
Kauniiksi lopuksi  
– lahjaksi ajatus ja tunne 
 
Kestävää elämäntapaa käsittelevän koulutuksen lopuksi sopii harjoitus, jossa annetaan 
toisille lahjaksi mietelause.  
Näin se käy: 
Osallistujat istuvat mukavasti piirissä, vaikka lattialla – taustalla voi soida tyynnyttävä 
hiljainen musiikki, mutta se ei ole välttämätöntä. Ohjaaja jakaa kaikille monisteen, 
jossa on runsaasti hyvään elämään, onnellisuuteen ja kohtuuteen – ja jos kyseessä on 
kasvattajien ryhmä, haluttaessa myös opettamiseen ja oppimiseen – liittyviä 
mietelauseita ja ajatelmia. Kukin lukee ne läpi kaikessa rauhassa ja valitsee yhden, 
jonka haluaa antaa läksiäislahjaksi muille. Mietelmät luetaan vuorotellen ja 
muutamalla sanalla valintaa perustellen, miksi juuri se, millaisia tunteita ja ajatuksia 
se antajassa herätti.  
Ohjaaja voi jättää itselleen viimeisen puheenvuoron omalla valinnallaan samalla 
kiittää osallistujia päivän annista. 
Monisteet tietysti saa jokainen halukas pitää 
 
Samoista mietelauseista voi myös koota valmiin kynttiläpolun. Mietelauseista valitaan 
kymmenkunta tilaisuuden teemaan parhaiten sopivinta. Ne tulostetaan tai tekstataan 
kauniisti A4-arkeille, yksi kullekin. Näin syntyneet kortit laminoidaan tarvittaessa ja 
niihin rei’itetään reiät ripustuslankaa varten. Silloin kortin kannattaa olla sen verran 
pienempi, että laminaattiin jää yläreunaan sen veran kirkasta reunusta , että reiät eivät 
osu paperiin. Näin kortti kestää hyvin kosteutta. 
Kortit asetetaan metsään (tai muuhun kauniiseen ympäristöön) tehtävän polun varteen 
lasipurkkeihin laitettujen kynttilöiden kanssa. Kynttilät johdattavat kulkijaa reittiä 
pitkin kortilta toiselle, ja mahdollistavat tekstin lukemisen. Tällaiselle polulle ihmiset 
kannattaa lähettää yksittäin, riittävän harvakseltaan, että kaikki saavat kokea korttien 
sanoman rauhassa ja kiirehtimättä. 
  
 
 



Onnellisuudesta 
 
Ei pidä koskaan yrittää olla onnellinen. On 
mieluummin yritettävä elää oikein, silloin onni 
tulee sivutuotteena. - Gustaf af Geijerstam  
 
Onnellisuus ei synny siitä, että tekee helppoa 
työtä, vaan jälkihehkuna tyytyväisyydestä, joka 
syntyy kun on suorittanut vaikean tehtävän, johon 
joutui antamaan parhaimpansa. - Theodore I. 
Rubin  
 
Onni ja menestys ovat kaksi aivan eri asiaa. - 
Jotuni 
 
Kun onni ottaa asuntonsa ihmisen sydämeen, se 
tekee hänet myös hyväksi. 
 

Onnellisuus ei johdu rikkaudesta, vaan siitä, että 
paljon toivoo ja rakastaa. 
 

Onnellisuus piilee muuttumisessa eikä 
saavuttamisessa. 
 
Ei onni synny sellaisen saavuttamisesta, mitä 
meillä ei ole, vaan sen arvostamisesta, mitä meillä 
jo on. – Koenig 
 
Onnellinen on se, joka ei murehdi sitä, mitä 
häneltä puuttuu, vaan iloitsee siitä, mitä hänellä 
on. - Demokritos 
 
Onni ei ole ottamista ja saamista, vaan luomista ja 
antamista. 
 
Onni on väliasema yltäkylläisyyden ja puutteen 
välillä. 
 
