
Together We Can – AYUDH:n 11. nuortenleiri oli menestys 

 

AYUDH Euroopan vuosittainen nuortenleiri Saksan Amma-keskuksessa oli suuri tapahtuma merkiten toisen 

vuosikymmenen alkua leirien järjestämisessä. Aloite on kasvanut ja voimistunut vuosi vuodelta. Tänä 

vuonna viikon kestäneen retriitin teemana oli ‘Together We Can’ (”Yhdessä pystymme”) ja leirille saapui 250 

osallistujaa 23 eri maasta. Edustettuina olivat Itävalta, Belgia, Kanada, Kroatia, Tšekin tasavalta, Tanska, 

Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Intia, Irlanti, Israel, Italia, Alankomaat, Portugali, Slovenia, Espanja, Sveitsi, 

Thaimaa, Iso-Britannia, Ukraina ja USA. 

Nuortenleiri oli täynnä erilaisia tapahtumia: innostavia puheita, työpajoja, nettikiusaamisen vastainen 

kampanja, henkisiä harjoituksia, urheilupäivä, musiikkivideon kuvaukset, piknik ja viikon päättänyt 

vaikuttava musiikki- ja tanssishow.    

Puheet 

Nimekkäät henkilöt eri elämänaloilta pitivät inspiroivia puheita leirin teemaan ‘Together We Can’ liittyen:  

Israelin entinen opetusministeri ja nykyinen kansanedustaja Rabbi Shai Moshe Piron veti vuorovaikutteisen 

tilaisuuden yhdessä Adi Altschulerin, israelilaisen sosiaaliaktivistin kanssa. Adi, jonka TIME-lehti on valinnut 

yhdeksi ”uuden sukupolven johtajaksi” kertoi, kuinka hän 16-vuotiaana perusti suuren nuortenliikkeen 

nimeltä Krembo Wings, jolla on 35 alaosastoa ympäri maata. Liikkeen 3000 nuorta jäsentä järjestävät 

toimintaa vammaisille lapsille ja ryhtyvät heidän ystävikseen. Adi on kannustanut nuoria muuttamaan 

yhteiskuntaa ottamalla uskonaskeleita ja seuraamalla unelmiaan ja visioitaan. Rabbi yllätti kaikki soittamalla 

kitaraa ja opettamalla hepreankielisen rauhanlaulun yleisölle.   



Manish Pandey Isosta-Britanniasta, palkitun Senna-dokumentin tekijä, kertoi elämänsä käännekohdista, 

valloitti yleisön ja motivoi omalla esimerkillään. Hän korosti, kuinka jokainen menestyksekäs projekti on 

riippuvainen yhteishengestä ja kaikkien osallistujien panoksesta. 

Palkittu italialainen elokuvantekijä Marzia Mete esitti inspiroivan musiikkivideonsa ‘Motherless Child’, jonka 

teemana oli kodin löytäminen. Hän ilmaisi tukensa kodittomille ja näkemyksensä heistä huolehtimisesta.  

Kuusinkertainen nyrkkeilyn ja potkunyrkkeilyn maailmanmestari Lucia Rijker osallistui leirille toista kertaa 

vuoden 2011 jälkeen. Hän inspiroi kaikkia osallistujia puheellaan ja antoi hienoja vastauksia puhetta 

seuranneessa kysymys- ja vastaustilaisuudessa.    

Bri. Dipamrita, Embracing the World –järjestön Ranskan osaston johtaja, piti vaikuttavan puheen parhaillaan 

meneillään olevasta ilmastonmuutoksesta ja kiireellisestä tarpeesta toimia yhdessä välttääksemme 

maailmanlaajuisen katastrofin. Hän kertoi, että maailman huipputiedemiehet ovat yhtä mieltä siitä, että 

tuleva Ranskan COP21-ilmastokokous on viimeinen mahdollisuus löytää poliittinen ratkaisu ja että 

maailman johtajat ovat alkaneet oivaltaa, että ratkaisun löytäminen ei ole mahdollista lisäämättä 

keskusteluihin henkistä ulottuvuutta.  

Loppuhuipennuksena kahden viimeisen päivän aikana Br. Shubamrita piti uskomattomia seminaareja ja 

keskustelutuokioita. Hän opetti, mikä arvo on sillä, että osaa vastata joihinkin tärkeisiin kysymyksiin 

elämässä: ”Elinkö minä?”, ”Jaoinko rakkautta?”, ”Oliko sillä merkitystä?”.  

