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Teema 2/2020

LÄHIMMÄISENRAKKAUS
Lähimmäistä rakastava numero 

tähyää kohti kesää!

Tässä
numerossa

 Tänä keväänä olemmekin eläneet poikkeuksellisia aikoja korona-
virusepidemian vuoksi. Monen arki on muuttunut hetkessä erilaiseksi ja 
tutut rutiinit ovat siirtyneet verkkoon tai jääneet kokonaan tauolle. Se 
voi olla ajoittain hirmu ahdistavaa ja jopa pelottavaa. 
 On kuitenkin tärkeää keskittyä mukaviin asioihin, joihin voi itse 
vaikuttaa ja muistaa läheisiään. Valitsimme numeron teemaksi juuri siitä 
syystä lähimmäisenrakkauden. Näinä epävarmuuden aikoina läheisten 
tuki on äärimmäisen tärkeää ja lohduttavaa. Kaikkia läheisiään ei välttä-
mättä pääse nyt näkemään ja auttamaan kasvotusten, mutta heitä voi 
piristää toisin keinoin.
  Haluankin haastaa kaikki piristämään jotakuta läheistä joko 
puhelinsoitolla tai kirjeellä! Itse aion lähettää kirjeen ystävälle ja soittaa 
mummolleni videopuhelun. Ja lisäksi haastan jokaisen pitämään itsel-
leen hemmotteluhetken, myös itsestään on hyvä muistaa pitää huolta.
 Toivon kaikille aurinkoista ja lämmintä kesää! 

2 Pääkirjoitus  
4 Vieraskynä 

5 Meillä tapahtuu
6  Lähimmäistä syleilevä gallup
8 Tutustu luostarin arkeen talkootyön  
 kautta 
10  Haastattelussa Lars Ahlbäck
12  Rikoskonstaapeli Eino Issakainen
13 TT Testaa taideimitaatiot
14 Tarinanurkka
15  Уголок историй
16  Puuhat 

22  Pyhien saatto
24  Portugalin-lomalla omassa kodissa
26   TT Leipoo
28 Nojatuolimatka Istanbuliin 

31  Kysy lääkäriltä
32   Filantropia
34 Heinäsirkka on ihmeellinen ötökkä

smoothiemestari

Karina
Huttunen

Toimituksen

TOP   
lähimmäis-

jutut

1. Nauraminen yhdessä.

2. Yhdessä leipominen. 

3. Ystävän ilahduttaminen.
3

Valokeilassa 
Rikoskonstaapeli 
Eino Issakainen

s. 12

Portugaliin loma 
omassa kodissa

s. 24

PÄÄKIRJOITUS

Rakkautta täynnä 
oleva gallup

s. 6

Nojatuolimatka
Istanbuliin

s. 28

 Lämmintä ja turvallista kesää kaikille!
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MEILLÄ TAPAHTUUVIERASKYNÄ

Rakkaus on isoimpia ja tärkeimpiä 
asioita meidän ihmisten elämässä. 
Varmaankin meistä kaikista tuntuu 
hyvältä, kun vanhemmat pitävät 
meistä huolta ja sisarukset tai ystä-
vät ovat meitä kohtaan avuliaita ja 
huomaavaisia. Kaikissa näissä asiois-
sa on mukana rakkaus.
Eräässä Raamatun kohdassa (Luuk. 
10:25–37) Jeesus kertoo tarinan hy-
västä miehestä, joka kerran tiellä 
kulkiessaan pysähtyy auttamaan 
ryöstettyä ja pahoinpideltyä muu-
kalaista. Mies sitoo muukalaisen haa-
vat, vie hänet majataloon ja mak-
saa hänen puolestaan laskun talon 
omistajalle.
Erityistä miehen hyvässä teossa on 
se, että hän ei tunne ihmistä, jota 
hän pysähtyy auttamaan. Ryöstetty 
mies ei ole hänen sukulaisensa, ys-
tävänsä tai tuttavansa. Hän on vain 

vieras hädässä ja avun tarpeessa.
Kertomuksellaan Kristus haluaa 
opettaa meille, että lähimmäisiäm-
me eivät ole vain omat perheenjä-
senemme tai ystävämme. Jokainen 
ihminen, joka tarvitsee apuamme 
ja tukeamme, on lähimmäisemme. 
Oikea lähimmäisenrakkaus ei tunne 
rajoja.
Tänä keväänä lähimmäisenrakkau-
delle ja auttamiselle on ollut tarvetta, 
kun korona-tauti on laittanut asiat 
uuteen järjestykseen. Näyttää siltä, 
että harva meistä pärjää lopulta yk-
sin. Jokainen tarvitsee toista ihmistä 
rinnalleen. Muistetaan siis jatkossa-
kin olla lähimmäisiä toisillemme!

ISÄ KAARLO SAARENTO   
ONL:N PUHEENJOHTAJA

LÄHIMMÄISIÄ TOISILLEMME

SEURAA TIEDOTUSTA 
KESÄN LEIRIEN OSALTA!

STIPENDEJÄ ORTODOKSIOPPILAILLE

Mahdollisuudet kesän erilaisiin 
leiritapahtumiin elävät muun yh-
teiskunnan mukana. Yöpymistä 
sisältäviä leirejä ei tällä hetkellä 
tiettävästi tulla järjestämään kesä-
heinäkuussa. Osa seurakunnista 
kuitenkin siirtää leirejään ja tarjoaa 
esimerkiksi päiväleirejä. Seuraa siis 
seurakuntasi tiedotusta!

ONL:n leireistä lisätietoa tulee en-
nen juhannusta nettisivuille ja so-
siaaliseen mediaan.

Liitolla oli keväällä avoinna val-
takunnallinen stipendihaku, 
jossa opettajat saattoivat hakea 
stipendejä ortodoksisen uskon-
non opiskelussa kunnostautu-
neille. Hakemuksia tuli runsaas-
ti ja stipendilautakunta myönsi 
pieniä rahapalkintoja seuraa-
vasti: 2 kpl lukion kolmannen 
lukuvuoden oppilaille, 10 kpl 
perusopetuksen 9. vuosiluokan 
oppilaille ja 8 kpl perusopetuk-
sen 6. vuosiluokan oppilaille.

Saajien koulujen paikkakunnat 
ovat seuraavat:

Lukio: Joensuu, Mikkeli
Yläkoulu: Akaa, Espoo, Hä-
meenlinna, Joensuu, Jyväskylä, 
Kempele, Kontiolahti, Liperi, 
Oulu, Tampere
Alakoulu: Espoo, Hämeenlinna, 
Jyväskylä, Kiuruvesi, Kontiolahti, 
Leppävirta, Lieksa, Savonlinna

Lisäksi annettiin kaksi kunnia-
mainintaa (Espoo, Kontiolahti).

