 

108.) 

 Keskilapsuuteen kuuluu kiinteästi se, että lapsi tarvitsee sukupuoliroolin muodostuksen 

mahdollisuuden. Keskilapsuudessa pojat viihtyvät poikien kesken ja tytöt tyttöjen. Lähestyminen 

toista sukupuolta kohtaan tapahtuu samalla kun saavutetaan sukukypsyys. Näin ollen pyrkimys 

sekoittaa tyttöjä ja poikia yhteen kaikissa toiminnoissa ei ota huomioon sukupuolikehityksen 

luonnetta. (Pulkkinen 2002, 113.) 

 Kuitenkin kun otetaan huomioon murrosikäiset tytöt ja pojat on tärkeää myös rohkaista heitä 

olemaan yhteisissä porukoissa, joissa on sekä tyttöjä että poikia. Koulussa tai vapaa-ajalla 

murrosikäisellä on mahdollisuus tutustua monenlaisiin tyttöihin ja poikiin ja tutustua toiseen 

sukupuoleen ihmisinä. (Kinnunen 2001, 113.)  
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Tutkimukseen vastasi kolme kerhoa, jotka edustivat tyttö- ja poikakerhojen kulttuuria. Epelit-kerho 

Kotkasta on tarkoitettu vain pojille. Kerhon ohjelmaan kuuluu mm. keilailuretkiä, vanhusten 

auttamista, pelejä, kokkausta, kansainvälistä toimintaa, teatteria ja kädentaitoja. Toimintaan 

osallistuu 9-14 vuotiaita poikia. Ohjaajan mukaan, kerhossa on monia poikia, joilla ei ole muita 

harrastuksia kuin kyseinen kerho. Toiminnan nähdäänkin olevan tärkeää ennaltaehkäisevää ja 

osittain myös korjaavaa työtä. Myös tytöille on oma roolinsa kerhossa. He osallistuvat tapahtumien 

kuten diskojen järjestämiseen, järjestävät ohjelmaa sekä hoitavat mainonnan ja hankinnat yhdessä 

poikien kanssa. 

 Tampereella Peltolammin koulun vanhempainyhdistys järjestää erikseen tytöille ja pojille 

liikuntaa. Toimintaan osallistuu lähes neljäkymmentä lasta ja nuorta, joiden ikä on 9-12 vuotta. 

 Savonlinnassa Linnalan Nuoret ry järjestää pojille toimintaa. Kerhossa 12-16 -vuotiaat pojat 

leipovat ja tekevät ruokaa. Ruoanlaiton ohessa opiskellaan hygieniaan ja ruokahuoltoon liittyviä 

asioita. Tämän lisäksi kerhossa keskustellaan poikia kiinnostavista asioista ja kerhoon myös 

kutsutaan miehiä luennoimaan kerholaisia kiinnostavista asioista. Kerhossa pojat saavat lisäksi 

kokeilla erilaisia urheilulajeja ja liikuntamuotoja. Tarkoituksena on, että jokainen voisi löytää 

pysyvänluonteisen harrastuksen. Toiminta on saanut paljon positiivista palautetta sekä nuorilta 

itseltään että heidän vanhemmiltaan. 

 Pojille tärkeä kasvun ja itsenäistymisen vaihe tapahtuu ennen teini-ikää. Tuolloin he 

irrottautuvat erityisesti äideistään, ja nauttivat kasvavasta vapaudestaan. Ystävien mielipiteet tulevat 

yhä tärkeämmiksi. Kuitenkin on huomattavaa, että pojat tarvitsevat paljon tukea kokeillessaan 

kehittyviä taitojaan. Tässä kehityksen vaiheessa on tärkeää, että pojat hyväksytään sellaisina kuin he 

ovat. Murrosikäiset pojat arvostavat edelleen hyväksyntää, mutta liiallinen kehuminen saa heidät 

kiusaantumaan. Pojille on luonteenomaista nauttia siitä, että heidän ponnistuksensa huomataan ja 

niille annetaan arvoa, mutta he kuitenkin alkavat arvioida asioita myös itse ja tietävät hyvin 

tarkkaan suoritusten arvot. (Hartley-Brewer 2006, 38.) 

 

6.5.3 Kädentaitoihin liittyvät kerhot  

 

Kaikkiin kulttuureihin kuuluu, että lapset oppivat kulttuurinsa perustaitoja aikuisia jäljittelemällä. 

Nykyään kuitenkin lasten mahdollisuudet oppia taitoja kaupungistuneessa yhteiskunnassa ovat 

kaventuneet huomattavasti maatalousvaltaiseen yhteiskuntaan verrattuna. Tekninen kehitys 

mahdollistaa sen, että pystymme ostamaan tuotteet valmiina. Käden taitojen rappeutuminen on 
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viime vuosisadan aikana edennyt hyvin nopeasti ja asiasta on jo syytä olla huolissaan. 

Keskilapsuudessa lapsi omaksuu perusasenteet työntekoa kohtaan ja jokainen uusi taito lisää lapsen 

itsenäisyyttä ja tuottaa uutta vastuuntuntoa. Tämä taas vahvistaa lapsen omanarvontuntoa. 

Kasvaessaan lapsi kohtaa yhä vaikeampia tehtäviä, joiden hallitseminen tuottaa tyydytystä ja 

kehittää päämääriä ja vaatimustasoa tulevia suorituksia varten. Taitojen käyttö on vapaa-ajan 

viettoa, kulttuuriin juurtumista ja ihmisyyden korostusta. Lapset, kuten aikuisetkin, saavat 

omanarvontuntoa siitä, että osaavat tehdä jotain käsillään. (Pulkkinen 2002, 117.) 

 Kädentaitoihin liittyy kiinteästi myös taiteellinen ilmaisu eri muodoissaan. Lapset arvostavat 

taitavia aikuisia ja seuraavat mielellään heidän toimintaansa. Lapsen omaksuessa taitoja hän samalla 

omaksuu vapaa-ajan vieton sisältöjä, juurtuu kulttuuriin ja saa omanarvontuntoa. Ahkeruus, 

innokkuus ja motivoituminen ovat tunteita, joita kiinnostava tekeminen tuottaa. Lapsi, joka jää 

ilman näitä kokemuksia, ei välttämättä omaksu niitä myöhemminkään. Hän ei hakeudu tarjolla 

olevan toiminnan pariin, koska hänellä ei ole luontaista kokemusta siitä, mitä iloa siitä voi saada. 