Yhden asian tiedän. Todella onnellisia tulee vain 
niistä, jotka ovat etsineet ja löytäneet, kuinka 
palvella. - Albert Schweitzer 
 
Onni tulee eläen, ei ostaen. 
  
Älkäämme unohtako, että hyvyys sinänsä on 
onnea. - Maurice Maeterlinck  
  
Mietin mitä minulla ei ole ja tunnen itseni 
onnettomaksi. Muut näkevät mitä minulla on, ja 
pitävät minua onnellisena. - Joseph Roux 

  
Kyky luopua jostain haluamastaan on onnen 
olennainen osa. - B. Russell 
 
Menestystä mitataan usein sillä,  
saatko sen mitä haluat. 
Onnellisuus on eri asia.  
Se riippuu siitä, haluatko sitä mitä saat. 
 
Jos haluat tehdä ihmisen onnelliseksi, niin täytä 
hänen kätensä työllä, sydämensä rakkaudella, 
mielensä tarkoituksella, muistinsa hyödyllisellä 
tiedolla, tulevaisuutensa toivolla ja vatsan ruoalla.  
Frederick E. Crane 
 
Me käyttäydymme niin kuin mukavuudet ja 
ylellisyys olisivat elämän päätarpeita, vaikka 
onnellisiksi tullaksemme tarvitsemme vain jotakin 
mistä innostua. - Charles Kigsley 
 
Onnellisuus on parempaa kuin rikkaudet. -John 
Steinbeck 
 
Tie onneen: Vapauta sydämesi vihasta, mielesi 
huolista. Elä yksinkertaisesti, vaadi vähän, anna 
paljon. Täytä elämäsi rakkaudella. Kylvä auringon 
paistetta. Unohda itsesi, ajattele muita. Tee kuten 
toivoisit itsellesi tehtävän. - Norman Vincent Peale 
 
Onnella on kolme edellytystä: 
jotain tekemistä, joku joka rakastaa ja jotain mitä 
toivoa. 
 
Ihmiset tahtovat kaikenlaista,  
Vieraita tavaroita vieraista maista.  
Pian ovat kaapit täynnä kamaa,  
Elämä on kuitenkin yhtä ja samaa.  
Iloon ei tarpeen tavaraa hankkia.  
Onneen ei tarvita edes pankkia.  
-Uppo-Nalle-  
 
Se onnellinen, joka ei sure sitä, mitä häneltä 
puuttuu, vaan iloitsee siitä, mitä hänellä on  
 
Olemmeko aina yhden ostoksen päässä onnesta? 



Antamisesta 
 
Meidän pitäisi antaa ja vastaanottaa iloisesti, 
nopeasti, ilman epäröintiä, sillä annilla, joka 
takertuu sormiin, ei ole arvoa. - Seneca 
 
Älkäämme tyytykö vain antamaan rahaa. Raha 
ei ole tarpeeksi, rahaa voidaan saada, mutta 
ihmiset tarvitsevat rakastavaa sydäntänne. Joten 
levittäkää rakkauttanne minne menettekin. - Äiti 
Teresa  
 
Elämä merkitsee sitä, että annat itsestäsi niin 
paljon kuin sinulla on annettavaa. - Karen Allen  
 
Täydellinen omistaminen todistetaan vain 
antamalla. Kaikki se mitä et pysty antamaan, 
hallitsee sinua. - Andre Gide  
 
Jos jalokiven tai kukan asemesta lähetämme 
lahjana rakastavan ajatuksen ystävän sydämeen, 
annamme niin kuin enkelit antavat. - George 
MacDonald  
 
Kaikki on antamista ja ottamista. Emme anna 
pienintäkään ropoa (aineellisesti tai henkisesti) 
ottamatta samalla jotakin vastaan ja päinvastoin. 
Tähän perustuu myös kaikki kehitys. - Erkki 
Melartin  
 
Kukaan ei ole niin köyhä, ettei hänellä olisi 
jotain antamisen arvoista. Anna se mitä sinulla 
on. Jollekulle se voi parempaa kuin uskallat 
ajatellakaan. - Henry Wadsworth Longfellow  
 
Antaminen on todellista omistamista. - Charles 
Spurgeon  
 
Me elätämme itsemme sillä mitä saamme, mutta 
varsinainen elämä muodostuu antamisesta. 
 
