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LEIKKI ISO TUULI PUHALTAA
Kiinalainen lastenleikki
Istutaan tuoleilla, joita on yksi vähemmän kuin osanottajia.
Ilman tuolia oleva sanoo: ”Iso tuuli puhaltaa.” (Da feng chwei)
Kaikki vastaavat yhteen ääneen: ”Mitä puhaltaa?” (Chwei shemma?)
Keskellä olija vastaa: ”Puhaltaa vaaleita hiuksia – punaista puseroa – ponihäntää
– farkkuja – vihreää - jääkiekon harrastajia… Jokainen, joka tunnistaa itsensä
kuvauksesta, joutuu vaihtamaan paikkaa ja keskellä olija yrittää vallata itselleen
istuimen. Koska istuimia on yksi vähemmän kuin leikkijöitä, jää joku ilman istuinta
ja joutuu keskelle ”tuuleksi.”
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TARINA

KUULOLLA

materiaalista Kiisi Isotalo: Maija, Madu ja Mai Mai
(löytyy osoitteesta
felm.suomenlahetysseura.fi/fi/materiaalit/maija-madu-ja-maimai-tarinoita)
Maija ja Mai Mai olivat matkalla Maijalle. Matka kulki hautausmaan ohi.
Yhtäkkiä Maija tarttui Main käteen.
– Mistä toi kuuluu, kysyi Maija.
– Mikä? kysyi Mai Mai.
– Toi musiikki? vastasi Maija.
– No nyt mäkin kuulen. Se tulee tuolta aidalta. Kukahan siellä on?
Tytöt hiipivät lähemmäs aitaa ja huomasivat siellä istuvan tytön, joka kuunteli
musiikkia puhelimestaan. He menivät lähemmäs ja juuri, kun he tulivat tytön
viereen, tämä huomasi heidät.
– Hui kamala, kiljaisi tyttö.
– Älä pelkää, totesi Maija. Ei me tahdota sulle mitään pahaa. Mä oon Maija ja
toi on Mai Mai. Me tultiin vaan kysymään, että mitä sä kuuntelet?
– Musiikkia. Ettekä te näytä pahoilta tai en mä siis sitä tarkoittanut, vaan mä
vaan säikähdin kun olin niin omissa ajatuksissani. Mä olen Eleonoora.
– Ihana nimi. Mitä musiikkia? Mä en ole koskaan kuullut mitään tuollaista,
sanoi Mai Mai.
– Et varmaankaan, kun tää on syyrialaista. Tää on mun kaverin tekemä laulu,
totesi Eleonoora.
– Miksi sä istut täällä pimeässä yksin, kysyi Maija.
– Mä halusin miettiä asioita rauhassa, ilman, että kukaan häiritsee.
– No, siihen sä löysit kyllä hyvän paikan, totesi Maija. Täällä on yleensä aina
hiljaista, paitsi, että nyt me tultiin häiritsemään sua.
– Ei se haittaa. Kiva kun tulitte juttelemaan. Monet arastelevat mua, sanoi
Eleonoora.
– Miksi, kysyi Mai Mai ihmeissään.
– No, kun mä en ole täältä ja olen kuitenkin. Monet luulee etten mä osaa
suomea ja siksi ne ei tule juttelemaan. Mä olen syntynyt täällä ja mulla
on suomalainen isä. Se tapasi äidin, kun äiti oli opiskelemassa täällä ja ne
meni naimisiin. Äidin suku on Syyriassa ja nyt mulla on huoli niistä. Siitä toi
laulukin kertoon.
– Siis mistä, kysyi Maija.
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– No siitä, että kun ei oikein tiedä minne kuuluu tai on kaksi kotia ja kaksi
erilaista kulttuuria ja ne ovat erilaisia ja ne molemmat asuvat sun sisällä. Se on
joskus aika hämmentävää. Ja kuinka pelottaa, kun kuulee uutisia sieltä, missä
asuu sulle tärkeitä ihmisiä ja ei voi oikein tehdä mitään ja haluaisi silti. On hätä
niiden puolesta.
– Ymmärrän ja en ymmärrä, sanoi Maija.
– Mä taidan ymmärtää, totesi Mai Mai. Mä olen adoptoitu ja toi kuulostaa
tutulta.
– Mäkin ymmärrän, että toi on varmasti vaikeaa. Mutta mä voi tietää miltä se
tuntuu, kun ei mun elämässä ole ollut mitään tollasta.
– Mutta tästä se voisi alkaa, sanoi Eleonoora.
– Mikä, kysyi Maija.
– Se ymmärtäminen, sillä se alkaa siitä, että on valmis avaamaan omat korvat
ja kuuntelemaan, sekä juttelemaan asioista. Ottamaan selvää ja kuuntelemaan
niitä ihmisiä, joita asiat koskettavat.
– Oota hetki, mä kaivan pipon laukusta, sanoi Maija, ota säkin sun omas Mai
Mai?
– Miksi? kysyi Mai Mai.
– No, muuten meidän peput jäätyy, totesi Maija ja laittoi pipon aidalle ja istui
sen päälle. Mä oon valmis. Kerro meille, pyysi Maija.
Ja niin aidalla istui kolme tyttöä. Yksi kertoi ja kaksi muuta kyselivät aina välillä.
Puheensorina kuulosti kotoisalta ja välillä se muuttui nauruksi. Siinä oli koko
elämänkirjo.
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RYHMÄTYÖSKENTELY

