Toisenlainen Lahja

®

-materiaali ryhmien kanssa työskentelyyn
Johdanto:
Toisenlainen Lahja on ekologinen ja eettinen lahja, jolla voi ilahduttaa ystävää ja auttaa
samalla kehitysmaiden ihmisiä.
Tämän materiaalin avulla voit käsitellä ihmisarvoon ja lähimmäisten auttamiseen liittyviä
teemoja sekä tutustua Kirkon Ulkomaanavun Toisenlaiseen Lahjaan esimerkiksi seurakunnan erilaisissa toimintaryhmissä ja kouluissa.

1. Alkukeskustelu ja orientaatio aiheeseen
Aiheeseen motivoiva keskustelu voidaan tehdä joko pienryhmissä tai ohjaajan johdolla
jutustelevasti. Ajatuksena on saada osallistujat pohtimaan ihmisarvoa, lähimmäisten auttamista ja millaisia lahjoja itse kullakin on.

A. Tervehtikää toisianne

Pyydä osallistujia miettimään, mikä tekee heistä jokaisesta ainutlaatuisen, ja esittelemään
itsensä ja tuon ominaisuuden. Apukysymyksinä voit käyttää esim.
• mistä ominaisuudesta itsessäsi iloitset erityisesti?
• onko sinulla jokin lahja tai erityistaito, josta on iloa myös toisille?
Jos jonkun on vaikea keksiä tai tekee mieli vähätellä omia taitojaan, pyydetään apua ryhmältä, joka voi kertoa, mikä kyseisessä henkilössä on hienoa ja ainutlaatuista.
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B. Ihminen on ihme ja elämä on lahja

Lue psalmi 139:13-14, ja keskustelkaa psalmin herättämistä ajatuksista. Keskustelua voi johdatella ihmisen ainutlaatuisuuden ja ihmisarvon teemoihin myös seuraavilla apukysymyksillä:
•
•
•
•

mitä merkitsee, että ihminen on ihme?
mitä on ihmisarvo ja kenelle se kuuluu?
miksi joitakin arvostetaan vähemmän kuin toisia?
mitä ovat ihmisoikeudet?

Kristittyinä ajattelemme, että elämä on lahja. Olemme kuin ihmeellisiä lahjoja toinen toisillemme. Omat erityisyytemme ja taitomme ovat lahjaa, jota voimme jakaa eteenpäin.

2. Lahjojen merkitys
Annan lahjan -improvisaatioharjoite

Muodostakaa pareja tai pieniä ryhmiä, joissa kukin osallistuja vuorollaan ojentaa toiselle
henkilölle kuvitteellisen lahjan. Antaja määrittelee pantomiimina lahjan koon ja painon ojentaessaan sitä, mutta ei sisältöä. Toinen henkilö ottaa lahjan vastaan, kiittää ja kertoo yllättyneenä muille, mitä sai. Jos haluaa lisähaastetta harjoitteeseen, antaja voi vielä tämän
jälkeen kertoa, miksi halusi antaa juuri tämän lahjan toiselle.
Harjoitteen jälkeen voitte pohtia yhdessä
•
•
•
•

miksi ja millaisissa tilanteissa lahjoja yleensä annetaan?
millainen lahja ilahduttaa?
millainen on turha lahja?
millainen lahja on kiva antaa?
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3. Toisenlainen Lahja
Tässä osiossa tutustutaan tarkemmin Kirkon Ulkomaanavun Toisenlaiseen Lahjaan, joka
ilahduttaa lahjan saajaa sekä Suomessa että kehitysmaassa. Aiheeseen perehtymiseksi
voitte hyödyntää Toisenlaisen Lahjan power point -esitystä, esitteitä ja kortteja sekä
oheista esimerkkitarinaa ja lyhyttä animaatiovideota. Lisää tarinoita löytyy ppt-esityksen
muistiinpanosivuilta.

A. Toisenlainen Lahja ilahduttaa kehitysmaissa -ppt-esitys

Esityksen avulla voitte helposti tutustua muutamiin esimerkkeihin, miten Toisenlainen Lahja auttaa ja miten apu menee perille. Esitys sisältää kuvia, tietoa ja tarinoita sekä vinkkejä
aiheen käsittelyyn.
Lataa esitys Kirkon Ulkomaanavun materiaalipankista.

B. Tutustuminen lahjoihin korttien ja esitteen avulla

Tilaa etukäteen käyttöösi Kirkon Ulkomaanavusta Toisenlaisen Lahjan starttipaketti, jossa
saat valikoiman suosituimpien lahjojen kortteja sekä 20 esitettä.
Muodostakaa jälleen pareja tai pieniä ryhmiä. Jaa jokaiselle ryhmälle yksi esimerkkilahja
ja pyydä heitä pohtimaan esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:
• Millaisessa tilanteessa kyseisestä lahjasta on apua?
• Miten lahja voi auttaa kehitysmaassa? Millaista muutosta se mahdollistaa?
• Mitä muuta lahjansaaja tarvitsee hyötyäkseen lahjasta?
Voit myös vinkata tutustumaan lahjoihin Toisenlaisen Lahjan esitteen avulla tai nettisivuilla www.toisenlainenlahja.fi. Tämän jälkeen kukin pari tai ryhmä voi vuorollaan esitellä
oman korttinsa ja lahjan tuomaa apua muille.
Lue myös esimerkkitarina kuinka vuohet muuttivat Maryaman elämän:
Ennen Maryama Abdile Alin perhe eli syvässä köyhyydessä. ”Meillä ei ollut juuri lainkaan tuloja, sillä miehelläni ei ole työtä.” Perhe ei saanut joka päivä edes kunnolla syödäkseen. Minkäänlaisia säästöjä ei myöskään
ollut Somalimaata usein koettelevien kuivuusjaksojen
varalle.
Elämä kääntyi parempaan, kun Maryama sai Kirkon Ulkomaanavun kautta 15 vuohta. Osa niistä on jo
ehtinyt saada kilejä. ”Elämäni muuttui näiden vuohien
ansiosta täysin. Nyt saamme vuohista maitoa, jota
voimme myydä ja myös käyttää itse. Voin tarjota perheelleni tarpeeksi ruokaa”, Maryama iloitsee.
Maryama on lisäksi perustanut pienen kaupan, jossa
myydään pientä kotitaloustavaraa, limsatölkkejä – ja
tietenkin vuohen maitoa. Lapset ovat päässeet kouluun ja mikä tärkeintä, ensimmäistä kertaa rahaa on jäänyt vähän myös säästöön. ”Minulla on paljon unelmia. Aion
rakentaa meille oman talon”, hän kertoo silmät tuikkien.
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Lopuksi voitte vielä katsoa Toisenlaisen Lahjan -animaationvideon ja pohtia:
• Kenelle voisitte antaa Toisenlaisia Lahjoja?
• Minkä lahjan valitsisitte ja miksi?

4. Lopetus
Laulakaa yhdessä virsi 501 (Siunaa koko maailmaa) tai jokin muu sopiva laulu.

Materiaalin työstöön osallistuivat: Tiina Taavitsainen, Nina Silander,
Sini Tyvi ja Anne Vääränen.

Toisenlainen Lahja®
tuo iloa monelle
toisenlainenlahja.fi | kirkonulkomaanapu.fi
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