Antaminen, siinä elämän suurin onni. Jos emme 
osaa antaa, emme osaa rakastaa. - Maria Jotuni  
 
Ei se ole rikkain, joka on eniten säästänyt, ei - 
se on rikkain joka on eniten antanut. 
 
 
 
 

Mitä ihminen oikeastaan antaa toiselle ihmiselle? 
Hän antaa osan itseään, jotakin siitä mikä on 
hänelle arvokkainta, osan ominta elämäänsä. 
Tämä ei välttämättä merkitse, että hän uhraa 
elämänsä toisen hyväksi – vaan että hän antaa 
itsestään jotakin, mikä on hänessä itsessään 
elävää: hän sallii toisen päästä osalliseksi 
iloistaan, harrastuksistaan, ymmärryksestään, 
huumoristaan, suruistaan - kaikesta siitä mikä 
hänessä on elävää. Antaessaan näin itseään 
ihminen rikastuttaa toista, lisää tämän 
elämänhalua ilmaistessaan omaa elämänhaluaan. 
Hän ei anna jotta hän saisi jotakin vastalahjaksi; 
antaminen on itsessään korkeinta iloa. - Erich 
Fromm 
 
Antaminen, siinä elämän suurin onni. 
 
Mitä voisi lahjoittaa sille,  
joka omistaa jo kissankellon,  
vanamon, säteet kevätauringon,  
jolla on talvi ja syys – kävisikö ystävyys?  
-Uppo Nalle(Elina Karjalainen) 
 
Jos et osaa vastaanottaa, antamisesi on toisen 
hallitsemista. Päinvastoin, jos et osaa antaa, 
vastaanottamisesi jättää sinut tyhjäksi. - Rollo 
May  
 
Minä en anna almuja - siihen en ole tarpeeksi 
köyhä. .- F. Nietzsche 
 



Elämästä ja kaikesta 
sellaisesta 
 
Elämä, joka kuluu virheitä tehdessä, on sekä 
kunniallisempi että hyödyllisempi kuin elämä, 
joka kuluu mitään tekemättä. - Shaw 
 
Ostetaan ja myydään, myydään ja ostetaan omaa 
elämäämme. Voi, voi, kallista on ja halvalle 
menee. 
 
Toivokaamme hänelle hyvää teltanpaikkaa ja 
kevyttä sydäntä. 
 
Hymy maksaa vähemmän kuin sähkö ja valaisee 
paremmin. - skotlantilainen sananlasku 
  
Kiireessä on se paha puoli,  
että se vie paljon aikaa. - G. K. Chesterton 
  
Kaikki eläimet, paitsi ihminen, tietävät, että 
elämän päätarkoitus on nauttia siitä. - Samuel 
Butler 
   
En voi edes kuvitella, missä olisin nyt ilman 
kourallista ystäviä, jotka ovat täyttäneet 
sydämeni ilolla. Myöntäkäämme se, ystävät 
tekevät elämän hauskemmaksi.  Charles R. 
Swindoll 
 
Varo peilejä, niistä näkyy vain se,  
mitä itse ajattelette itsestänne. - Coco Chanel 
 
Se on vapaa, joka elää niin kuin on itse valinnut. 
- Epiktetos 
 
Mitä enemmän otamme maailmalta, sitä 
vähemmän jätämme sille, ja lopulta meidän on 
pakko maksaa velkamme juuri sillä hetkellä, 
joka saattaa olla melko sopimaton voidaksemme 
elää edelleen. - Norbert Wiener 
 
Hän on köyhä, joka ei tunne tyydytystä mistään. 
- japanilainen sananlasku 
  
Mitätön työ on ajan ja aineen hukka. 
  
