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Toimenkuva 
Kulttuuri- ja harrastustoiminnan suunnitteluryhmä (KuHa) on Vantaan seudun 
steinerkoulun kouluyhdistys ry:n johtokunnan  alainen  toimintaryhmä, jonka 
tehtävänä  on  koordinoida, tiedottaa ja  järjestää  koulun  oppilaille  ja 
vanhemmille  kiinnostavia  kerhoja, kursseja  ja  tapahtumia.  Ryhmän 
tehtävänä  on  valmistella  kerhotoimintaan  liittyviä  hakemuksia ja järjestää 
kaikki kerhotoiminnan edellytykset, esim. tilat. 
Ryhmän yleisenä tavoitteena on rikastuttaa koulun yhteisöllistä elämää 
harrastusten ja kurssien muodossa sekä  osaltaan  vaikuttaa  osallistavan ja 
syrjäytymistä ehkäisevän  toiminnan  lisäämiseen. 

 

Ryhmän jäsenistö 
Kulttuuri- ja harrastusryhmän jäsenet ovat harrastusasioista kiinnostuneita 
kouluyhdistyksen jäseniä ja ainakin yhden on oltava johtokunnan jäsen. 
Ryhmä valitsee keskuudestaan yhteyshenkilön. Myös kouluyhdistyksen 
johtokunta voi nimittää yhteyshenkilön. Ryhmässä on myös opettajajäseniä ja 
yhteistyö  opettajien  kanssa  on  tiivistä. 
 

Toimintaympäristö 
Kerhot, kurssit ja tapahtumat järjestetään pääasiassa koululla iltapäivisin, 
iltaisin, viikonloppuisin tai koulun  loma-aikoina.  Myös  koulun  lähellä  olevia 
tiloja ja  maastoja  voidaan  käyttää  tarvittaessa. 
 



Yhteistyö 
Ryhmä tekee yhteistyötä opettajakunnan kanssa ja siinä on opettajajäseniä. 
Ryhmä tekee yhteistyötä 
tiedotuksesta vastaavien henkilöitten ja ryhmien kanssa. Johtokunnan kanssa 
yhteistyö on keskeistä. 
Oppilaskunnan ja yhteisöllisen hyvinvointiryhmän näkemykset  ovat  tärkeitä. 
Kurssi- ja kerhotoiminnan  monipuolisuuden  varmistamiseksi  ryhmä  toimii 
yhteistyössä  koulun  ulkopuolisten  tahojen kanssa. 

 

Yhteyshenkilön tehtävät 
Ryhmän yhteyshenkilö kutsuu ryhmän koolle noin 2-3 kertaa lukuvuodessa. 
Yhteyshenkilö seuraa lukukauden aikana kerhojen toimintaa ja tiedottaa 
muutoksista. Yhteyshenkilö on tarvittaessa yhteydessä opettajiin mm. 
aikataulujen ja tilojen suhteen. Yhteyshenkilö laatii koosteen tulevista koulun 
kerhoista edellisen lukukauden lopussa ja lukukauden alussa, jotka jaetaan 
koulun perheille. 

KuHan toimintasuunnitelma 2019 
Ryhmän jäsenet 2020 ovat Outi Maria Rousu, Outi Järvelä, MInna Kopra sekä 
Elisa Kortetjärvi. Myös muita vanhempia voi olla toiminnassa mukana. 
 
Koulun kerhojen suunnitelmassa pyritään huomioimaan kerhojen kysyntä ja 
vastaamaan koulun kulttuuriin sopivaan tarpeeseen. 

 
Vuonna 2019 tai aikaisemmin alkaneista kerhoista jatkavat 

Matematiikan kerho ja Näytelmäkerho, uudelleen alkaa Kantele ja 
laulu-kerho pienille koululaisille. Koronan takia peruuntunutta 
Talent-harjoituskerhoa yritetään kehittää edelleen. 

Tavoitteena on vertaistoiminnan edelleen tukeminen ja 
kehittäminen.Vertaistoiminta on erityisasemassa arvokkaana 
toimintamuotona, koska se on mitä suuremmassa 



määrin oppilaiden omasta impulssista lähtevää toimintaa ja oppilaat ovat 
onnistuneet kerhojen pitämisessä erittäin hyvin. Sen voi todeta olevan 
erityisen kehittävää myös kerhojen pitäjille sekä sopivan erityisen hyvin 
yhtenäiskoulumuotoon: alempien luokkien oppilaat saavat hienon ja luontevan 
kontaktin vanhempiin oppilaisiin. Vertaiskerhot jatkavat tarjonnan mukaan. 
Kerhon vetäjä-koulutusta isommille oppilaille. 

 
Koulun saaman kerhoavustuksen käytön seuranta ja suunnittelu ja valmistelu 
yhteistyössä opettajakunnan kanssa on KuHa-ryhmän toimintaa. 
Tiedotuskanavina toimivat koulun Wilma, ilmoitustaulut, kotiin jaettavat 
monisteet, Satakieli-lehti ja koulun nettisivut. 
 
Ku-han toimintaan kuuluu kerhojen jatkuvuuden tukemisen lisäksi myös 
yhteistyön vahvistaminen koululla toimivien soitonopettajien ja 
musiikkioppilaitosten kanssa, kirjastoauton toiminnan jatkaminen sekä koulun 
keväisen Talent- tapahtuman järjestämisen tukeminen mahdollisesti 
yhteistyössä oppilaskunnan kanssa. 

 
Koulun oppilaitten esitysten mahdollistaminen ja kerhojen tuotosten 
näkyvyyden mahdollistaminen 

esimerkiksi kerhojen kevättapahtuman yhteydessä. Toisen kokoperheen 
kevättapahtuman mahdollistaminen pääsiäiseen liittyvän Noitajuhla- 
varainhankintatahtuman rinnalle. 
 
Talkoitten ja yhteistoiminnan kautta edistetään perheitten verkostoitumista. 
Teemapäivästä saadun hyvän palautteen takia sitä toimintamuotoa voidaan 
käyttää edelleen. Kerhojen materiaalien ja harrastustarvikkeitten 
kartoittaminen kunnossapito ja hankinta. 
 
Korona-tilanteeseen varautuminen 
 
Koulun kerhotoiminta noudattaa koulun yleisiä ohjeita koronan torjumiseksi. 
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