Kädentaidot ja etenkin kuvataide ovat myös lapsille ja nuorille hyvä keino purkaa tuntojaan. 

Tyhjien kotien ja yksinäisten iltapäivien sijaan lapsilla on hyvä olla ympärillään osaavia aikuisia, 

joiden toimintaa he saavat seurata ja joiden ohjauksessa he pystyvät itse koettelemaan taitojaan. 

(Pulkkinen 2002, 118; Rubin 1978, 16.) 

  

6.5.4 Musiikki-, teatteri ja sirkuskerhot 

 

Varhaismurrosiässä lapset pitävät valtavasti kaikenlaisesta dramatisoinnista. Näin ollen 

näytelmäkerhot ovat suosiossa. Niiden viehätys perustuu osiltaan koululaisen saavuttamaan 

kielelliseen valmiuteen ja emotionaaliseen kehitykseen. Lapsi kykenee jo ymmärtämään hyvinkin 

erilaisia tunnetiloja. Dramatisoinnin avulla he myös pystyvät purkamaan tunteitaan, kokeilemaan 

itselleen vieraita käyttäytymismalleja. Oleellista on että lapsella on esiintymishalua. Myöhemmin 

murrosiässä tämä esiintymishalu heikkenee voimistuneen itsekritiikin myötä. On myös todettu, että 

mikäli ihmisiä jo nuorena autetaan nauttimaan omista kyvyistään ja tietämään miltä tuntuu käyttää 

omaa luovuuttaan, oppivat he paremmin arvostamaan taidetta. (Jarasto & Sinervo 1998, 193–194; 

Way 1976, 16.) 

 Myös musiikki on tärkeä osa lapsen ja nuoren maailmaa. Siihen saadaan, kuten teatterissakin, 

sisältymään sekä sanallinen että sanaton viestintä. Musiikissa on kuuntelemisen ohella tärkeää 
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soittaminen ja laulaminen. Musiikin parissa harjoittelu edistyy vaiheittain ja kehittää samalla 

pitkäjänteisyyttä. (Jarasto & Sinervo 1998, 211–212.) 

 

6.6 Toiminnan sisällön suunnittelu 
 
 

Kaikille tutkimuksessa mukana olleille kerhoille oli laadittu vuosisuunnitelma, mutta sen sijaan 

vuosisuunnitelman laatijoissa oli paljon eroavaisuuksia. 

 

Taulukko 21. Kerhon vuosisuunnitelman laatinut taho (n=38) 
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Kun tarkastelin vuosisuunnitelman laatijatahoa, selvisi että suurimman osan suunnitelmista tekevät 

kerhon ohjaajat tai ohjaaja. Ainoastaan Itä-Suomen läänissä toimintaa järjestävät yhdistykset 

tekivät suunnitelmia enemmän kuin ohjaajat. Jokaisesta läänistä sain vastauksia myös ”useat eri 

tahot”-ryhmään. Tähän ryhmään kuuluivat esimerkiksi kunnan eri tahot tai vanhemmat. Joku muu 

ryhmään kuuluviin vastauksiin asetin kuulumaan sellaiset kerhot, joissa toiminnan oli suunnitellut 

esimerkiksi tietty projektikoordinaattori. Toimintasuunnitelman laatiminen kertoo toiminnan 

tavoitteellisuudesta, mutta toisaalta en tutkimuksessani saanut selville toimintasuunnitelmien tasoa 

ja laatua. Kuten eräästä vastauksesta ilmeni, ei toiminnalle aina aseteta kovinkaan suuria 

tavoitteita. 

”Koululaiset ovat koko koulupäivän tehneet ”työtä”. Usein riittää iltapäivisin pelkkä 
leikki hyvien kavereiden kanssa.” 

 

Edellä mainittuun taulukkoon en liittänyt tietoa siitä, saavatko kerhotoimintaan osallistuvat 

koululaiset osallistua vuosisuunnitelman laatimiseen. Tähän sain seuraavanlaisia vastauksia. 
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Taulukko 22. Osallistuvatko koululaiset toiminnan suunnitteluun (n=38) 
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Jokaisessa läänissä koululaiset osallistuvat iltapäiväkerhon toiminnan suunnitteluun, Lapin läänissä 

lukemat olivat tosin merkittävän tasaisia. Kolmessa kerhossa koululaiset eivät saaneet osallistua 

toiminnan suunnitteluun ja neljässä kerhossa he saivat. Kuitenkin koululaisten toiveita huomioitiin 

kaikissa kerhoissa jollakin tavalla. Kerholaisia kuunnellaan siis monin eri tavoin, seuraavasta 

taulukosta ilmenevät ohjaajien ja kerholaisten yhteisten suunnitelmien menetelmät. 

 

Taulukko 23. Koululaisten toiveiden huomioiminen kerhotoiminnan sisällöissä 
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Vastauksista selvisi, että Oulun läänin vastauksia lukuun ottamatta kaikkien läänien kerhoissa 

käytetään yhteisiä keskusteluja koululaisten toiveiden huomioimiseksi ja myös asiakaspalvelua 

käytetään selvittämään koululaisten toiveita. Merkittävän paljon vastauksia sain myös ”ohjelman 

päivitys”-ryhmään. Tällä tarkoitan sitä, että koululaisten toiveita kuunnellaan pitkin toimintakautta 

ja tarvittaessa jo tehtyä suunnitelmaa muutetaan koululaisten mielen mukaiseksi. Joissakin 

kerhoissa myös käytettiin vakioaikaa kerhoajasta, jolloin toteutettiin koululaisten toiveita.  
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Kolmessa kerhossa, Länsi-Suomen ja Itä-Suomen läänissä, myös huomioitiin vanhempien toiveet ja 

tätä kautta pyrittiin kerhotoimintaa muuttamaan enemmän koululaisten toiveiden mukaiseksi. 

