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Etsi ja löydä

 Hae

Rudi, Maya ja Eija Müller, takaa
katseleva Väinö Turunen, Suvi
Mustonen ja sylissään istuva Eino-
vauva ovat tavattavissa kesätorstaisin
Rikkarannasta Ketuntalolta.

UUTISET PÄÄKIRJOITUS

Outokummun Seutu, torstaina 30.5.2013 N:o 41

Lapsiperheet kohtaavat Ketuntalolla

Rikkarannnan kylän Ketuntalo kokoaa kesätorstaisin lapsiperheet niin Rikkaveden kylältä kuin muualtakin
Outokummusta yhteisen lapsentahtisen toiminnan pariin. 

Talon torstaitoiminnan takana on kolme rikkarantalaista pienten lasten äitiä,
jotka viime kesänä havahtuivat siihen, ettei kaupungissa ole minkäänlaista
kotihoidossa oleville alle kouluikäisille lapsille järjestettyä toimintaa. 

Kun kyläyhdistys viime kesän aikana sai Ketuntalon toimivaan kuntoon, niin
jo talvella Elisa HIltunen, Eija Müller ja Suvi Mustonen päättivät yhdessä
järjestää ainakin itselleen ja omille lapsilleen toimintaa läheisellä kylätalolla. 

-Kaupungilta saatiin se avustus matalankynnyksen kansalaistoiminnan
aloittamiseen ja sillä lähdemme liikkeelle, kertoo Eija Müller. 

Ensimmäisen kerran Ketuntalolla kohdataan kesäkuun ensimmäisenä
torstaina ja toiminta päättyy elokuun alussa. 

Retkiä, pelejä, 
kahvittelua 

Ketuntalon torstaitoiminnan sisältöä on jo jonkin verran suunniteltu. 

-Tärkeintähän tässä on kuitenkin se, että lapset pääsevät näkemään
kavereita ja aikuiset tapaamaan toisiaan. Talvikauden aikana siihen on
kerhoissa totuttu ja välillä kesä tuntuu sitten pitkältä kun niitä tuttuja
kavereita ei sitten näekään, Suvi Mustonen tähdentää. 

Ketuntalon torstaiohjelmaan on suunniteltu pieniä retkiä mustikkametsään tai
kukkakimpun keräämistä luonnonniityltä, luonnonmateriaaleja hyödyntäviä
yhteisiä askarteluja ja muita pieniä leikkejä sään mukaan sisällä tai ulkona. 

Tärkeä asia ovat myös omat eväät eli Ketuntalolle kävijät tulevat omien
retkieväiden kanssa. 

-Sää sanelee paljon eli huonolla säällä täytyy keksiä jotakin sisällä tekemistä
tai vaikka paistaa silloin ne letut. Ja kahvit me varmaan keitetään satoi tai

paistoi, sanoo Eija Müller. 

Yksin kukaan aktiivisista rikkarantalaisäideistä ei olisi tohtinut lähteä
toimintaa järjestämään, mutta kun mukana on kolme naista ja kuusi lasta,
niin sillä porukalla säännöllinen kesätoiminta ja sen tekeminen tuntui
sopivalta ja mielekkäältä. 

-Kun meitä on näin monta, niin jokaista ei tarvitse joka kerta mukaan ja
silläkään tavalla tämä ei ole niin sitovaa kuin jos olisi yksin vastuussa
kaikesta.

Pia Paananen


