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Moon taiteen ystävä -leiri
Ouran Lomassa 13.-14.12.2011
Räntäsateesta huolimatta vastassa oli
aamulla iloinen puheensorina sekä
hieman jännittynyt tunnelma. Moonnuoret olivat kokoontuneet Pihlajapuiston koululle. Päämäärämme oli Ouran
Loma Alavudella. Kuuman glögin ja
vastaleivotun pullan tuoksu houkutteli meidät leiriläiset varsinaiseen joulumaahan. Himmelit, kyntteliköt, joulukoristeet, joulun tuoksut, taideteokset ja
tietysti Liisa Kokkonen, Ouran emäntä
loivat tunnelman leirin ensi askeleille.
Leirin kirkkain tähti oli taiteilija Ritva
Lindberg. Hänen suuret, koskettavat,
omasta elämästä kertovat taideteoksensa innostivat Moon-nuoria taiteen
tekemiseen. Ritva Lindbergin aito läsnäolo ja kannustava ote jokaista Moonnuorta kohtaan huokui upeana keskittymisenä koko taiteenteon ajan. Päivän aikana kukaan ei häirinnyt toistaan, vaan kaikilla oli luovuuden flow,
joka näkyi kaikkialla.
Ensimmäiset Moon-nuorten teokset
olivat valoisia avaruuskuvia, taivaan valoja. Seuraava työ oli ihmispiirros lyijykynätyönä. Ruokakellon soidessa oli
aina aika siirtyä pöydän antimien luokse. Maukas, uunissa kypsytetty vaniljanmakuinen uunipuuro luumukiisselin
kera maistui jokaiselle!
Seuraavana oli akryylityön tekeminen. Suuri paperi antoi mahdollisuuden toteuttaa itseään isolla pensselillä
laajoin vedoin. Kaffitauon antimiin kuului itseleivottuja pullia ja mansikkarahkakakkua.
Taiteen esille ripustaminen, töiden
esittely ja kritiikki tuotti upeita kertomuksia. Ihailtavaa oli jokaisen Moonnuoren arvostus omaa ja toisen tekemää taidetta kohtaan. Ilmassa leijui:
”Moon taiteen tekijä”.
Jouluateria kuuluu jokaiseen suomalaiseen jouluun. Niinpä siirryimme
kaksisataa vuotta vanhaan riiheen syömään perinteisen, kotitekoisen jouluaterian. Ruokailun aikana Liisa Kokkonen kertoi riihen historiasta ja seinällä
olevista mustavalkoisista valokuvista.
Valokuvaaja Petteri Kokkonen oli kuvannut Laatokan Karjalan elämää.
Täysillä vatsoilla oli aika odotella joulupukkia. Anna Erikssonin laulaessa
Lumilyhty-laulua eteisestä kuului leh-
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mänkellon kilinää ja kolinaa. Moonnuoret punaisine tonttulakkeineen liittyivät pian pukin kuoroon Joulupukki-laulua laulaen. Ensimmäisen lahjakäärön sai aukaista Liisa Kokkonen.
Tuettu työllistyminen ry:n standaari oli
päivätty Liisalla 13.12.2011. Pukki piti
hienon puheen Liisalle kiittäen yhteistyöstä vuosien varrella. Joululahjojen
jälkeen siirryimme katsomaan Joulutarinaa sekä Joulupukki-elokuvaa, jossa

kuvattiin upeita Lapin maisemia.
Tähtitornissa vierailu vielä odotti jokaista Moon-nuorta. Tähtitornin taivaalla loisti jo satoja tähtiä. Jokainen tähtitornin vierailija saa kiinnittää taivaalle oman tähtensä ja niin tekivät myös
Moon-nuoret. Tähti taivaalla muistuttaa
jokaisen ihmisen tärkeydestä ja ainutlaatuisuudesta.
Seuraavana päivänä, keskiviikkona,
oli vielä aikaa nauttia Ouran Loman
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puhtaasta ilmasta, kannustavasta, kiireettömästä ilmapiiristä, maukkaista
ruuista, elämänkokemuksen tuomista
Ouran emännän tarinoista, taiteen arvostamisesta sekä kavereiden ja ystävien läheisyydestä. Mitä muuta vielä
tarvitsemme? Ouran Lomasta löysimme vahvistusta Moon-toimintaan!
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