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Harrastamisen Suomen malli ja seurakuntien musiikkiryhmät

Hankkeen tilanne

● Toinen hakukierros on käynnissä 15.3. -15.4.2021 (Avi jakaa avustukset kunnille, Opetus- ja

kulttuuriministeriö hallinnoi mallia)

● Etsi kunnastasi mahdollisuuksien mukaan jo ennen 15.4. Harrastamisen Suomen mallin

koordinaattori

○ Jos et ehdi mukaan jo nyt, kannattaa olla yhteydessä myöhemmin: Mallista kaavaillaan

pitkäaikaista toimintatapaa

● Kerro kunnan koordinaattorille, millaisia kerhoja seurakunta voisi tarjota malliin (olla järjestävänä

tahona ja saada kerhotoiminnan järjestämisestä korvausta kunnalta) lukuvuonna s2021-k2022

Huomioitavaa
● Suomen mallin toiminta ei voi lähtökohtaisesti olla katsomuksellista/tunnustuksellista: Seurakunnat

ovat tervetulleita toteuttajaksi, mutta lähtökohtaisesti toiminnan pitää olla katsomusneutraalia

● Ei ole kyse koulun toiminnasta, vaikka tapahtuisikin kouluilla  (esim vakuutukset ovat erilliset)

● Kaikkea seurakunnan kerhotoimintaa / musiikkiryhmiä ei ole järkevää laittaa mallin alle: Mallin

musiikkiryhmät voivat toimia ikkunana seurakunnan omaan musiikkitoimintaan, joka on myös

tunnustuksellista

● Lasten ja nuorten toiveita on kerätty harrastuslistojen avulla, eli välttämättä juuri sinun kerhoideaasi

ei ole sieltä löytynyt. Sitä voi silti ehdottaa kunnan koordinaattorille hyvin perustellen: Monesti lapset

eivät hoksaa pyytää sitä, mikä ei ole ennestään tuttua ja nyt voit tehdä sen tutuksi.

○ Toinen tapa tehdä harrastuksia tutuksi on Harrastusviikko (pvm):  Sen tiimoilta voit ottaa

yhteyttä suoraan niihin kouluihin/rehtoriin, joihin haluaisit mennä esittelemään toteuttamaasi

harrastustoimintaa. Näiden harrastusmahdollisuuksien ei tarvitse välttämättä liittyä Suomen

malliin.

Webinaaritallenne
Tallenne 7.4.2021 järjestetystä Suomen harrastamisen malli ja seurakunnat-webinaarista on katsottavissa

täällä

https://www.youtube.com/watch?v=d8D2nQTAFRQ
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Esimerkkiryhmiä musiikkiin liittyen:
● musiikkikerho

● lapsikuoro

● nuorten bändikerho

● ukulelekerho

● musiikkia, leikkiä ja liikuntaa (yhdistelmäkerho, muskarityylinen alakouluikäisten versio)

● nuorten kuoro

● urkukerho

● pianokerho

Suomen mallin reunaehdot seurakuntanäkökulmasta

1. Voiko seurakunta olla harrastustoiminnan järjestäjänä koululla? (vrt. 3. sektorin toimijat)

Voi olla.

2. Voiko harrastustoiminta sisältää tunnustuksellisuutta? (esim. lapsikuorossa)

Lähtökohtaisesti ei. (vrt. kasvatuksen korimallissa 4. kori)

3. Voiko toiminta olla seurakunnan tiloissa, mutta mainostetaan mallissa?

Lähtökohtaisesti koululla tai koulun välittömässä läheisyydessä. Seurakuntatalo ei ole ongelma, jos toiminta

muuten sopii kaikille ja on tunnustuksetonta.

4. Harrastustoiminnan ohjaajan ikä (pitääkö olla täysi-ikäinen? vrt. isoset)

Ohjaaja voi olla alaikäinen, mutta vastuullinen aikuinen pitää olla saatavilla kerhon aikaan. Apuohjaajat ok.

Esim. bändikerhossa voi olla apuohjaajina alaikäisiä, mutta paikalta täytyy löytyä aikuinen.

5. Pitääkö ryhmänohjaajia olla enemmän kuin 1 kerrallaan?

Henkilömäärä tai “tuntihinta” ei ole mallissa määritelty. Kunnat määrittelevät korvauksen suuruuden.

6. Voiko srk hakea rahaa esim. soittimiin (kunnalta), vaikka työntekijän kustantaisi srk?

Suomen mallin rahoitusta voi käyttää kohtuullisissa määrin välineisiin.
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7. Kuka maksaa välipalan, jos harrastus on heti koulun jälkeen?

Mallin rahoitusta on muokattu niin, että ensi lukuvuodeksi voi hakea avustusta välipalaan ja esimerkiksi

urkukerhoon siirtymiseen tarvittaviin matkakustannuksiin koululta kirkkoon, ei kuitenkaan harrastajien

kotimatkoihin.

Riikka Jäntti Jonna Aakkula

Musiikkikouluttaja Toiminnanjohtaja

Lasten ja nuorten keskus ry Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry
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