
-hanke (2020-2022)
 

Ohessa on koottuna VAUHTI!-hankkeessa
yhteistyössä aiemmin toteutettuja harrastusryhmiä

syksy 2020 - kesä 2022 väliseltä ajalta.

Nuorten VAUHTI! -ryhmä, Siilinjärvi, syksy 2020 -kevät 2022
Viikoittain kokoontuvassa 11–15-vuotiaiden nuorten ryhmässä

kokoonnuttiin nuorisotilalla tai nuorten toivomassa
ympäristössä. Ryhmässä leivottiin, pelattiin, tehtiin videoita,

taiteiltiin, retkeiltiin ja luisteltiin. Ryhmä toteutettiin Nuorisotalo
Semppiksellä yhteistyössä Siilinjärven MLL:n

paikallisyhdistyksen kanssa.
 

 VAUHTI! -ryhmä, Iisalmi, syksy 2020-kevät 2021
Viikoittaisessa VAUHTI! -ryhmässä liikuttiin ja tutustuttiin eri
harrastusvaihtoehtoihin paikallisten seurojen ja vapaa-ajan

toimijoiden kautta. Ryhmä kokoontui Edvin Laineen koululla.
Ryhmä kävi myös vierailemassa eri paikoissa, kuten

keilaamassa.
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Perheryhmä, Kuopio, kevät 2021
Neljä kertaa kokoontuvassa Perheryhmässä liikuttiin ja iloittiin

tanssin ja musiikin opetuksen parissa. Ryhmään tultiin yhdessä
aikuisen kanssa. Ryhmä toteutettiin yhteistyössä Kuopion

Konservatorion kanssa.
 

 Vauhtia eläimistä -luontoryhmä, Varkaus, kevät 2021
Kuusi kertaa kokoontuneessa ryhmässä nuoret pääsivät

pienryhmässä liikkumaan luonnossa ja hoitamaan eläimiä.
Ryhmä toteutettiin yhteistyössä Koivun Lumon kanssa.

 
KesäSporttis-leirit, Kuopio, Siilinjärvi ja Iisalmi, kesä 2021

Viisipäiväisen leirin aikana lapset ja nuoret pääsivät
tutustumaan paikallisten harrastustoimijoiden toimintaan.
Leireillä tutustuttiin esimerkiksi taekwondoon, jalkapalloon,
sulkapalloon, sirkusteluun, tanssiin, judoon, suunnistukseen,

yleisurheiluun ja pesäpalloon paikallisten seurojen avulla. Leirit
toteutettiin yhteistyössä Pohjois-Savon Liikunnan ja Kuopion

kaupungin liikuntatoimen kanssa.
 



 Vauhti-Touhukkaat -ryhmä, Kuopio, syksy 2021-kevät 2022
Viikoittain kokoontuvassa 4–8-vuotiaiden lasten ryhmässä

liikuttiin, leikittiin ja taiteiltiin pienryhmässä. Ryhmä
toteutettiin Alavan seurakunnan kerhotiloilla yhteistyössä

Kuopion Alavan seurakunnan kanssa. 
 

 VAUHTI! -ryhmä, Iisalmi, syksy 2021 ja kevät 2022
 Seitsemän kertaa kokoontuvassa ryhmässä liikuttiin,
leikittiin, pelattiin ja tehtiin lasten toivomia asioita heti
koulupäivän jälkeen koulun salissa tai ulkona. Ryhmä

toteutettiin Edvin Laineen koululla yhteistyössä Iisalmen
seurakunnan ja Iisalmen Perheentalon kanssa.

 
Vauhti-musikantit -musiikkiryhmä, Kuopio, kevät 2022

Kuusi kertaa kokoontuneessa pienryhmässä 4–8-vuotiaat
lapset pääsivät tutustumaan musiikin maailmaan lasten
toivomien teemojen kautta. Ryhmässä liikuttiin, laulettiin,

soitettiin ja tanssittiin. Ryhmä toteutettiin Kuopion
Perheentalolla yhteistyössä Savonia ammattikorkeakoulun,
Kuopion Konservatorion ja Kuopion Perheentalon kanssa.

 



Special Hockey -ryhmä, Kuopio, kevät 2022
 Kolme kertaa kokoontuvassa ryhmässä liikuttiin ja iloittiin
jääkiekon parissa. Toimintaa mahdollistamassa oli useita
ohjaajia ja vapaaehtoisia. Ryhmä toteutettiin Lippumäen

jäähallilla yhteistyössä KalPan kanssa.
 

Tunnekarhut 1 ja 2-tunnetaitoryhmät, Kuopio, kevät 2022
Seitsemän kertaa kokoontuvissa tunnetaitoryhmissä 1–2-

luokkalaiset tutustuivat pienryhmissä tunteiden maailmaan
luovien ja toiminnallisten menetelmien avulla. Ryhmissä oli

teemana erityisesti itsetunnon vahvistaminen. Ryhmät
kokoontuivat heti koulupäivän jälkeen Martti Ahtisaaren

koululla. Ryhmiä ohjasi kaksi tunnetaito-ohjaajaa.



Outdoor -nuorten ulkoiluryhmä, Kuopio, kevät 2022
 Kuusi kertaa kokoontuvassa ulkoiltiin pienryhmässä

nuorten toivoman toiminnan parissa. Ryhmässä pelattiin
frisbeegolfia ja pihapelejä, geokätköiltiin ja tehtiin
pyöräretki. Ryhmä kokoontui Pyörön koululla heti

koulupäivän jälkeen koulun pihalla tai lähialueella. Ryhmä
toteutettiin yhteistyössä Kuopion liikunta- ja

nuorisopalveluiden kanssa.
 

KesäSporttis-leiri, Kuopio, kesä 2022
 Viisipäiväisellä leirillä lapset pääsivät liikkumaan sisällä ja

ulkona eri harrastustoimijoiden järjestämän toiminnan
parissa. Leirillä mm. pelattiin minigolfia ja padelia,

tutustuttiin judoon, suunnistettiin ja liikuttiin temppuradalla.
Leiri toteutettiin Aurinkorinteen koululla yhteistyössä

Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon liikunnan kanssa.


