


 

HARRASTAMISEN SUOMEN MALLI JOKIOISILLA 

 

 

”Suomen Harrastamisen mallin tavoitteena on  

mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja  

maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.”  

– harrastamisensuomenmalli.fi  

 

 

Meillä Jokioisilla Suomen malli toimii harrastamisen mahdollistajana usealle paikkakunnan 

nuorelle. Jokioisilla nuoret voivat harrastaa liikuntaa, Minecraftia, 3D-mallinnusta, ruuan-

laittoa, teatteria, askartelua, koodaamista kädentaitoja, temppukoulua ja erilaista yhdessä 

pelaamista perinteisin menetelmin ilman tietokonetta. Tarkemmat kuvaukset harrastuksista 

löytyvät harrastusesittelyistä. 

 

Harrastuksien ohjaajina toimivat lasten ja nuorten kanssa muutenkin toimivia henkilöitä, jot-

ka ovat vieläpä oman lajinsa erityisosaajia. Harrastuksissa lapset ja nuoret ovatkin osaavissa 

käsissä mitä tulee ryhmän ohjaamiseen, sekä harrastukseen muutenkin. 

 

Eri harrastukset pyörähtävät käyntiin hieman eri aikoihin, valitse vaihtoehdoistamme lapselle 

ja nuorelle hyvä, helppo ja maksuton harrastus. Ryhmät ja niiden koko määräytyy ilmoittau-

tumisten mukaan, ja muutokset ovat mahdollisia. 

 

 

 

 

Lisätietoa hankkeesta Jokioisilla 

 

Hankekoordinaattori 

Joni Vuorela 

044 048 4080 



 

 

LISÄTIETOA JA ILMOITTAUTUMINEN 
 

 

Harrastuksiin ilmoittauduttaessa etusijalla ovat ne lapset/nuoret, joilla ei entuudestaan ole 

mitään harrastusta. Muutoin harrastuksiin valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.  

 

Sivuilta löydät ajankohtaista tietoa hankkeesta. Jatkossa myös harrastusvihko löytyy päivi-

tettynä versiona nettisivuilta. Jokioisten harrastamisen mallin nettisivut löydät osoitteesta:  

jokioinen.fi/asukas/lapset/opetus/harrastamisen-malli 

 

Ilmoittautuminen ilmoittautumislomakkeella, joka löytyy kunnan nettisivuilta.  

Ilmoittautumislomakkeeseen tästä (klik). 

 

 

 

 

Lisätietoa harrastamisen mallista Jokioisilla saat hankekoordinaattori Joni Vuorelalta  

Wilma-viestillä, sähköpostilla tai soittamalla/viestillä numeroon 0440 484 080. 

https://www.jokioinen.fi/asukas/lapset/opetus/harrastamisen-malli/
https://www.jokioinen.fi/asukas/lapset/opetus/harrastamisen-malli/ilmoittautuminen/


HARRASTAMISEN VIIKKO-OHJELMA 

MAANANTAI 
3D mallinnus / Lassi Oinonen 
Joka toinen viikko, klo 15.00- 17.00 
Paanalla, 5.-9.-luokkalaiset 

TIISTAI 
Minecraft / Ari Kinnunen  
Joka toinen viikko, klo 15.00-17.00  
Paanalla, 5.-9.-luokkalaiset 
 
Frisbeegolf / Teemu Uusi-Laitila  
Klo 15.00-16.30  
Paanan ympäristö, 5.-6.-luokkalaiset 

KESKIVIIKKO 
Askartelu / Olka Kutila ja Iita Heinonen  
Klo 15.00- 16.30  
Miinalla, 1.-3.-luokkalaisille 
 
Tyttöjen lihaskunto / Niina Stenberg  
Klo 15.00-16.30 
Paanan ympäristö, 7.-9.-luokkalaiset tytöt 
 
Lajikokeilu / Joona Rantanen 
Klo 15.00-16.00  
Paanalla, 7.-9.-luokkalaiset 

TORSTAI 
Lautapelisetit / Sanna Stålström  
Klo 14.00-16.00 
Paanalla, avoin kaiken ikäisille koululaisille 
 