Tarkastellessa kerholaisten mielipiteiden huomiointia herää kysymys toiminnan tavoitteellisuuden 

toteuttamisesta. Toiminnan tarpeellisuuteen vaikuttaa se, että lapset ja nuoret saavat valvottua ja 

ohjattua toimintaa, mutta saavat myös itse vaikuttaa toiminnan sisältöön. Haasteena onkin, säilyykö 

toiminnan tavoitteellisuus kun koululaiset itse ovat mukana työskentelyssä. Ohjaajan 

ammattitaitoon kuuluukin se, että hän osaa viedä tavoitteellista toimintaa eteenpäin huomioimalla 

silti koululaisten toiveet. Yhteisessä toiminnan suunnittelussa mielestäni ihanteellisinta on, että 

toimintaa suunnittelevat sekä ohjaajat, koululaiset että koululaisten vanhemmat. Tällöin toiminta 

saavuttaisi varmasti useimmat eri lähtökohdista tulevat tavoitteet. 

 

6.7 Toiminnan tärkeys 
 

 

Yksi tutkimukseni tavoitteista ja ongelmista oli selvittää kuinka tärkeää toiminta on. Tätä kuvaa se, 

kuinka suuren osan alueen koululaisista toiminta tavoittaa ja pääsevätkö kaikki halukkaat mukaan 

toimintaan. Vastauksissa kaikki kerhot kertoivat toimintansa olevan tärkeää, mutta perusteluja en 

saanut kuin muutamassa tapauksessa.  

 

Taulukko 24. Pääsevätkö kaikki halukkaat osallistumaan kerhotoimintaan (n=38) 
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Lukuun ottamatta Oulun lääniä, tuli muissa lääneissä selkeästi esille se, että koululaiset pääsevät 

lähes poikkeuksetta mukaan toimintaan. Muutamissa vastauksissa tosin todettiin että aina ei kaikkia 

koululaisia ole mahdollista ottaa mukaan toimintaan. Syinä mainittiin esimerkiksi se, että kerhossa 
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vallitsee enimmäismäärä, jota ei voi ylittää. Tämä kertoo toiminnan tavoitteellisuudesta, koululaisia 

ei voida ottaa enempää kuin mitä ohjaajamäärä sallii. 

  Länsi-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla todettiin, että suurin osa koululaisista on 

koulukuljetusten varassa ja tällöin kerhosta tulisi päästä omin kuljetusten avulla pois. Kaikilla 

koululaisilla ei ole mahdollisuutta tähän, joten osa heistä joutuu jäämään pois toiminnasta. Näiden 

lisäksi esteenä olivat tilan ja tarvikkeiden tarvittavan määrän puuttuminen. Syynä osan koululaisista 

poisjättämiseen oli myös se, että kerholla on tietty kohderyhmä, jolloin kohderyhmään 

kuulumattomat eivät voi osallistua toimintaan.  

 

6.8 KERHOJEN TULEVAISUUUS 
 
 

Eräs tutkimukseni tavoitteista oli selvittää näkevätkö kerho-ohjaajat tarvetta sille, että 

kerhotoimintaa järjestettäisiin tulevaisuudessa myös viikonloppuisin. Vastaukset jakautuivat 

seuraavasti. 

 
Taulukko 25. Tarve kerhojen järjestämiselle viikonloppuisin (n=37) 
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toivoivat vanhempiensa kanssa lisää yhteistä aikaa, kertoivat vanhempien ajanpuutteen syyksi 

työkiireet. Nuoret eivät myöskään toivoneet vanhemmiltaan mitään erityisiä virikkeitä vaan 

tavallista arkista yhdessäoloa. Pelkkä vanhemman fyysinen läsnäolo ei kuitenkaan tyydyttänyt 

nuoria, vaan nuorten näkökulmasta yhdessäolon laatu on sitä, että vanhemmat ovat saatavilla, 

aidosti kiinnostuneita ja halukkaita auttamaan jos nuori sitä itse haluaa. Onkin muistettava että 

lasten ja nuorten hyvin- sekä pahoinvointiin vaikuttavat edelleen yksinkertaiset ja vanhat 

perusasiat. Lapset ja nuoret tarvitsevat jokapäiväistä suhdetta läsnä oleviin todellisiin ihmisiin, 

jotka läsnäolollaan kykenevät jakamaan ilot ja murheet. Aina ei lasten ja nuorten omien 

vanhempien kyvyt ja aika tähän riitä. Tällöin suuri merkitys on esimerkiksi opettajilla ja kerho-

ohjaajilla. Perheen merkitystä ei voi kuitenkaan missään yhteydessä väheksyä. Niillä tapahtumilla, 

joita perhe tekee tai joissa se on mukana, on oma toiminnallinen järjestelmänsä. (Rönkä 2001, 55–

57; Bardy 2002, 50; Nummenmaa 1998, 362-363.)  

 Ongelmana nähtiin myös se, että kerhotoimintaa järjestävän organisaation resurssit eivät riitä 

viikonlopputoimintaan. Kieltävässä vastauksessa lisäksi mainittiin, kuinka vaikea viikonloppuisin 

on saada sitoutuneita ohjaajia mukaan toimintaan. 

 Ainoastaan kahdeksassa vastauksessa nähtiin tarvetta viikonloppuisin järjestettävälle 

toiminnalle. Viikonloppuja pidettiin hyvänä vaihtoehtona muun muassa sen vuoksi, että näin kaikki 

halukkaat pääsisivät paremmin toimintaan mukaan ja että viikonloppuisin olisi hyvä, jos 

koululaisilla olisi ohjattua toimintaa. Viikonloppuisin järjestettävää toimintaa kannatettiin yhdessä 

vastauksessa sen takia, että kyseinen kerho on monelle kylän pojalle ainut harrastus ja viikonloput 

kuluvat lähinnä ”lähiön kaupalla kuljeskellessa”. Yhdessä vastauksessa viikonlopputoimintaa 

kannatettiin ehdottomasti sen vuoksi, että silloin koululaiset jaksaisivat osallistua paremmin ja 

myös vanhemmat pystyisivät osallistumaan toimintaan. Kyseisellä kerholla oli myös kokemusta 

viikonloppuisin järjestettävästä toiminnasta, lähinnä sen vuoksi että toiminnat tapahtuvat ulkona, ja 

iltaisin on liian pimeää toimintojen harrastamiseen. Kerhoja haluttiin järjestää viikonloppuisin myös 

sen vuoksi, että kerhotoiminta voisi olla osa vanhempien tukiverkkoa, etenkin sellaisissa perheissä, 

joissa eletään jaksamisen rajamailla. 

