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VALTUUSTOALOITE HARRASTUSTEN LIITTÄMISESTÄ OSAKSI KOULUPÄI-
VÄÄ

Lapset ja nuoret harrastavat eri urheilulajeja, tanssia, sekä kulttuuria, kuten musiikkia ja taiteita. Lap-
set ja nuoret eivät saa terveyssuositusten mukaista liikuntamäärää osallistumalla ainoastaan koulun 
järjestämille liikuntatunneille. Harrastustoimintaa tarjoavien kolmannen sektorin järjestöjen toiminta 
keskittyy yleisesti arki-iltoihin, jotka muodostuvat raskaiksi sekä kouluikäisille lapsille että työssä päivi-
sin käyville vanhemmille. Lisäksi peruskouluikäiset lapset saattavat joutua viettämään aikaa aamuisin 
ja iltapäivisin ilman aikuisen läsnäoloa vanhempien työssäkäynnin vuoksi. Tutkimusten mukaan yksi-
nolo vaikuttaa lasten kehitykseen epäsuotuisasti.

Nykyisellään Helsingissä toimii vain kuusi urheiluseuraa, jotka järjestävät kaupungin avustamaa ilta-
päiväkerhotoimintaa. Yhdellä seuroista on ohjaaja koulussa aamupäivisin. Tänä syksynä useassa 
kunnassa peruskoululaisille tarjotaan opetus- ja kulttuuriministeriön tukemia taiteen ja kulttuurin har-
rastustunteja osana koulupäivää. Tunneille osallistuu 19 722 ylä-ja ala-asteikäistä lasta ja nuorta, jois-
ta helsinkiläisiä on noin 1 400, eli vain noin 7% koko Suomen osallistujista.

Muun muassa Sitran sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijoiden mukaan lasten ja nuorten 
sosiaalista kasvua, vuorovaikutustaitoja sekä yleistä hyvinvointia voidaan lisätä liittämällä harrastuk-
set osaksi koulupäivää. Näin yhä useammalla lapsella olisi mahdollisuus kulttuuri- ja liikuntaharrastei-
siin vanhempien jaksamisesta ja toimeentulosta riippumatta. Yhteistyö järjestöjen, koulujen ja kotien 
välillä parantaisi edelleen valmiuksia syrjäytymistä ehkäisevään etsivään työhön, helpottaisi erityislah-
jakkuuksien ja
-tarpeiden tunnistamista ja tukemista, sekä eheyttäisi lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista oppimista ja 
kehitystä.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsingin kaupunki sisällyttää ylä- ja ala-asteikäisten 
lasten ja nuorten koulupäiviin valinnaista ja vapaaehtoista harrastustoimintaa, jonka järjestämiseen 
osallistuvat kolmannen sektorin taide- ja kulttuuritoimijat, kirjastot, liikunta- ja nuorisojärjestöt ja muut 
yhteistyötahot. Esityksemme tukee pormestarin esitystä Helsingin kaupunkistrategiaksi vuosille 2017-
2021, jossa todetaan, että ”Helsingin päämäärä on, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus” ja 
”lapsia ja nuoria liikutetaan yhä enemmän kiinteänä osana heidän arkeaan varhaiskasvatuksessa ja 
kouluissa.”
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