
Kuinka kerhotoiminta alkoi Peltosalmella: 
 
Muutimme Iisalmeen, Peltosalmelle kesällä 2006. Peltosalmi sijaitsee Iisalmen keskustasta n. 5 km 
etelään. Alueella asuu paljon lapsiperheitä. Vähitellen mielessä alkoi elää ajatus kerhotoiminnan 
aloittamisesta alueella. Loppuvuodesta 2007 seurakunnan lapsityöpalaverissa suunniteltiin 
kerhotoiminnan aloittamista jossakin lähiössä, ja ehdotus sen aloittamisesta Peltosalmella 
hyväksyttiin ilomielin. Seurakunnan vanhimmisto tuki työntekijäin Jouni Juntusen ja Charles 
Shaheenin johdolla suunnitelmia varauksetta. Lapsityökoordinaattori Päivi Kaurala informoi ja 
haastoi seurakuntaa tukemaan rukouksin alkavaa työtä.  
 
Mutta miten alkuun?  Perheeseemme kuuluu  n.3  kolmivuotias Saara tyttönen. Vaimoni Maarit 
vietti paljon aikaa lapsien kanssa leikkikentällä, jossa pörräsivät myös varttuneemmat lapset. 
Lapsien kanssa tutuksi tuleminen  tapahtui aivan arkisten kuvioiden kautta.  Itse myös päivittäin 
ulkona liikkuessa lasten huomioimisen kautta sain mukavia kontakteja alueella oleviin poikiin ja 
tyttöihin. Rukoilimme myös johdatusta siihen, kuinka edetä kerhon aloittamisessa.  
Niinpä sitten alkoi olla kypsä aika toimia. Sovimme palaverissa Päivin kanssa käytännön 
järjestelyistä ja muutamasta kerhoillasta keväälle 2008.  Asiaa helpotti myös se, että kerhon 
pitopaikka oli päivisin Päivin työpaikka. Teetätimme muutaman värikkään A4 kokoisen 
ilmoituksen ilmoitustauluille, sekä jonkin verran 5 x 8 cm kokoisia  käsikutsuja.  
Halusimme lähteä liikkeelle melko ”matalalla profiililla” ensimmäisiin kerhoiltoihin koska 
toimintatapamme etsi vielä muotoaan. 
 
Ensimmäisessä illassa oli mukana vain naapurin Henri ja meidän Saara sekä kolme ohjaajaa. 
Kun  sitten tapasimme raitilla tutuiksi tulleita poikia ja tyttöjä, niin kutsuimme heitä taas seuraavaan 
kerhoiltaan. Iloksemme heitä olikin seuraavilla kerroilla 4 – 10 osallistujaa, joista useimmat olivat 
poikia. 
Loppukesällä 2008 pojat jo monesti kyselivät, että milloinkas se kerho alkaa. Ensimmäisen kerhon 
pidimme muutaman kilometrin päässä olevalla laavulla makkaranpaiston ja lettukestien merkeissä 
n. 10 pojan kanssa. Toisessa kerhoillassa poikia oli jo 13. 
 
Tänä syksynä emme ole mainostaneet kerhoa ollenkaan, vaan sana on kiirinyt kaverilta kaverille.  
Koemme että kerhossamme on nyt tärkeä sydänten maaperän muokkaamisen aika. Uskomme että 
muokattuun maaperään kylvetty siemen saa parhaimman mahdollisen kasvuympäristön.  Olemme 
pyytäneet rukoustukea kerhoiltoihin muutamilta seurakunnan esirukousihmisiltä. On rohkaisevaa 
huomata sen vaikutus kerhoillan ilmapiiriin. 
 
Meillä on seurakunnan lapsityökoordinaattori Päivi Kauralan kanssa näky kerhotyön aloittamisesta 
eräässä toisessa samankaltaisessa lähiössä. 
 
Terveisin 
 
Unto ja Maarit Kauppinen  
 