 Perheen yhdessä viettämää aikaa ei voi aliarvioida. Se on yhtä tärkeää niin lapsille kuin 

vanhemmillekin. Valitettavasti tätä yhteistä aikaa on rajoitetusti. On myös muistettava se, että 

vanhemmillakin on tarve toteuttaa itseään. Jos itsensä toteuttaminen ei onnistu työelämässä, tulee se 

tehdä vapaa-ajalla. Kuitenkin, jos vanhemmat eivät koe lapsen kanssa olemista, leikkimistä ja 

keskustelemista itselleen tärkeäksi, tuntee lapsi häviävänsä kilpailun vanhempiensa ajasta. Usein 

perheen yhteinen aika vietetään television ääressä. Kuitenkin television ääressä vietetty aika on pois 
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muusta ajasta, ja vaarana on, että perheelle ei jää aikaa muunlaiseen yhdessäoloon, kuten yhteisiin 

harrastuksiin. (Jarasto & Sinervo 1998, 98.) 

 

6.9 Kerhotoiminnan kehittämisen tarpeet 
 
 
Sen lisäksi että tutkin kerhojen toiminnan laajentamista viikonloppuihin, halusin myös selvittää 

mitkä ovat kerhotoiminnan kehittämisen tarpeita. 

 

Taulukko 26. Kerhotoiminnan kehittämisen tarpeet 

 

0
2
4
6
8

10
12
14

Ammattita
itoi

sem
pia

 oh
jaajia

Laajempaa
 sisä

ltö
ä k

erho
ihin

Pare
mpia tilo

ja

Enem
män

 oh
jaajia

Toim
inn

an s
ään

nö
llis

täm
inen

Verk
os

toit
um

inen

Enem
män

 su
un

nite
lm

alli
su

utta

Ohja
ajien

 ty
ön s

äänn
öllis

t...

 
 

Suurin osa vastaajista koki tärkeimpänä kerhotoiminnan kehittämisen kohteena saada kerhoihin 

ammattitaitoisempia ohjaajia, joka samalla tarkoittaisi myös sitä, että kerhoihin saataisiin laajempaa 

sisältöä. Useassa vastauksessa toivottiin kerho-ohjaajille lisäkoulutusta ja parempaa ammattitaitoa. 

Merkittävä osa vastaajista myös toivoi enemmän vetäjiä mukaan kerhotyöhön. Kerho-ohjaajien 

ammattitaidon puute nähtiin estävän joidenkin toimintamuotojen toteuttamista. Muutama ohjaaja oli 

myös sitä mieltä, että tulevaisuudessa ohjaajien ammattitaito tulisi varmistaa. Ammattitaitoisten 

kerho-ohjaajien puute koettiin haasteelliseksi etenkin Lapin läänissä, jossa pitkät työmatkat 

aiheuttavat kerho-ohjaajille päänvaivaa. Kerho-ohjaajien työmatkat saattavat olla työvoimapulan 

vuoksi hyvinkin pitkiä. Ammattitaitoisten kerho-ohjaajien puute näkyi erityisesti erään 

liikuntakerhon vastauksessa. 

   

  ”Pitäisi löytää kerho-ohjaaja, joka olisi mestari vähintään kymmenessä lajissa.
  Nyt löytyy vain oman (yhden) lajin osaajia.” 
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Sen lisäksi että kerho-ohjaajille toivottiin tarvittavaa ammattitaitoa, oli toivomuksena että ohjaajat 

saisivat säännöllisesti lisäkoulutusta työhönsä, joka taas näkyisi varmuutena työn tekemisessä. 

Kerho-ohjaajien määrän lisääminen vaikuttaisi myös kaikenikäisten kerholaisten huomioimiseen. 

Etenkin pienten alueiden kerhoissa ongelmaksi koettiin se, että paikalla on kerholaisia hyvinkin 

laajalla ikähaitarilla. Pienimmät koululaiset tarvitsevat aktiivista toimintaa, kun taas isommat 

koululaiset haluavat enemmän vapaata oleskelua valvotuissa tiloissa. Vapaa oleskelu nähtiin 

tärkeäksi etenkin nuorten tyttöjen ryhmässä. Näin ollen yhden ohjaajan on vaikeaa järjestää yhteistä 

mielekästä toimintaa kovin heterogeenisille ryhmille. Kuitenkin tärkeänä nähtiin se, että eri-ikäisten 

koululaisten on hyvä oppia tuntemaan toisensa ja toimimaan yhdessä. Ratkaisuna tähän nähtiin se, 

että kerhossa olisi enemmän ohjaajia, joka takaisi sen, että kaikilla kerholaisilla olisi mielekästä 

tekemistä. Pari ohjaajaa toivoi myös konkreettista sääntöä, jossa määriteltäisiin kerholaisten ja 

ohjaajan suhdeluku. 

 Vastauksissa ehdotettiin työvoimapulaan koulunkäyntiavustajien osallistumista 

iltapäivätoimintaan. Tätä pidettiin eräässä vastauksessa askelena kohti kokonaiskoulupäivää, mikäli 

koulunkäyntiavustajilla olisi suurempi rooli iltapäiväkerhoissa ja mikäli toiminta olisi muutoinkin 

koulujen kanssa verkostoitunutta. 

 Sen lisäksi että kerhot toivoivat verkostoitumista koulujen kanssa, toivottiin myös yhteistyötä 

vanhempien ja muiden kerhojen kanssa. Yhteistyö alueen muiden kerhojen kanssa mahdollistaisi 

tutustumisretket toisiin kerhoihin ja kerholaisiin. Tämän lisäksi yhteistyö mahdollistaisi esimerkiksi 

erilaiset yhteiset liikunnalliset tapahtumat, kuten sählyturnaukset. 