KUVATEHTÄVÄ

Rauha-teemavuosiin valmistautuessa on kysytty mielipiteitä siitä,
mitkä teemaan liittyen olisivat tärkeitä näkökulmia.
Printtaa jokainen alla olevista teemoista omalle paperille. Laita paperit seinälle.
Muodosta noin kolmen hengen ryhmiä. Anna jokaiselle ryhmälle kolme tarraa
tai pientä post it -lappua.
Ryhmät saavat miettiä hetken, mitkä heidän mielestään ovat tärkeimpiä asioita
rauhaa mietittäessä. He merkitsevät valintansa tarralla. Tarrat voi laittaa
kolmeen eri kohtaan, tai vaikka kaikki kolme samaan, jos joku asia tuntuu niin
tärkeältä. Miettimisen jälkeen ryhmät vievät tarrat valitsemiinsa paikkoihin.

Some-rauha: vihapuheet, leimaamiset, kiusaamiset pois
Kotirauha perheissä: turvallisuutta ja rakkautta koteihin
Maailman rauha: miten edistämme ja tuemme rauhaa koko maailmassa?
Lapsen ja nuoren kasvurauha: jokainen saa kasvaa omaksi itsekseen
Koulurauha: kuinka tuetaan turvallisuutta ja rauhaa kouluissa
ja oppilaitoksissa?
Hengellinen ulottuvuus: Jeesus sanoi: ”Oman rauhani minä annan teille.”
Mitä tämä tarkoittaa meille?
Historian näkökulma: Vuosi 1918 rauhan ja sovinnon vuotena.
Mikä on historian viesti meille?
Rauha Suomessa: millaista Suomea rakennamme, miten tuemme esim.
maahanmuuttajia?

Lasketaan kunkin näkökulman saamat äänet. Kolmen eniten ääniä saaneen
kanssa jatketaan työskentelyä kuvien avulla.
Printtaa kuvat valmiiksi. Niitä kannattaa printata reilusti, jotta ryhmille jää
valinnanvaraa. Kuvat löytyvät erillisestä liitteestä.
Jatketaan samoissa ryhmissä. Jokainen ryhmä valitsee ohjaajan esille
levittämistä yhden kuvan, joka kertoo ryhmän mielestä jotain tärkeää tai
merkittävää aiheesta. Sama valinta tehdään jokaisesta kolmesta teemasta.
Laitetaan lattialle kolme valittua teemaa. Ryhmät vievät yksi kerrallaan
valitsemansa kuvat teeman luo, ja sanovat jotakin siitä, miksi valitsivat juuri sen
kuvan.
Tytöt, pojat ja nuoret muutamalla paikkakunnalla eri puolilla Suomea valitsivat
kolmen kärkeen some-rauhan, kotirauhan ja maailman rauhan. Oliko ryhmänne
valinta erilainen? Miettikää, miksi.
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RYHMÄTYÖSKENTELY
HAASTATTELUTEHTÄVÄ
Lukekaa haastattelu. Toimitaan kolmen hengen ryhmissä. Tehdään haastattelu
samoilla kahdella kysymyksellä niin, että jokainen ryhmässä vastaa
kysymyksiin. Tulostetaan vastaukset, niihin voidaan liittää haastateltavien
kuvat ja jutut laitetaan seinälle. Laitetaan samalle seinälle yllä oleva juttu.

Haastattelu Jerusalemissa:
Lähi-idän nuorille rauha merkitsee turvallista oloa
(julkaistu Rauha-lehdessä 2018, julkaisija Nuori Kirkko)
Lähi-idässä kohtaa kolme suurta uskontoa: juutalaisuus, kristinusko ja islam.
Alueen nuorten mielestä eri uskonnoissa on hienoa pyrkimys yhteistyöhön eri
tavoin uskovien kanssa.
Suomen Lähetysseuran tiedottaja Lähi-idässä Sari Lehtelä kyseli eri uskontoja
edustavilta nuorilta kaksi kysymystä:
1.

Mitä rauha merkitsee sinulle?

2. Mikä on sinun uskonnossasi hienoa ja tärkeää?
Jerusalemin keskustassa Israelissa kysymyksiin vastasivat kaksi juutalaista
nuorta ja yksi lapsi.

1.

Rauha merkitsee sitä, ettei ole taisteluita
eikä sotaa. Ihmiset voivat kiistellä, mutta
eivät tapa toisiaan. Ystävät voivat riidellä,
mutta ystävyys ei lopu siihen.

2. Uskonnossamme kaikki on tärkeää.
Joskus on vaikea noudattaa kaikkia
Tooran käskyjä. Yritän kyllä. Meidän
pitäisi rukoilla joka päivä, mutten aina
muista. Perjantaisin käyn yleensä
synagogassa. Juutalaisuudessa ei sallita
rasismia, mutta jotkut juutalaiset ovat
rasisteja. He pitävät kaikkia arabeja
terroristeina, mutta minä tiedän että
suurin osa arabeista on ihan tavallisia
ihmisiä.
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Kuva: Sari Lehtelä

Sarah Lasky (13) asuu siirtokunnassa
Jerusalemin ympäristössä.

