
 
 

KERHOTALO  
 

 
 

Mikä   kerhotalo   on   ja   mitä   sillä   halutaan   aikaansaada?  
 
Kerhotalon   tarkoitus   on   toimia   kerhorekisterinä   ja   edesauttaa   ihmisiä   löytämään   toisensa.  
Perinteistä   ihmisten   itse   ylläpitämää   kerhotoimintaa   halutaan   kasvattaa   ja   näin   mahdollistaa  
harrastamismahdollisuuksia   tulotasoista   riippumatta   ja   ennaltaehkäistä   syrjäytymistä.  
 
 
RAHA   -   SYRJÄYTYMINEN   -   YHTEISÖLLISYYS  
 
Raha   määrittelee   isoa   osaa   mitä   aikuinen   tai   lapsi   voi   vapaa-ajallaan   tehdä.   Kerhotalossa   voit  
perustaa   kerhon   -   Oli   se   sitten   kirjakerho,   pelikerho   tai   vaikka   liikunnallinen   kerho   ja   löytää  
samanhenkisiä   ihmisiä   harrastamaan   kanssasi,   tai   löytää   itse   palvelusta   kerhon   jonka   toiminta  
on   lähellä   omaa   sydäntäsi   -   jopa   kustannuksitta.  
 
Ystävyyssuhteet   rakentuvat   paljon   yhdessä   koettujen   asioiden   piiristä   keskustelemiseen.  
Kerhotalon   iso   rooli   on   tuoda   samanhenkisiä   ihmisiä   yhteen   kokemaan   asioita,   ja   näin   luoda  
uusia   ystävyyssuhteita   ja   olla   itse   osa   yhteisöänne   -   osa   kerhoanne.  
 
PELILLISYYS  
 
Ihmisellä   on   luontainen   taipumus   kilpailla,   oli   se   sitten   itseä   tai   muita   vastaan,   yksin   tai   yhdessä.  
Voit   kilpailla   itseäsi   vastaan   määrittämällä   itsellesi   askelmittariin   tavoiterajan   tai   yhteisönä  
verrata   montako   pyöräiltyä   kilometriä   on   tehty   työmatka-autoilun   sijaan   työpaikalla.  
 



 
Riippumatta   kerhon   aiheesta,   pelillisyys   on   osa   kokonaisuutta   mikäli   kerho   niin   itse   haluaa.  
Mitattavan   määreen   voi   kerho   itse   määritellä.   Kerho   voi   mitata   juostuja   kilometrejä,   kerättyjä  
sienikiloja   tai   vaikka   yhdessä   pelattujen   pelien   määrää   -   ja   näin   nähdä   oman   kerhon   suorituksen  
verrattuna   muihin   aihealueen   kerhoihin.   Leikkimielinen   kilpailu   itseä   ja   muita   vastaan   on   usein  
motivoiva   tekijä   liikkua!  
 
PALVELUT  
 
Palvelun   tarkoitus   on   myös   yhteensaattaa   palveluita.   Kunnilla   on   jo   rekistereitä   alueella  
tapahtuvasta   toiminnasta   tai   vaikka   erilaisista   tilamahdollisuuksista.   Kerhotalon   tehtävä   on  
rikastuttaa   jo   olemassa   olevaa   dataa,   ei   luoda   uutta   erillistä   alustaa   kunnallisten   palvelusivujen  
nykyisiä   ratkaisuja   korvaamaan.  
 
Kerhotaloon   avataan   rajapinta   ulkopuolista   tietoa   varten,   kunta   voi   halutessaan   lisätä   tiedon  
integraation   kautta   omien   sivujensa   lisäksi   myös   kerhotaloon   ja   näyttää   kerhotalossa   olevia  
tietoja   omilla   sivuillaan   -   näin   saadaan   lisää   näkyvyyttä   ja   samaa   jo   olemassa   olevaa   dataa   on  
uusiokäytetty   kestävästi.  
 
Myös   yksityisiä   palveluiden   tarjoajia   tarvitaan.   On   tärkeää   lisäarvoa   kerhoille,   mitä   palveluita  
kunnan   alueella   on   saatavilla   yleisistä   lenkkipoluista   yksityisen   yrityksen   omistamiin  
sulkapallokenttiin   -   ja   miten   niihin   varataan   aika.   
 
Myös   tieto   kunnan   omista   mahdollisista   tiloista   kerhojen   käyttöön   on   tärkeä   tieto.  
 
 
PROJEKTIRAKENNE   JA   RAHOITUS  
 
Kerhotalo   rakennetaan   vapaaehtoisvoimin   ja   tulee   olemaan   veloitukseton   kaikille   -   niin   palvelun  
käyttäjille   kuin   sitä   hyödyntäville   tahoille.   Sovelluskehittäjiä   onkin   saatu   jo   neljä   kappaletta  
vapaaehtoistyönä   palvelua   rakentamaan.   Palvelua   kehitetään   avoimen   lähdekoodin   periaattein.  
 



 
Rahoitusta   tarvitaan   projektin   pilvipalveluille,   sekä   mahdollisiin   työpajoihin   jatkosuunnittelua  
varten,   kehittämistyö   on   jatkossakin   tarkoitus   tuottaa   vapaaehtoistyönä.   
 
Tukea   tarvitaan   myös   yhteistyön   rakentamiseen   kouluille,   sosiaalitoimeen   ja   yleiseen  
markkinointiin   jotta   palvelulle   saadaan   käyttäjiä.   Palvelun   ensimmäinen   mahdollinen   pilotointi  
olisikin   hyvä   suorittaa   esimerkiksi   peruskouluikäisten   oppilaiden   parissa   ja   asteittain   tuoda  
palvelua   kaikkien   saataville.  
 
 
SUUNNITELLUT   OMINAISUUDET   JA   YRITYSYHTEISTYÖ  
 
Sen   lisäksi   että   yritykset   voivat   mainostaa   omia   tila-   ja   harrastepalveluitaan,   avataan   myös  
mahdollisuus   sponsoroida   kerhoa   vaikkapa   tuotteillaan   ja   saada   yritys   näkymään   kerhon  
sponsorina   -   yritykset   voivat   tätä   sponsorointia   käyttää   esimerkiksi   omassa  
somemarkkinoinnissaan.  
 
Ominaisuuksia:  
 

● Etsiä   ja   paikallistaa   alueellista   kerhotoimintaa  
● Lisätä   ja   hallinnoida   kerhoja  
● Osallistua   kerhoon  

○ Osa   kerhoista   ilmoittautumisella   jos   esimerkiksi   rajattu   tila  
○ Osa   kerhoista   avoimia   jos   esimerkiksi   lenkkikerho   missä   tila   ei   ole   rajattu  

● Määrittää   kerhon   metatietoja  
○ Onko   kerho   maksullinen   (esimerkiksi   maksu   liikuntahallille   kenttävuokrasta)  
○ Ikäkohde   (lapset,   nuoret,   aikuiset)  
○ Edellytykset   osallistumiselle   (Aloittelijoille,   Edistyneille,   Kaikille)  

 
● Mahdollistaa   sisäinen   viestintä   verkkopalvelussa  

○ Tiedottamiset  
○ Jäsenten   väliset   ehdotukset  


