
Hobby Hour- harrastustoiminnan ohjaajien ohjeistus  
Kerho- ja harrastustoiminnan tavoitteena on lisätä laadukkaita, maksuttomia harrastusmahdollisuuksia   
Vihdin peruskouluilla ja lähiympäristössä, jotta kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus mieluisaan   
harrastukseen.  

Vihdin Hobby Hour- harrastustuntien tavoitteena on lasten ja nuorten  

• Hyvinvoinnin lisääminen  

• Eriarvoisuuden vähentäminen   

• Syrjäytymisen ehkäisy  

• Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä jaksamisen tukeminen  

• Luovuudenja liikkumisen tukeminen   

• Uusien taitojen oppiminen  

Kerhoissa ei tarvita erityisiä taitoja ja kerhoihin tavoitellaankin erityisesti lapsia, joilla ei vielä ole 
harrastusta. Ohjaavien tahojen tulee järjestää toiminta niin, että mukaan voi tulla ilman aikaisempaa 
kokemusta. Kilpaurheiluun tähtäävä sarja- tai valmennustoiminta ei kuulu kerho- ja harrastustoiminnan 
piiriin.     
  

Valmistelut ennen harrastusten käynnistymistä:  

• Jos harrastustoiminta järjestetään koulun tiloissa, niin ole hyvissä ajoin yhteydessä 
koululle, jotta saat tarvittavat tiedot ja pääsyn harrastustilaan (Esim. avain/avainkoodi).  

• Tutustu koulun toimintasääntöihin ja turvallisuussuunnitelmaan sekä ensiaputarvikkeiden 
sijaintiin. Jos koulun ensiaputarvikkeet eivät ole saatavilla harrastustunnin aikana tai sinulla 
ei ole niitä mukana edustamasi yrityksen tai yhteisön puolesta, niin ole yhteydessä 
hankekoordinaattoriin.  

• Tutustu etukäteen Vihdin kunnan tilojen käytön yleisohjeeseen ja noudata ohjeistusta.  
• Ohjaaja on velvollinen noudattamaan perusopetuslain 40 § 1 mom. tarkoittamaa 

salassapitovelvollisuutta.   
• Ohjaaja vastaa kerholaisista sekä tuntien sisällön suunnittelusta ja tuntien ohjaamisesta. 

Toiminnan suunnittelussa tulee ottaa huomioon osallistujien toiveet (mahdollisuuksien 
mukaan) ja näitä kannattaa kysellä osallistujilta harrastustuntien aikana.  

• Hankekoordinaattori toimittaa harrastuksiin ilmoittautuneiden yhteystiedot salatulla 
sähköpostilla  harrastuksen ohjaajille (osallistujan nimi + p.num, huoltajan nimi + p.num)    

  

Käytänteet harrastustoiminnan aikana  

• Muista, että olet esimerkki siitä lähtien, kun saavut paikalle, vaikka harrastustunti ei vielä 
ole alkanut. Saavu paikalle ajoissa, ole läsnä (älä esim. vietä aikaa puhelimella ohjaustunnin 
aikana) ja muista huomioida myös hiljaisemmat osallistujat. Kysy myös mahdollisesti 
ryhmästä erillään olevilta lapsilta tai nuorilta, että ovatko he tulossa harrastustunnille 
mukaan.  

• Kerro osallistujille yhteiset pelisäännöt. Näitä on hyvä kerrata säännöllisesti.  



• Kohtele osallistujia tasapuolisesti. Jokaisella osallistujalla tulee olla mahdollisuus kokeilla ja 
tutustua harrastukseen sekä kehittää taitojaan innostavassa ja kannustavassa ilmapiirissä.   

• Epäasiallista toimintaa ja toisten kiusaamista ei hyväksytä. Kiusaamiseen tulee aina puuttua 
ja tarvittaessa ohjaaja ottaa yhteyttä huoltajaan. Jos asiaa ei saada huoltajan kanssa 
selvitettyä, niin voit olla yhteydessä koulun yhteyshenkilöön tai hankekoordinaattoriin.  

• Kerro osallistujille missä kokoonnutaan ennen harrastustuntia ja miten harrastustilaan 
kuljetaan. Myös näitä ohjeita on hyvä kerrata säännöllisesti. Kaikki eivät välttämättä ole 
paikalla ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Jos kokoontumispaikka muuttuu 
toimintakauden aikana, niin tiedota tästä myös huoltajia.  

• Muistuta osallistujia, että arvoesineet (rahat, puhelimet) on hyvä säilyttää tilassa, missä 
toimintaan  

• Huolehdi omasta ja osallistujien käsihygieniasta sekä mahdollisesti voimassa olevien THL:n 
harrastustoimintaan liittyvien ohjeistusten noudattamisesta.  

• Mikäli koulun välineitä tai tavaroita menee toiminnan aikana rikki, niin ilmoita tästä 
viimeistään seuraavana päivänä koulun yhteyshenkilölle. 

• Pidä kirjaa osallistujista ja toimita tiedot vähintään kuukausittain hankekoordinaattorille. 
Jos huomaat, että ryhmäsi kävijämäärä on huomattavasti vähentynyt ja ryhmään on 
mahdollista ottaa uusia osallistujia, niin ilmoita myös tästä hankekoordinaattorille.   

• Harrastustoimintaan osallistujat ovat vakuutettuja koulun puolesta. Jos 
harrastustoiminnassa  sattuu tapaturma, Ilmoita asiasta viipymättä huoltajalle ja tarpeen 
vaatiessa hätäkeskukseen. Kirjaa  tapaturmasta selvitys tapaturmalomakkeeseen ja toimita 
lomake koulusihteerille tai koulun yhteyshenkilölle mahdollisimman pian.  

• Viestitä viipymättä harrastustuntien osallistujille ja koulun Rehtorille, jos harrastustunti 
joudutaan jostain syystä perumaan. Jos toiminta on jossain muussa kuin koulun tiloissa, 
tulee peruutuksista ilmoittaa myös hankekoordinaattorille.  

 