Stipendit on toimitettu koulu-
jen kansliohin. Monia armorik-
kaita vuosia stipendin saajille, 
kaikille ortodoksista uskontoa 
opiskeleville sekä heidän lähei-
silleen ja opettajilleen!

MUISTA ONL:N SOMEMATSKUT!
Poikkeusaikana ONL on tuottanut monenkirjavaa materiaalia 
sosiaaliseen mediaan. Käy tsekkaamassa ja tule mukaan!

Ortodoksisten nuorten 
liitto ONL ry

@onl.ry @onlry1943
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GALLUP

1.

2.

3.

4.

Anna, 6 v. 
Rakkaus on semmoinen, että rakastaa 
toista niin paljon, että ei voi unohtaa sitä 
ja haluaa olla rakkaansa kanssa vanhuu-
teen asti.

Oma äiti, veli, siskot ja isi ja sellainen 
tuttava, jonka tuntee. Ja koirat, jos ne olis 
ihmisii, koska ne suojelee perhettä.

Olen auttanut äitiä ja antanut halin mum-
mulle ja ruokaa koirille.

Leikkiä ja olla vapaa, tavata kavereita ja 
syödä herkkuja kavereiden kanssa sekä 
nukkua äitin vieressä ja halata pehmole-
lua, että tuntee olonsa turvalliseksi. Paras-
ta on se, että meille kaikille on annettu 
oma suojelusenkeli.

1.
2.
3.

4.

Helmi, 4 v
Pusuja ja tykkäämistä.

Hilma-kaksoissisko.

Olen askarrellut hoidossa Hilmalle 
vihreen paperisydämen.

Isi, äiti ja perhe.

1.

2.

3.

4.

Elina, 5v
Että rakastaa jotakin paljon ja tyk-
kää jostakin paljon.

Äiti, iskä, Timppa-veli, mummu ja 
Pertti.

Olen halannut. Olen laulanut pikku-
veljelleni Timpalle

Minun perhe, mummo ja se kun 
linnut lauleskelee.

1.

2.

3.

4.

Peppi, 5v
Rakkaus on varmaan semmoista, 
että tykkää toisista. Mä tykkään 
äitistä, isistä ja Wilmasta.

Äiti, isi, mummo, isomummo, Ilari-
veli, Laura-serkku ja Jouni-serkku, 
Sanna-kummi.

Välillä mä harjaan minun koiraa Wil-
maa ja välillä harjaan äidin hiuksia.

Hevosten hoito, piirtäminen ja 
Marianne-karkit.

1.

2.
3.
4.

Eemeli 10 v
En tiedä mitä se fyysisesti tarkoittaa, 
mutta semmoista oman perheen 
rakastamista.

Perhe.

Autoin koulukaveria läksyissä.

Perhe, kaverit ja sukulaiset.

 TUOHUSTULEN LÄHIMMÄISTÄ 
SYLEILEVÄ GALLUP!

Mitä on lähimmäisenrakkaus?
 
Kuka on sinun lähimmäisesi?

 Mitä hyvää olet tehnyt viimeksi jollekin toiselle
 ihmiselle tai vaikkapa eläimelle?

 Kerro 3 mielestäsi maailman parasta asiaa.

1

2

3

4
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Lumoudu luonnosta ja 
tutustu luostarin arkeen talkootyön kautta

Annika päätyi Valamon luostariin tal-
koisiin ystävän löydettyä ilmoituksen, 
jossa luostari haki nuoria talkoolaisia. 
He laittoivat hakemukset talkoovas-
taavalle ja pian tulikin jo kutsu vii-
koksi talkoisiin! Hän kertoo matkan 
Valamoon Helsingistä olleen pitkä 
ja jännityksentäyteinen. Viisi ja puoli 
tuntia meni kuitenkin mukavasti lu-
eskellessa ja Valamon luostariin kir-
jallisuuden kautta tutustuessa.

Annika ei ollut aikaisemmin käynyt 
Valamossa ja heti porteista sisään as-
tuessa luostari teki vaikutuksen. Vuo-
sikymmenien rukouksen ja luostarin 
rauhan pystyi tuntemaan saman tien. 

– Pääkirkko teki minuun myös suuren 
vaikutuksen. Kun näin ja tunsin sen 
kaiken hengellisen kauneuden, kyy-
neleet alkoivat valua silmistäni ja en 
voinut muuta kuin kiittää Jumalaa 
sydämessäni. Erityisesti ihmeitäte-

kevät ikonit tekivät minuun suuren 
vaikutuksen.

Talkotehtävänään Annika työskenteli 
pääkirkon vahtina. Hänen tehtäviinsä 
kuuluivat kukkien huoltaminen, tuo-
huksien siivoaminen ja myyminen, 
ikonilasien puhdistaminen ja kirk-
koon tulevien ihmisten laskeminen. 

– Työtehtävä oli minulle todella antoi-
sa, koska sain töiden ohessa rukoilla 

ihmeitätekevien ikonien ja Pyhän 
Johannes Valamolaisen reliikkien 
edessä.

Talkoot Valamossa innostivat myös 
menemään myöhemmin Lintulan 
luostariin talkoisiin. Annika vietti 
joulun Lintulassa talkoolaisena ystä-
vänsä kanssa. Siellä hän pääsi teke-
mään erilaisia tehtäviä, kuten kirkon 
siivousta, matkamuistomyymälän 
inventaariota ja koristelemaan paik-
koja sekä kuusen joulua varten. He 
viettivät joulun Lintulan sisarten ja 
muiden talkoolaisten kanssa. Luosta-
riperhe oli hyvin avoin ja ystävällinen 
nuoria talkoolaisiaan kohtaan.

TIESITKÖ, ETTÄ VALAMON JA LINTULAN LUOSTARIIN VOI TUTUSTUA MYÖS TAL-
KOOTYÖNTEKIJÄNÄ? ANNIKA HREMENKOV HELSINGISTÄ ISTAHTI TUOHUSTULEN 
ETÄHAASTATELTAVAKSI TALKOOTYÖKOKEMUKSISTAAN LUOSTARISSA. Parhaina asioina talkootöissä Annika 

mainitsee uusiin ihmisiin tutustumi-
sen ympäri Suomea. Luostarissa työs-
kentely opettaa myös kuuliaisuutta 
ja kärsivällisyyttä, mutta työtehtävissä 
pääsee käyttämään luovuutta, esi-
merkiksi kukka-asetelmissa, pöytien 
kattauksessa ja ruokasalin koriste-
lussa. 