 Suuri huolenaihe ja kehitykseen liittyvä teema oli kerho-ohjaajien työn vakinaistaminen. 

Tämä johtaisi siihen, että toiminta olisi suunnitelmallisempaa. Jos ohjaajilla olisi pidemmät työajat, 

voitaisiin työaikaa käyttää enemmän myös suunnitteluun, joka taas olisi suorassa yhteydessä 

toiminnan tavoitteellisuuden kanssa. Nykyisellä lyhyellä työajalla on vaikea saada motivoituneita 

ohjaajia, iltapäivät eivät käy työssäkäyville, eivätkä lukioikäisille koululaisille, ja kokoaikaistyöksi 

tuntityö ei riitä. Myös nykyiset haastavat nuorisoryhmät koettiin esteenä sitoutuneille ohjaajille.  

 

”Resurssit vastata lasten ja nuorten sekä perheiden yhä monimutkaistuviin 
tarpeisiin ovat tällä hetkellä rajalliset. Ammattitaitoa, osaamista, verkostotyön 
hyödyntämistä ja aitoa kiinnostusta auttaa löytyy kyllä, viikoissa ei vaan tahdo 
työtunnit riittää.” 

 
”… lapselle ja nuorelle se ainoa turvallinen aikuinen saattaa olla 
kerhotoiminnassa. Kerhosisältöjä pyritään muokkaamaan niin että ne vastaavat 
kysyntään/kiinnostukseen, mutta selkein tarve on tällä hetkellä 
pienryhmätyöskentelyyn panostaminen (esim. tietyt ikäiset, sukupuoli, 
ajankohtainen elämäntilanne) ja vertaistuen mahdollistaminen.” 
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Näiden kehittämisehdotusten lisäksi toivottiin että toimintaa laajennettaisiin kesään, ja että 

kerhoihin saataisiin yhä enemmän syrjäytymisenehkäisyyn liittyvä luonne. Tavoitteena on saada 

mukaan lapsia, joilla ei ole muita harrastuksia, tähän vaikuttaisi esimerkiksi se, että kerhot 

järjestettäisiin heti koulun jälkeen ja että kerhoihin liittyvää tiedottamista lisättäisiin. 

 Kerhotoimintaan toivottiin nykyisten toimintamuotojen lisäksi toiminnan sisältöjen 

levittämistä. Erityisenä toiveena haluttiin normaalin kerhotoiminnan lisäksi toteuttaa kerhossa 

yrittäjyyskasvatusta, kestävää kehitystä, ympäristökoulutusta ja mediakasvatusta koululaisten 

tulevaisuutta silmälläpitäen. Toimintaa haluttiin myös tehdä monipuolisemmaksi ja 

haasteellisemmaksi.  

 Yksi merkittävimmistä kehitysalueista oli verkostoituminen. Vastauksissa toivottiin laajempaa 

suunnittelutyötä, jossa huomioidaan koululaisten ja vanhempien mielipiteet. Vanhempien kanssa 

toivottiin myös yhteistyötä kerhotoiminnan järjestämisessä. Toiminnan toivottiin myös olevan 

suunnitelmallisempaa ja tavoitteellisempaa. Mikäli tämä tavoitteellisuus onnistuisi, olisi vastausten 

mukaan ohjaajia helpompi saada mukaan toimintaan. Suunnitelmallisuuden myötä kerhoihin 

kuuluisi lisäksi vakituinen kokoontumisaika. 

 

Seuraavaksi tarkastelen millaisia seikkoja ohjaajat pitävät esteenä toiminnan kehitykselle. 

 

Taulukko 27. Esteet kerhotoiminnan kehittämiselle 
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Yhtenä merkittävimpänä esteenä kerhotoiminnan kehittämiselle mainittiin tutkimuksessa resurssien 

puute. Mikäli harrastamista organisoidaan tulevaisuudessa yhä enemmän koulupäivän yhteyteen, ei 

siinä onnistuta ilman lisäresursseja. Tulevaisuudessa opettajat tarvitsevat palkan harrastusten 

ohjaamisesta ja organisoimisesta, mutta myös järjestöt tarvitsevat yhtälailla tukea toimintaansa. 
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Lisäresursseja tarvitaan siis sekä valtakunnallisesti että paikallisesti, mutta samalla tarvitaan myös 

asennemuutosta kerhotoimintaa kohtaan. Ratkaisuna tähän on, että valtion ja kunnan rahoituksen 

lisäksi yritykset ja yritysten omistajat voisivat ottaa keskeisemmän roolin nuorten 

harrastustoiminnan tukemisessa. Ongelmana nähtiin myös ohjaajien ammattitaidon puute. 

Tulevaisuudessa opettajien ja nuorisotyöntekijöiden koulutusta tulisi kehittää siten, että tulevat 

opettajat ja nuorisotyöntekijät saavat valmiudet yhteistyöhön jo opiskeluaikanaan. (Kerhokeskuksen 

internetsivusto.) 

 Vastauksissaan ohjaajat näkivät ongelmaksi myös tilojen puutteen tai niiden huonouden. 

Usein nuorisotilat keskittyvät suurimpiin taajamiin ja haja-asutusalueen nuoret jäävät ilman 

nuorisotiloja. Ratkaisuna voisi olla koulun tilojen käyttö, jotka tavallisesti ovat tyhjänä heti 

koulupäivän päätyttyä aina illalla alkaviin harrastuksiin saakka. Harrastustoiminnan tukemiseksi 

koulut voisivatkin antaa tilansa ilmaiseksi lasten ja nuorten käyttöön koulupäivän jälkeen, ja 

tarvittaessa järjestää myös koulukyydit niin, että mahdollisimman monella lapsella ja nuorella olisi 

mahdollisuus osallistua harrastustoimintaan. (Kerhokeskuksen internetsivusto.) 

  

 

 

 

 

 

 



56 

7. YHTEENVETO 

Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää koululaisille tarkoitetun iltapäivätoiminnan tavoitteellisuutta, 

tarpeellisuutta ja tulevaisuuden haasteita. Toiminnan tavoitteellisuutta tutkin toimintasuunnitelman 

laatimisen sekä kerhotoimintaan osallistuvien koululaisten ja ohjaajien lukumäärällä. 

