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NUMEROTIETOJA TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNNAN KERHOLAISTEN
MÄÄRISTÄ

Merja Suhosen ja Ritva Lappalaisen kerhoissa Puuppolassa on ollut lapsia kirjoilla
lukuvuonna 2014-2015 ryhmittäin:
Tiistai, iltapäivä
Keskiviikko, aamupäivä
Keskiviikko, iltapäivä

11 lasta
12 lasta
9 lasta

Kaikissa ryhmissä on ollut joukossa myös 3-vuotiaita, jotka tarvitsevat vielä runsaasti tukea
ryhmätoiminnassa.
Lisäksi Puuppolassa on toiminut perhekerho tiistaiaamuisin ja siinä on ollut kirjoilla 18
perhettä, yhteensä 18 aikuista ja 32 lasta. Kaikki eivät kuitenkaan ole joka kerhokerralla
mukana.
Vauva- ja taaperokerhossa on ollut kirjoilla 10 äitiä ja 10 lasta. Tätä kerhoa Merja piti yksin
lukuvuoden 2014-2015.
Lisäksi Merjalla on ollut kerho kirkolla ja siinä on ollut 8 lasta.
Kuluvalla kerhokaudella Puuppolan kerholassa on lapsia kirjoilla:
Tiistai, iltapäivä
10 lasta
Keskiviikko, aamupäivä (3-vuot.) 8 lasta
Keskiviikko, iltapäivä
9 lasta.
Perhekerhossa on kirjoilla 15 perhettä eli 15 äitiä ja 32 lasta.
Vauva- ja taaperokerhossa on kirjoilla 11 äitiä ja 12 lasta. Tässä kerhossa toimii ohjaajina
Merja Suhonen ja Eija Simpanen, koska yksin kerhonpito on mahdotonta.
Lisäksi Merjalla on kerho kirkolla, jossa on 9 lasta.
Nykyisin ei kerhoja juurikaan pidetä yksin turvallisuussyistä. Puuppolassa jo wc-käynnit
vaativat, että ohjaaja lähtee mukaan, jolloin muuta ryhmää ei voi jättää yksin kerhotilaan.
3-vuotiaiden ryhmässä yhdellä ohjaajalla saa olla suositusten mukaan vain 6 lasta.
Näiden kerhojen lisäksi toimii syyskaudella 2015 Tikkakosken kirkolla kerhoja, joihin
osallistujia on seuraavasti:
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Maanantaiaamuisin kaksi kerhoryhmää, molemmissa 10 lasta.
Keskiviikkoisin aamupäivällä 3-vuotiaiden ryhmä, jossa 8 lasta.
Keskiviikkoisin iltapäivällä kaksi ryhmää, joissa molemmissa 10 lasta.
Näiden lisäksi kirkolla toimii myös kaksi perhekerhoa.
Tiistain perhekerhossa on kirjoilla 20 perhettä eli 20 aikuista ja 37 lasta.
Torstain perhekerhossa on kirjoilla 15 perhettä eli 15 aikuista ja 32 lasta.
Nykykäytänteiden ja –suositusten mukaan kerhoryhmissä on hyvä olla aina kaksi ohjaajaa
turvallisuussyistä. Tälläkin hetkellä Tikkakoskella toimii ryhmiä, joissa on vain yksi ohjaaja,
koska resurssit eivät riitä kahteen ohjaajaan. Mikäli menetämme aputyövoiman Palokasta v.
2016, emme voi säilyttää nykyistä kerhojen ja kerholaisten määrää. Tähän tarpeeseen
vastaisi oppisopimusopiskelijan työpanos hyvin.
Eija Simpanen
Tikkakosken lapsityönohjaaja

