


tämmöiseen reissuun saisivat liiton jäsenet perheen 
kanssa hakea, kertoo Mika Koivuniemi. 

Koronaepidemia teki vuodesta 2020 henkisesti 
raskasta aikaa. Tanja Koivuniemi työskentelee koti-
hoidossa, jossa potilaat ovat riskiryhmäläisiä, joten 
koronariskeihin piti suhtautua erityisen tiukasti. 
Matilda oli keväällä etäkoulussa. Lomatkin kuluivat 
Pohjois-Satakunnassa sijaitsevassa Karviassa. 

- Kesälläkään ei käyty missään. Kyllähän siinä jo 
vähän seinät alkoivat kaatua päälle, kuvailevat Mika ja 
Tanja. 

Perhe päätti tarttua mahdollisuuteen. He lähettivät 
hakemuksen PHT:lle. Koronarajoitusten takia kurssin 
järjestelyt venähtivät, joten vasta kolme viikkoa ennen 
kurssin alkua tuli tieto, että heidät on hyväksytty 
kurssille. Vanhempien piti pyytää yksi päivä lomaa 
töistä ja Matildan koulusta, lisäksi Tanjan oli hankit-
tava vanhempi tyttärensä kissavahdiksi. Sitten tie 
kohti Kainuuta ja Ukkohallaa oli auki. 

LIIKUNTAA OMAAN TAHTIIN, 
KESKUSTELUJA ARJEN PYÖRITTÄMISESTÄ 

Torstaista maanantaihin kestäneellä kurssilla päivän 
ohjelma päättyi yleensä kello 18 tai 19, minkä jälkeen 
perheillä oli omaa aikaa. Ohjelmassa oli sekä fyysisen 
että henkisen puolen tekemistä. 

- Laskettelua, visailuja, aivopähkinöitä, kehon-
koostumusmittaus, UKK-kävelytesti... Viimeisenä 
iltana oli koko laskettelurinne varattu PHT:n porukalle, 
ja lapsia varten oli pulkkamäki. Avantoonkin pääsi, 
Koivuniemet kertovat. 

Ukkohallan laskettelukeskus oli viihtyisä ja hyvin 
hoidettu. 

- Aika pieni paikka, mutta latuverkosto oli tosi 
hyvä. Ja  aina oli ajetut ladut. Oli semmoinen sovel-
luskin, josta voi katsoa, mitkä ladut on viimeksi ajettu. 

Hiihtotekniikkakurssi osoittautui hyödylliseksi. 
Vaikka Koivuniemen perheessä on hiihtoa harrastettu 
jonkin verran, niin perinteisen tyylin tekniikasta löytyi 
silti parantamisen varaa. 

AJASSA • • • •  

"Keskusteltiin 
siitä, mitkä asiat 
vanhemmuudessa 
ovat onnistuneet 
hyvin ja missä 
on haasteita." 

Manu-kissa viihtyy 
Matildan sylissä. Se pyrki 
myös asettumaan taloksi 
valokuvaajan kameralaukkuun. 

- Tasatyöntö kuuluu tehdä vatsalihaksilla, ei olka-
varsilla. Eli mahasta lähtee liike ja hengitystä käyte-
tään avuksi, selvittää Tanja. 

- Siellä oli myös hyvät välineet. Päästiin kokeile-
maan karvapohjasuksia, ne ovat aloittelevalle kunto-
hiihtäjälle ihan ehdottomat, sanoo Mika. 

Terveellisestä syömisestä, ruokavaliosta ja muista 
elintavoista keskusteltiin paljon. Perheet pääsivät 
vertailemaan omia käytäntöjään ja saivat vink-
kejä siitä, miten piintyneiden tapojen muuttaminen 
onnistuu. Puheenaiheena oli myös vanhemmuus, 
erityisteemana korona-ajan vaikutukset lapsiin. 

PHT 
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys ry järjestää 
hyvinvointikursseja lapsiperheille ja työikäisille 
aikuisille edullisella omavastuuhinnalla. Kursseja 
rahoitetaan veikkausvoittovaroista. PHT:n 
jäsenjärjestöinä on SAK:n ja STTK:n ammattiliittoja. 

www.pht.fi 

- Ruutuaikahan on lapsilla lisääntynyt paljon, 
sen hallinnan tärkeydestä puhuttiin. J a  kun on 
ollut etäkoulua, niin lapset ovat olleet paljon yksin. 
Mietittiin keinoja saada heidät ylös sohvalta. Sitten 
yleisesti keskusteltiin siitä, mitkä asiat vanhemmuu-
dessa ovat onnistuneet hyvin ja missä on haasteita, ja 
millaisia tavoitteita kenelläkin on. 

Osallistujina hyvinvointikurssilla oli noin kymmenen 
perhettä eri puolilta Suomea. Koronan takia ryhmät 
pidettiin pieninä ja ruokailut järjestettiin väljissä 
tiloissa, aamiainen hoidettiin tuomalla ruokatarvikkeet 
huoneeseen. 

HEVOSET KILTIMPIÄ KUIN POROT 

Omalla ajallaan Koivuniemet kävivät porofarmilla ja 
hevostallilla. Matilda sai huomata, että nälkäisten 
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