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Ruskon malli – maksutonta harrastustoimintaa koulupäivän yhteyteen.
Kerholukujärjestykset ja -kuvaukset, Ruskon kunta, syksy 2021
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Kerhosuunnitelma kouluittain
Muutokset ovat mahdollisia.
Kouluilla voidaan järjestää myös omia, harrastamisen mallin ulkopuolisia kerhoja.

Ilmoittautuminen
Kerhoihin ilmoittaudutaan lähtökohtaisesti Wilman kautta. Ilmoittautumisaika on 19.-3.9.2021.
Ilmoittautumisaika kerhoihin on 20.8 - 3.9, siten, että ilmoittautuminen on avoinna vielä 3.9.
Kerhotoiminta alkaa pääsääntöisesti jo ilmoittautumisaikana, 1.9., ellei kerholle ole mainittuna muuta
ajankohtaa.
Kerhoihin ilmoittaudutaan Wilmassa: 1-2 -luokkalaisten huoltajat voivat ilmoittaa lapsen kerhoon Wilman
verkkosovelluksella. 3-9-luokkalaiset ilmoittautuvat itse kirjautumalla Wilmaan tunnuksillaan. On syytä
huomata, että ilmoittautuminen ei toimi Wilman mobiilisovelluksella. Ilmoittautumisesta on ohjevideo
huoltajille ja oppilaille: https://dreambroker.com/channel/ue7mdb6g/v2bhf8ln
Ilmoittautumisajan jälkeen kerhoihin voi ilmoittautua saapumalla paikan päälle tai koulukohtaiselle
kerhokoordinaattorille. Kerhoissa saattaa olla osallistujamäärään liittyviä rajoituksia.
Lisätietoja: kerhokoordinaattorit@rusko.fi
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Hiidenvainio
Alkava
tunti
12

13

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Parkour ja
Parkour ja
pihapelit 1 12:20- pihapelit 3
13:20
12:20-13:20
Kuviskerho 1
12:20-13:20
Parkour ja
Parkour ja
pihapelit 2 13:20- pihapelit 4
14:20
13:20-14:20

Torstai

Perjantai

Musiikkikerho
12:20-13:20

Elokuva- ja
animaatiokerho
1 13:20-14:20

Kuviskerho 2
13:20-14:20
14

15

Lukeminen ja
kirjallisuus
1-3. lk
n. 14.20 – 15.20
pääkirjasto/Ruskotalo
(kuljetaan itsenäisesti
tai kaverin kanssa)
Etä:
Peliohjelmointi
ja koodaus 1
3.-4. lk
15:30-17
loka-marraskuu
Etä:
Peliohjelmointi
ja koodaus 2
5.-.6 lk
15:30-17
loka-marraskuu

Sanataide 1
22.9 alkaen
3.-6. lk
17.00-17.45
Etä tai Ruskon
pääkirjasto

Etä:
Peliohjelmointi
ja koodaus 1
3.-.4. lk
15:30-17
loka-marraskuu
Etä:
Peliohjelmointi
ja koodaus 2
5.-.6 lk
15:30-17
loka-marraskuu

3

17.8.2021

Kirkonkylä
Alkava tunti
12
13
14

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

14.25
parkour 3
4lk

Torstai

Perjantai

14.25
4-6lk
kuvataidekerho 1

14.25

4-6lk
pallopelikerho 1
4-6lk
näytelmäkerho 1

4-6lk
Safkasankari 1
5-6lk
parkour 4
4-6lk kovien materiaalien
käsityökerho,
kädentaidot 1
4-6lk Elokuva- ja
animaatiokerho 1
Lukeminen ja kirjallisuus
1-2. lk

15

Etä:
Sanataide 1
Peliohjelmointi 22.9 alkaen
ja koodaus 1 3.-6. lk
3.-4 lk
17.00-17.45
15:30-17
Etä tai Ruskon
loka-marraskuu pääkirjasto

