
 



 
PERHEKERHOKOKEILUN LOPPURAPORTTI 
 
Perhekerhokokeilun tausta:  
Mikkelin työttömät järjesti kesällä 2020 Valkeassa talossa työttömille ja vähävaraisille 
lapsiperheille tarkoitetun perheleirin. Päiväleirinä toteutetulle leirille osallistui 20 henkilöä, lapsia 
ja aikuisia. Leirillä esitettiin toive, että Valkeassa talossa järjestettäisiin perheille kerhotoimintaa. 
Sellaisesta kädentaitoihin ja taiteisiin liittyvästä toiminnasta, jossa perheet voisivat toimia yhdessä, 
on pulaa.   
 
Tavoite: 
Tiivistää perheenjäsenten suhteita toisiinsa, saada heidät toimimaan ja tekemään yhdessä, saada 
heille yhteistä, mielekästä tekemistä perheenä. 
 
Kerhon toiminta: 
Perhekerhossa kokeiltiin konseptia, jossa paikkakunnan lapsiperheille järjestettiin ohjatusti 
kädentaitojen ja kuvataiteen kerhotoimintaa kolmena lauantaina lokakuussa muutaman tunnin 
ajan. Kerho pidettiin yrittäjävetoisessa Valkeassa talossa Otavassa, XAMK.in Parasta Etelä-Savoon -
hanke rahoitti pienellä kohdeavustuksella kerhomateriaaleja ja Mikkelin Työttömät maksoi ruoka-
aineet, niiden valmistuksen ja tilan vuokran. Ohjaajat vetivät kerhoa talkoilla. 
  
Kerhot pidettiin lauantaina 10.10., lauantaina 24.10. ja lauantaina 31.10.  klo 11- 14. Jokainen 
kerhokerta alkoi yhteisellä lounaalla ja sen jälkeen työskenneltiin noin 2,5 h ja sen jälkeen juotiin 
päätöskahvit/mehut. Jokaisesta kerhoon osallistuvasta perheestä oli mukana lapsien lisäksi 
vähintään yksi aikuinen. Kerhon ohjaajina toimivat Seija Lipsanen (kulttuuriohjaaja, toimittaja, 
yrittäjä) ja Sari Kiiliäinen (artesaani, käsityömestari-opiskelija). 
 
Perheitä kerhoon osallistui kaikkiaan kuusi. Osa heistä osallistui jokaiseen kerhokertaan, osa vain 
yhteen tai kahteen. Poissaolojen syinä olivat sairastumiset, kerhopäivän unohtaminen ja se, ettei 
sijaislapsia ollut käymässä sijaisperheessä. Kahdesta perheestä mukana olivat molemmat 
vanhemmat, yhdestä perheestä äiti ja lapsi, sijaisäiti ja lapsia, isoisä ja lapsenlapsi sekä lasten äidin 
avokumppani ja lapset. Lapsissa oli mukana tyttöjä ja poikia, ikähaarukka oli 6 - 10 vuoden välillä. 
Se oli ihanteellinen kerhon toiminnan kannalta. Sen ikäiset osaavat toimia jo itsenäisesti eivätkä 
tarvitse kaikkeen tekemiseen kädestä pitäen -neuvoja. 
  
Oli mukavaa havaita, että miehet osallistuivat kerhotoimintaan aktiivisesti. Perinteisesti lasten 
kanssa tekemisten jako on ollut se, että isät kuljettavat lapsia liikuntaharrastuksissa ja äidit 
taiteisiin ja kädentaitoihin liittyvissä harrastuksissa. Nykyvanhemmat ja isovanhemmat rikkovat 
näitä rajoja, mikä on yksinomaan positiivista.  
  
Perheistä osa kävi kerhossa Mikkelistä, osa oli otavalaisia. Välimatkaa kukaan ei pitänyt esteenä. 
Väljät, valoisat tilat saivat osallistujilta kiitosta, samoin yhteistä ateriaa arvostettiin ja tekemistä 
oikeilla välineillä. "Saadaanko me maalata ihan oikealle taulupohjalle", ihasteli yksi vanhemmista 
ensimmäisellä kerhokerralla. 
 
Kerhoissa opeteltiin myös luonnon- ja kierrätysmateriaalien käyttöä askartelumateriaalina. 
Ilmaiset raaka-aineet kannattaa hyödyntää tehokkaasti.  