– Hauskin muistoni talkoista on, kun 
teimme Lintulassa lumiukon, jonka 
pappi myöhemmin koristeli punai-
silla tuohuksilla ja päähineellä. Va-
lamossa ihastuin työasuuni feresiin. 
Se on hyvin historiallinen, kaunis ja 
naisellinen vaate. Valamon luonto on 

myös mieleenpainuva kokemus, sillä 
se on havahduttavan kaunis ja lumo-
ava. Valamon luonnossa kulkiessani 
tutkin värejä, tuoksuja, kukkia, pilviä 
ja taivasta. Luostariluonnossa vallitsi 
ihmisen ja luonnon välinen harmonia 
erityisellä tavalla. Järvi, pellot, metsä, 
hiljaiset kujat ja puutarha kuvastivat 
ja muistuttivat luomakuntaa sellaise-
na kuin Jumala loi sen alkuperäisesti 
paratiisiin. Sen kauneuden keskellä 
sydän riemuitsi kiitollisuudesta, että 
päädyin Valamoon
talkoisiin.
 

KUKA?
Annika Hremenkov

18 vuotta

Helsingin luonnontieteellisen
lukion ylioppilas

Toiminut pääkaupunkiseudulla 
kerho- ja leiriohjaajana

KUKA?
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Tämänkertainen Tuohustuli on synty-
nyt turvallisesti etätöissä, tietokoneen 
ruudun takaa. Kaikki eivät kuitenkaan 
voi vetäytyä etäilemään, vaan monet 
työt vaativat tekijänsä paikalle. 

Yksi heistä on ortodoksipappi Lars 
Ahlbäck (42 v.), joka työskentelee 
ohjaajana mielenterveyskuntoutuji-
en kanssa. Hänen kolmivuorotyönsä 
pakottaa poikkeusolosuhteissakin as-
tumaan normaalisti kadulle ja bussiin, 
jotta työpaikalle pääsee. 

- Välillä ihan säpsähtää, kun normaa-
listi ihmisiä kuhiseva maisema onkin 
aika autio, Lars sanoo.

Mitä sitten on mielenterveystyö?
- Voisi sanoa, että nämä ihmiset ovat 
kokeneet kovia mieleltään. Taustal-
la voi rankkoja kokemuksia. Nyt he 
sitten saavat apua. Laastarinlaitto ei 
mielen haavoissa riitä, vaan tarvitaan 
monenlaista tukea. 

Mielenterveyspotilaat pyrkivät, kukin 
tietysti omalla tavallaan, kohti kun-
toutumista ja itsensä näköistä, turval-
lista arkea. 

- Itse autan asiakkaita arkisissa asi-
oissa. Tärkeintä on tietysti, että hei-
dän hoitonsa sujuu; itse esimerkiksi 
huolehdin lääkkeistä ja muusta pe-
rushoidosta. Lääkäreillä on päävas-
tuu päätöksistä, eli miten jotakuta 
hoidetaan, mutta hoitajat ja ohjaajat 

sitten tekevät työtä käskettyä. Työ on 
moniammatillista, eli kaikilla on oma 
tärkeä tehtävänsä ja kaikkia tarvitaan!

Hoitotyössä joutuu sopeutumaan 
paitsi monenlaisiin tilanteisiin, niin 
myös hiukan poikkeaviin aikataului-
hin.

- Omana pikanttina lisänä onkin yö-
työ, jolloin valvon koko yön. Palveluta-
lon toiminta ei pysähdy, oli sitten yö 
tai päivä. Yövuorolaisen ei tietenkään 
sovi nukahtaa. Vaatii vähän harjoitte-
lua, että valvomiseen pääsee kiinni 
– toki apuna on myös jonkin verran 
limppaa tai kahvia, Lars toteaa.  

Tilanteet voivat tulla nopeasti ja siksi 
täytyy olla valppaana, vaikka väsyttäi-

sikin. Ensiaputaidoilla ja hätänume-
ron kirkkaana mielessä pitämisellä 
päästään monessa tilanteessa jo pit-
källe. Muutenkin työ vaatii erityistä 
paneutumista, oli maassa poikkeus-
tila tai ei.

- Kaikki työpaikallani kuuluvat ris-
kiryhmään. Perusflunssakin voi olla 
täällä hyvin vaarallinen. Itse en osaa 
pelätä, mutta sanoisin, että olen 
sopivan huolissani. Esimerkiksi nyt 
koronaviruksen aikaan meitä kyllä 
ohjeistetaan hyvin ja voimme suoja-
ta itsemme esimerkiksi hanskoilla ja 
maskeilla.

Samaa sopivaa ohjeistusta Lars miet-
tii myös hyväksi kirkon ja perheiden 
kannalta poikkeusoloihin.

- Perheessä on varmasti hyvä käydä 
tilanteet läpi. Kaikilla on varmasti 
vanhempia sukulaisia, joille monet 
sairaudet voivat olla vakavia. Luulen, 
että kirkolle voi olla jopa hyväksi, kun 
se joutuu sulkemaan hetkeksi ovensa. 
Ehkä näemme poikkeusoloissa pa-
remmin sen, että lähimmäinen on se 
tärkein asia. Nyt kun ei esimerkiksi saa 
mennä tapamaan vapaasti kavereita, 
niin huomaakin miten tärkeitä asioita 
ovatkaan ystävyys ja yhdessäolo.

Kuka sitten on se lähimmäinen, josta 
aina puhutaan?
- Lähimmäinen on suuri sana, eikä 
rakkaus lainkaan ole sen pienempi. 
Me olemme lähimmäisiä toisille ihmi-
sille, kun vaikkapa kuuntelemme tois-
ta, ehkä tavalla tai toisella autamme 

Lukeminen

Pleikkari 

Limppa 

Töidenjälkeinen 
uni ja lepo

Leffat 

häntä. Olemme läsnä, ihan oikeasti. 
Jeesuksella oli hyvä juttu tästä. Eräs 
ihminen oli hädässä ja ihmiset vält-
telivät häntä ja hänet kierrettiin kau-
kaa. Oltiin mukamas näkemättä. Yksi 
ihminen kuitenkin huomasi hänet ja 
auttoi. Kuka oli tämän hädänalaisen 
lähimmäinen, Jeesus fiksusti kysyi. On 
hyvä kysyä itseltään: kuka on minulle 
ollut lähimmäinen? Olenko minä ol-
lut sitä toiselle?

Pääsiäistä vietetään poikkeusoloista 
huolimatta:
- Lapseni pohtivat, että hiukan har-
mittaa, että pääsiäinen jää livenä 
väliin. Onneksi kirkon pääsiäiskausi 
kestää 40 päivää – nyt jos koskaan 
siitä on hyötyä!

