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LAULUJEN LEVYRAATI,

MIKÄ ON TEIDÄN

PERHEEN SUOSIKKI

LAULU ÄIDILLE?

Alla linkkejä: Voitte toki
itsekin miettiä mitä
muita lauluja
äitienpäivään kuuluu.

ÄITIENPÄIVÄMUISTO

1990 luvun alkupuolella valmistuin kauppaopistosta

laskentatoimen merkonomiksi. Päättäjäispäivä oli kaunis ja 

 auringonvalon täyttämä. Tunsin suurtä ylpeyttä itsestäni,

että olin jaksanut opiskella kaksi vuotta ja hoitaa lapsen siinä

opintojen ohella. Lapseni oli tuolloin alle viiden vanha.

Olimme kokoontuneet koulumme juhlasaliin juhlistamaan

kaikkia valmistuneita ja odotimme hetkeä, kun saisimme

painaa tupsullisen valkolakin päähämme. 

Iloani olivat jakamassa oma äitini, veljeni ja lapseni. Lapseni

ei niin isommasti jaksanut opettajien jaaritteluja kuunnella ja

niinpä veljeni katosi hänen kanssaan ulkoilemaan.

Vihdoin puheet oli pidetty ja oli H-hetken aika. Nousimme

seisomaan ja juhlallinen hetki koitti, saimme painaa valkolakit

päähämme.

Samalla hetkellä tunsin jonkin nykivän hameen helmaani,

katsahdin taakseni ja lapseni, suloinen lapseni, seisoi siinä

hyvin totisena puristaen kädessään pientä kimppua

voikukkia. Hän ojensi ne minulle ja sanoi ääni ylpeyttä (ehkä

hieman arkuuttakin) väristen "Onnea äiti". Niin silloin ja vielä

nytkin kun tätä kirjoitan, kyyneleet kohoaa silmiini. Ilon ja

onnen kyyneleet.

Luokkakaverini ympärillä huokailivat, voi kuinka suloinen

lapsi. Sitä hän oli, minun lapseni.

On kunnia olla lasteni äiti, he ovat edelleen tärkeintä, mitä

minulla tässä maailmassa on ja olen onnellinen äiti.

vertaistoiminnanohjaaja Tarja Kesälahti

10.5. Äitienpäivä
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Anna aivoille myös 
aikaa juhlaan

Tämä tässä on sinun elämäsi.
Nauti aamukahvista.

Kuuntele linnunlaulua. Tanssi
vesisateessa. Pidä sydämesi
auki ja sielusi vapaana. Tee
sitä mitä rakastat ja tee sitä

usein. Anna toisella kädellä ja
vastaanota toisella. Kuuntele

enemmän kuin puhut. Jos
kaipaat jotain elämääsi,
pyydä. Jos et pidä jostain,

muuta se. Jos et voi muuttaa
sitä, muuta asenteesi. Kun

elämä tarjoaa
mahdollisuuden, Käytä se!



Vahvimmat muistomme ovat

meidän muistomme, joihin

on sisältynyt vahvoja

tunteita.

Äitinä oleminen on yhtä

suurta elämän ja varsinkin

tunteiden vuoristorataa.

Välillä mennään jyrkkää

alamäkeä ja pelottaa, välillä

noustaa, vaikka hitaasti,

mutta näissä hitaissa

nousuissa on voimamme.

Meillä on turvaverkkomme,

niin kuin vuoristoradan

penkeissäkin on turvavyöt.

Vuoristoradallakin, niinkuin

äitinäkin, välillä kiljumme

keuhkot pihalle ja välillä

nauramme katketaksemme.

Äitiyteen liittyy vahvoja

muistoja.

 

Tänä vuonna voi näitä

muistoja muistella vaikka

tarinoiden, valokuvien tai

vaikka videoiden avulla. 

ELÄMÄN POLKUMME,
ILON PISAROITA,
ONNEN SÄTEITÄ
...MUISTOJA!
vertaistoiminnanohjaaja Tarja Kesälahti

Mikä on sinulle vahvin

muisto äitiydestä?

Muisto voi liittyä omaan

äitiyteen, omaan äitiin tai

vaikka mummoon.

Voi olla myös hyvin läheisiä

ystäviä, joiden kanssa

äitiyden on päässyt

jakamaan lasten ollessa

pieniä.

Voi olla "varamammoja",

"varamummoja" joiden

kanssa muistella.

Äitiys on vahva voima,

mutta äitiyden rinnalla

kulkee usein isä.

Millaiset verkostot sinua

ovat äitiydessä auttaneet?

Kuinka paljon rohkeutta

elämääsi onkaan mahtunut?

 

Muistelkaa ja mikä vielä

parempaa, kirjatkaa muistot

talteen, sillä jonain päivänä

ne ovat tärkeitä muistoja

läheisille.
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Hyvää
äitienpäivää
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Linkkivinkit äitienpäivään;
Mitä jos tänä vuonna pidetään virtuaalinen levyraati kauneimmista
äitienpäivälauluista? Jokainen voi tuoda oman mieltymyksensä, tai

sitten voitte pitää levyraatia näistä allaolevista lauluista äidille.
Ja vaikka levyraati ei innostaisikaan, niin tässä kaunista kuunneltavaa

kaikille äidinmielisille.

Äideistä parhain, Timo Turunen 10v.
https://www.youtube.com/watch?v=3rNr0z07eFc

Äidin sydän, Anne Mattila
https://www.youtube.com/watch?v=YeqA0dY8Y4A

Suojelusenkeli, Jarkko Ahola
https://www.youtube.com/watch?v=GT0vMnRvy2o

Äitejä on yksi vain
https://www.youtube.com/watch?v=uCA47NfFtOw

Äiti, Juha Metsäperä
https://www.youtube.com/watch?v=InFjLXrNPf8
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Muistipuistosta löytyy myös tietovisaa
äitienpäivän teemalla.

 
https://www.muistipuisto.fi/tietoa/aieien

paivavisa/
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