Työ ilman iloa on alhaista. - John Ruskin 

Nautintoon voidaan vielä päästä ilman raskaan 
työn muodossa ilmenevän epänautinnon hintaa, 
mutta ilon jumalallista kipinää ei saavuteta. 
Nykyisin tasaisesti vähenevä epänautinnon 
sietokyky muuttaa luonnon tarkoituksellisesti 
luomat huiput ja syvänteet inhimillisen elämän 
keinotekoisesti tasoitetuksi tasangoksi. 
Suurenmoisista aaltoliikkeen vuorista ja 
laaksoista se tekee tuskin havaittavaa värinää, 
valosta ja varjosta yksitoikkoista harmaata. 
Lyhyesti sanoen se tuottaa tappavaa ikävää. - 
Konrad Lorenz 
 
Ihmiset eivät enää niinkään tiedä, miten elää. 
Mutta he tietävät, miltä elämän pitää näyttää. He 
rakentavat arkielämässään julkisivua ja näyttävät 
todellisen olemuksensa yhä harvemmille. - Jeja-
Pekka Roos 
 
Minun ei tarvitse hakea hyväksyntäänne, olen jo 
hyväksynyt itseni. - Pheul 
 
 Yksinäisyys on yksityisyydestä maksettu hinta. - 
Markus 
 
Det räcker inte att ha någonting att leva av - man 
måste också ha någonting att leva för. - 
(tuntematon) 
 
Mitä kauemmin odotat tulevaisuutta, sitä 
lyhyemmäksi se käy. – Loesje 
 
"Kukaan ei tehnyt suurempaa virhettä, kuin se, 
joka ei tehnyt mitään, koska saattoi tehdä niin 
vähän." 
 
"Monet ihmiset ovat huomanneet, että 
yksinkertaisempi elämä tarjoaa aivan omia 
palkintojaan. He väittävät, että elämä voi 
muuttua sekä tarkoituksellisemmaksi että 
spontaanimmaksi ja että siihen voi jopa tulla 
tietynlaista koreilematonta eleganssia."  
 
Kohtuuttoman elämän äiti ei ole ilo, vaan 
ilottomuus. - F. Nietzsche  
 
Minä en kaipaa mukavuutta. Kaipaan Jumalaa, 
kaipaan runoutta, kaipaan todellista vaaraa, 
kaipaan vapautta, kaipaan hyvyyttä. Minä 
kaipaan syntiä. 



"Te puhutte kovin vähän elämästä, te puhutte 
liian paljon hengissä säilymisestä. On tärkeää 
muistaa, että hengissä säilymisen 
mahdollisuudet alkavat siitä mihin elämisen 
mahdollisuus päättyy. Ja täällä Brasiliassa, 
varsinkin Amazonin alueella, on kansoja, jotka 
yhä elävät, eivätkä nämä kansat halua vaihtaa 
elämäänsä pelkkään hengissä säilymiseen" 
 
"Toteamusta "luonto on olemassaolomme 
perusedellytys" ei voi muuntaa 
instrumentalistiseen muotoon "luonto on 
olemassaolon väline". Välinettä voimme hallita, 
perusedellytyksiä meidän täytyy kunnioittaa."  
 
Ihminen näet ei jää merkittäväksi sen nojalla, 
mitä hän jättää jälkeensä, vaan sikäli kuin hän 
vaikuttaa ja nauttii ja innostaa toisiakin 
vaikuttamaan ja nauttimaan. – Goethe 
 
Kun avoimin sydämin kulkee 
saa suurimmat lahjoista maan. 
jos sydämen tylysti sulkee, 
ei saa niistä ainuttakaan. 
 
