
Raportti ajalta 1.9.2015 – 31.5.2018 

 

Toteuttajan nimi 

Lapuan kristillisen opiston kannatusyhdistys 31.12.2016 saakka. Kirkkopalvelut ry 1.1.2017 alkaen. 

Hankkeen nimi ja hanketunnus 

Porstua -avoimia ovia kulttuurin elinikäiseen harrastamiseen.  Hanketunnus : 8844 

Yhteenveto hankkeesta 

Hankkeessa tarjotaan helposti lähestyttävää kulttuuritoimintaa lapsille ja lapsiperheille. 

 

Raportti 

 Hankkeen tavoitteet 

  a) ylemmän tason tavoitteet 

  Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa  2014-2020. Aisapari ry:n 
paikallisen kehittämisstrategian Paikallisten yhteisöjen ja identiteetin vahvistaminen painopistettä sekä edistää 
Alueen  elinvoimaisuus painopisteen toteutumista. 

  b) hankkeen tavoitteet 

  Hankkeen tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten luku- ja medialukutaitoja tarjoamalla 
sanataiteeseen keskittyviä kerhoja ja toimintamuotoja. Hankkeen tavoitteena on myös tukea lasten ja nuorten 
kulttuurisen identiteetin kasvua. Tavoitteena on, että lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita ja saavat täten 
malleja aktiiviseen kansalaisuuteen. Lisäksi hankkeen tavoitteena on osaltaan ehkäistä syrjäytymistä. 

 

 Toteutus 

 a) toimenpiteet 

 Hankkeen ensimmäisenä toimenpiteenä toteutettiin toimintasuunnitelma koko  rahoituskaudelle sekä 
tarkempi toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2015-2016. Seuraavaksi informoitiin kouluja sekä markkinoitiin 
toimintaa paikallislehdessä. Hankkeelle tehtiin oma facebook-profiili https://fi-
fi.facebook.com/people/Kohtaamispaikka-Kotoonen/100005180235039  , Instagram-tili 
https://www.instagram.com/explore/locations/753018704820528/porstua/ sekä youtube-kanava 
https://www.youtube.com/channel/UCJoSRcpw427H5THBcwcpY_g , joiden avulla toimintaa aktiivisesti 
markkinoitiin eteenpäin. Ennen varsinaisen kerhotoiminnan alkua järjestettiin avoimien ovien päivä, jolloin oli 

https://fi-fi.facebook.com/people/Kohtaamispaikka-Kotoonen/100005180235039
https://fi-fi.facebook.com/people/Kohtaamispaikka-Kotoonen/100005180235039
https://www.instagram.com/explore/locations/753018704820528/porstua/
https://www.youtube.com/channel/UCJoSRcpw427H5THBcwcpY_g


mahdollista  tutustua taloon, toimintaan ja hankkeessa toimivaan henkilökuntaan sekä ilmoittautua mukaan 
toimintaan. Tästä eteenpäin toiminta keskittyi viikoittaisten työpajojen ohjaamiseen sekä teemapäivien 
toteuttamiseen. Viikoittaista toimintaa tarkistettiin vähintään puolivuosittain ja tarvittaessa toimintaan ja 
ryhmien sisältöihin tehtiin muutoksia. Vuosittaiset suunnitelmat päivitettiin jokaisen lukuvuoden alussa. 

 b) aikataulu 

 1.8.2015 - 31.7.2018 

 c) resurssit 

 Hankkeeseen palkattiin kolme osa-aikaista työntekijää (Anu Thil, Minna Kulmala ja Marko Makkonen) 
toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Jokainen heistä työskenteli hankkeen parissa 10h/ viikko ajalla 
1.8.2015-31.5.2017. Tämän jälkeen Minna Kulmala jäi pois hankkeesta paikkakunnalta muuton vuoksi. 
Toimintaa jatkettiin kahden työntekijän voimin (Anu Thil ja Marko Makkonen). Kumpikin työskenteli 
hankkeessa 10h/vko ajalla 1.8.2017-31.5.2018.  

 d) toteutuksen organisaatio 

 Hankkeessa oli kolme osa-aikaista työntekijää; Anu Thil, Minna Kulmala ja Marko Makkonen. Hankkeen 
ohjausryhmään on nimetty seuraavat organisaatiot ja henkilöt:  

Simo Ikola, Lapuan kristillinen opisto, Sari Peltokangas, Lapuan kristillinen opisto, Anu Thil, Lapuan kristillinen 
opisto, Susanna Shearman, Lapuan kaupunki, Arpala Eeva, Aisapari, Mervi Niemi-Huhdanpää, Aisapari ja Esa 
Isosaari, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. 