Tavoitteellisuudesta kertoo paljon myös ohjaajan ammattitaito. Tutkimuksessa saatujen tulosten 

mukaan kerholaisten määrä ohjaajia kohden ei ollut niin suuri kuin etukäteen oletin. Vastauksissa 

ilmeni kuitenkin myös se, että kaikkia mukaan haluavia koululaisia ei voi ottaa mukaan. Tämä 

kertoo siitä, että toiminnalle on asetettu tietyt lukumäärät siitä, kuinka paljon koululaisia voi 

osallistua toimintaan. Vastauksissa toivottiin tulevaisuudelta myös sitä, että koululaisten 

iltapäivätoiminnalle määriteltäisiin selkeät osallistujamäärät suhteessa ohjaajien lukumäärään. 

Ohjaajien mukaan tämä lisäisi toiminnan laatua ja selkeyttäisi toimintaa. Tarkastellessani ohjaajien 

ammattitaitoa sain selville, että koululaisten iltapäivätoiminnasta vastaa hyvin laaja kirjo eri alojen 

ammattilaisia, työelämässään alkutaipaleella olevia opiskelijoita sekä jo työelämän jättäneitä 

eläkeläisiä. Ohjaajat olivat itse sitä mieltä, että toimintaan on vaikea saada päteviä työntekijöitä, 

koska toiminta on epäsäännöllistä ja palkkaus matala. Yksi aamu- ja iltapäivätoimintalain 

perusteista on tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään 

toimintaan ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön kanssa. Tämä ei siis jokaisen kerhon 

osalta toteudu. Toisaalta vastauksista selvisi että muutamia kerhoja ohjasi hyvin korkealle 

koulutetut alan ammattilaiset, tämä oli kuitenkin hyvin marginaalinen ryhmä. Tulevaisuudessa 

kehittyäkseen iltapäivätoiminta tarvitseekin selkeyttä ja sille kuuluvaa arvostusta. Näin ollen 

toiminnan tavoitteellisuus voi kehittyä. Muutos lähtee myös ohjaajista itsestään. Jos he ovat sitä 

mieltä että toiminta on vain valvottua yhdessä oleskelua, ei muutosta tavoitteellisempaan toimintaan 

ole odotettavissa.     

 Tämän lisäksi pyrin selvittämään toiminnan tarpeellisuutta. Kuten ehkä olettaa sopii, kertoi 

jokainen ohjaaja oman kerhonsa olevan tarpeellinen. Mielestäni kerhon tarpeellisuudesta kertovat 

kuitenkin se, tavoittaako se mahdollisimman paljon koululaisia. Muutamassa vastauksessa myös 

nousi esille se, että kyseiset kerhot ovat ainoa harrastus kerhossa oleville koululaisille. Erityisesti 

tämä tekee mielestäni kerhosta äärimmäisen tarpeellisen. Saamani vastausten mukaan toiminnan 
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tarpeellisuutta lisäisi se, että toimintaa pystyttäisiin muokkaamaan ja järjestämään siten, että siihen 

osallistuisivat sekä tytöt että pojat. Sen sijaan ongelmaksi nousi kerholaisten ikäjakauman 

painottuminen 3.-4. luokkiin ja etenkin yläkoululaisten vähäinen osallistuminen kerhotoimintaan. 

3.-4. luokkien aktiivisesta osallistumisesta voi kertoa se, että he ovat mahdollisesti osallistuneet 1.-

2. luokkalaisille tarkoitettuun lakisääteiseen kerhotoimintaan ja jatkavat tuttua iltapäivärutiinia.  

Tulevaisuuden haasteena onkin huomioida myös yläkoululaiset paremmin. Tosin ohjaajien 

vastauksissa ilmeni tämä sama huoli. Yhden ohjaajan kerhossa on hyvin vaikeaa toteuttaa sellaisten 

toimintaa, joka tavoittaisi laajan ikäryhmän koululaisia. Lisäksi vastauksissa myös ilmeni sellaisten 

kerhojen tarpeellisuus, jotka ovat suunnattuja etenkin yläkouluikäisille. Ollakseen tarpeellista 

toiminnan tulisi tavoittaa mahdollisimman paljon sellaisia lapsia ja nuoria, joilla ei ole muita 

harrastuksia tai jotka ovat syrjäytymisvaarassa. Mikäli laatisin kyselylomakkeen uudelleen, pyrkisin 

selvittämään myös tätä asiaa.  

 Tutkimukseni yksi tavoite oli selvittää, miten kerhotoimintaa tulisi tulevaisuudessa muuttaa ja 

mitkä asiat kerho-ohjaajat kokevat olevan muutoksen tiellä. Suurin ongelma ja tulevaisuuden haaste 

tuntui olevan kerhotoiminnan arvostuksen lisääminen. Tämä on syynä moneen seikkaan, joihin 

ohjaajat eivät olleet tyytyväisiä, ja joihin he kokivat tarvitsevansa muutosta. Kerho-ohjaajien 

palkkausta tulisi lisätä, ja kerhotiloja parantaa. Kerho-ohjaajat myös kaipasivat jatkuvaa 

täydennyskoulutusta ja sitä, että ohjaajat olisivat päteviä. Kerhotoiminnan arvostuksen lisääminen 

tekisi myös toiminnasta tavoitteellisempaa sillä toimintasuunnitelmiin panostettaisiin enemmän. 

Tulevaisuudessa toivottiin myös enemmän yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja esimerkiksi 

koulunkäyntiavustajien panostusta toimintaan. Tällä hetkellä yhteistyötä tehdään jonkin verran 

koululaisten vanhempien kanssa ja myös koululaisten toiveet huomioidaan toimintasuunnitelmaa 

laadittaessa. Joissakin kerhoissa toimintasuunnitelmaa päivitettiin koululaisten toiveiden myötä. 

Tällaisessa päivittämisessä tarvitaan mielestäni kerhotoiminnan ohjaajaksi hyvin taitava 

kasvatusalan ammattilainen. Ohjaajan tulisi huomioida lasten ja nuorten omat tarpeet ja heidän 

toiveensa kerhotoiminnan suhteen, mutta samalla hänen tulee pystyä pitämään toiminta kasvatuksen 

kannalta tavoitteellisena. Vaarana on, että tämänkaltaisessa tilanteessa toiminta muuttuu 

koululaisten vapaaksi yhdessäoloksi, jossa tehdään heidän toiveidensa mukaisia asioita. 