Anna omastas, tarjoo tarpeen tullen olokapiä. Ja 
kas kummoo, siitä sullennii mukava olo jiä 
 
Pelkkä eläminen ei riitä; tarvitaan 
auringonpaistetta, vapautta  
ja pieni kukka. - H.C.Andersen 
 
Maailma käskee ihmistä sopeutumaan 
järjestelmään, menestymään, elämään tätä aikaa 
varten. Elämä kutsuu ihmistä minän 
tuntemiseen, rajattomuuteen, ajattomuuteen. 
 
Sen on maailma aivan karu ja kaita, 
ken ei tunne tiettömiä maita. 
 
Pimeys luonnossa ei ole pelottava asia. 
Enemmän pelkäisin pimeitä ihmisiä. 
Laiva on parhaimmassa turvassa satamassa, 
mutta sitä varten sitä ei rakennettu. 
 
Miten moni asia olikaan eilen totuus ja tänään 
satu. - Montaigne 
 
Missä on tahto, siellä on myös tie. 
 

Elämäsi ei muodostu päivistä jotka ovat 
menneet, vaan päivistä jotka muistat. - Pavlenko 
 
Se ovi on hyvin suljettu jonka voi jättää auki. 
 
Tuhannenkin kilometrin matka alkaa yhdestä 
askelesta. - Laotse 
 
Se puutteessa kärsii, joka ei ole koskaan 
tyytyväinen. 
 
Taloudellisuuteen vaikuttavat myös moraalimme 
ja maailmankäsityksemme. 
 
Lapsi ja elämä hymyilevät sinulle, kun annat 
niille aikaasi. - Jouko Varonen 
 
Jos palaat kotiin vähemmän energisenä, kuin olit 
töihin lähtiessäsi, syyllistyt vakavaan 
rikkomukseen: varastat kotoa. - Jagdish Parikh 
 
Kaikki ne päivät jotka tulivat ja menivät; enhän 
minä tiennyt että se oli elämä. 
 
Any intelligent fool can make things bigger, 
more complex, and more violent. It takes a touch 
of genius - and a lot of courage - to move in the 
opposite direction. - Albert Einstein 
 
Markkinahumussa on rahaa, mutta kirsikkapuun 
alla on rauhaa - japanilainen sananlasku 
  
Kunnon mies osoittaa lahjansa tehtäväinsä 
taitamisessa, matalamielinen vain rahan 
kokoamisessa. - Konfutse 
 
Joka vähää halveksuu, se pian kukistuu. - Jeesus 
Siirak 
 
Muille ihmisille aiheuttamamme ilon määrä on 
suoraan verrannollinen sisällämme 
tuntemaamme tyytyväisyyden määrään. 
 
Jos kehitys vie meitä elämään kyllästymiseen, on 
onnellisempaa pysyä kehittymättömänä. -Minna 
Canth 
 
"Ei ole olemassa ongelmaa, mistä puhumatta 
jättäminen auttaisi sen ratkaisemisessa." 
 



Jokainen joka yhä odottaa kasvavansa on nuori. 
– David Viscott 
 
Moderni ihminen elää sen harhan vallassa, että 
hän tietää, mitä tahtoo. Kuitenkin itse asiassa 
hän tahtoo mitä hänen oletetaan tahtovan. - 
Erich Fromm 
 
Täyttyneen toiveen sijalle astuu aina uusi. - 
Schopenhauer  
 
"Ajattele suuria, mutta nauti pienistä!" 
 
Sinä voit, siispä sinun pitää. – I. Kant 
 
Jos sinulla on hyvä maine, jos olet useammin 
oikeassa kuin väärässä, jos lapsesi kunnioittavat 
sinua, jos lastenlapsesi ilahtuvat nähdessään 
sinut, jos ystäväsi voivat luottaa sinuun ja sinä 
voit hädän hetkellä luottaa heihin, jos voit 
kohdata luojasi ja sanoa: "Olen tehnyt parhaani" 
- silloin olet Onnistunut. - Ann Landers 
 
"Hiiteen kaikki mielen mustuus, me suoritamme 
itsemme tästä retkestä kuin enkelit. Asiat käyvät 
hyvin, peijakkaan hyvin, eikä yhtään syytä päätä 
kallistella." - Aleksis Kivi 
 
Yksi ihminen, jolla on intoa, rohkeutta ja 
päättäväisyyttä vastaa 
yhdeksääkymmentäyhdeksää, joilla on hieman 
kiinnostusta asiaa kohtaan. 
 