LARSIN 
TOP 5 – JUTUT

1. 

2. 

3. 

4.

5.

 TAVALLISEN ARJEN
 APUNA POIKKEUSOLOISSA

TUOHUSTULEN ETÄHAASTATTELUPISTEESEEN SAAPUI 
MIELENTERVEYSOHJAAJA JA PAPPI LARS AHLBÄCK.

K
U

V
A
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U

SA
N
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H
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Ä

C
K

 "Jeesuksella oli hyvä juttu tästä. 
Eräs ihminen oli hädässä ja ihmiset vält-
telivät häntä ja hänet kierrettiin kaukaa. 
Oltiin mukamas näkemättä. Yksi ihminen 
kuitenkin huomasi hänet ja auttoi. Kuka 
oli tämän hädänalaisen lähimmäinen, 

Jeesus fiksusti kysyi." 
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KUKA OLET JA MISTÄ TULET?
Olen Eino Issakainen ja olen lähtöisin 
täältä Pohjois-Karjalasta. Asun Joen-
suussa ja työn lisäksi elämääni kuu-
luu liikunnalliset harrastukset sekä 
kesän koittaessa pitkät pyörälenkit.

MITEN POLIISIKSI TULLAAN? MITEN 
OLET PÄÄTYNYT POLIISIKSI?
Poliisiksi pääsee yksinkertaisesti ha-
kemalla poliisikouluun Tampereelle! 
Kaikki tärkeimmät hakuvaatimukset 
löytyvät poliisiammattikorkeakoulun 
nettisivuilta. Tärkeintä on hyvä fyy-
sinen kunto, motivoituneisuus sekä 
itsevarmuus. Ja hieman pitäisi osa-
ta pääsykokeissa myös lukea ja kir-
joittaa. Omalla kurssillani osa aloitti 
suoraan lukion penkiltä ja toisilla oli 
ikää takana enemmän. Itse päädyin 

poliisiksi kun puntaroin armeijauran 
tai poliisin työn välillä. Valitsin lopul-
ta poliisin ammatin ja suoritin hyvin 
pääsykokeet jolloin kouluun pääsy 
varmistui.

MITÄ OLET TEHNYT NYT POIKKEUS-
OLOISSA? ONKO TYÖ OLLUT ERILAIS-
TA?
Poikkeusolojen aikana olen tehnyt 
poliisin kenttätyötä. Tämä tarkoittaa 
siis yleisen järjestyksen ja turvallisuu-
den valvontaa, hätäkeskuksen anta-
mien tehtävien hoitamista, liikenne-
valvontaa sekä ennalta estävää työtä 
olemalla näkyvästi esillä. Työssämme 
nyt poikkeusaikana on tärkeintä nou-
dattaa hygieniasäännöksiä ja pyrkiä 
toimimaan työturvallisesti niin omas-
ta kuin asiakkaidenkin näkökulmas-
ta. Kaupungilla ihmisiä on tavallista 

vähemmän liikenteessä mutta ei 
poliiseilta silti työt lopu.

MITÄ AJATTELET LÄHIMMÄISENRAK-
KAUDESTA?
Lähimmäisenrakkaus on mielestäni 
sitä, että niin omassa elämässään 
kuin vaikka töissäkin huomioi toisia 
niin kuin haluaisi itseään huomioita-
van. Normaaleihin tapoihini kuuluu 
avata työkavereille ovia ja tuoda tau-
kokahvit pöytään. Kavereideni kanssa 
taas kuuntelen kaikkien mielipiteitä 
ja olen läsnä heille silloin kuin he sitä 
tarvitsevat. Poliisin työ on osaltaan 
myös sielunhoitoa useiden asiakkai-
den kanssa, silloin pitää osata olla 
läsnä.

VANHEMPI RIKOSKONSTAAPELI 
EINO ISSAKAINEN ISTUI HETKEKSI 
OHJAAMAAN TUOHUSTULEN 
HAASTATTELULIIKENNETTÄ. 
SIINÄ SIVUSSA HÄN VASTAILI 
MUUTAMAAN KYSYMYKSEEN. 

POLIISINKIN PITÄÄ 
OLLA LÄSNÄ

Tuohustuli 
testaa TAIDEIMITAATIO

Tällä kertaa Tuohustuli värväsi muu-
taman leireiltä tutun tyypin testaa-
maan taideimitaatiohaastetta! Ai 
mikä taideimitaatiohaaste? No se-
hän on sellainen, että valitaan joku 
taidemaalaus, jota sitten imitoidaan 
ja otetaan valokuva. Haastamme 
kaikki lukijat kokeilemaan taideimi-
taatiota, se on yllättävän hauskaa!

Muista, että jos haluat julkaista tai-
deimitaatiossa somessa niin alku-
peräisen teoksen tulee olla tekijän-
oikeusvapaa. Tekijänoikeusvapaita 
taideteoksia löytyy mm. kansallis-
gallerian nettisivuilta ja Wikipediasta.

MIKAEL HONKASELKÄ
HTTPS://WWW.KANSALLISGALLERIA.FI/FI/OBJECT/475879

MIISA PARRILA 
HTTPS://WWW.KANSALLISGALLERIA.FI/FI/OBJECT/385140

EERIKA TÖRHÖNEN
HTTPS://FI.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/WHISTLERIN_%C3%A4ITI#/MEDIA/TIEDOSTO:WHISTLERS_MOTHER_HIGH_RES.JPG
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Уголок историй

Текст Санна Сало  • Рисунок Аино Мииккола   •   Перевод  Любовь Жилинкова Teksti Sanna Salo •  Kuvitus Aino Miikkola  •  Käännös Ljubov Zhilinkova