 Hankkeen ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 8.6.2016 ja viimeisen kerran 11.6.2018, 
yhteensä viisi kertaa. 

 f) raportointi ja seuranta 

PORSTUA 2015-2016 

TEEMAPÄIVÄT 

2.9.2015 järjestettiin avoimien ovien päivä Kotoosessa. Tuolloin jokainen sai tutustua tulevaan toimintaan sekä 
sanataideryhmien ohjaajiin. Päivä toteutettiin toiminnallistamalla Punahilkka-satu, ts. vieraat saivat lähteä 
Punahilkan kanssa metsään. Retkellä he saivat riimitellä runokortteihin riimejä, keksiä omia uutisia 
sanomalehteen sekä keksiä oman, uuden lopun satuun. Tapahtumaan kutsuttiin laajasti alakouluikäisiä lapsia 
sekä Kotoosen fb-sivujen että koulun kautta kotiin lähetettävien mainosten avulla. Myös paikallislehdessä oli 
tapahtumasta ilmoitus.  

25.11.2015 Toimintaa esiteltiin avoimien ovien päivässä. Nähtävänä oli tuolloin sekä lasten kirjoituksia, 
askarteluja sekä eri-ikäisten tekemiä elokuvia. Varsinkin kerholaisten kotiväet olivat tuolloin runsaslukuisesti 
paikalla.  

27.4.2016 järjestettiin Ötökkäkarnevaalit kevääntulon kunniaksi. Tällä kertaa mainos hoidettiin sekä fb-sivujen 



että kerholaisille annettujen mainosten avulla. Teemapäivänä Anu ja Minna esittivät ja toiminnallistivat lapsia 
Perhonen ja koppakuoriainen- tarinan avulla. Tuossa noin puolituntisessa hetkessä lapset saivat osallistua 
tarinan kulkuun vastaten kysymyksiin ja tanssien ötököiden mukana. Ötökkäkarnevaalien aikana lapset saivat 
myös värittää värityskuvia sekä istuttaa oman kevätkasvin että tuunata kasville purkin.  

 

VIIKOTTAINEN TOIMINTA  

Viikolla 37 sanataideryhmät aloittivat toimintansa. Maanantaisin sekä 12.00-13.30 että 14.00-15.30 alkoivat 
Minnan vetämänä Satuseikkailijat ryhmät. Ryhmiin on koko lukuvuoden osallistunut 8- 10 lasta, joista osa on 
ollut sekä ensimmäisessä että toisessa ryhmässä.  

Tiistaisin 13-14 tarjottiin Satuseikkailija-ryhmää 1-2- luokkalaisille. Tuo ryhmä oli alun alkaen hyvin pieni ja 
syksyn mittaan ryhmä lopetettiin. Tiistaisin 14-15.30 koko talven kokoontui Tarinataikurit ryhmä, jossa 
osallistujina oli 5 lasta. Vaikka tuo ryhmä oli pieni, olivat lapset innokkaasti joka viikko läsnä. Nuorille 
tarjosimme tiistai-iltaisin klo 16-17.00 sanataideryhmää, jota markkinoimme yläkoulun ilmoitustaululla sekä 
äidinkielenopettajille jaettavien mainosten avulla. Tuo ryhmä ei kuitenkaan löytänyt osallistujia. Ja päätimme 
kokeilla ryhmän järjestämistä myöhemmin, toiseen aikaan. 

Tiistaisin kokoontui myös 13-15-vuotiaiden Mediakerho, jossa vuoden aikana käsikirjoitettiin ja kuvattiin 
musiikkivideo sekä sketsisarja. Ryhmäläiset oppivat myös editointitaitoja Markon opastuksella. 

Keskiviikon satuseikkailijat kirjoittivat omia tarinoita, sukelsivat satujen maailmaan usein myös taiteillen ja 
tanssien. Ryhmän kanssa harjoiteltiin myös vuorovaikutus- ja tunnetaitoja kertomusten, draaman ja 
tunnelorukorttien avulla. Kevään aikana harjoiteltiin näyttelemistä ja lopulta päädyttiin oman käsikirjoituksen 
tekoon. Käsikirjoitus muotoutui kevään mittaan ihan oikeaksi elokuvaksi. Ryhmässä oli säännöllisesti mukana 8 
lasta. 

