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#Parasta perheille #Parasta asukkaille 
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Key Partners

Cost Structure

Key Activities

Key Resources

Value Propositions Customer Relationships

Channels

Customer Segments

Revenue Streams

Lapuan alakoulut
Lapuan yläkoulu
Lapuan Ponnistus
Lapuan Virkiän eri jaostot
Kansalaisopisto
Musiikkiopisto
4H
Kyläyhdistykset
Yritykset

• Tarjota jokaiselle mahdollisuus 
mieluisaan harrastamiseen 
veloituksetta

• Löytää harrastamisen muotoja, joita 
lapset ja nuoret haluavat

• Kysynnän ja tarjonnan kartoitus 
HSM markkinoilta

• Vapaaehtoisuus ja 
itsemääräämisoikeus

• Lapsilähtöisyys
• Kaikille sopivaa tekemistä
• Tasapuolisuus

• Kuntakoordinaattori (50%)
• Koulujen rehtorit ja harrastetuutorit
• Ohjausryhmä
• Kunnan oma henkilöstö
• Yritysten ja yhteisojen tarjonta
• Tieto. Lasten ja nuoret, huoltajat, 

rehtorit, palveluntuottajat
• AVI avustus
• Hankeosaaminen

• Verkostomarkkinointi
• Tutor-toiminta
• Some
• Vertaisten suosittelu
• Opettajat
• Paikallislehti
• PR

Koordinaattorin palkka-, palkkio- ja/tai matkakustannukset
Ohjaajien palkka-, palkkio- ja/tai matkakustannukset
Materiaali- ja välinekustannukset
Tilakustannukset
Muut kustannukset
Yhteensä −233143

Hankeaika 1-10/2021

• Valtionavustus 80% hankesuunnitelmasta (160.000 euroa)

Hankekausi 1-10/2021
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• Tarjonta on suunnattu kaikille 
perusopetuksen lapsille ja nuorille.

• Erityisesti tavoitellaan lapsia ja 
nuoria, joilla ole muita harrastuksia.

• Virallisten ja epävirallisten yhteisöjen 
hyödyntäminen osana harrastamista

• Harrastaminen osana mielekästä ja 
omaehtoista arkea

• Jatkuva asiakassuhteen 
parantaminen

• Lapuan alakoulun oppilaat, n. 1100
• Lapuan yläkoulun oppilaat, n. 500
• Erityistä tukea tarvitsevien 

oppilaiden omat ryhmät, n. 10

Paljon harrastavat
Vähän harrastavat

Taajamassa asuvat
Sivukylissä asuvat

Hankekausi 1-10/2021
Kerhotunteja 3173
Osallistujia 18951

Lapualla 11 alakoulua, 1 koulu 
polkuluokille ja 1 yläkoulu.

Lapualla asukkaita 14 330.

Kumppanit Ydintoiminnot Arvolupaus Asiakassuhde Asiakasryhmät

Kanavat

Kulurakenne Tulovirrat

Avainresurssit
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


HSM markkinatarjonnan kartoitus

Kyselyn tuloksia 
Googleen jaettuna koulukohtaiset  
taulukot pureskeltuina ja osittain  
analysoituna: 
1) Tulokset kouluittain 
2) Löytyykö halutulle toiminnalle  
ulkopuolinen tuottaja? 
3) Suunnitelma: oppilasmäärään  
perustuva kerho tuntimäärä / koulu 
4) Alustava koulukohtainen  
aikataulusuunnittelu alkoi  rakentumaan...



HSM markkinatarjonnan kartoitus

Toimijoiden haku
 
- Yhteydet seuroihin, järjestöihin  
* (nuoriso- ja liikuntatoimen  
kontaktilistat) 
- Opetushenkilöstön halukkuus kerho 
toimintaan 
- Kansalaisopisto ja musiikkiopiston 
henkilöstön kartoitus (isosti mukana!) 
- Paikallislehden ilmoitus / juttu 



Toiminnan käynnistäminen/ koordinointi 
kolmiportaiseksi

Kuntataso:  
Ohjausryhmä (1x / kk): kaupunginjohtaja, liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja, 
sivistysjohtaja,  opetuspäällikkö, projektipäällikkö

Projektipäällikkö 19 h / vko (käytännön asiat: sopimukset, talousseuranta, 
raportointi, ohjeistus,  nopea reagointi, säännölliset kouluvierailut, kerhojen 
seuranta, tiedotus, some, sisäisen  arvioinnin ohjeistus ja seuranta, 
ongelmakohtien etsintä, toiminnan terävöittäminen, tiedon ja  hyvien käytäntöjen 
jakaminen)  

Koulutaso:  
Rehtorit /toiminnan ylipäällikkö: organisointi koululla, yhteys toimijoihin, 
sopimusten tekeminen  Kerhotutor: rehtorin apukäsi, käytännön työmyyrä 
koululla, tilat, ulkopuolisten opastaminen,  väline- ja tarvikehankintojen ohjeistus, 
kirjaamiset ja viikkoarvioinnit



Toiminta-arviointi



Itsearviointi



Lapuan kaupunki 
Valtuustontie 8
62100 LAPUA 

etunimi.sukunimi@lapua.fi