Друг помогает в беде

Oli lämmin kevätaamu, ja Velmu oli 
matkalla kouluun. Samaa matkaa 
käveli joukko lapsia Velmun koulus-
ta. Velmu ei tuntenut heitä, mutta 
muisti nähneensä heidät aikaisem-
min koulun kentällä pelaamassa 
jalkapalloa.
Lapset leikkivät ja kisailivat kävelles-
sään, pelasivat hippaa ja juoksivat 
toisiaan karkuun. Yksi lapsista ohitti 
Velmun kovaa vauhtia, ja samalla 
vahingossa tönäisi Velmua niin, että 
tämä meinasi kaatua. Lapset olivat 
jo kaukana, kun Velmu ehti kat-
seensa nostaa. Velmua jäi hetkeksi 
harmittamaan. Onneksi häntä ei 
kuitenkaan sattunut, ja hän pystyi 
jatkamaan rauhassa loppumatkaa 
koululle.
Koulupäivän päättyessä Velmu jäi 

kavereistaan jälkeen viimeisenä luok-
kaan viimeistelemään kuvistyötään. 
Siinä vaiheessa, kun Velmu pääsi 
ulos, oli piha jo lähes tyhjä kotiin läh-
tevistä lapsista. Koripallokorin luona 
Velmu näki kuitenkin sen saman lap-
sen, joka oli tätä tönäissyt aamulla. 
Lapsi hyppeli yrittäen yltää korista 
roikkuvaan verkkoon. Velmu miet-
teissään vilkuili lasta ohi kulkiessaan, 
ja yhtäkkiä näki, kun tämä kompas-
tui hypätessään, kaatui asvaltille ja 
voihkaisi. Velmu kipitti lapsen luo.
”Sattuiko sinuun?” Velmu kysyi.
”Ei pahasti, polveen vähän,” lapsi 
vastasi ja osoitti vasenta polveaan. 
Farkut olivat revenneet, ja ihoon oli 
tullut naarmu.
Velmu kaivoi repustaan nenäliinan ja 
ojensi sen lapselle. ”Voit pyyhkiä tällä 
haavaa, jos tahdot.”

TARINANURKKA

Было тёплое весеннее утро. Велму шёл 
в школу. Тем же путём шла компания 
детей из его школы.  Велму был с ними 
незнаком, но припоминал, что видел, как 
они играли в футбол на школьном поле. 
Дети резвились и соревновались по 
пути, играли в догонялки и убегали друг 
от друга. Один из детей обогнал Велму 
на большой скорости и случайно толкнул 
его так, что Велму чуть не упал. Когда 
Велму поднял глаза, дети были уже 
далеко. Велму ненадолго расстроился. 
К счастью, ему не было больно, и он 
спокойно пошёл дальше в школу. 
После уроков Велму остался в классе, 
чтобы закончить работу по рисованию. 
Когда Велму наконец-то вышел на 
улицу, во дворе уже почти никого не 
осталось. Около баскетбольной корзины 
Велму увидел того мальчика, который 
толкнул его утром. Мальчик прыгал, 
пытаясь достать до сетки баскетбольной 
корзины.  Проходя мимо, Велму краем 
глаза увидел, что мальчик споткнулся, 
упал на асфальт и вскрикнул. Велму 
подбежал к нему. 
«Тебе больно?» - спросил Велму.

«Не сильно, немного коленка», - ответил 
мальчик и показал на левую коленку. 
Джинсы порвались, и на коже была 
царапина. 
Велму достал из рюкзака салфетку и 
подал её мальчику. «Можешь протереть 
ей коленку, если хочешь.»
Мальчик взял салфетку и поблагодарил 
Велму. «Слушай, а это не тебя мы 
видели утром по пути в школу, когда мы 
играли в догонялки?»
«Ну да, вы пробежали мимо меня.»
Мальчик поднялся и отряхнул песок с 
одежды. «Почему ты мне помог? Мы 
даже не знаем друг друга.»
Велму пожал плечами. «Мне показалось, 
что тебе больно. Если другому больно 
или грустно, нужно помочь или хотя бы 
спросить, всё ли хорошо.»
Мальчик улыбнулся. «Спасибо, ты 
классный. И извини, за то, что я тебя 
толкнул утром.»
«Ничего страшного», - ответил Велму 
и улыбнулся в ответ. И так они вместе 
пошли в сторону дома, разговаривая по 
пути обо всём на свете.

Kaveri auttaa hädässä
Lapsi otti paperin ja kiitti Velmua. 
”Hei, nähtiinkö me sinut aamulla, 
matkalla kouluun, kun me leikittiin 
hippaa?”
”Juu, juoksitte minun ohi.”
Lapsi nousi seisomaan ja pyyhki 
hiekat vaatteistaan. ”Miksi tulit aut-
tamaan minua? Eihän me edes tun-
neta.”
Velmu kohautti olkiaan. ”Näin, että 
sinuun varmaan sattui. Jos toiseen 
sattuu tai on paha mieli, pitää men-
nä auttamaan tai ainakin kysymään, 
että onko kaikki hyvin.”
Lapsi hymyili. ”Kiitti, olet kiva tyyppi. 
Ja anteeksi, että tönäisin sinua aa-
mulla.”
”Ei se mitään”, Velmu vastasi ja hy-
myili takaisin. Ja niin he lähtivät yhtä 
matkaa kävelemään kotia kohti, ju-
tellen kaikesta mahdollisesta koko 
matkan.
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Kesäaiheinen ristikko, vastaukset sivulla 30.

Väritä kuva. 
Color the picture.
 Разукрась картинкуPUUHA

1

2

3

4

5

6 7

8 9

10 11

12 13

14 15

16 17 18

19

20 21

22 23 24

25

26

27

Pysty:
1.
2. voi olla hiekasta tai kermavaahdosta
3. kesäkenkä
4. tekee kekoja
6. lehmästä
7. pimeyden vastakohta
10. yleinen lemmikki
11. papeilla kaulassa
12. vaaleanpunainen eli...
14. kolmas planeetta auringosta
17. suitsutusastia
18. futis eli...
21. tulee kesän jälkeen
22. syötävää matkalla mukana
24. tällä voi saada kalan

Vaaka:
5. paistaa ja voi polttaakin
8. läpinäkyvä
9. kuuma huone
13. märkä harrastus
15. kuva kirkossa
16. piikikäs pörriäinen
18. nopeasti sulava kesäherkku
19. Kristuksen äiti
20. temppelijuhla
23. peliväline
25. tupsukorvainen kissaeläin
26. näkee ajan
27. paksun vastakohta

ällistyttävä, epätavallinen
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PUUHA
Puuhat laati Anastasia Torhamo

Sokkelo. 
Найди выход

Etsi kuvasta 8 sydäntä.
Look for eight hearts in the picture.
 Найди в картинке 8 сердец

PUUHA

Etsi sanat kunnioitus, välitys, huolenpito, rakkaus, ystävä. Vastaukset sivulla 30.

Etsi 8 eroavaisuutta. 
Find 8 differences.
Найди 8 отличий



PUUHA

Mikäli sinulla ei ole kuvan mukaista kaksiosaista 
tupsulaitetta, niin voit tehdä koronapallon leikkaa-
malla pahvista ympyrän, jonka keskellä on reikä. 
Näitä pahveja täytyy olla kaksi. Aloita tupsun teko 
harmaalla langalla. Kierrä sitä niin kauan, että 
pohja on peittynyt.

Lisää oranssia lankaa harvasti ja peitä se sitten taas 
harmaalla langalla.