Keskiviikon Lukunurkassa kokoontui vaihtelevasti 6-10 lasta. Välillä tehtiin läksyjä, välillä luettiin, leikittiin, 
näyteltiin ja askarreltiin. Toiminnassa oli mukana eri-ikäisiä alakoululaisia. 

Keskiviikon Mediamestareissa kokoontui säännöllisesti innokas kymmenen tytön ryhmä.  Lukuvuoden aikana 
syntyi kaksi käsikirjoitusta, joista toisesta valmistui elokuva ja toinen muotoutui useamman jakson 
jatkokertomukseksi. 

Torstain Satuseikkailijat kirjoittivat omia tarinoita ja suosikiksi nousi jatkokertomuksen kirjoittaminen.  Kevään 
mittaan kaksi ryhmää (Satuseikkailijat ja tarinataikurit) sulautuivat yhdeksi kolmen tunnin ryhmäksi, jossa 
tehtiin erilaisia lyhyempiä projekteja (mm. omat vlogit) pienryhmissä. Ryhmiin osallistui yhteensä 7-9 lasta 
viikoittain. 

Sekä maanantain että tiistain Minnan ryhmät koostuivat 1-3-luokkalaisista. Syksyn aikana ehdimme tehdä 
monenlaista. Pienten koululaisten kanssa kuuntelimme, kerroimme ja kirjoitimme satuja. Piirsimme oman 
kuvan ja keksimme itsellemme jonkun supervoiman. Keksimme yhdessä myös sadun, johon valmistimme 
keppinuket ja jonka esitimme nukketeatterina. Jouluksi askartelimme yhdessä pienen joulukuusen ja sen 



viereen metsän eläimiä. Ennen joulua luimme myös Piparkakkupoika-sadun ja leivoimme pipareita.  

Joulun jälkeen jatkoimme samoilla ryhmillä hyväksi havaitulla tavalla, käyttäen askartelua ja piirtelyä tarinoiden 
tukena ja inspiraationa. Kevään aikana rakensimme yhdessä velholinnaa ja keksimme asukkaita sinne. 
Askartelimme myös robotit, joista kirjoitimme myös runoja. Kevään korvalla kirjoitimme myös kevätreseptejä ja 
leivoimme muffineja.  Uutena mukaan otettiin myös satujooga, satuhieronta ja rentoutuminen, sillä lapset 
tuntuivat nauttivan niistä pitkän koulupäivän jälkeen. 

Joulun jälkeen yritimme vielä kerran saada teini-ikäisten sanataidekerhon käyntiin. Nyt Tarinateinit olivat 
torstaina 16-17.30. Mainostus kohdistettiin jälleen yläkouluun mutta ryhmää ei saatu yrityksestä huolimatta 
kokoon. 

PORSTUA 2016-2017 

Kaudella 2016-2017 toiminta jatkui hyvin samanmuotoisena kuin ensimmäisellä kaudella. Joitain muutoksia 
tehtiin ryhmien aikatauluihin sekä sisältöjä muokattiin tavoitteiden mukaan osallistujien toiveita ja tarpeita 
vastaaviksi. Syksyllä 2016 ennen työpajojen alkamista järjestettiin yksi avoimien ovien päivä, jolloin uusilla ja 
vanhoilla osallistujilla oli mahdollisuus tulla tutustumaan toimintaan sekä ilmoittautumaan paikan päälle. 
Toimintaan saatiin mukaan uusia lapsia ja nuoria ja mukaan ilmoittautui iloksemme myös paljon edellisellä 
kaudella mukana olleita.  

Vuoden aktiivisen sanataidetoiminnan jälkeen koimme, että toiminnan kehittämiseksi tarvitsemme uusia 
ideoita ja ajatuksia. Tutustumiskohteiksi valikoituivat erilaiset teatterin- sekä kerronnan muodot, koska 
koimme, että näihin osa-alueisiin haluamme tulevaisuudessa panostaa enemmän ja näistä haluamme oppia 
lisää. Halusimme myös kuulla kokemuksia alan toimijoilta. Kohteeksi valikoitui Helsinki monipuolisten 
sanataiteeseen liittyvien tutustumiskohteiden vuoksi. 

SUNNUNTAI 20.11. 

