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Maanantaina 10-12 ja 13.30-15.30 Ollinsaaren seurakuntakodilla on ”lasten pysähdyspaikka” eli lapsiparkki.
Kaikki alle kouluikäiset lapset ovat sinne tervetulleita. Lapsiparkki on maksuton. Seurakunnan
lastenohjaajat Katja Kähkönen ja Erja Leinonen vastaavat Ollinsaaren lapsiparkista.
”Vanhemmat saavat vapaa-aikaa” Katja sanoo. ”Tällainen olisi itsellekin ollut hyvä, kun lapset olivat pieniä”,
toteaa puolestaan Erja. Missä äiti tai isä on itse silloin, kun lapsi viedään lapsiparkkiin? ”Luontevia kohteita
ovat mm. kampaamo, neuvola, kuntosali. Joku voi ottaa omaa aikaa esim. siivoukseen. Joka tapauksessa
vanhemmille – ja erityisesti kotona olevalle vanhemmalle – tarjotaan matalan kynnyksen lastenhoitoapua.”
Vanhemmat voivat siis saada omaa aikaa, mutta mitä lapset saavat lapsiparkista? ”Lapsille se on toimintaa,
vaihtelua ja sosiaalista kanssakäymistä toisten lasten kanssa. Joillakin lapsilla ei ole luontaista kontaktia
muiden lasten kanssa. Silloin lapsiparkki on oiva tapa tutustua muihin lapsiin” toteavat Katja ja Erja ja
lisäävät: ”Tämä on vapaamuotoista. Tahdomme kuunnella lapsia, mitä he tahtovat tehdä. Mennään lasten
ehdoilla.”
Lapsiparkkiin saa halutessaan ottaa eväitä, jos lapsi niin tarvitsee. Se ei kuitenkaan ole pakollista, onhan
aika vain kaksi tuntia. Sairaana ei lapsia voi tuoda lapsiparkkiin.
Tarvittaessa parkkiin voi tuoda pieniäkin lapsia. ”Tänne kyllä otetaan niin pieni lapsi kuin vanhemmat
antavat, siis kahdeksi tunniksi.” Voidaan ottaa jopa vauvakin, jos hänelle on kaikki tarvikkeet. Onpa
lapsiparkissa ollutkin noin vuoden ikäisiä pienokaisia. Vuorotyö on eräs syy, minkä vuoksi lapsiparkki voi olla
tarpeellinen esim. vapaapäivänä asioiden hoitamista varten.
Ollinsaaren seurakuntakoti on keskeisellä paikalla. Kauempaakin voi tulla. Raahen seurakunta on laaja
käsite. Kuvaavaa on, että Vihannistakin on tultu lapsiparkkiin. Jopa Oulusta voi tulla mummolaan käymään
ja tuoda lapsen lapsiparkkiin. Asuinpaikalla ei ole väliä kun tänne tulee, Katja ja Erja kannustavat. He
iloitsevat kaikista lapsiparkkiin tulevista lapsista.
Ilmoittautumisessa on osoittautunut toimivaksi käytännöksi, että edellisellä viikolla laitetaan tekstiviesti
numeroon 040 6710 663. Maanantaina voi vielä kysellä, mahtuuko lapsiparkkiin. Kaikki lämpimästi
tervetuloa!
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Seurakunnan lastenohjaajat Katja Kähkönen ja Erja Leinonen ovat saaneet lapsiparkkiin vahvistukseksi
Helena Joensuun ja Pinja Hautamäen.