 Tutkimuksessa selvisi, että kaupunkien ja maaseudun kerhotoiminnat eroavat jonkin verran 

toisistaan. Etelä-Suomen läänin vastauksissa ilmeni vähemmän monitoimikerhoja kuin muissa 

lääneissä. Tämä kertoo siitä, että kerhojen lukumäärän ollessa suurempi, on kerhojen sisällön kirjo 

suurempi, kun taas muualla Suomessa kerhojen lukumäärän ollessa pienempi panostetaan kerhojen 

sisällössä useampia koululaisia tavoittaviin monitoimikerhoihin. Tutkimusongelmanani oli selvittää 

vaikuttavatko esimerkiksi lähikoulujen lakkauttamiset koululaisten kerhotoimintaan 
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osallistumiseen. Tutkimukseen mukaan tämä ei vaikuta osallistumiseen. Tutkimukseen osallistuneet 

kerhot sijaitsivat melko tasaisesti sekä kunnan keskustassa että reuna-alueilla. Tämä on tietenkin 

suhteellista Suomen eri alueita tarkastellessa. Pääkaupunkiseudulla reuna-alueet saattavat olla 

hyvinkin tiiviitä asutuskeskuksia, kun taas esimerkiksi Itä-Suomen tai Lapin läänin reuna-alueet 

keskustaan nähden voivat olla hyvin syrjässä. Kuitenkin vastausten perusteella sekä kuntien 

keskustassa että reuna-alueilla asuvat koululaiset on huomioitu, eikä esimerkiksi koulukyyditys tuo 

ongelmaa kerhoon osallistumisessa. 

 Yksi tutkimukseni tavoitteista oli selvittää kuinka paljon kerhotoiminta perustuu 

lääninhallitusten kautta saatavaan valtionapuun. Tulosten mukaan avustuksen määrä vaihtelee 

täysin laidasta laitaan. Toiset kerhot saavat alle kymmenen prosenttia toimintamenoistaan 

valtionapuna ja tulevat siis toimeen suurimmaksi osaksi muiden rahoitusten kautta. Toiset kerhot 

taas saavat jopa 90-100 prosenttia koko toimintamenoistaan valtionapuna, joten valtionavulla 

saattaa olla toiminnan kannalta hyvinkin tärkeä merkitys. 

Kuten tutkimuksessa on mainittu, yksi tärkein iltapäivätoiminnan perusta on järjestää 

koululaisille turvallinen iltapäivä. Suomessa paljon keskustelua on herättänyt ajatus kokopäiväisestä 

koulusta. Tähän kuuluisivat myös iltapäiväkerhot kiinteänä osana. Ajatuksen taustalla on, että 

koulupäivän rakennetta muutettaisiin siten, että koulupäivään sisällytettäisiin myös aktiivinen 

iltapäivä. Näin ollen oppilaiden ei tarvitsisi kehitellä erilaisia toimintaympäristöjä iltapäiväksi 

koulun jälkeen ja sen ulkopuolella, vaan toiminta voitaisiin järjestää koulun tiloissa. Tämä poistaisi 

oppilaiden tarpeen sopeutua kahteen erilaiseen toimintaympäristöön päivässä, vähentäisi siirtymistä 

paikasta toiseen ja lisäisi näin ollen myös turvallisuutta. Koulupäivään sisällytettyinä 

harrastusmahdollisuudet tarjoutuisivat kaikille oppilaille tasa-arvoisesti, luokkatasosta, vanhempien 

varallisuudesta, kiinnostuksesta ja olosuhteista riippumatta. Harrastus koulussa ei tietenkään sulkisi 

pois muita harrastusvaihtoehtoja, mutta monille oppilaille riittää yksi pitkäjänteinen harrastus osana 

koulupäivää. On myös huomioitavaa, että yksi tai kaksi pysyvää harrastusta riittävät siihen 

myönteiseen lopputulokseen, joita harrastustoiminnalla saadaan aikaan. (Pulkkinen & Launonen 

2005, 22–23.) 

Tulevaisuudessa nuorisotyön mahdollisuutena, mutta myös haasteena voidaan nähdä 

informaatioteknologian käyttö. Esimerkiksi Oulun kaupunki on saanut kiitosta siitä, että 

nuorisotyössä huomioidaan uudet kanavat tavoittaa nuoria. Kiitosta on riittänyt jopa niissä määrin, 

että vuonna 2006 Oululle myönnettiin vuoden nuorisokunta tunnustuspalkinto, ja 

myöntämisperusteina mainittiin informaatioteknologian hyödyntäminen nuorisotyössä. (Tähtinen 

2007, 22-24.) Kuten edellä on mainittu, tavoitetaan perinteisessä kerhotyössä monipuolisesti lasten 
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ja nuorten kehitystä edistäviä seikkoja. Nämä ovat asioita joita ei pystytä teknologian avulla 

täyttämään. Vaarana onkin liiallinen teknologian käyttö. 

 Tulevana luokanopettajana minua kiinnostaa myös harrastustoiminnan siirtyminen kouluun ja 

koulujen kehittäminen toimintakeskuksiksi. Koulu on paikka, joka tavoittaa kaikki lapset ja nuoret. 

Vapaaehtoisen harrastustoiminnan myötä myös sosiaalista vahvistamista tarvitsevat lapset ja nuoret 

saadaan mukaan yhteisölliseen toimintaan. Kerhokeskuksen mukaan, harrastukset ja nuorten omat 

projektit kehittävät koulua yhteisölliseksi ja parantavat siten niin oppilaiden kuin opettajienkin 

viihtyisyyttä. Harrastuskerhojen vetäminen ja organisoiminen tuovat opettajien työhön uutta 

innostavaa sisältöä, mutta toki myös lisää töitä. Apuna tähän on moniammatillisen työskentelyn ja 

yhteistyön lisääminen; etenkin järjestöjen rooli ja nuorisotoimen osaaminen ovat erityisen tärkeitä. 