   
Perhekerhon ohjelma: 
10.10. teemana suomalainen kirjallisuus ja Aleksis Kivi. Puhuttiin suomalaisen kirjallisuuden 
synnystä, lempikirjoista ja -saduista ja Aleksis Kivestä. Kuvataidetta (piirustus, maalaus) ja 
huopamaalamalla koristeltujen kirjanmerkkien teko. Töitä inspiroi kaksi Aleksis Kiven runoa, 
Oravan laulu ja Metsämiehen laulu).  Tauluja maalattiin akryyliväreillä, akvarelliväreillä ja 
akvarellikynillä. Jotkut lapsista huomioivat tulevan isänpäivän ja tekivät taulut lahjaksi isälleen. 
 
24.10. teemana syksy:  Kipsitaulujen valaminen ja kananmunankuorimosaiikkia. Töiden inspiroijina 
syksyinen luonto sekä luonnon- ja kierrätysmateriaalit. Kipsitaulu valettiin kohokuviona 
taikataikinapohjalle painettuihin kuvioihin. Kananmunankuorista kukin sai sommitella kuvioita 
kierrätyslaattojen päälle. Laattojen lisäksi kananmunakuorimosaiikkia voi tehdä vaikka pahville tai 
puupalasille tai kukkaruukkujen pintaan.  
 
31.10. teemana Kekri: Viimeinen kerhokerta Pyhäinpäivänä omistettiin perinteille. Puhuttiin 
Pyhäinpäivästä, Halloweenista ja Kekristä. Ruokatarjoilut olivat sadonkorjuujuhlan hengen 
mukaisia ja kekripukki- ja Kekritär vierailivat kerhossa.  Kädentaidoissa tehtiin omat tyynyliinat. 
Kankaille tehtiin kuvioita sapluunatekniikalla, maalarinteippilinjojen avulla ja vapaasti 
maalaamalla. Kekriteemaan palattiin kaivertamalla kitupiikit. Niihin tarvittiin nauriita ja 
tuikkukynttilät. Aikoinaan kitupiikki tehtiin valamalla lampaan rasvaa nauriiseen kaiverrettuun 
koloon ja sydämeksi laitettiin huokoinen puupiikki. Me teimme kolot tuikkukynttilöille. Jo 
yksinomaan nauris oli monelle kerholaiselle tuntematon juures.  
 
Kokemuksia kerhosta:  
Yhteistä, ohjattua tekemistä perheille on tarjolla melko vähän. Kerho koettiin tärkeäksi kanavaksi 
perheen yhteiselle tekemiselle ja rauhoittumiselle tekemään yhdessä. Kädentaidot ja kuvataide 
vaativat keskittymistä, mitä varsinkin ylivilkkaat lapset tarvitsevat. Kun ulkopuolisia ärsykkeitä ei 
ollut ja muiden esimerkki kannusti tekemään, se sai vilkkaimmatkin pysymään mukana ja 
yrittämään parhaansa. Kannustusta lapset saivat omien vanhempiensa lisäksi myös muilta 
aikuisilta. Positiivinen palaute ja töiden kokoaminen yhteen jokaisen kerhokerran päätteeksi ja 
niiden ihaileminen ja ikuistaminen olivat myös hyviä kannustimia. Mukavaa oli myös, kun kerhossa 
tehdyt työt sai heti mukaansa. 
Kerhon toiminta koettiin tärkeäksi. "Hyvä, että joku muukin taho järjestää tällaista eikä ainoastaan 
seurakunta". Sille toivottiin jatkoa. Viimeisellä kokeilukerralla päätettiinkin, että kokoonnutaan 
yhteiseen laavupikkujouluun joulukuun alussa. Siihen mennessä ohjaajat yrittävät selvittää 
jatkorahoitusta kerholle. 
Kerhossa pohdittiin myös ideaa, että perheet vetäisivät kukin omien vahvuuksiensa mukaisesti 
kerhokertoja, jolloin erilainen osaaminen saataisiin kaikkien käyttöön. Idea vaatii vielä kypsyttelyä 
ja todettiin, ettei se voi olla kenenkään velvollisuus vaan vapaaehtoista. Kukaan ei kuitenkaan 
suoralta kädeltä tyrmännyt ajatusta. Toimintamallista voitaisiin luoda oma konsepti, joka olisi 
monistettavissa erilaisen yhteisöjen käyttöön.  
Toimintaa voidaan järjestää hyvin pienillä taloudellisilla panostuksilla. Siihen pitää vain olla halua 
ja rahoituskanavilla näkemystä yhteisöllisellä tekemisellä saadun toiminnan hyödyistä. Mikäli 
kokeilun mukaisella toiminnalla saadaan tuettua perheiden jaksamista ja estettyä perheiden ja 
lasten syrjäytymistä, se on tuottanut monin kerroin takaisin siihen satsatut taloudelliset panokset.  