Seuraava vaihe on kuvan mukainen langan leikkaa-
minen. Jos sinulla ei ole tupsulaitetta, niin leikkaa 
pahvien keskeltä kuvan mukaisesti.

Kierrä harmaata lankaa muutaman kerroksen uran 
tai pahvien välistä ja solmi se tiukasti kiinni.

On aika aloittaa tupsun trimmaus. Leikkaa harmaa 
ja oranssi lanka lyhyemmäksi ja jätä punaiset lan-
gat pidemmiksi. Tämä vaihe on turhauttavaa,  mutta 
hyvä lopputuloksen kannalta.

Kun harmaa ja oranssi lanka on leikattu, tasoita 
punaiset langat. Mikäli käytät punaista köyttä, niin 
silloin ei tarvitse kuin tasoittaa pallo ja liimata 
punaiset pörrötetyt köydenpätkät kiinni.

Leikkaa keltaisesta piippurassista n. 1-1,5 cm mittai-
sia pätkiä ja mustasta langasta kulmakarvat ja suu.

Liimaa silmät paikoilleen – silmiähän pallolla voi 
olla miten paljon haluaa. Liimaa myös kulmakarvat.

Näihinkin voi hurahtaa!

Liimaa keltaisesta piippurassista pätkät sinne tänne.

Laita seuraavaksi punaisesta langasta kuvan mu-
kaan vähän vahvemmin kerroksia, jonka jälkeen 
taas harmaata. Näitä kerroksia tulee siis monta 
harmaata, vähän oranssia ja taas harmaata ja 
sitten punaista...

Punaisen langan voi korvata punaisella köydellä, 
josta lankoja purkamalla saa hapsumaisemman 
lookin. Harmaan langan sijaan voi käyttää myös 
mohair- tai muuta pörröisempää lankaa.

Koronapallo - iloa poikkeusoloihin

villalankaa (harmaa, oranssi ja punainen sekä mustaa)

sakset ja liimaa

pahvia tai tupsuntekolaite

keltaista piippurassia

silmiä

Tarvitset: 

1.

2.

3.

Teksti ja kuvat: Leena Lomu
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 Pyhät Sergei ja Herman Valamolaiset Pyhät palkattaparantajat Kosmas ja Damianos

Pyhä Paisios Athosvuorelainen Kunniallisen ja eläväksitekevän ristin esiintuominen

Kristuksen kirkastuminen
Ihmiset ovat aina arvostaneet lääkäreitä. Pyhät 
palkattaparantajat olivat nimensä mukaisesti hie-
man erilaisia lääkäreitä: he näet paransivat ihmisiä 
ilman, että saivat siitä rahaa. Kosmas ja Damianos 
olivat veljeksiä ja elivät 200-luvulla Roomassa. Vel-
jekset eivät halunneet parantamisesta rahaa, kos-
ka he katsoivat, että kaikki hyvä mitä he osasivat 
ja mitä he saattoivat tehdä, oli peräisin Jumalalta.

Karjalan pyhien muistopäivä 
on keskellä kesää ja normaalisti 
täyttää Heinävedellä sijaitsevan 
Uuden-Valamon luostarin kirk-
kokansasta. Vanhan Valamon, 
joka sijaitsee Venäjällä saaressa, 
perusti alkuaan kreikkalainen 
pyhä Sergei ja pian hänen kans-
saan ja hänen jälkeensä kilvoit-
telua Valamossa jatkoi karjalais-
syntyinen munkki Herman. 

Pyhä Paisios on yksi kuuluisimpia oman 
aikojemme pyhiä. Hän kuoli vuonna 1994. 
Paisios kilvoitteli Athos-vuorella ja opetti 
monia ihmisiä. Hän korosti aina hyvän-
tekemistä ja keskinäistä rakkautta. Hän 
esimerkiksi totesi, että ”Jumala sietää mei-
tä kaikkia. Niinpä meidänkin tulee sietää 
toisiamme” ja ”Onnistunein liikeyritys on 
avata mielessään hyviä ajatuksia tuottava 
tehdas.”

Risti on kristinuskon tärkein symboli eli tun-
nuskuva. Risti tarkoittaa paitsi pahuuden voit-
tamista, niin samalla se on myös pieni rukous. 
Ristinmerkin voi tehdä esimerkiksi aina kotiin 
tullessa tai vaikkapa kun menee nukkumaan. 
Elokuun alussa vietettävässä juhlassa muistel-
laan erilaisia tapahtumia, joissa risti on ollut 
läsnä. 

Kerran Jeesus otti muutaman opetuslap-
sensa mukaan ja nousi korkealle vuorelle, 
joka täyttyi yhtäkkiä kirkkaasta, valkoisesta 
valosta. Opetuslapset joutuivat katsomaan 
muualle, mutta samalla tunnistivat Kris-
tuksen olevan todella Jumala. Samalla he 
huomasivat, että vaikka valo oli heille liian 
kirkas, heillä oli kuitenkin siellä parempi 
olla kuin missään muualla.

28.6. 1.7. 

12.7. 1.8.

6.8.

Tänä kesänä ei pääse leireille eikä useimpiin praasniek-
koihinkaan. Kesän muistopäiviä voi silti viettää omassa 
kodissaan! Ota kesän tavoitteeksi yhden tai useamman 
pyhän viettäminen niin, että haet kirkon sivuilta (www.
ort.fi) päivän raamatuntekstin, sytytät tuohuksen tai kynt-
tilän ikonin eteen ja luet tekstit ääneen. Samalta sivulta 
löytyvät myös synaksarionit, eli jokaisen pyhän elämäkerta.

Poimintoja kesän muistopäivistä:

PYHIEN 

SAATTO

KESÄ
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Lähtöä edeltävänä iltana pakkasimme laukkuun 
kesävaatteita, snorkkelit, aurinkorasvaa sekä passit. 
"Aamulento" sujui kotisohvalla Toy Story  4 -elokuvaa 
katsellen ja aamupalaa syöden. 

PERHEEMME OLI TARKOITUS MATKUSTAA HUHTIKUUSSA 
PORTUGALIIN YHDESSÄ MUMMON JA PAPAN SEKÄ 
SERKKUJEN KANSSA. KORONAN VUOKSI MATKUSTAMINEN 
TIETENKIN SIIRTYI, MUTTA PÄÄTIMMEKIN LÄHTEÄ 
LEIKISTI LOMALLE VIIKONLOPUN AJAKSI.

Hotellina ja ravintolana toimi oma 
koti ja vuokra-autona oma Volvo. 
Hotellin uima-allasalueena oli ulko-
saunamme sekä pihalle kannettu 
lasten amme.

Hei ystävät!