Etä:
Peliohjelmointi ja
koodaus 1
3.-4 lk
15:30-17
loka-marraskuu

Etä:
Peliohjelmointi
ja koodaus 2
5.-6 lk
15:30-17
loka-marraskuu

Etä:
Peliohjelmointi ja
koodaus 2
5.-6. lk
15:30-17
loka-marraskuu

16
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Laukola
Alkava Maanantai
tunti
12

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Kädentaidot 1
3.-4.lk

Perjantai
1.-2.lk
kädentaidot 1
1.-2.lk
eläin- ja luontokerho 2
1.-4.lk
monitaito 2
Lukeminen ja kirjallisuus
1
1.-4. lk.
Vahdon lähikirjasto

13
14

15

Parkour 1 (5.-6.lk) Parkour 1
(3.-4.lk)
kädentaidot 1
Monitaito 1 (3.-6.lk)
(5.-6.lk)
Etä: Peliohjelmointi ja
koodaus 1
3.-4 lk
15:30-17
loka-marraskuu
Etä:
Peliohjelmointi ja
koodaus 2
5-6 lk
15:30-17
loka-marraskuu

Eläin- ja
luontokerho 1
5.-6.lk

14 Parkour 1
1.-2.lk

Sanataide 1
22.9 alkaen
3.-6. lk
17.00-17.45
Etä tai Vahdon
lähikirjasto

Etä:
Peliohjelmointi
ja koodaus 1
3.-4 lk
15:30-17
loka-marraskuu
Etä:
Peliohjelmointi
ja koodaus 2
5-6 lk
15:30-17
loka-marraskuu

16
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Maunu
Maanantai
12
13

14 klo 14.10-15.10
Kuntosalikerho 1
7.-9.lk
Max 7hlöä
15

Tiistai

Keskiviikko

Perjantai

15.00-16.00
Kuntosalikerho 4
7.-9.lk
Max 7hlöä

Lukeminen
ja
kirjallisuus
1
7.-9. lk
15:3016:30
Ruskon
pääkirjasto

klo 13.00-14.00
Kuntosalikerho 2
7.-9.lk
Max 7hlöä
14.10-15.10
Kuntosalikerho 3
7.-9.lk
Max 7hlöä
klo 15.00-16.00
Monitaitokerho

Etä:
Peliohjelmointi
ja koodaus 1
7-9lk
15:30-17
loka-marraskuu
16
17

Torstai

Etä:
Peliohjelmointi
ja koodaus 1
7-9 lk
15:30-17
loka-marraskuu
Sanataide 1
22.9.alkaen kuusi kertaa.
Syyslomaviikot (41-43)
toiminta on tauolla. 7.9.-luokkalaiset klo: 18.0018.45.
Etä / Ruskon pääkirjasto
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Merttelä
Alkava tunti
12

Maanantai

Tiistai

13

Kuvis
1-3 -luokat

Käden taidot
3-6-luokat
13.25 - 14.25.

Keskiviikko

Torstai
Safkasankarit 1
1-2-luokat
12.25 - 13.55

Perjantai
Parkour 1
1-2 -luokat pe
12.15-13.15
ulkona / sali

Safkasankarit 2
1-2-luokat 13.55 15.25

Parkour 2
1-2 luokat pe
13-15 - 14.15
ulkona / sali

13.25 - 14.25
Elokuva- ja
animaatiokerho
1-2-luokat
13.25 - 14.25.

14

15

Parkour 3
3-6 -luokat
14.15 - 15.15

Etä:
Peliohjelmointi
ja koodaus 1
3.-4 lk
15:30-17
loka-marraskuu

Lukeminen ja
kirjallisuus 1
1-3 -luokat
Etä / Koulu

Lukeminen ja
kirjallisuus 2
Etä:
3.-6. -luokat
Peliohjelmointi Etä / koulu
ja koodaus 2
5-6 lk
15:30-17
loka-marraskuu
16
17

Etä:
Peliohjelmointi ja
koodaus 1
3.-4 lk
15:30-17
loka-marraskuu
Etä:
Peliohjelmointi ja
koodaus 2
5-6 lk
15:30-17
loka-marraskuu

