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Tässä meidän toivomme
sinulle





Toivo on väkevä mielen ja elämän voima.                                                                                                                         
Toivo auttaa pyrkimään kohti arvokkaam-
pia tavoitteita, rakentamaan aktiivisesti 
hyvää elämää ja hellittämään kohtuut-
tomasta armottomuudesta. Ihmisillä on 
nykyajassa kovin armottomat odotukset 
itseään ja elämää kohtaan, mikä lisää 
osaltaan riittämättömyyden ja yksinäisyy-
den kokemuksia.
Toivon näkökulma tuo tähän helpotusta: 
miten löytää armollisuutta itsestä, elämäs-
tä ja tavoitteista, mutta pyrkien silti tietoi-
semmin kohti hyvää elämää ja vaikeista 
asioista toipumista?





Anna jokainen päivä jotain pientä
Yksi lämmin halaus
Ohimenevä hyväksyvä katse
Hiljainen kaunis kiitos

 -pieni pala taivasta 







Rakkaus ei voi elää ilman toivoa,
aivan kuten toivo ilman rakkautta
Любовь не может жить без веры,
как и надежда без любви



”Silloin kun tuntuu pelottavalta
Silloin kun näyttää taivas tippuvan
Jos odotat hetken
Pinnan alta
Voit nähdä vielä jotain
Hyvää seuraavan”



Toivo siihen, että
feminiinisyys saa olla 
osoitus voimasta.
Toivo siihen, että
herkkyyttä ei pidetä 
heikkoutena.
Toivo siihen, että
jokainen saa olla
rakastettu ja hyväksytty.

Siihen minä luon toivoni 
epätoivon hetkinä.





Kun tuntuu siltä ettei enää jaksa 
pienikin valon pilkahdus pimeässä 
voi luoda suuren toivon siitä, että 
huominen on parempi ja vähemmän 
synkkä.

Itselle toivo on ollut aina sitä,
kun henkisesti vaikea kausi alkaa
väistymään ja näet maailmassa 
taas iloa.
Tunnet iloa, rakkautta ja
kiitollisuutta.
Huomaat, että elämä onkin
ihan kivaa.
Ettei pimeys jatku ikuisesti.
Että se oli taas vaan kausiluontoista.
Ettet tälläkään kertaa hukkunut 
sinne pimeyteen.

Ja joka kerta mietit, että onneksi 
jaksoit sen kaiken läpi ajatuksella, 
että vielä koittaa se päivä kun
näet pienen pilkahduksen toivoa,
valoa pimeässä.





Valo
Aurinko ja kuu
Auringonnousut
Auringonlaskut
Ne saa mut hymyilemään
Ne antaa toivoa
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TOIVO on Helsingin Evankelisen Opiston valokuvauksen ja visuaalisen 
journalismin -ryhmän syksyn 2020 lopputyö. Jokainen valokuvaaja on 
ilmaissut oman näkemyksensä valokuvin ja tekstein.

Julkaisua on painettu 200 kappaletta.

1. aukeama  Julia Jersov
2. aukeama  Laura Lehtonen
3. aukeama  Jarmo Jauhiainen
4. aukeama  Ella Rolig
5. aukeama  Nenna Nöjd
6. aukeama  Inna Kivinen
7. aukeama  Julia Jersov
8. aukeama  Hanna Molari
9. aukeama  Suvi Nevalainen
10. aukeama  Aksu Pollari
11. aukeama  Jenny Tirkkonen
12. aukeama  Jenny Tirkkonen
13. aukeama  Nenna Nöjd
14. aukeama   Henri Airo
15. aukeama  Katri Korhonen
16. aukeama  Mergime Preniqi
17. aukeama  Anton Erwe
takakansi  Nenna Nöjd

teksti aukeamalla 2: Maaret Kallio, Voimana toivo, WSOY 2020
teksti aukeamalla 4: tomiparkkisenrunot.wordpress.com
teksti aukeamalla 8: Toivon kärki - Uuden edessä
kannen fontti: velvetyne.fr, Saolide Mirage, Jérémy Landes &Walid Bouchouchi
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