Metsässä olisi hyvin hiljaista, jos vain ne linnut 
laulaisivat jotka parhaiten osaavat. - Henry van 
Dyke 
 
Mikä konsti, mikä kunnia on siinä, käydä esiin 
valmiiks tallatulla tiellä? – Aleksis Kivi 
 
”Muutamien mielestä kaikki vakavalla naamalla 
tehty on järkevää. -  G.C. Lichtenberg 
 
Iloinen köyhä on rikkaampi kuin murheellinen 
rikas. - Euripides 
  
Meidän valintamme ovat liian usein turvallisia 
mutta kyynisiä, mikä estää meitä elämästä 
täydesti. Kyynisyys on itse asiassa pelkoa, tai 

oikeastaan pelkoakin pahempaa, eräänlaista 
aktiivista passiivisuutta…- Positiivari  
 
Paras kauneusvoide on elämänilo. 
 
Älä koskaan luovu siitä, että kohdattuaan sinut 
ihminen on onnellisempi kuin ennen sitä. - Äiti 
Teresa- 
 
On vain yksi tapa tyrehdyttää pahuus: vastata 
pahaan hyvällä. - Leo Tolstoi 
 
Ihmiselämän salaisuus ei ole siinä, että vain elää, 
vaan siinä, mitä varten elää. - Fedor Dostojevski 
 
Tulevaisuus tulee. Vain me voimme päättää, 
mihin se menee. 
 
 



omistamisesta 
 
Se puutetta kärsii, joka ei ole koskaan 
tyytyväinen. 
 
Raha maksaa usein liikaa. - Emerson 
 
Se, joka on osaansa tyytyväinen, on rikas. - 
Laotse 
 
Rikkaus on kuin merivesi; kuta enemmän juo, 
sen janoisemmaksi tulee. – Schopenhauer 
 
Se, joka sijoittaa omaisuutensa aivoihinsa, on 
suojassa rosvoilta. - Benjamin Franklin 
  
Jos se mitä omistamme, on meidän 
vallassamme, olemme rikkaita ja vapaita. Mutta 
jos olemme omaisuutemme vallassa, olemme 
todella köyhiä. - Edmund Burke 
 
Ahneelle kaikki luonnollinen on liian vähän. -  
Seneca 
  
Ahneudesta seuraa suru, ahneudesta pelko.  
Joka on ahneudesta vapaa, hän ei tunne surua, ei 
pelkoa. - Dhammapada 
  
Toivossa köyhä elää,  
pelossa rikas kuolee. 
 
Vapauden yksi puoli on, ettei omista mitään.  
  
Sillä mitä ovat tavaranne muuta kuin esineitä, 
joita te pidätte ja vartioitte peläten, että kenties 
tarvitsette niitä huomenna? Kahlil Gibran 
 
Ei tunnu miltään omistaa mitään hyvää, ellei ole 
ystävää jonka kanssa se jakaa. - Seneca 
 
Onnellinen se, jolla on aikaa elää! -Otto Weiss 
 
Joka paljon kokoaa, se paljon menettää. -Laotse 
 
Raha ei ole vielä tehnyt ketään rikkaaksi, - 
Seneca 
 
Köyhältä puuttuu paljon, ahneelta kaikki. - 
Syrus 
 

Ajattelemme harvoin sitä mitä meillä on, mutta 
aina sitä mitä meiltä puuttuu. 
 