Sanataide 1
22.9 alkaen
3.-6. lk
17.00-17.45
Etä tai Ruskon
pääkirjasto
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Kerhokuvaukset
Elokuva- ja animaatio
Lasten itsekeksimiä tarinoita näkyväksi. Kerhossa
tutustutaan elokuvan ja animaation tekoon
heittäytymällä seikkailun vietäväksi. Tutustumme
valokuvauksen ja animaation perusteisiin. Lapset
saavat itse suunnitella ja toteuttaa erilaisia
animaatiohahmoja mm. muovailuvahasta tai legoista
sekä keksiä huimia tarinoita kerrottavaksi toisille.
Opitaan tarinan kerrontaa ja kuvaamista, niin että
lopputuloksena on pieni elokuva / animaatio omasta
“käsikirjoituksesta”. Tervetuloa keksimään hienoja
tarinoita
Eläinkerho
Eläin- ja luontokerhossa tutustutaan eläimiin sekä
luontoon. Kerhossa tehdään myös retkiä!

Kuntosalikerho
Ikäkauteen sopiva, turvallinen ja monipuolisen
kuntosaliharjoittelun opastus tavoitteellisesti.
Ohjaajan valvonnassa vapaata kuntosalityöskentelyä.
Kuvataidekerho
Täällä kerhossa saa luovuus kukkia! Piirretään,

maalataan, askarrellaan, kokeillaan eri tekniikoita
lasten omat toiveet huomioiden. Tehdään
kuvataidetta monilla eri tavoilla, niin että kaikki
löytäisivät sellaisen ilmaisutavan josta nauttii.
Käydään läpi mm. piirtämisen ja maalaamisen
perusteita ja ollaan välillä malleina toisillemme.
Kenties pääsemme pitämään ihka oikean
taidenäyttelyn. Iloinen mieli ja halu taiteilla riittää
täällä kerhossa!
Kädentaidot
Kädentaitojen kerhossa askarrellaan monipuolisesti.
Pienten projektien avulla tutustutaan erilaisiin
materiaaleihin sekä niiden työstömahdollisuuksiin
erilaisten laitteiden avulla (mm. 3d – tulostus)
Kerhossa tutustutaan sekä uusiin että perinteisiin
tekniikoihin. Luvassa on esimerkiksi paperiaskartelua,
puukolvin käyttöä ja maalaamista. Kerhossa tehdään
myös omat valotaulut.
Lukeminen ja kirjallisuus
Lukutunnilla luetaan yhdessä sekä keskustellaan
kirjoista. Kirjojen aiheista voidaan myös työstää
draaman keinoin tai piirtämällä. Kirjat valitaan
yhdessä kiinnostuksen ja tason mukaan.

Monitaitokerho Maunulla
Ruuanlaittoa, lautapelejä, liikkumisen iloa ja
kädentaitoja. Kerhon sisältö muodostuu kerholaisten
toiveiden mukaan
Monitaitokerho Laukolassa
Toimintakerhossa pääsee kokeilemaan kaikenlaisia
juttuja. Kerhossa voidaan kokeilla esimerkiksi erilaisia
urheilulajeja, opetella erä- ja ensiaputaitoja tai
vaikkapa tutustua kulttuuriin.
Musiikki
kokeillaan erilaisia soittimia ja harjoitetaan niin
yksin- kuin ryhmäsoittoa laulamista unohtamatta.
Myös musiikin kuuntelu ja levyraati -tyyppinen
toiminta nuorten toiveet huomioiden.
Näytelmä
Kerhon keskiössä ovat teatterille ominaiset
kuvitteelliset tilanteet, joissa oppilaat toimivat sekä
rooleissa että omana itsenään. Harrastaminen
tapahtuu ryhmässä ilman ulkopuolista yleisöä.
Kerhossa tutustutaan helppoihin draamatyötapoihin
Pallopelikerhot
pelaamisen kautta tutustutaan moniin eri lajeihin
niin sisä- kuin ulkopalloilussa. Kehitytään lajissa ja
ryhmässä.
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Parkour
Parkourissa liikuntataidot kehittyvät monipuolisesti
yhdessä kavereiden kanssa!
Parkour on liikuntalaji, jossa pyritään liikkumaan
mahdollisimman sulavasti, nopeasti ja tehokkaasti
paikasta toiseen. Parkourissa pyritään hyödyntämään
kaikkia ympäristön esineitä ja rakenteita nopeaan ja
katkeamattoman sulavaan liikkeeseen
Harjoituksissa opit liikunnallisia perustaitoja ja
esimerkiksi koordinaatio, kehonhallinta, tasapaino ja
nopeus kehittyvät pelien, leikkien ja sopivien
lajiharjoitteiden avulla. Keskeistä on, että pääset
liikkumaan ja haastamaan itseäsi omien kykyjensä
puitteissa