Terveisiä Portugalista!

PORT
UGALIN-LOMALLA OMASSA KODISSA

Lisäksi kävimme "kiertoajelulla" katsomassa tuttuja 
kulmia uusin silmin, "huvipuistossa" tutussa leikki-
puistossa ja "luontokohteessa" lähimetsässä ihas-
telemassa upeita maisemia ja luontoa. Leikimme 
myös käyvämme jalkapallomatsissa, sillä jalkapallo 
on Portugalissa iso juttu. 

Yksi mukavimmista jutuista oli, kun leivoimme yh-
dessä portugalilaisia Pastel de Nata -leivoksia ja 
kuuntelimme portugalilaista musiikkia Spotifysta. 
Kahden yön jälkeen matkasimme kotiin iltapäivä-
lennolla, jolla suurin osa nukkui päiväunia. Tuliaiset 
isi kävi ostamassa lentokentän tax free -myymälästä 
(lähi-Salestamme). 

Äiti laittoi koko viikonlopun ajan kuvia ja videoita 
Insta storyyn kavereille ja tutuille nähtäväksi, ja yli 
300 ihmistä seurasi ja eli mukanamme koko mat-
kamme alusta loppuun saakka. Saimme joka päivä 
kymmeniä ihania viestejä, jotka ilahduttivat meitä 
suunnattomasti. Reissu oli oikein kiva ja onnistunut, 
ja tuntui ihan oikealta lomalta! Parasta oli yhdes-
sä oleminen. Suosittelemme kotimatkailua kaikille 
muillekin. Seuraavaksi me taidamme "matkustaa" 
Islantiin, Japaniin tai Havaijille!

HÄMÄLÄISEN PERHEEN VINKIT LOMASIMULAATTORIIN:

 * GOOGLATKAA KOHTEEN PERINTEISIÄ RUOKIA, NÄHTÄVYYKSIÄ, 
       TAPOJA JA KULTTUURIA JO ETUKÄTEEN.

 * SUUNNITELKAA HIEMAN LOMATEKEMISTÄ JA RUOKALAJEJA JO ENNEN    
       LÄHTÖÄ. VAIN MIELIKUVITUS ON RAJANA SILLE, MITÄ KAIKKEA 
    HAUSKAA VOITTEKAAN KEKSIÄ!

 * PAKATKAA LAUKUT OIKEASTI, SE JO TUO LOMATUNNELMAA. 

 * HEITTÄYTYKÄÄ LEIKKIIN, MYÖS AIKUISET!

 * OTTAKAA PALJON KUVAMUISTOJA. REISSUSTA VOI KIRJOITTAA 
   MYÖS PÄIVÄKIRJAA.

Mukavaa kesää kaikille Tuohustulen lukijoille toivottaen
Eeli, Aleksi, Anne ja Riku Hämäläinen Hankasalmelta
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Pienet mantelikeksit 
suklaakuorrutteella

150g  voita
1 ½dl sokeria
1 kananmuna
3dl vehnäjauhoja
1½dl mantelijauhetta
2tl leivinjauhetta
vapaavalintaista suklaata 
(kuvassa tummaa suklaata)

1. Vatkaa pehmeä voi ja sokeri vaahdoksi. 
Vatkaa joukkoon muna. Yhdistä kuivat aineet 
erikseen ja lisää ne puuhaarukalla sekoittaen 
taikinaan.
2. Muotoile taikinasta jauhotetulla leivin-
pöydällä 2 tasaista tankoa (halkaisija 5 - 6 
cm). Kääri tangot tuorekelmuun. Laita tangot 
jääkaappiin kovettumaan n. tunniksi.
3. Leikkaa tangot n. 7 mm:n viipaleiksi . Nosta 
leivinpaperille pellille. Paista 200 asteessa 
n. 9 min, kunnes pikkuleivät ovat vaalean-
ruskeita. Jäähdytä.
4. Sulata suklaa mikrossa tai vesihauteessa 
kattilassa. Lisää jäähtyneiden keksien päälle 
suklaa.
5. Koristeluun voi halutessaan laittaa 
myös kermavaahtoa, tuoreita mustikoita ja 
mansikoita

Alkuperäinen resepti https://www.valio.fi/
reseptit/pienet-mantelileivokset---resepti/

PIENET
 MANTELIKEKSIT

 SUKLAAKUORRUTTEELLA
Kesällä mysteerikokki tykkää olla mahdollisimman paljon 
ulkona ja nauttia auringon lämmöstä. Siksipä hän syökin 
mahdollisimman helppotekoisia leipomuksia, joita voi tar-
jota ystäville ja perheenjäsenille kätevästi ilman liiallista 
leipomista ja sisällä kököttämistä. Alla oleva resepti on 
helppo valmistaa, mutta taikinan kovettumiseen on hyvä 
varata reseptissä vaadittu aika, jottei kekseistä tule täyttä 
pannukakkua. Mysteerikokki toivottaakin kaikille lukijoille 
hyvää ja lämmintä kesää!

LEIPOO
TUOHUSTULI
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TERVETULOA 
HIILINEUTRAALILLE 
NOJATUOLIMATKALLE 

ISTANBULIIN!

Tuohustulen 
lukijamatka!

Istanbulissa asuu kirkkomme patriarkka Bartholomeos, 
joka on suostunut ottamaan neuvokkaan matkaseuru-
eemme vastaan. Ensimmäinen kohteemme on Fanaari, 
jossa patriarkan residenssi sijaitsee. Viemme patriarkalle 
tuomisina uunituoreita banaanikeksejä (katso ohje sivulta 
x!). Opettele tervehtimään patriarkkaa kreikan kielellä. 
Hyvää päivää, terveisiä Suomesta! = Kalí méra, chairetis-
moús apó ti Finlandía!

Matkamme toinen kohde on Topkapin palatsi, joka toimii museona. Väritä sulttaanin jalokivet!

Palatsilta hyppäämme raitiovaunun kyytiin, joka kuljettaa meidät suureen basaariin. Basaa-
rin ilma täyttyy mausteiden tuoksusta, kauppiaiden huudoista ja sorisevasta ihmisvilinästä.

Ystäväsi Anna ostaa kummallisen näköistä maustekasvia, jota käytetään jauheena muun 
muassa piparkakuissa. Sushin lisukkeenakin sitä nautitaan. Keksitkö mikä kasvin nimi on? 
Vihje: sen nimen loppuosaan kätkeytyy ase. (Oikea vastaus löytyy sivulta 30.)

1.

2.

3.

Seuraava kohteemme on turkkilainen parturi-kampaamo. Parturimme Ötskan napsut-
telee vilkkaasti saksiaan ja leikkaa meille upeat kampaukset.