Perheensä kanssa Jerusalemiin lomalle tullut
Hillel Laufer (11) asuu Natanyan kaupungissa
Israelin rannikolla.
1.

Rauha merkitsee ystävyyttä ja yhteyttä
ihmisten kesken.

2. Uskonnossa on tärkeää opetus siitä, että
toisille ihmisille on tehtävä hyvää. Tärkeää on
myös noudattaa Tooran lakeja. Niitä on tosi
mielenkiintoista opiskella. Hienoa on käydä
isän kanssa synagogassa perjantaisin.

Kuva: Maria Paulasaari

Kuva: Maria Paulasaari

Perheensä kanssa Jaffa-kadulla hyppelee
jerusalemilainen esikoululainen Liam Moalem (5).
1.
Kuva: Maria Paulasaari

En oikein osaa sanoa. (Äiti selittää: emme
ole puhuneet tytölle alueemme konflikteista.
Emme halua rasittaa tyttöä vielä. Hän on kyllä
kysynyt miksi sotilaita on niin paljon)

2. Parasta on se, että vanhemmilla on
lomaa uskonnollisina juhlapyhinä ja
itsenäisyyspäivänä.
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Kuva: Sari Lehtelä

Toivon koulussa Ramallahissa Länsirannalla kysymyksiin vastasi neljä
Lähetysseuran kummioppilasta, joista kaksi on muslimia ja kaksi kristittyä.
Georgette Husary (12) on kristitty tyttö.
1. Rauha merkitsee turvallista oloa.
2. Tärkeää on Jeesuksen antama esimerkki ja se, että on turvallista
elää hänen kanssaan.
Abeer Ubizary (11) on muslimityttö.
1. Rauha merkitsee sitä, että on turvallista elää. Tällä hetkellä miehitys
rajoittaa vapauttamme ja elämäämme, siksi rauhaa ei ole.
2. Hienoa on yhteistyö eri tavoin uskovien kanssa. Ei pidä erotella ihmisiä
uskonnon mukaan, kuka on muslimi ja kuka kristitty.
Yazan Ja’wan (11) on muslimipoika.
1. Rauha merkitsee sitä, ettei ole väkivaltaa.
2. On tärkeää olla rehellinen ja tehdä yhteistyötä kaikkien kanssa.
Samir Dihmis (10) on kristitty poika.
1. Rauha merkitsee valoa.

Lisäksi kysymyksiin vastasi aiemmin Israelissa asunut,
nyt Britanniassa asuva kristitty Caitlin Wiggers (13).
1. Rauha tarkoittaa mielenrauhaa.
Ei tarvitse huolehtia mistään.
Maailmassa voi elää rauhallisin mielin,
kun kiistat ratkotaan keskustellen.
2. Kristityt voivat toteuttaa unelmiaan ja silti
noudattaa kutsumustaan.
Saat aina anteeksi ja rakkaus ei koskaan kuole.
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Kuva: Jenita Wiggers

2. On tärkeää auttaa ja rakastaa toisia ihmisiä.

RYHMÄTYÖSKENTELY
TEHTÄVÄ SANANLASKUISTA
Jakaudutaan noin kolmen hengen ryhmiin. Ryhmät saavat kopioituna alla olevat
sananlaskut. Jokainen ryhmä valitsee yhden sanalaskun, joka heidän mielestään
sisältää tärkeitä ajatuksia rauhaan liittyen.
Valitusta sananlaskusta voidaan tehdä huoneentaulu. Ryhmät kertovat valinnastaan
ja perusteista koko ryhmälle.

Kaikki on mahdollista. Mahdottoman toteuttaminen vain vie hieman
enemmän aikaa.
Tuntematon
Tuhannenkin virstan matka alkaa yhdellä askeleella.
Kiinalainen sananlasku
Korkeakin torni alkaa maasta.
Japanilainen sananlasku
Eivät ihmiset vuoriin kompastu, vaan kiviin.
Hindustanilainen sananlasku
Ei riitä, että osaa nousta hevosen selkään, on osattava myös pudota.
Argentiinalainen sananlasku
Jalat vievät sinne,minne sydänkin.
Afganistanilainen sananlasku
Joka harkitsee seuraavaa askeltaan liian kauan,
Kiinalainen sananlasku
Jos luulet olevasi liian pieni vaikuttamaan asioihin, yritä nukkua suljetussa
huoneessa, jossa on hyttynen.
Afrikkalainen sananlasku
Ruukku tihkuu sitä, mitä se sisältää.
Kiinalainen sanonta
Rohkeus ei ole pelon puutetta, vaan pelon hallintaa.
Rudyard Kipling
Kellä on maltti, sillä on valtti.
Suomalainen sananlasku
Ei se metsään kerkiä, joka puun pelkää päällensä kaatuvan.
Islantilainen sananlasku
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