Koet liikunnan riemua kiiveten, hyppien ja ryömien.
Kerhossa kokeillaan miltä tuntuu kiivetä köyttä pitkin
tai köyden varassa. Miten tehdään apinahyppy,
liikutaan kuin kissa tai miten voi etsiä omaa
tasapainoaan. Kerhossa myös tutkitaan miltä tuntuu
liikkua tilassa yksin, parin kanssa tai vaikkapa ryhmän
kesken huomioiden omat ja toisen rajat. Liikumme
usein myös esteitä hyväksemme käyttäen. Vaikka ote
on rento on tavoitteemme, että samalla kuntokin
kohenee ja taidotkin harrastaessa karttuvat.
Toiminnan keskiössä on kuitenkin ennen kaikkea
liikunnan riemu ja se, että jokainen nuori viihtyy
ryhmässä. Nähdään kerhossa!

Pelikoodaus ja -ohjelmointi
Koodauskerhossa opit leikin avulla koodauksen
periaatteita. Kerhossa teet ohjatusti omia ohjelmia.
Kerho toteutetaan etänä ja siihen osallistutaan kotoa
koulupäivän jälkeen. Syksyllä tilanteen salliessa myös
lähikertoja. Kerhossa käytetään koulun iPadia ja
kannettavia.
Safkasankarit
Kokkailemme monipuolisesti makeaa ja suolaista
ruokaa välipaloista jälkiruokiin! Tutustutaan makujen
maailmaan eri teemojen kautta: mm. hävikkiruokaa,
ruokaa maailmalta ja erilaisia tekniikoita harjoitellen.
Kerholaisten toiveet ja osaamistaito huomioidaan.
Riittää, että sinulla on intoa kokkailuun ja haluat
oppia uutta. Kääritään siis hihat ja laitetaan hyvää
ruokaa, yksin sekä ryhmässä.

Sanataidepajat
Mielikuvituksen vapautta, oivaltamisen riemua,
kokemusten ja tunteiden ilmaisua
sanataideharjoituksin. Lupa työstää ideoita, onnistua
ja mokata tasoon soveltuvasti.
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”Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla
jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastusvalikoimaa
ja tarjontaa järjestetään lasten ja nuorten toiveita kuunnellen. Toimintamalli suunnitellaan, rakennetaan ja
kokeillaan yhdessä harrastuksia tuottavien tahojen kanssa. Pilottikaudella 1.1.–5.6.2021 harrastustoimintaa
järjestettiin perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaille 117 kunnassa ympäri maata.
Lukuvuodeksi 2021-2022 toiminta laajenee ja harrastustoimintaa järjestetään 235 kunnassa. Opetus- ja
kulttuuriministeriö on myöntänyt hakemusten perusteella kunnille erityisavustusta Harrastamisen Suomen
mallin toteuttamiseen. Tavoitteena on juurruttaa Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi kunnissa.
Erityisavustus kunnille Harrastamisen Suomen malliin
Lukuvuodeksi 2021–2022 opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hakemusten perusteella 235
kunnalle erityisavustusta Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen. Lisätietoja avustusten
hakemisesta, käytöstä ja raportoinnista löytyy aluehallintoviraston verkkosivulta”
(https://harrastamisensuomenmalli.fi/ )

Lisätietoa:
https://harrastamisensuomenmalli.fi/

Kouluilla voidaan
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