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Kerhotoiminnan kehittäminen / perusopetuksen koulujen osallistuminen hankkeeseen
/ valtionavustuksen myöntäminen
1162/06.063/2009
KOULTK § 23
Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja:

Opetushallitus kehittää koulujen kerhotoimintaa osana Perusopetus
paremmaksi (POP) -ohjelmaa. Toiminta käynnistyi keväällä 2008.
Kerhotoiminnan kehittämisen tavoitteena on saada aikaan
monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajantoimintaa.
Jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus ainakin yhteen
kerhoharrastukseen läpi koko perusopetuksen. Tavoitteena on myös
saada mukaan niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ole perheen tuen
puuttuessa mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti sekä kodin ja
koulun yhteistyön kehittäminen. Kerhotoimintaan osallistuminen on
lapselle ja nuorelle maksutonta ja vapaaehtoista.
Opetuksen järjestäjät ovat voineet hakea valtion erityisavustusta
kerhotoiminnan kehittämiseen. Vuosina 2011-12 kerhotoiminnan
piiriin kuului 300 000 lasta.
Ensimmäisen kerran Ylöjärven kaupunki on vuonna 2008 saanut
avustusta hankkeelle 37 900 euroa vuosille 20082009. Toisen kerran avustusta saatiin 20 000 euroa vuosille
2009-2010 ja kolmannen kerran samoin 20 000 euroa kuin vuosille
2010-2011. Lisäksi kaupungin omavastuu oli ensimmäisellä kerralla
12 100 euroa sekä toisella ja kolmannella kerralla 6 667 euroa eli
hyväksyttäviä kustannuksia (esim. kerhonohjaajien palkkiot ja
tarvikekustannukset), on pitänyt olla kummallakin kerralla 26 667
euroa.
Vuosille 2011-2012 haettiin avustusta 50 000 euroa ja saatiin 40 000
euroa. Vuosille 2012-2013 avustusta haettiin myös 50 000 euroa ja
saatiin 30 000 euroa samoin kuin vuosille 2013-2014.
Opetushallitus on asettanut haettavaksi valtion vuoden 2014
talousarvioon sisältyvästä 8 000 000 määrärahasta valtionavustusta.
Kerhorahaa on päädytty hakemaan kaksinkertainen summa tänä
vuonna, koska syksyllä 2014 on mahdollisesti alkamassa uusi
yhteistyö WAU ry:n kanssa (www.wau-ry.fi), Wau ry eli Wapaa-Ajan
Urheilu on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka avustusten,
jäsenmaksujen, tempausten ja lahjoitusten avulla organisoi ilmaista
liikuntatoimintaa lapsille.

Lisätiedot

Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi

Sivistysjohtaja ehdottaa:
Koulutuslautakunta päättää hakea avustusta Opetushallitukselta
kerhotoiminnan kehittämiseen 100 000 euroa.
Päätös

Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
-----

KOULTK § 39
Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja:

Opetushallituksen päätös 3.4.2014
Opetushallitus on päätöksellään myöntänyt Ylöjärven kaupungille
valtionavustusta koulun kerhotoiminnan kehittämiseen 30 000 euroa.
Avustuksen perusteena olevat kokonaismenot ovat 40 000 euroa,
joista myönnetty avustus on 75 % ja koulutuksen järjestäjän osuus
on 25 % eli 10 000 euroa.
Opetushallituksen valtionavustuksen myöntämisen painopistealueina
ovat olleet toiminnan laadun kehittäminen perusopetuksen
laatukriteerit huomioiden, toiminnan monipuolistaminen,
laajentaminen ja vakiinnuttaminen, uusien toimintamallien ja -tapojen
löytäminen, verkostotyö, kodin ja koulun yhteistyö sekä 7-9
luokkalaisten kerhotoiminta.
Lisätiedot

Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi

Sivistysjohtaja ehdottaa:
Koulutuslautakunta merkitsee Opetushallituksen valtionavustuksenpäätöksen kerhotoiminnan kehittämiseen vv. 2014-15 tiedoksi.
Päätös

Hyväksyttiin.
-----

