MINÄ OSAAN JA OPIN UUTTA – Kotipyhis helmikuulle 2019
”Iivo oli ihan tavallinen viisivuotias poika. Jopa niin tavallinen, että Iivosta tuntui, ettei hän
ole hyvä oikein missään. Mutta Iivopa halusi olla hyvä jossain. Hänestä tuntui, että kerhossa
muut lapset osasivat kaikenlaista. Joku osasi taitoluistelua ja toinen pelasi jalkapalloa.
Joku oli hyvä piirtämään ja joku laulamaan. Mutta missä minä voisin olla hyvä? Iivo mietti.
Asia vaivasi Iivoa niin paljon, että hän päätti kysyä tätä äidiltä.
– Äiti, missä minä voisin olla hyvä, kun en oikeen oo missään?
Mutta äidin vastaus yllätti Iivon. - Iivo rakas, sinähän olet hyvä monessa asiassa.
Osaat ajaa hienosti pyörällä ja auttaa kotitöissä. Osaat solmia kengännauhat ja juosta nopeasti.
Ja ennen kaikkea olet hyvä kuuntelemaan ja olemaan toisten ystävä.
Hymy nousi Iivon suupielille. Tosiaan osaanhan minä jo kaikenlaista!”
Näinpä, aina ei tarvitse osata jotain ihmeellistä, vaan se riittää, että on oma itsensä ja haluaa oppia
uutta! Meillä jokaisella on paljon sellaista, mitä me jo osaamme ja jos me emme osaa, saamme
onneksi oppia koko ajan uutta!
Tuo yllä oleva teksti on ihan suoraan lainattu tämän vuoden Yhteisvastuu-keräyksen
materiaaleista. Keräys käynnistyy nyt su 3.2. ja tänä vuonna varoja kerätään lasten ja nuorten
koulutukseen. Monelle nuorelle täällä Suomessakin on vaikeaa saada rahat riittämään
opiskelukirjojen ja – materiaalien hankintaan lukiossa tai ammattiin opiskellessa. Ulkomailla apu
ohjataan niiden lasten ja nuorten auttamiseen, jotka ovat joutuneet jonkin hätätilan takia
keskeyttämään koulunkäyntinsä. Koulunkäynti auttaa meitä oppimaan uutta ja antaa
mahdollisuuden hyvään aikuisuuteen ja tulevaisuuteen.
Mitä sinä osaat hyvin? Tarinan Iivon tavoin sitä on hyvä aina välillä pohtia. Kotona asiaa voi pohtia
yhdessä ja kertoa toisille perheenjäsenille heidän hyvät taitonsa. Äiti ja isäkin ilahtuvat, kun
kuulevat olevansa hyviä jossakin asioissa!
Kotiin voisikin tehdä yhdestä peilistä sellaisen ”hyvien asioiden peilin”, jonka edessä jokainen saisi
aina kuulla ja nähdä itsestään hyviä asioita. Peilin reunoille voisi laitella lappusia, joissa lukee
vaikkapa ”olet ihana”, ”sinulla on kaunis hymy”, ”olet paras”, ”kiitos, kun olet” tai ihan mitä
kaikkea te osaattekin hyvin. Ja jos kaikki eivät vielä osaa lukea, peiliin voi kiinnittää erilaisia kuvia ja
hymiöitä, jotka kertovat samoja asioita  <3
Kiitos Jeesus, että olet antanut meille
niin monenlaisia lahjoja.
Kiitos myös siitä, että saamme
oppia joka päivä uutta.
Auta meitä olemaan ystäviä toisillemme ja
arvostamaan toisiamme sellaisena
kuin olemme.
Aamen.
(yhteisvastuu.fi)
P.S. Me teimme isosten kanssa leirillä sellaisen peilin leiripaikan vessaan! Kuva on sieltä 