Työpajat 

Leirillä tarjottiin laaja valikoima eri alojen ammattilaisten pitämiä työpajoja: AYUDH projektinhallinta, HOPE 

(Harps of Peace – terapeuttista harpunsoittoa), valokuvaus, afrikkalainen rummutus, hiphop-tanssi, 

vegaaninen elämäntyyli, nettikiusaamisen vastaisen RespAct-projektin kehittäminen, permakulttuuri, 

AnanDao (taistelulajit), itsensä kehittäminen vuorovaikutuksessa hevosten kanssa, IAM nuorten meditaatio, 

taide ja thaijooga-hieronta. 

RespAct-projekti (netti)kiusaamista vastaan 

Yksi viikon keskeisistä elementeistä oli RespAct-projekti (netti)kiusaamista vastaan kouluissa. Aloite lähti 

lennokkaasti käyntiin, kun kaikki 250 leirin osallistujaa vierailivat Theodor Litt –peruskoulussa läheisessä 

Michelstadtin kaupungissa. Koulussa on 500 oppilasta. Edeltävän kuuden kuukauden ajan AYUDH:n jäsenet 

psykologian, koulutuksen ja sosiaalityön aloilta olivat tehneet yhteistyötä koulun opettajien kanssa 

edistääkseen tietoisuutta asiasta kouluyhteisössä.    

RespAct-tapahtuma koululla alkoi AYUDH:n eri maaryhmien sekä paikallisten opiskelijoiden hauskoilla 

esityksillä, joissa nostettiin esiin kiusaamiseen liittyviä ongelmia ja mahdollisia ratkaisuja niihin. Seuraavaksi 

Lucia Rijker piti ihastuttavan puheen siitä, kuinka ’kunnioitus’ on auttanut häntä yltämään erinomaisiin 

suorituksiin niin ammattiurheilun maailmassa kuin myös hänen henkilökohtaisessa elämässään. Hän korosti 

kolmea kunnioituksen aspektia, joita hän piti olennaisina positiivisen kouluilmapiirin luomisessa: kunnioitus 

itseä kohtaan, kunnioitus muita kohtaan ja kunnioitus yhteisöä kohtaan. Kiusaamisen vastaisena ilmauksena 

kaikki oppilaat, opettajat ja AYUDH:n jäsenet kerääntyivät yhteiskuvaan koulun pihalle muodostaen 

kirjaimet ‘stop mobbing’ – ’lopeta kiusaaminen’.  

Projekti sai osakseen paljon positiivista huomiota. Michelstadtin kaupunginjohtaja Stephan Kelbert ilmaisi 

kiitollisuutensa AYUDH:lle aloitteen käynnistämisestä. Paikallinen media kertoi asiasta radio-ohjelmassa ja 

lehtiartikkelissa.  



RespAct-projektia kehiteltiin edelleen 4-päiväisessä työpajassa koululla Lucia Rijkerin johdolla. AYUDH-

nuorten lisäksi siihen osallistui myös kolme opettajaa ja 25 oppilasta koululta. Osalla osallistujista oli 

pakolais- tai maahanmuuttajatausta. Työpaja tarjosi heille oivallisen tilaisuuden avautua ja samaistua 

kansainvälisten nuorten ryhmään, jossa he saattoivat puhua vapaasti joukkoon sopeutumisen haasteista ja 

kulttuurillisen identiteetin löytämisestä. 

Musiikkia, urheilua ja piknik 

Kuten joka vuosi, tänäkin vuonna AYUDH-nuoret kirjoittivat, sävelsivät ja äänittivät teemalaulun viikolle. 

Tämän vuoden kappaleen nimi oli ”One Heart” korostaen kaikkien ihmisten ykseyttä riippumatta 

kulttuurista, uskonnosta tai ihonväristä. Leirillä kuvatulla musiikkivideolla kaikki nuoret tanssivat ja juhlivat 

yhdessä.     

Kolmantena päivänä vuorossa oli suosittu urheiluturnaus, jossa osallistujat saattoivat kokea ykseyden 

hengen hauskalla tavalla.  

Viikon loppupuolella lähdettiin mukavalle piknikille metsään. Syöminen ulkona luonnon helmassa ja sitä 

seuranneet rauhanlaulut ja ulkoleikit olivat unohtumaton kokemus.   

 

Keskittyminen sisimpään 

Reippaiden aktiviteettien vastapainoksi tarjolla oli joka päivä henkisiä harjoituksia kuten bhajaneiden 

laulamista, meditaatiota ja joogaa. Keskiviikkona 15.7. pidettiin kaunis iltamietiskelyhetki, jossa osallistujat 

syventyivät miettimään henkilökohtaisia visioitaan ja tavoitteitaan elämässä Br. Shubamritan johdolla. 

