Tarinaa lasten, nuorten ja perheiden toiminnasta viime vuosina
Kilpailutoimintaa on järjestetty jo useat vuodet viidessä lajissa: hiihto, luistelu, maastojuoksu,
yleisurheilu ja sisähyppy. Kaikkiaan näissä kilpailuissa on vuositasolla yhteensä suorituksia ollut
reippaasti yli kaksi ja puolisataa. Eräitä antoisimpia hetkiä yleisurheilukilpailuissa on ollut seurata
vaippaikäisen 60 metrin ”juoksua” (ei uskoisi, kuinka monta seisahtamisia ja ympäristön
seuraamistuokiota voi näinkin lyhyelle matkalle mahtua). Myös pari vuotiaan ”pituushypyn”
näkeminen (tuloslukema on ollut juoksuaskelten väli eli noin viitisen senttiä) on sykähdyttävä
kokemus. Samankaltaisia tilanteita löytyy myös muista lajeista ja toimintamuodoista.
Vajaan kahdenkymmenen vuoden ajan Lattomeren ala-asteen saliin kokoontui viikoittain
satujumppaan kymmenkunta lasta. Reilu vuosi sitten teimme muutoksia ja aloimme toteuttamaan
kuukausittain vaihtuvaa harrastus- ja liikuntateemaa. Ratkaisu osoittautui hyväksi, sillä sen myötä
on saatu mukaan uusia lapsia ja hyötykäyttöön useamman ohjaajan osaamista. Teemoina on ollut
mm. suunnistus, sähly, askartelu ja näytteleminen.
Toiven jäsenistö on jo tottunut pääsemään kaksi kertaa vuodessa koko perheen uinti-iltaan Ulvilan
uimahalliin. Vedessä on pärskytellyt porukkaa ”vauvasta vaariin” ja joinakin kertoina lasten allas
on ollut laitojaan myöten täynnä. Muina esimerkkeinä perinteisistä ja jokavuotisista koko perheen
tapahtumista mainittakoon eri vuodenaikojen ulkoilupäivät, joulujuhla, laskiaisrieha ja yhdeksän
tunnin yhtämittainen viestihiihto (nuorimmat viestin viejät ovat olleet vain muutaman vuoden
ikäisiä ja he ovat hiihtäneet osuutensa oman vanhemman tai muun aikuisen seurassa).
Vuodesta 2002 alkaen olemme hyödyntäneet omaa urheilumajaamme monipuolisine maastoineen
lasten leirin järjestämiseen. Takana on kolme kesäleiriä ja yksi talvileiri sekä käsittämätön määrä
muisteltavaa. Osallistujamäärä on joka kerta ollut korkea ja monet lapset ovat varanneet edellisen
leirin päätyttyä jo paikan seuraavalle leirille. Leirin toiminta on rakentunut erilaisin tavoin ja
teemoin leikin, liikunnan, luovuuden, ryhmässä toimimisen ja luonnon yhdistämiseen.
Lattomeren Toiven vireä nuoriso on vuosina 2002-2004 kerännyt kasaan porukan, jolla on
osallistuttu Satakunnan pesiksen järjestämään kuntopesis-sarjaan. Nuoret ovat kesäaikaan käyneet
joskus montakin kertaa viikossa harjoittelemassa Lattomeren urheilukentällä.
Kilpailullisuus ei ole seuramme toiminnassa korostunutta, vaan lapsia ohjataan ja kannustetaan
kokeilemaan ja osallistumaan. Toimintaa rakennetaan pitkälti myös sille ajatukselle, että
mahdollistetaan koko perheen yhdessä toimiminen.
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