Vuorovaikutuskeskus Pienten ihmeiden logon tarina: Kohdalle sattunut ihme!
Pidimme 6.3.2018 avoimien ovien päivän. Pyysimme vierailijoita arvaamaan, mistä logomme kertoo.
Logo kertoo veteen heitetyistä kivistä. Kiven osuessa veteen pinta väreilee ja syntyy liikettä: vuorovaikutusta. Logo on
sielun peili. Elämä koostuu monista pienistä asioista, jotka kaikki vaikuttavat toisiinsa = kokonaisuus, Pienistä kasvaa
iso! Logo kuvastaa askelia, tapahtumia, vuorovaikutusta. Logo on ideointi- ja puhekupla 😊 Logo kertoo hohtavista
helmistä. Joskus simpukka joutuu sulkeutumaan niin tiukkaan, että helmen löytäminen vaatii paljon aikaa, mutta niin
pienestä ihmeestä tulee SUURI!

Kaikki arvaukset liittyivät logomme tarinaan. Arvomaailmamme voisi kuvata juuri näin. Arvaatko sinä, mistä
logomme muoto on syntynyt?
Ystävänpäivän blogimme kertoi, miten sijaisvanhemman ja sijoitetun lapsen välinen suhde ei ole syntynyt
biologisesti siteestä, vaan se on elämisessä syntyvä luottamussuhde, jonka eteen sijaisvanhempi antaa
kaiken mahdollisen taitonsa. Parhaimmillaan tämä suhde antaa tärkeän osan lapsen elämän
rakennusaineiksi. Sijaisvanhemman ja lapsen välinen suhde ei ole niinkään ennalta määriteltyä, vaan se on
pikemminkin kuin yllätyksenä syntynyt tähti! Tähti syntyy paineiden alla. Taustalla ovat moninaiset
systeemiset vuorovaikutusketjut ja suhteet. Rakentaessamme Pienille ihmeille sopivaa logoa päädyimme
tähteen. Mikä muu kuvaisi pientä ihmettä parhaiten kuin tähti! Varsinkin, kun tähteä saatetaan nimittää
jättiläiskääpiöksi. Sama ajatus toistuu nimessämme Pienet ihmeet…voiko ihme olla koskaan pieni?
Valtaosa tähdistä löytyy systeemeistä, joissa toisiaan kiertää kaksi tai useampi tähteä. Logomme on saanut
muotonsa Achernar tähden innoittamana. Tähdet ovat aina olleet tärkeitä suunnannäyttäjiä
löytöretkeilijöille. Achernar on 144 valovuoden päässä Aurinkokunnasta sijaitseva sinertävänvalkoinen
tähti. Tähdet mielletään usein kirkkaiksi sakarallisiksi valopisteiksi taivaalla. Pohdimme avajaisissa, miten se,
miltä etäisyydeltä katsomme tähteä, vaikuttaa miten sen näemme. Näin on myös, kun tutustumme uuteen
ihmiseen. Voit kurkata Achernar tähteä tästä linkistä: https://fi.wikipedia.org/wiki/Achernar.
Ihmissuhteisiin liittyy monimutkaisuuksia, kipua ja kasvua. Joskus koemme olevamme valovuosien päässä
toisistamme. Pienet ihmeet tuovat esiin näkökulman, ettemme olekaan niin kaukana toisistamme.
Tarvitsemme toisinaan vain tulkkia välillemme tai peiliä nähdäksemme paremmin. Joskus ajatukset
selkeytyvät vertaisryhmissä tai kokenut rinnallakulkija voi olla avuksi. Kun tähtikuvioita oppii lukemaan, ne
ovat ääretön turva poluillamme.
Symboli kuvaa kasvavaa voimaa ja tietoisuutta. Vuorovaikutus vahvistuu! Tekijöitä on kolme ja vaaleanpunainen on
lempiväri 😉

Kolme logossa olevaa pisaraa kuvaavat tähtien sisuksissa tapahtuvaa kolmialfaprosessia. Kolmen
alfahiukkasen törmäyksestä syntyy hiiltä. Hiiliatomeista voi muodostua timantti. Näemme jokaisen yksilön
timanttina. Kuten avaruudessa tähti, maan päällä lapsi, vanhempi sekä perhe ovat aina laajemman
systeemin ympäröimiä. Logomme muistuttaa meitä jokaisen ihmisen ainutlaatuisuudesta ja meitä
ympäröivistä systeemeistä. Saattaa olla, että syvimmät ja pitkäkestoisimmat ihmissuhteet syntyvät niistä
kovista paineista ja törmäyksistä, joita matkan varrella koemme. Siksi meidän on hyvä kysyä, mitä tämä
törmäys kertoo meille ja mitä tästä voi syntyä. Syntyykö kenties elämäämme uusi tähti!
Pienet ihmeet kiittävät, että olet mukana! Kiitämme myös teistä, jotka teitte avajaisistamme
mieleenpainuvan ihmeen. Kiitos läsnäolostanne ja neuvoistanne – yhdessä kohti tulevaa!