Älä turmele sitä, mitä sinulla on haluamalla sitä, 
mitä ei ole; 
 
En ole koskaan ollut köyhä. Ainoastaan rahaton. 
- Jussi Mäntylä 
 
Omistaminen merkitsee vain huolia ja 
matkalaukkuja, joita joutuu kantamaan 
mukanaan. - Pikku Myy (Tove Jansson) 
Elämä ei täyty, vaikka tili tyhjenee – Loesje 
 
Mieti mitä todella tarvitset – se ei luultavasti 
löydy kaupasta. – Loesje 
 
"Me emme ole saaneet maailmaa perinnöksi 
vanhemmiltamme, se on meillä lainassa 
lapsiltamme" 
 
"Silloin kun useimmat ihmiset ajattelevat suuren 
auton nähdessään ensimmäiseksi sen 
aikaansaamaa ilmansaastetta eivätkä sen 
viestittämää yhteiskunnallista asemaa, on 
ympäristöetiikan aikakausi koittanut."  
 
Sinun on helppo saada itsellesi kaikki mitä 
haluat, kun ensin olet oppinut tulemaan toimeen 
ilman kaikkea sitä, mitä et voi saada. - E. 
Hubbard 
  
Omaisuuden muodostavat kaikki hyödylliset ja 
miellyttävät asiat, joilla on vaihtoarvoa. - J. S. 
Mill 
  
Älä koskaan osta mitä haluat siksi, että se on 
halpaa, koska näin se tulee maksamaan sinulle 
paljon. - Thomas Jeffersson 
 
Ei raha eikä tavara,  
vaan sydän lämmin avara. 
- Mika Waltari / Kieku ja Kaiku 
  
Raha:  
Sillä voi ostaa talon - mutta ei kotia  
Sillä voi ostaa sängyn - mutta ei unta  
Sillä voi ostaa kellon -mutta ei aikaa  
Sillä voi ostaa kirjan - mutta ei tietoja  
Sillä voi ostaa aseman - mutta ei kunnioitusta  



Sillä voi maksaa lääkärin - mutta ei terveyttä  
Sillä voi ostaa verta - mutta ei elämää  
Sillä voi ostaa seksiä - mutta ei rakkautta  
 
Viime vuosisadalla eräs turisti vieraili kuuluisan 
puolalaisen rabin Hafez Hayyimin luona.Turisti 
hämmästyi nähdessään että rabin koti oli vain 
yksinkertainen huone, joka oli täynnä kirjoja. 
Ainoat huonekalut olivat pöytä ja penkki. 
- Rabbi, missä huonekalusi ovat? turisti kysyi. 
- Missä sinun huonekalusi ovat? Hafez vastasi. 
- Minun? Mutta minähän olen vain käymässä 
täällä. 
- Niin minäkin, rabbi sanoi. 
 
Kaikkein arvokkaimmat asiat elämässä ovat 
ilmaisia - mielemme, sielumme, kehomme, 
toivomme, unelmamme, kunnianhimomme, 
innostuksemme, älykkyytemme ja rakkautemme 
perheeseen, lapsiin, ystäviin. 
 
Kaikki rahalla hankittava on milloin tahansa 
korvattavissa. 
 
Earth provides enough to satisfy every man's 
need, but not for every man's greed. - Ghandi 
 
Olkimaja, jossa nauretaan, on arvokkaampi kuin 
palatsi, jossa itketään. 
 
Mitä maailmassa omistatkaan, sen huomataan 
kuolinpäivänäsi kuuluvan jollekulle toiselle. 
Mutta se mitä olet, on säilyvä sinun ainaisesti. - 
Henry van Dyke 
 
Ei se ole rikas, joka omistaa kultaa ja hopeaa, 
vaan se on rikas, joka tyytyy vähään. 
Sinuhe egyptiläinen (Mika Waltari) 
 
Ei se ole rikas, jolla on paljon, vaan se, joka 
antaa paljon. - Erich Fromm 
 
Ei sinun tarvitse saada kaikkea. Mihin 
ihmeeseen saisit sen mahtumaan? 
 