Tämän yhteistyön myötä kerhotoiminta pääsisi yhä lähemmäs aamu- ja iltapäivätoimintalain 

mukaisia tavoitteita, jonka mukaan kerhotoiminnan tavoitteena tulee olla tukea kodin ja koulun 

kasvatustyötä. (Kerhokeskuksen internetsivusto; Aamu-ja iltapäivätoimintalaki.) 

 Tulevaisuudessa opettajien tulisi antaa yhä enemmän arvoa oppilaidensa harrastuksille. 

Koulutodistukseen voidaan jo nyt liittää todistus harrastuksista ja muusta aktiivisuudesta, ja 

isommat oppilaat voivat käyttää todistusta esimerkiksi kesätyöpaikkaa tai opiskelupaikkaa 

hakiessaan. Tulevaisuuden haasteena onkin Kerhokeskuksen mukaan se, että kaikesta koulun 

yhteydessä tapahtuvasta harrastamisesta tulisi saada todistus ja että tämä käytäntö merkittäisiin 

myös Opetussuunnitelman perusteisiin. (Kerhokeskuksen internetsivusto.) 

 Yksi tutkimukseni tavoitteista oli tarkastella kerhotoimintaa aamu- ja iltapäivätoimintalain, 

sekä nuorisolain pohjalta. Tutkimuksen mukaan kerhot toteuttavat näitä lakeja joissain määrin, 

etenkin toimintamuotojen suhteen. Tätä seikkaa olisi voinut kysyä tarkemmin kyselylomakkeessa. 

Nyt toiminnan tavoitteet saattavat löytyä esimerkiksi kerhojen toimintasuunnitelmista, mutta se ei 

tämän tutkimuksen kautta selviä. 

 Tämä tutkimus kattaa vain hyvin pienen osan suomalaisista iltapäivätoimintaa koululaisille 

järjestävistä kerhoista, joten tutkimuksen tuloksia ei voida täysin yleistää. Tulosten 

yhdenmukaisuus kertoo kuitenkin vastausten luotettavuudesta. Yksi tutkimusongelmistani oli 

selvittää kerhotoiminnan tulevaisuuteen liittyviä haasteita. Tämän kysymyksen suhteen olivat 

vastaukset ympäri Suomea hyvin samankaltaiset. Tämä antaa siis selviä viitteitä siitä, miten 

toimintaa tulisi kehittää. Tärkein tulevaisuuden haaste tuntui olevan kerhotoiminnan arvostuksen 

lisääminen. Onnistuessaan kerhotoiminta on tärkeä osa lapsen ja nuoren elämää, vahvistaen kaikkia 

lasten ja nuorten kehityksen osa-alueita, niin henkisiä kuin fyysisiä, ja toimien kasvattajana yhdessä 

vanhempien ja koululaitoksen kanssa. Kerhotoiminta mahdollistaa myös sen, että koulussa 

heikommin menestyvät oppilaat kokevat onnistumisen elämyksiä omilla erityistaidoillaan. 
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Kerhotoiminnasta tiedottaminen ja yhteistyön lisääminen eri tahojen kanssa lisäisi tietoisuutta tästä 

tärkeästä toiminnasta ja siten myös lisäisi toiminnan arvostusta. Arvostuksen myötä toiminta 

muuttuisi myös laadukkaammaksi, esimerkiksi ohjaajien ammattitaidon ja työn tärkeyttä vastaavan 

palkkauksen myötä.  
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Koululaisten iltapäiväkerhon taustatietoja 

1. Kerhon nimi_______________________________________________________________ 

2. Kunta, jossa kerho toimii____________________________________________________ 

2.1. Sijaitseeko kerho kunnan keskustassa vai sen reuna-alueilla_____________________ 

3. Kerhon järjestäjätaho_______________________________________________________ 

4. Kerhossa toimivien ohjaajien määrä___________________________________________ 

4.1. Kerho-ohjaajien koulutus ja kokemus________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. Kerhotoimintaan osallistuu keskimäärin ______ koululaista, 

    joista tyttöjä________ ja poikia________  

5.1. Tyttöjen ikäjakauma____________________ ja poikien ikäjakauma_______________ 

6. Kerhotoiminnassa käytettävät kielet (suomi, ruotsi tai muut)______________________ 

____________________________________________________________________________ 

7. Mistä eri lähteistä kerhotoiminta rahoitetaan?___________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

7.1 Mikä on valtionavustuksen (= lääninhallituksen myöntämä kerhotoiminnan avustus) 

prosenttiosuus kerhotoiminnan kokonaiskustannuksista?_____________________________ 

 

Kerhotoiminnan sisällöt 

8. Minkälaisia toimintamuotoja kerhossanne on? (esim. musiikki, teatteri, kirjallisuus, 

käsityöt, elokuvat jne.) _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



 

9. Onko kerhotoiminnalle laadittu vuosisuunnitelma? _______________________________ 

9.1. Kuka/mikä taho on laatinut vuosisuunnitelman?________________________________ 

9.2. Ovatko koululaiset osallistuneet kerhon vuosisuunnitelman tekoon?_______________ 

9.3. Millä muulla tavoin otatte huomioon koululaisten toiveet kerhotoiminnan sisällöistä? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

10. Kuinka tärkeäksi koette järjestämänne kerhotoiminnan omassa kunnassanne? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

11. Pääsevätkö kaikki halukkaat koululaiset osallistumaan kerhoonne?________________ 

11.1. Jos eivät, niin mitkä ovat toimintaan osallistumisen esteet?____________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

  

Kerhon tulevaisuus 

 

12. Olisiko mielestänne tarpeellista, että kerhotoimintaa järjestettäisiin viikonloppuisin? 

Miksi?_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 



 

13. Miten kerhotoimintaa tulisi mielestänne kehittää?  Pohdi asiaa niin kerho-ohjaajan 

työn, koululaisten ja kerhojen sisältöjen kannalta._________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

13.1 Nimeä ne mahdolliset esteet tai haasteet, jotka mielestäsi voivat haitata/hidastaa 

edellä kuvaamaasi kehitystä.___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

14. Muuta huomioon otettavaa _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 



 

 
      Liite 2 
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