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1. Jaetaan hyvää
Olet lähdössä pienelle pyhiinvaellusmatkalle itseesi,
reitti alkaa tästä vanhan kaivon luota. Voimme kuvitella,
että tässäkin on historian saatossa kokoonnuttu ja
jaettu kuulumisia. Kiva kun sinä olet tässä nyt, kiitos.
Sanotut mukavat ja kiltit asiat tuntuvat aina erityisen
hyviltä, niin niiden saajassa, kuin antajassakin.
Nyt voisitkin tässä pyhiinvaelluksen alussa miettiä
jonkun kivan asian perheenjäsenestäsi tai ystävästäsi ja
kertoa sen hänelle.

2. Rauhallisesti omassa turvapaikassa
Näetkö kolon puussa? Miltä se mielestäsi näyttää?
Voisiko se olla metsäneläimen pesä? Näyttääkö se
turvalliselta ja viihtyisältä?
Onko sinulla kotona tai hoitopaikassa oma pesä tai
turvapaikka? Sellainen paikka, jossa viihdyt ja jossa voit
rauhassa levätä tai leikkiä? Pohtikaa yhdessä missä
sinulla voisi olla sellainen oma suojaisa pesäpaikka.

3. Nimipysäkki
Tässä tullessa matkan puoleen väliin, voitkin hidastaa
askeleitasi ja kohdistaa katsettasi pitkälle horisonttiin,
rauhassa katsellen ja ihmetellen. Palaa sitten siihen
missä seisot ja itseesi, hengitä syvään sisään ja ulos. Me
kaikki olemme saaneet nimen ja sitä on voitu juhlia
ristiäisissä tai nimiäisissä.
Oma nimi tuntuu tärkeältä ja rakkaalta ja joillakin voi
olla myös lempinimi. Tiedätkö sinä oman nimesi
historian? Kuka sen on keksinyt? Onko teidän suvussa
nimi, joka periytyy sukupolvelta toiselle? Voitte pohtia
näitä yhdessä.

4. Huolettomana turvaverkossa
Mieti sinulle lähimpiä aikuisia. Kuka on sinulle tärkeä ja
rakas? Entä kenelle sinä olet tärkeä ja rakas? Nämä
aikuiset ovat sinun omia turva-aikuisiasi, joiden
huolenpitoon voit luottaa. Yhdessä nämä aikuiset
muodostavat turvaverkon, jossa lapsi saa levätä kuin
riippumatossa. Mieti mielessäsi yksi asia, jonka kerrot
jollekin turva-aikuiselle, kun seuraavaksi kohtaatte.

5. Yksinkertaiset asiat kannattelevat meitä
MIELI ry on luonut mielenterveyden käsi-julisteen.
Siinä jokaisella sormella on oma, tärkeä arjen
perusasia, joka vaikuttaa omaan hyvinvointiin. Ota
sormet esiin ja kysy niiltä:
Pyörittele peukaloasi. Nukuitko hyvin? Rauhoituitko
päivälevolle?
Etusormi esiin. Mitä olet tänään syönyt ja kenen
kanssa?
Keskisormi kysyy. Keitä olet tavannut tänään ja mitä
olet tehnyt heidän kanssaan? Millainen olo sinulla
on?
Nimettömän vuoro. Oletko tänään tanssinut, juossut
tai hyppinyt? Miltä se tuntui?
Pikkurilli vielä. Sujuiko leikki tänään? Nautitko
piirtämisestä tai rakentelusta? Mitä hauskaa olet
tehnyt tänään?
Näistä perusasioista päivä saa rytmin. Mikä sormi
on jäänyt liian vähälle huomiolle? Mikä sormi voi
hyvin?

6. Vapaus aistia omalla tavallaan
Hiljenny hetkeksi. Miltä sää nyt tuntuu?
Tuletko siitä iloiseksi vai harmittaako se?
Entä miltä sinun lempisääsi tuntuu?
Tykkäätkö, kun tuuli tuivertaa hiuksesi pörröiseksi
vai pidätkö auringon lämmittävistä säteistä
nenänpäälläsi?
Pohtikaa sään vaikutusta mielialaan.

7. Ystävyydestä yhteenkuuluvuutta
Tämä Koroisten ristin aukio on toiminut ihmisten
kokoontumispaikkana ainakin yli 900 vuotta. Ensin
sen paikalla arvellaan olleen kauppapaikka ja
myöhemmin kirkko, jonka raunioita on edelleen
nähtävillä. Kuten pyhiinvaellusmatkan alun kaivo,
myös kirkko on perinteisesti ollut paikka, jossa on
kokoonnuttu yhteen.
Turvallisen aikuisen sylissä oleminen tuntuu hyvältä.
Sylissä ollessa olemme lähellä toista ihmistä ja
saamme levähtää. Saamme turvautua toisiin
ihmisiin eikä meidän tarvitse pärjätä yksin. Olemme
kaikki erilaisia ja se on rikkaus. Kuvittele kaikkia
niitä lapsia, jotka ovat vuosisatojen saatossa
leikkineet juuri tällä paikalla. Mistä he ovat
haaveilleet? Minkälaisia leikkejä he ovat leikkineet
yhdessä?
Huuda nyt oma nimesi ääneen.
Olet liittynyt heidän joukkoonsa tämän
pyhiinvaellusmatkan myötä.
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