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TFöt yllirttvät leikin
Koululaisten perinnekerho teki lastensuojeluliiton juhlasta toiveikkaan
Pirjo Rautio

Hieman ennen juhlan alkua
opettaja nostaa sormen. Kaksi-
kymmentä silmäparia seuraa
valppaasti Ritva Käräjåimäen
ohjeita.

Vaasan Onkilahden koulun
4A:n tytöt ovat valmiina. Mu-
siikkiluokkalaiset esiintyvät en-
simmäisenä ja vievät Manner-
heimin Lastensuojeluliiton pii-
rin juhlaa toiveikkaaseen suun-
taa.

Juhlapuhujan, filosofian toh-
tori Marjatta Kallialan kas-
voille kohoaa onnellinen hvmv.
Leikin tutkija niikee *irleån
asian. Tässä perinteisten leik-
kien ja laulujen sikermässä on
paljon oivallusta. Se on oikealla
tavalla lapsenomainen ja vapaa.
Voi melkein kuvitella, eträ tytöt
ovat leikissä aidosti läsnä iuuri
tuolla hetkellä. He eivät -vain

esitä.
Niina Cibulkan heleä ia

hento Paimenen laulu hilientåä
yleisön täysin.

Vaikka tytöt eivät tiedä, mikä
on Mannerheimin Lastensuoie-
luliitto, he osaavat määriteilä
elämänsä peruspilarit liiton ta-
voitteiden mukaan.
. - Koti, perhe, ruokaja kave-

11t.
Yhdeksänvuotias Sanna Vah-

tera sanoo, että leikki kuuluu
elämään.



tutHan
- Ollaan vaikka piilosta tai

rakennetaan majoja.
Mannerheimin Lastensuojelu,'

liiton Potrjanmaan piiri juhlisti
sunnuntaina Vaasassa koko lii-
ton S0-vuotista taivalta. Vuosi-
kokouksen jälkeen vietettiin
juhlaa, jossa teemana oli "I-eik-
kivö lapsi ajassamme".

Piirin syyskokouksen valitse-
maan hallitukseen tulivat Raiia
Knuuttila Alahåirmästä. Hilkfta
Rantala Nurmosta, Sirpa Oja
Ahtåiristä" Juhani Metsåiranta
Kristiinalkaupungista ja Pekka
Koskimies Lohtajalta.

Vaasan yhdistyksen puheen-
johtaja Merja Martin teki huo-,
mion, joka koski sekä Onkilah-
den koulun musiikkiluokan lap-
sia että juhlan yleisöä.

- Harvassa ovat pojat ja
miehet.

Niina Cibulka kuunteli tarkkaan opettaja Ritva Käräjämäen ohjeita ennen
esiintymistä Mannerheimin Lastensuojeluli i ton juhlassa sunnuntaina Vaasassa'
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Aikuisen vedettåva lapsen rulat
Pirjo Rautio

Filosofian tohtori Marjatta Kalliala
puhuu "epdröivästä kasvatuskulttuuris-
ta". Monet vanhemmat ovat valmiita
sanomaa, että lapsella pitää olla rajat,

mutta rajojen mäiiritteleminen tuottaa
vaikeuksia.

Marj atta Kallialan viestit Mannerhei-
min Lastensuojeluliiton juhlassa olivat
puhuttelevia. Hän korosti leikin tåir-
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Onkilahden tytöt toivat ,lau-
laen ja tanssien yleisön
eteen perinneleikit ja filoso
fian tohtori Mar,jatta Kalliala
of i hyvillään näkemästiiän.