Sunnuntaina Annantalolla esitettiin Siiri Loiske ja Olli Simpukka- nukketeatteriesitys. Esityksen jälkeen oli 
mahdollisuus osallistua monitaiteiseen sanataidetyöpajaan. Kävimme seuraamassa myös 
nukketeatteriesityksen ”Onnellinen prinssi”, jossa näyttelijä Miina Turunen kertoi tarinan elävöittäen 
kertomusta käsinukeilla ja valoilla. Oivalsimme, että toimintatapa sopisi omaankin toimintaamme. Me aikuiset 
satujen kertojina voimme elävöittää kerrontaamme niin monin tavoin. Myös lasten osallistaminen esim. 
käsinukein sopii etenkin pienempien lasten aktivoimiseen hienosti. Mietimme, kuinka tällainen säännöllisesti 
kokoontuva vuorovaikutteinen ryhmä voisi olla osa toimintaamme seuraavana lukuvuonna.  

 

MAANANTAI 21.11. 

Kävimme tutustumassa Annantalon toimintaan. Maanantaina ohjelmassa oli Taideneuvola, jonka ajatuksena on 
innostaa ja opastaa vanhempia ja lapsia tekemään ja kokemaan taidetta yhdessä. Tarkoituksena on antaa 
ideoita taiteen kohtaamiseen kotona arjen keskellä. Tutustuimme myös talossa esillä olevaan ”Tarinoiden 



juurilla”-näyttelyyn, jossa tarinoita oli mahdollisuus kokea kaikilla aisteilla – varjoteatterin, musiikin ja 
tuoksujen kautta.  

Taideneuvola antoi ajatuksen oman toimintamme laajentamisesta vielä ”monitaiteellisemmaksi” ja seuraavan 
syksyn suunnitelmiin otettiin mukaan tällaista taideneuvolatyyppistä toimintaa vaihtuvin teemoin. Kehitimme 
myös ideaa esillä olevista jatkuvista näyttelyistä, joissa lasten runot, tarinat, kertomukset, kuvat, maalaukset 
yms. ovat jatkuvasti tiloissamme esillä ja niitä vaihdetaan aina teeman mukaisesti. Näin myös vanhemmat 
pääsevät paremmin toimintaamme ja sen tavoitteisiin ja tuloksiin sisälle. Tästä saimme kauden aikana 
osallistujilta ja vanhemmilta kannustavaa palautetta. 

 

PORSTUA 2017-2018  

Toimintakaudella 2017-2018 Porstuan toiminta jatkui kahden työntekijän voimin. Tämä tarkoitti lapsille ja 
nuorille tarkoitetun toiminnan tiivistämistä. Kävimme useamman palaverin siitä, millaista toimintaa 
pienemmillä työntekijäresursseilla olisi tarkoituksenmukaista järjestää. Aiempien toimintakausien kokemusten 
perusteella päädyimme siihen, että keskitymme viimeisenä toimintakautena alakouluikäisiin lapsiin. Koimme, 
että tämä kohderyhmä on osallistujamäärältään aktiivisin.  

Viikoittainen toiminta koostui sekä Satuseikkailu- että Mediamestarit- työpajoista. Anun vastuulla olivat 
pienemmät satuseikkailijat, Marko vastasi pääasiassa mediatyöpajoista. Satuseikkailijoiden kanssa leikittiin, 
näyteltiin, tarinoitiin, askarreltiin, kirjoitettiin, luettiin, kuunneltiin satuja, satujoogattiin- ja jumpattiin sekä 
tehtiin omia pieniä lyhytelokuvia.  

Mediamestarit keskittyivät tämänkin kauden aikana omien mediasisältöjen tuottamiseen. Markon ohjauksessa 
syntyi useita lyhyitä ja pidempiä lasten ja nuorten itsensä käsikirjoittamia, ohjaamia ja kuvaamiakin elokuvia.  

 g) toteutusoletukset ja riskit 

 Hankkeen toteuttamiseen ei liity merkittäviä riskejä. Riskit sisältyvät lähinnä kohderyhmien 
tavoittamiseen, motivaatioon ja sen ylläpitämiseen sekä muiden yhteistyöryhmien motivaatioon ja 
yhteistyöhalukkuuteen. Riskeihin voisi laskea myös hankkeessa mukana olevien työntekijöiden sitoutumisen 
yhteisiin tavoitteisiin sekä motivaation säilymisen, mikä tämän hankkeen aikana ei ole ollut ollut ongelma. 

