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Perjantaina 18. syyskuuta 2020
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Kun Mikkolan perheen
vanhin tytär Emmi
aloitti tänä syksynä
esikoulun, viettävät
Eija-äiti, Ella,
Jarkko-isä ja Markus
aikaa kotona
Katermassa.
Seurakunnan kaksi
kertaa viikossa
järjestämä kerho
on lapsille tärkeä.
Kuva: Martti Huusko

Kerhot tärkeitä perukan lapsille

S

eurakunnan järjestämä
kerhotoiminta on tärkeää
monille kuhmolaisille
lapsiperheille.
Katermalla asuvan Mikkolan
perheen tyttäret Emmi ja Ella ovat
olleet ahkeria kerholaisia.
Eija Mikkola onkin tyytyväinen seurakunnan järjestämään lasten ja nuorten toimintaan.
– Tyttäremme ovat käyneet
säännöllisesti seurakunnan kerhoissa ja osallistuneet myös joihinkin tapahtumiin, Eija kertoo.
Hän itse on kokenut kerhot lapsilta saamansa palautteen perusteella turvalliseksi ja mukaviksi.
– Lapset tykkäävät pari kertaa
viikossa järjestettävistä kerhoista
ja ovat innolla menossa niihin.
Vaikka Mikkolan perhe asuu
keskustan ulkopuolella, on kerho-

ajat nivelletty normaaliin arkiohjelmaan. Tyttöjen ollessa kerhossa
Eija-äiti hoitaa perheen nuorimmaisen kanssa kaupassa käynnin
ja muut päivän ohjelmaan suunnitellut menot keskustassa.

Korona muutti rytmin
Koronan saapuminen Suomeen
ja viranomaisten antamat ohjeet
muuttivat melkoisesti myös Mikkolan perheen arkea.
– Tytöt ihmettelivät, miksi he
eivät enää päässeet normaaliin tapaan kerhoon. Siinä meillä vanhemmilla olikin selittämistä, selvittää Eija Mikkola.
Onneksi vanhemman tyttären
musiikkiharrastus jatkui etäopetuksen avulla. Harmonikansoiton opettaja piti yhteyttä Skypen
tai WhatsAppin välityksellä. Näin

opetus jatkui, vaikkakin vähän
normaalista poikkeavalla tavalla.
– Verkkoyhteydet toimivat ihan
hyvin, sen ansiosta opetus ja yhteydenpito onnistui mainiosti, kertoo Eija.
Iloa ja vaihtelua arkeen toi sekin, että seurakunnan lapsityö ryhtyi tekemään verkkoon erilaista
ohjelmaa.
– Kerhovideot olivat tärkeitä ja
ne toivat mukavaa vaihtelua lastenkin elämään, pohtii Eija Mikkola. Erityisesti Mikkolan perheen
mieleen on jäänyt pääsiäisaiheinen kuvaelma, jota pystyi katsomaan verkon kautta YouTuben välityksellä.
Pientä, tervetullutta piristystä
toivat myös seurakunnalta saadut
lasten puuhapaketit ja äitienpäivää
varten saatu askartelupaketti.

Arki muuttui maalla
Korona lopetti lapsille ja aikuiselle tarjolla olleen ryhmätoiminnan kaikkialla. Katermalla Mikkolan perheessä ei tullut ongelmia,
sillä erilaista puuhaa lasten kanssa
riitti kotipiirissä.
Hyvänä puolena Eija Mikkola
näkee sen, että kaikenlainen ”härdelli” loppui ja perhe rauhoittui
viettämään kesäarkea kotona.
– Jos paljon jouduttiin jättämään pois normaalista elämästä,
saimme paljon myös tilalle, Eija
pohtii.

Yhteiset retket toiveena
Nyt koronan tuomia rajoituksia on purettu. Vanhempi Mikkolan tyttäristä, Emma on aloittanut
esikoulun ja nelivuotias Ella on

päässyt taas aloittamaan kerhossa
käynnin ja kaksivuotias Markus
viihtyy hyvin äidin ja vanhempainvapaalla olevan Jarkko-isän
kanssa kotona.
Eija Mikkola on tyytyväinen
seurakunnan tarjoamaan toimintaan, lasten kerhoihin ja erilaisiin tapahtumiin. Niihin Mikkolat
osallistuvat mahdollisuuksien mukaan.
Eija kertoo kuitenkin kaipaavansa jotain uutta. Sellainen voisi
olla vaikkapa perheen yhteinen
syysretki johonkin lähikohteeseen, jossa voitaisiin paistaa makkaraa ja viettää yhdessä aikaa. Se
toisi myös kerhotoiminnassa mukana olevien lasten perheet yhteen.
Martti Huusko, kirkkovaltuutettu

PERHEEN SUNNUNTAI
Kuhmon kirkossa 18.10. klo 10.
Messu suunnattu erityisesti perheille.

SYYSTOHINAT

Toimintaa lapsille
ja perheille
•

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN

TAPAHTUMAILTA
KUHMON KIRKON YMPÄRISTÖSSÄ

pe 2.10. klo 17.30-19
Ohjelmassa:
rukouspolun avajaiset, poniajelua,
musiikkihetki, hodarikioski ym. ym.

•
•
•

2 ½ - 6-vuotiaiden lasten päiväkerhoihin
ilmoittautuminen seurakunnan nettisivuilla
(linkki löytyy etusivulla).
Kerhoryhmät ovat 2 ½ - 3 v. ja 4-6 v.
Lisätied. Anne Pääkkönen p. 044 738 4308.
Puuhakerho 6-10-vuotiaille. Lisätied. ja
ilm. Anne Pääkkönen p. 044 738 4308.
Perhekerho kokoontuu tiistaisin klo 9.30-11
Piilolan kerhotilassa, Karhunpolku 2 N.
Perjantaiparkki Piilolan kerhotilassa
klo 15-18 joka toinen perjantai
pe 25.9. alkaen. Lisätiedot ja ilm.
Anne Pääkkönen p. 044 738 4308.

Jumalanpalveluksessa ripustetaan keväällä
koronasulun vuoksi laittamatta jääneet kastelinnut.
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