Salon yhdistyksen Isä-lapsitoiminta
Historiaa
1998
Isä-lapsi toiminta lähti Salon seudulla käyntiin MLL:n lapsiperheprojektin myötä.
Ensimmäinen kokoontuminen oli 21.10.1998. Tarkoituksena oli järjestää reipasta
toimintaa ja yhdessäoloa isille ja alle kouluikäisille lapsille. Samalla perheen äiti
sai omaa aikaa.
Vetäjinä toimivat kaksi vapaaehtoista isää yhteistyössä lapsiperheprojektin työntekijöiden kanssa.
Kokoontumispaikaksi valittiin Hoito- ja palvelukeskus Sofian piha, josta aina lähdettiin eteenpäin, joko omilla autoilla tai yhteiskuljetuksella. Jotta mukaan oli
helppo tulla, kokoontumispäivä pidettiin aina samana kuten kokoontumispaikkakin.
Isä-lapsi ryhmä oli avoin eli toimintaan oli mahdollista tulla mukaan koska halusi
ja jäädä pois vastaavasti eikä vuorotyö ollut este osallistumiselle.
2000
Lapsiperheprojektin päättymisen myötä toiminta siirtyi MLL:n Salon yhdistykselle. Salon yhdistys on antanut tukensa, jotta toiminta on voinut jatkua entiseen
malliin.
2003
5v synttärit
Janne liittyy kerhoon esikoisen kanssa
2005
Tarmo Mäkeläinen ja Altti Järvenpää valittiin MLL Varsinais-Suomen piirin Vuoden
vapaaehtoinen -palkinnolla kiitokseksi työstään Isä-lapsi -toiminnan parissa.
2008
Kerho täyttää 10 vuotta
Isä-lapsi -toiminnalle myönnettiin Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton Kansalaistoiminnan palkinto.
2013
Vetovastuu vaihtuu, Janne ja 2 muuta isää puikkoihin.
15-vuotis -juhlassa Janne Martama, Pekka Mannervuori sekä Tommi Söyrilä palkittiin Salon yhdistyksen kunniakirjoilla työstään Isä-lapsi -kerhon jatkumisen eteen.
MLL Varsinais-suomen piiri valitsi Salon yhdistyksen Isä-lapsi -toiminnan "Vuoden
teko" -palkinnolla. Palkinto tuli pitkäjänteisestä työstä sekä onnistuneesta kerhon
vetovastuun siirtämisestä.
2014
Kerholla tulee 300 tapaamista täyteen
2018
Kerho täyttää 20 vuotta.

Toiminta
Kerho kokoontuu joka toinen tiistai. Vetäjinä on Janne ja Joonas, yritämme rekrytoida 1-2 isää lisää rinkiin jotta varmasti aina joku pääsee paikalle.
Sähköpostiringissä on n.60 isää, joista mukana keskimäärin 10-15 per kerta (lapsia 20-25) eli meitä on keskiarvona suurinpiirtein 30-40 kerholaista joka tapaamisella.
Tapaamisissa on vakiojuttuja joka vuosi, kuten
•
puutyöt
•
puutarhalla käynti
•
uimahalli
•
luistelu
•
pulkkamäki
•
leivonta
•
Ratsastus
Joka vuosi pyritään keksimään aina myös jotakin uutta. Tämä alkaakin olemaan
melkoinen haaste koska kerho on pyörinyt niin kauan. Mutta tietysti myös isät
ovat vaihtuneet ja monet tapaamiset ovat aina jollekin uusia joka tapauksessa.
Talous
Koska kerho on niin aktiivinen Salon alueella, meillä on toimintarahaa
n.1000€/vuosi. Tämä mahdollistaa bussimatkoja myös sillointällöin ja muutenkin
antaa hyvät edellytykset järjestellä “isompiakin” juttuja.
MUTTA, ihan kaikki yhdistykset voivat samanlaista kerhoa pyörittää käytännössä
hyvin pienellä budjetilla, koska suurin osa meidänkin tapaamisista on ilmaisia.
Yksi suosittu juttu on yritysvierailut, ne ovat ilmaisia ja mahtava tilaisuus tutustua paikallisiin yrityksiin. Esimerkkinä vaikkapa sanomalehtitehdas. Muutenkin
yhteistyökumppaneita voi tulla yllättäviltäkin tahoilta, kuten meillä vuotuinen
puutarha. Käymme Iivosen puutarhalla ja he sponsoroivat aina pillimehut ja kukat mitä istutamme. On heillekin mukava tapahtuma kun pieniä lapsia tulee paikalle.
Myös kaikki ulkoilut, kuten metsäretket, puistoretket, leikkikentät, jalkapallo ja
muut urheilut, pulkkamäet, hiihto, luistelu jne jne ovat maksuttomia - mutta
lapsille varsin mukavia juttuja.
Mitä isiltä vaaditaan?
Kerhon pyörittämiseen ei tarvita kuin isät jotka ryhtyvät toimeen 🙂Työmäärältään kerhon pyörittäminen on kausiluontoista. Aina ennen syys- ja kevätkautta
pitää suunnitella seuraava jakso ja se ottaa vaihtelevan ajan, riippuen mitä suunnitelmia on. Kauden aikana oleellisinta on lähinnä varmistella sovitut kohteet ja
olla tietysti paikalla kun tapaaminen on. Ei siis millään mittareilla “rankkaa”
hommaa.

