
Kaikille avoin Seikkailukerho Kauhajoella 
 

 

Minä lähden seikkailuun, alla auringon ja kuun! Täynnä yllätyksiä on tämä pieni 

elämä, kajahtaa Pekka Simojoen laulu joka tiistai, kun seikkailukerholaiset aloittavat 

kerhoiltansa. 

 

Seikkailukerho on alakouluikäisille tytöille ja pojille suunnattu kerho, jossa nimensä 

mukaisesti seikkaillaan jokaisella kerhokerralla. Kerho on perustettu neljä vuotta 

sitten, ja se on ollut alusta saakka hyvin suosittu. Tänä syksynä kerholaisia on ollut  

joka kerta paikalla noin 50.  

 

 –Seikkailukerhon idea lähti liikkeelle omasta työstäni, kerhon vetäjä Marjukka 

Anttila kertoo. Toimin erityisluokanopettajana ja käytän työssäni hyödyksi 

seikkailupedagogiikkaa. Työssäni olen nähnyt, kuinka suuria positiivisia vaikutuksia 

seikkailuelämyksillä on lapsen itsetunnolle ja minäkäsitykselle. Halusin avata tämän 

saman mahdollisuuden myös laajemmalle lapsijoukolle. 

 

Seikkailukerho on osa Kauhajoen Helluntaiseurakunnan lapsityötä. Siksi jokaisen 

kerhokerran alussa on hartaushetki, jossa tunnuslaulun lisäksi rukoillaan 

kerhorukous ja kuunnellaan lyhyt Raamatunkertomus, joka pyritään soveltamaan 

tähän päivään ja lasten elämään. Sitten lähdetäänkin seikkailemaan! Vapaaehtoiset 

auton kuljettajat, lasten vanhemmat ja kerho-ohjaajat kuljettavat lapset 

suorituspaikoille.  

 

Seikkailu voi olla metsäretki, kalliokiipeilyä, majojen rakentamista, nuotion sytytystä 

ja makkaran paistoa. Ideana on hyödyntää lähialueen luontokohteita ja tarjota lapsille 

uusia ja mieleenpainuvia elämyksiä. Vuosien varrella on retkeilty esimerkiksi 

Muurahaisen luontomatkailukeskuksen maastossa, Kauhanevan kansallispuistossa ja 

Lauhavuorella. Lähempääkin löytyy hienoja kohteita, esimerkiksi metsästysmajoja ja 

metsästysseurojen laavuja. 

 

Kun säät muuttuvat sateisiksi ja illat pimeiksi, seikkailukerhossa toiminta suuntautuu 

sisätiloihin. Olemme käyneet uimassa, keilaamassa, ampumassa, pelaamassa 

sulkapalloa ja squashia. Joskus seikkaillaan Helluntaiseurakunnan tiloissa, johon on 

rakennettu erilaisia seikkailuratoja. Myös leipominen on suosittua sisätekemistä. 

 

Talven tultua alkaa jälleen ulkoilukausi. Silloin käydään luistelemassa ja laskemassa 

pulkalla hurjasta Laitasaaren mäestä. Joka vuosi käymme myös Sotkassa 

laskettelemassa. Lumikenkäkävely on hauska elämys ja lumen maalaus ja 

lumirakentaminen on myös kivaa.  

 

Kerhossa lapsi pääsee kokeilemaan uusia lajeja ja saattaa jopa löytää itselleen uuden 



harrastuksen. Viime keväänä kokeilimme lännenratsastusta ja lassonheittoa, tänä 

syksynä harjoittelimme golffia. Myös rotkon ylitys valjailla ja korikiipeily ovat olleet 

monelle lapselle ihan uusia kokemuksia. Keväisin toteutetaan yöretki, joka on myös 

lapsille jännittävä elämys. 

 

Seikkailukerhossa kaikki toiminta on ilmaista. Seurakunta maksaa pääsymaksut eri 

kohteisiin ja lisäksi lapsille tarjotaan joka kerta eväät. Kerhossa on vapaaehtoisia 

ohjaajia mukana noin 10, ja kaikilla on oma roolinsa. Kerhon vetäjä pitää 

kerhohartaudet sekä ohjaa  koko lapsiryhmää. Sen lisäksi mukana on kerhoemäntiä, 

ryhmien ohjaajia sekä auton kuljettajia. Myös lasten vanhempia on kerhossa mukana, 

ja kaikki ovat tervetulleita. Jokainen ohjaaja on omalla tärkeällä paikallaan, eikä 

ilman suurta vapaaehtoisten joukkoa tällaista kerhoa voisi vetääkään. 

 

Seikkailukerho on sopinut monenlaisille lapsille harrastukseksi. Kerhossa on 

periaatteena, että seikkailussa kannustetaan aina muita, eikä kilpailla saa muuta kuin 

itsensä kanssa. Kerho on avoin kaikille lapsille, ja se onkin tullut suosituksi myös 

erityislasten joukossa. Heidän vanhemmiltaan on tullut hyvää palautetta 

kerhoideasta. Kerhossa on mukana esimerkiksi ylivilkkaita ja käytöshäiriöisiä lapsia, 

samoin lievästi ja jopa vaikeasti kehitysvammaisia. Myös romanilapset ovat ottaneet 

kerhon omakseen. Kerhoideaa voisin suositella myös esimerkiksi maahanmuuttaja-

lapsille. Kaikki kerhotehtävät on suunniteltu siten, että lapset eivät tarvitse mitään 

erityisiä hienomotorisia taitoja, lukemista tai kirjoittamista. Hienoa on, että kaikki 

voivat olla yhdessä tasavertaisina mukana. 