Symbolinen elämänpuu nostettiin lavalle ja osallistujia kehotettiin kirjoittamaan paperilehdelle niin 

henkilökohtaisia unelmiaan kuin myös toiveitaan AYUDH-yhteisön suhteen. Sitten nuo lehdet kiinnitettiin 



puuhun. Kynttilöiden valo ja AYUDH:n jäsenten esittämien inspiroivien laulujen kauniit melodiat tekivät 

illasta syvällisen ja mieleenpainuvan.    

Yhdessä kohti vuotta 2016 

Ykseyden hengen mukaisesti kaikille osallistujille tarjottiin tilaisuus kertoa, mitkä heidän mielestään olisivat 

tärkeimpiä teemoja AYUDH:n seuraavan vuoden retriittiä ajatellen. Leirin järjestäjät tiivistivät 250 nuoren 

mielipiteet ja unelmat vuoden 2016 yleiseksi teemaksi: ”Yksi maailma. Yksi koti”. Se heijastaa AYUDH:n 

tavoitetta pitää huolta kodittomista ihmisistä, suojella planeetamme puhtautta ja samaan aikaan pyrkiä 

löytämään henkinen kotimme. 

Monikulttuurinen show 

Leirin lopuksi järjestettiin monikulttuurinen juhla, ‘OdenWorld’, johon osallistui 600 ihmistä mukaan lukien  

lähikaupunkien asukkaita ja vieraita ympäri Eurooppaa. Juhlan ideana oli saattaa yhteen eri puolilta 

maailmaa tulevat lahjakkaat nuoret ja paikalliset artistit Odelwaldin alueelta.  

OdenWorld valotti AYUDH:n ja Embracing the Worldin arvoja ja projekteja. Aluejohtaja Dietrich Kübler piti 

puheen yleisölle ja ilmaisi ihailunsa AYUDH:n ja Amman hyvää työtä kohtaan. 

Ohjelman viihteellinen osuus piti sisällään paikallisen koulun musiikkinumeroita ja afrikkalaisen 

rumpuyhtyeen Bingoman esityksen. AYUDH:n jäsenten panos vaihteli klassisesta musiikista Baskimaan 

kansantansseihin. Lisäksi AYUDH-bändi soitti AYUDH:n hittejä ja ilta huipentui loputtoman pitkään versioon 

Mata Ranista. 

 

 

 



Dundu – ykseyden symboli 

Illan kohokohta oli Dundun – valtavan ihmismäisen valaistun hahmon – ilmestyminen. Dundu on aiemmin 

esiintynyt suurissa kansainvälisissä tapahtumissa kuten vuoden 2012 Olympialaisissa, Maailman Kirkko –

päivänä ja UNESCO:n Maailman nuorten festivaalissa. Dundu, joka symboloi kaikkien ihmisten yhtenäisyyttä 

ja ykseyttä, teki vaikutuksen yleisöön lumoavalla esityksellään ja osallistui vielä lopuksi unohtumattomaan 

lopputanssiin teemalaulu One Heartin tahdissa.  

Leirin päätös 

Kuten joka vuosi, Brombachtalin kunnanjohtaja Willi Kredel tuli viikon päätteeksi jakamaan 

osallistumistodistukset kaikille AYUDH:n jäsenille. Hän antoi tunnustusta heidän panoksestaan ja 

sitoutumisestaan AYUDH:n toimintaan, joka tarjoaa tärkeän epämuodollisen oppimiskokemuksen.  

Yhdessä AYUDH:n hyväksi 

Yli 80 vapaaehtoista eri puolilta Eurooppaa työskenteli väsymättä tehdäkseen leiristä suuren menestyksen. 

Aloitetta olivat tukemassa myös aluejohtaja Dietrich Kübler, Michelstadtin ja Brombachtalin kunnat sekä 

Sparkasse Odenwaldin säätiö. 

Katse kohti vuotta 2016 

Seuraava AYUDH:n nuortenleiri ”One world. One home” järjestetään 17.-24.7.2016 Saksan Amma-

keskuksessa. Jos olet kiinnostunut saamaan päivityksiä ja ilmoituksen seuraavan leirin rekisteröitymisen 

alkamisesta, voit tilata AYUDH:n englanninkielisen uutiskirjeen osoitteesta http://www.ayudh.eu/newsletter 

tai tykätä ”AYUDH Europe” –sivusta Facebookissa. Lisätietoja ja tunnelmia aiemmista kokemuksista saat 

myös Eleonoora Wihurilta, eleonoora.wihuri@helsinki.fi, p. 0400 542 641. 

 

 

 

 


