TUTKIMUSPARTION AUTOPESULA
– Katsokaa. Tässä on taitotaulu, esittelee Taito.
Taitotaulu on suuri paperi. Paperin keskellä on viiva.
– Vasempaan reunaan voi kirjoittaa taitoja, joita osaa. Oikeaan reunaan voi kirjoittaa, missä tarvitsee
apua, Taito sanoo.
– Minä osaan mitä tahansa, sanoo Toimi.
– Mutta toinen voi pyytää apua vain, jos tietää, että sinä osaat.
Tuuli kirjoittaa vasempaan reunaan: Osaan solmia kengännauhat.
– Hyvä, voit auttaa minua, sanoo Toivo.
Toimi kirjoittaa: Osaan lukea.
– Lue minulle iltasatu, toivoo Tuuli.
Mutta vielä ei ole iltasadun aika. Toivo ja Tuuli ovat perustaneet autopesulan. Ensimmäiseksi
asiakkaaksi tulee Toimi. Toimin pitää istua tuolissa liikkumatta.
– Vaikka tapahtuisi mitä, vannottaa Toivo. – Otatteko tehopesun vai tavallisen?
– Tavallisen, sanoo Toimi.
Sitten harjat alkavat pyöriä. Tuuli ja Toivo kuljettavat kuivaa maalitelaa Toimin selkää ja käsivarsia
pitkin. Otsaa ja kämmenselkiä puhdistetaan pensselillä yhtä aikaa. Koneesta kuuluu kauhea suhina ja
lätinä. Maalitela kopsauttaa Toimia päähän.
– Onneksi en ottanut tehopesua, Toimi sanoo. – Joko tuli valmista?
– Ei vielä, kuivaus puuttuu, Tuuli sanoo.
Tuuli ja Toivo ottavat kädet täyteen huiveja ja alkavat huiskuttaa. Toimi panee silmät kiinni.
– Ihanan pehmeää, hän sanoo. – Tilaan toisen pesun heti perään, mutta otan pelkän kuivauksen.
– Ei kun jonoon siitä, sanoo Taito. – Minä odotan jo vuoroani.
Paremman huomisen Jeesus,
opeta meitä panemaan kaikki tasan
ja auttamaan toisiamme.

TUTKIMUSPARTIO SEIKKAILEE
Yhteisvastuu

Kun pahassa paikassa saa apua,
sen muistaa aina.
Väritä jäihin pudonneen
Toivon lapaset sinisellä.
Väritä auttajien lapaset
punaisella.
Väritä kuva muuten oman
mielesi mukaan.

Väritä oikealla värillä.
Minkävärinen tulee seuraavaksi?
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Hyvä tarttuu.
Kokeile
vaikka vain
hymyilemällä.
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Sydän on rakkauden merkki.
Kuinka monta sydäntä löydät
aukeamalta?
Väritä ne eri värein.
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Kaikki minkä
isten
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Terveisin Jee

Kartoita kaveritaitosi.
Väritä mielestäsi oikea ympyrä.
EN
KOSKAAN

Otan kaikki mukaan.
Pyydän anteeksi.
Annan anteeksi.
Kuuntelen kaverini huolia.
Kehun kaveria.
Lohdutan kaveria.

Etsi oikea
varjo.

Rakastakaa
toisianne.
Terveisin
Jeesus.
Väritä Yhteisvastuukeräyksen
merkki punaiseksi.
Tänään autan muita.
Huomenna tarvitsen itse apua.
Tänään tarvitsen apua.
Huomenna autan muita.
Sellainen on Yhteisvastuukeräys.
Yhteisvastuu on sitä, että pidetään
kaikista huolta.
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