Yhteistyökumppanit 

Yhteistyökumppaneina koko toimintakauden aikana ovat olleet lähinnä paikallislehti Lapuan Sanomat ja Lapuan 
kirjasto. Yhteistyötä tehtiin myös Tiistenjoen koulun ja kirjaston kanssa.  

Tulokset ja vaikutukset 

Koko toimintakauden aikana toiminnan selkeitä konkreettisia tuloksia ovat olleet lasten ja nuorten tekemät 
omat tarinat, käsikirjoitukset, musiikkivideot, elokuvat, sarjat sekä vlogit. Nämä tuotokset ovat nähtävissä 
hankkeen aikana luodulla Porstuan youtube-kanavalla. Tuloksiin ja vaikutuksiin voitaneen lukea myös lasten ja 
nuorten esiintymisrohkeuden ja medialukutaidon lisääntyminen. Mediakriittisyyden sekä sosiaalisen median 



pelisääntöjen ymmärtämisen lisääntyminen on ollut selvästi nähtävissä lasten ja nuorten kanssa käydyissä 
keskusteluissa. Nämä tulokset ovat vaikeammin mitattavissa millään mittareilla, vaikka niiden lisääntyminen on 
ollut toimintakauden aikana sekä ohjaajien että lasten vanhempien mielestä silminnähtävää. Myös toimintaan 
osallistuneiden lasten opettajilta tullut suora palaute on ollut samansuuntaista. Toiminnan maksuttomuus ja 
helppo saavutettavuus on mielestämme edistänyt omalta osaltaan myös syrjäytymisen ehkäisyä. Ryhmiin 
osallistuneet lapset ovat tulleet eri luokilta ja eri kouluilta ja näin toiminta on tukenut ja mahdollistanut uusien 
ystävyyssuhteiden syntymistä. Toiminnassa keskeisessä roolissa on ollut vuorovaikutustaitojen ja sosiaalisten 
taitojen vahvistaminen myönteisellä tavalla. Uskallamme sanoa, että lapset ja nuoret ovat oppineet 
neuvottelemaan, kuuntelemaan, kertomaan omia mielipiteitään sekä arvostamaan muiden mielipiteitä.  

Kulttuurisen identiteetin vahvistumista tuettiin monenlaisin toiminnallisin menetelmin. Kulttuuri-identiteetin 
kasvamisessa kokeminen, leikkiminen ja liikkuminen ovat tärkeässä asemassa. Suomalainen lastenkirjallisuus, 
runot ja lorut sekä laulut olivatkin vahvasti mukana erityisesti Satuseikkailijoiden toiminnassa. Aktiivisiksi 
toimijoiksi lapsen oppivat omien tuotosten (sadut, näytelmät, runot, laulut, elokuvat) kautta. Lasten kanssa 
keskusteltiin, kuinka jokainen tuotos jättää jälkensä ympäröivään maailmaan ja kuinka jokainen katsoja/kuulija 
taas kokee sen omalla tavallaan.  

Viimeisen toimintakauden aikana toimintaa vietiin säännöllisesti keskustasta myös kylille. Tiistenjoella 
kokoontui viikoittain alakoululaisten innokas ryhmä. Tällä tavalla tavoitimme myös niitä lapsia, joiden ei pitkien 
välimatkojen takia olisi muuten ollut mahdollista osallistua toimintaan. Palaute tästä oli myönteistä. 

Laadullisten tavoitteiden lisäksi myös määrälliset tavoitteet toteutuivat lähes asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti. Tavoitteeksi oli asetettu 180 viikoittaiseen toimintaan osallistuvaa lasta ja nuorta ja toimintaan 
osallistui yhteensä 220 henkilöä. Tapahtumiin osallistui 95 henkilöä, tavoitteena oli 120 henkilöä. 

Hankkeen aikana pohdittiin ja suunniteltiin miten toimintaa voitaisiin jatkaa hankkeen päättymisen jälkeen. 
Toiminnan jatkaminen olisi vaatinut vähintään yhden osa-aikaisen henkilön palkkaamista, joten totesimme, 
että taloudellisista syistä emme pysty jatkamaan toimintaa. Hankkeen yhtenä työpajojen vetäjänä toiminut 
ryhtyi toteuttamaan osin vastaavaa toimintaa yhteistyössä Lapuan kaupungin koulujen kanssa. 

 

 