Omaisuus, vapauden lupaaja ja orjuuden tuoja! 
- Tom Hodkingson 
 
Älä ajattele "mitä minä haluan" vaan "mitä 
ilman voin olla". 

 



kasvatuksesta 
 
Ei ole hedelmällisempää maaperää hyville ja 
huonoille siemenille kuin lapsen sydän. - Sakari 
Topelius 
Lapsia ja kelloja ei pidä lakkaamatta vetää, 
niiden on annettava myös käydä. - Jean Paul 
 
Lasten kasvatus on kutsumus, jossa täytyy 
ymmärtää hukata aikaa voittaakseen aikaa. - 
Rousseau 
 
Pelko tuhoaa tahdon ja estää kehittymisen. - 
Fredenholm 
 
Tuskin mikään on ihmisille enemmän hyödyksi 
kuin se, että annat heille vastuuta ja osoitat 
luottavasi heihin. 
 
Syntyessään lapsella on tarve tulla rakastetuksi, 
eikä hän koskaan kasva siitä irti. 
 
Jos annamme lapselle liikaa leluja, tuhoamme 
häneltä leikin maailman. - R Tagore 
 
Kaikesta , mitä ihminen kokee, jää aina jotakin. 
Tapaus itse menettää merkityksensä, unohtuukin 
ehkä, mutta kuitenkin se samalla jää olemaan. se 
muuttuu osaksi ihmistä itseään, painaa 
piirteensä hänen ajatuksiinsa ja kasvoihinsa. 
Sitä varten meille on kokemukset annetukin. 
- Toivo Pekkanen 
 
Sen lisäksi että opetat, innosta 
Sen lisäksi että annat, palvele 
Sen lisäksi että elät, kasva 
Sen lisäksi että olet ystävällinen, ole ystävä 
Sen lisäksi että välität, auta 
Sen lisäksi että olet vilpitön, luota 
Sen lisäksi että annat anteeksi, unohda 
Sen lisäksi että unelmoit, työskentele 
 
Opettele sanomaan "ei", poikani. Siitä sinulle 
tulee olemaan enemmän hyötyä kuin latinan 
kielen taidosta. - Herbert Spencer 
 
"Minkä opetat näkemään, kuulemaan ja 
kokeilemaan, sen opetat. Muu on oppimisen 
estämistä." - Alli Kantola. 

 
"Olemme huolissamme siitä, mikä lapsestamme 
tulee, mutta unohdamme usein, että hän on jo 
joku." 
 
Mitä, puhuiko hän viittä kieltä! Entä oliko 
hänellä asiaa? 
- Lauri Viita 
 
Olemme tämän päivän koululaisia, käymme 
eilispäivän kouluja, joissa toissapäivän opettajat 
valmistavat meitä keskiaikaisin menetelmin 
ylihuomisen ongelmiin. 
 
I love learning but I hate to be taught - Winston 
Churchill 
 
Lapsi kasvaa yhtä kivutta mihin tahansa 
kulttuuriin mikä häntä ympäröi. 
 
Vain oppilaista voi tulla mestareita. - Intialainen 
sananlasku 
 
Minkä ilotta oppii, sen surutta unohtaa. 
 
Antakaa minulle tehtävä johon voin panna osan 
omaa itseäni, eikä se enää ole tehtävä; se on ilo; 
se on taidetta. - Bliss Carman 
 
Kenenkään ei ole toteltava ketään. Mutta 
kaikkien on otettava toisensa huomioon. -
Markku Lahtela: 
 
Vain ne epäonnistuvat, jotka eivät ole 
yrittäneetkään. - Thomas Bailey Aldrich 
 
Anna muutokselle aikaa. Eihän mikään voi 
kasvaa pellossa, jota jatkuvasti kynnetään. 
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