Ruuanlaitto/Köksäkerho / Kirsi Pakanen  
Klo 15.00-17.00 
Paanalla, 7.-9.-luokkalaiset 

PERJANTAI 
Scratch-ohjelmointi / Kari Leppäkoski 
Klo 13.00 alkaen  
Miinalla 4.-6.-luokkalaiset 
        
Lajikokeilu / Joona Rantanen  
Klo 15.00-16.30  
Paanalla, 4.-6.-luokkalaiset 
 
 
Harrastukset alkavat  
viikolla 37  (13.-19.9.2021) 



 

HARRASTUSESITTELYT 

 

 

MAANANTAISIN 

 

Kolmiulotteinen hahmottaminen ja 3D tulostus 

Harrastuksessa perehdytään kolmiulotteisten kappaleiden valmistukseen useiden eri työ-

tapojen kautta. Oppilas kehittää osaamistaan perinteisten työtapojen osa-alueilla, esimer-

kiksi saven muovailemisen ja erilaisten rakenteluiden osa-alueilla. Perinteisten työtapojen 

lisäksi mukana ovat tietokoneella suunniteltavat kolmiulotteiset kappaleet sekä niiden tu-

lostaminen 3D-tulostimella.Tavoitteena on yhdistää 3D tulostettuja kappaleita perinteisten 

työtapojen kanssa. 

 

Ajankohta:  Joka toinen maanantai, klo 15-17 

Paikka: Paanan koulu 

Kenelle: 5.-9.luokkalaiset 

Harrastuksenohjaaja: Lassi Oinonen 

 

 



TIISTAISIN 

 

Minecraft Education Ediiton – yhteisöllistä harrastamista  

Minecraft Education editionin pelaaminen on yhteisöllistä. Oppilaat pelaavat samassa maa-

ilmassa yhteisen tavoitteen parissa.  

Tavoitteiden aiheet vaihtelevat eri harrastekertoina. Aihealueita voivat olla esimerkik-

si digitaalinen kansalaisuus, jonka tarkoituksena 

on tukea oppilaiden medianlukutaitoja ja verkkoyhteisöihin osallistumista tietotekniikka, 

jonka tarkoituksena on kehittää oppilaan luovuutta sekä yhteistyö-

 että viestintätaitoja luonnontieteet, joiden tarkoituksena on harjoituttaa oppilaiden ongel-

manratkaisukykyä, luovuutta sekä tekniikka- ja viestintätaitoja. 

  

Ajankohta: Joka toinen tiistai, klo 15-17 

Paikka: Paanan koulu 

Kenelle: Pääasiallisesti 5-9. luokkalaisille 

Harrastuksenohjaaja: Ari Kinnunen 

 

 

Frisbeegolfharrastus  

Kerhossa opettelemme frisbeegolfin sääntöjä ja harjoittelemme erilaisia heittotekniikoita. 

Lisäksi keskustelemme myös lajin henkisestä puolesta, joka usein jää monilta huomiotta. 

Kokoonnumme aina sään salliessa Jokioisten urheilukentälle katsomon päädyn läheisyyteen. 

Sadesäällä ja talviaikaan olemme Paanan koulun liikuntasalissa. 

 

 

Ajankohta:  Tiistaisin klo 15-16.30 

Paikka: Jokioisten urheilukenttä/Paanan koulun liikuntasali 

Kenelle: 5.-6.-luokkalaisille 

Harrastuksenohjaaja: Teemu Uusi-Laitila  

 

 

 

 

 

 



 

KESKIVIIKKOISIN  

 

Lajikokeilua yläkoululaisille 

Harrastuksessa tutustutaan erilaisiin liikunta –ja urheilulajeihin rennolla otteella. Tarkoituk-

sena harrastaa lajeja yhdessä ryhmässä. Välillä harrastukseen tulee lajiesittelijöitä paikalli-

sista urheiluseuroista. 

 

Ajankohta: Keskiviikkoisin 15-16 

Paikka: Paanan liikuntasalissa ja lähitiloissa 

Kenelle: 7.-9.-luokkalaisille 

Harrastuksenohjaaja: Joona Rantanen 

 

Tyttöjen lihaskunto 

Jos haaveilet paremmasta lihaskunnosta, niin tämä kerho on oiva tapa aloittaa harjoittelu. 

Tehdään lihaskuntoharjoitteita omankehon painolla. Sään salliessa esimerkiksi Kuntopor-

taissa ja huonolla ilmalla sisällä kuntopiirissä. Liikkeet helppoja ja jokainen voi aloittaa oman 

kuntotason mukaan. Tähän harrastukseen ei vaadita aiempaa lihaskuntoharjoittelua/ muu-

takaan harrastetaustaa.  

 

Ajankohta: Keskiviikkoisin, klo 15-16.30 

Paikka: Paanan koulu ja lähimaastot 

Kenelle: 7.-9.-luokkalaiset tytöt 

Harrastuksenohjaaja: Niina Stenberg 

 

Askartelukerho 

Iloisessa askartelukerhossa askarrellaan erilaisia vuodenajat huomioonottavia töitä. Kerho-

laiset voivat myös itse ehdottaa toiveita kerhotuntien sisältöjen suhteen. Osallistujilta toivo-

taan reipasta ja iloista mieltä sekä askarteluun syyhyäviä sormia.   

 

Ajankohta: Keskiviikkoisin klo 15-16.30 

Paikka: Miinan koulu  

Kenelle: 1.-3.-luokkalaisille 

Harrastuksenohjaaja: Olka Kutila ja Iita Heinonen 

 



 

TORSTAISIN 

 

Ruuanlaitto 

Tarkoitus on leipoa erilaisia makeita ja suolaisia, sekä tehdä myös ruokaa. Kokkailemaan 

mahtuu 12 oppilasta.  

 

Ajankohta: Torstaisin, klo 15-17 

Paikka: Paanan koulu 

Kenelle: 7.-9.-luokkalaisille 

Harrastuksenohjaaja: Kirsi Pakanen 

 

 

 

Lautapelisetit 

Pelaillaan yhdessä lautapelejä rennosti. Tutustutaan erilaisiin peleihin korttipeleistä  

Aliakseen ja Port Royaliin. 

 

Ajankohta: Torstaisin klo 14-16 

Paikka: Paanan koululla 

Kenelle: Kaiken ikäisille avoin 

Harrastuksen ohjaaja: Nuoriso-ohjaaja Sanna Ståhlström 



 

PERJANTAISIN 

 

Scratch- ohjelmointi 

Scratchilla voit ohjelmoida interaktiivisia tarinoita, pelejä ja animaatioita. Valmiit projektit 

voidaan jakaa kaikille internetin käyttäjille. 

Tavoitteena on tutustua koodaamisen perustaitoihin ja samalla oppia mm. vektori- ja pikse-

ligrafiikan saloja. Voit suunnitella ja piirtää ohjelmassa omia hahmoja ja taustoja tai voit vali-

ta ne ohjelman monipuolisista valikoimista.  

Ohjelma on saatavissa suomen kielellä ja on  

käyttäjille täysin ilmainen. 

  

Ajankohta: Perjantaisin klo 13 alkaen 

Paikka: Miinan koululla 

Kenelle: 4.-6.-luokkalaisille  

Harrastuksenohjaaja: Kari Leppäkoski 

 

 

 

Lajikokeilua alakoululaisille 

Harrastuksessa tutustutaan erilaisiin liikunta –ja urheilulajeihin rennolla otteella. Tarkoituk-

sena harrastaa lajeja yhdessä ryhmässä. Välillä harrastukseen tulee lajiesittelijöitä paikallisis-

ta urheiluseuroista. 

 

Ajankohta: Perjantaisin klo 15-16.30 

Paikka: Paanan liikuntasalissa ja lähitiloissa 

Kenelle: 4.-6.-luokkalaisille 

Harrastuksenohjaaja: Joona Rantanen 



MIINAN KOULU 

PAANAN KOULU 

PAIKALLISET SEURAT &  

YHDISTYKSET 