  Piirrä tähän uusi hius- tai 
  partatyylisi!

4.

28 29



Tämänkertaisessa vastausvuorossa on lasten- ja nuortenlääkäri Virpi Sidoroff Joensuusta. Lähetä omia kysymyksiäsi 
tuohustuli@gmail.com.

Ihmetyttääkö jokin ihmiselämän ilmiö?

KYSY LÄÄKÄRILTÄ

50 g valkoista suklaata 
50g tummaa suklaata
50g voita 
1 banaani 
3dl pikakaurahiutaleita 
1 tl leivinjauhetta 
1/2 dl sokeria 
1dl rusinoita tai mantelirouhetta 
1 rkl maitoa tai soijamaitoa

Pilko suklaat pieniksi paloiksi. 
Muussaa banaani haarukalla. Sekoi-
ta kaikki aineet kulhossa.

Muotoile taikinasta pieniä palloja, 
ja paista ne uunissa (200 astetta, 
noin kahdeksan minuuttia). Nauti 
hyvässä seurassa, tai vie tuliaisena 
mummolle ja vaarille!

BANAANIKEKSIT

Pöyheine kampauksinemme suuntaamme matkamme viimeiseen kohteeseen, by-
santtilaiseen Khoran kirkkoon. Kirkko on toiminut historian saatossa niin luostarina, 
moskeijana kuin museonakin. Koska Jumalansynnyttäjä on Istanbulin suojelija, lau-
lamme Jumalan äidin kunniaksi:

5.

Totisesti on kohtuullista 
ylistää autuaaksi Sinua, Jumalansynnyttäjä,
aina autuas ja viaton ja meidän Jumalamme Äiti.
Me ylistämme Sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi
ja serafeja verrattomasti jalompi,
Sinua, puhdas Neitsyt Sanan synnyttäjä,
Sinua, totinen Jumalansynnyttäjä.
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Ristikon vastaukset

Moni pelkää sairastumista. Se on ihan ok silloin, kun se 
auttaa muistamaan käsien pesun ulkoa tultua ja ves-
sassa käynnin jälkeen, mutta huono juttu jos se estää 
illalla nukahtamisen tai vaivaa muuten jatkuvasti mieltä. 
Parhaiten me voimme vaikuttaa terveenä pysymiseen 
omilla elintavoilla, kun syö monipuolisesti ja säännölli-
sesti, nukkuu riittävästi, ulkoilee ja vielä puuhaa jotain 
itselle oikein mieluista, niin edistää terveyttään. Kaikkia 
sairastumisia ei kuitenkaan voi estää. Jos sairastuu, silloin 
tarvitsee hoitoa. Flunssaan auttaa parhaiten lepo ja oloa 
voi helpottaa kuumelääkkeellä, korvatulehdus saattaa 
tarvita antibiootinkin hoidoksi. Sitten on sairauksia mihin 
tarvitaan säännöllistä hoitoa kuten astma ja tyypin 1 dia-
betes. Silloin kun sairastuu, saatetaan joutua ottamaan 
verikokeita, röntgen-kuvia ja tutkimaan sairaalassa, siten 
selvitetään mistä sairaus johtuu ja miten hoito auttaa. 
Suurinta osaa sairauksista voidaan hoitaa kotona, mutta 
joskus tarvitaan hoitojaksoja sairaalassa. Silloinkin kun 
sairaus ei parane, voi usein oikealla hoidolla tuntea olonsa 
terveeksi ja elää tavallista arkea.

Minua välillä pelottaa sairastuminen. Mitä sitten tapahtuu?
Pöpöjä, eli bakteereita ja viruksia ei voi 
nähdä paljaalla silmällä, mutta mikro-
skoopilla voi. Tällä sivulla voit nähdä kuvi-
tuskuvana muutamia erilaisia bakteereita 
ja viruksia, niitä onkin tosi erinäköisiä ja 
mallisia! Jos bakteereita viljellään, niitä 
kasvaa niin paljon, että ne näkyvät ela-
tusalustalla paljaalla silmälläkin. 

Voiko pöpöjä nähdä ja miltä ne näyttävät? 

Lähimmäisenrakkaus on toisesta ih-
misestä välittämistä ja auttamista 
pyyteettömästi, eli niin, ettei odota 
toiselta vastapalvelusta itselleen. Lä-
himmäisiä on meille muutkin kuin 
oma perhe ja ystävät. Lähimmäisen-
rakkaus voi olla vaikka sitä, että ha-
luaa tutustua ja ymmärtää erilaisia 
ihmisiä. Lähimmäisenrakkautta on 
myös yksinäisen naapurin kanssa jut-
teleminen postilaatikolla ja koulussa 
itsekseen ruokalassa istuvan viereen 
meneminen. Lähimmäisenrakkautta 
on minusta helpoin kuvata esimer-
kein, keksitkö sinä miten sinun arjessa 
näkyy lähimmäisen rakkaus? 

Mitä tarkoittaa lähimmäisenrakkaus?
Lääkärin pitää tuntea miten ihmisen elimistö toimii, miten eri 
sairaudet syntyvät, mistä ne johtuvat ja miten ne tunnistaa, 
sitten voi tietää mikä hoito auttaa. Tuttuja sairauksia hoitaessa 
lääkäri tuntee hoidon valmiiksi, mutta yhdistää aina tiedon 
myös potilaan oireisiin ja löydöksiin, että valitsisi parhaan 
hoidon. Aina oikean ratkaisun tietäminen ei ole helppoa, eikä 
aina tiedetäkään mikä olisi paras hoito. Apuna on silloin oh-
jeita ja kirjoja, lääkärikin etsii netistä tietoa ja opiskelee uusia 
asioita. Tietoa on niin paljon, että monet lääkärit erikoistuu. 
Minä olen lastenlääkäri ja hoidan lapsia. Muut lapsia hoitavat 
lääkärit, kuten terveyskeskuslääkäri voi kysyä minulta neu-
voa lapsipotilaan oireesta. Tätä kutsutaan konsultoinniksi. 
Sairauksien syitä ja erilaisia hoitoja tutkitaan koko ajan, että 
osattaisiin hoitaa niitä paremmin. Osa hoidoista on hoksattu 
vähän vahingossa, kuten silloin kun lehmien hoitajat ei sai-
rastuneetkaan isorokkoon ja rokotus keksittiin 1700-luvulla.  

Miten lääkäri tietää mikä auttaa mihinkin sairauteen?

Vastaus sivun 30 kysymykseen: inkivääri.
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 Monenlaista huolenpitämistä
Mitä lähimmäisenrakkaus tarkoittaa arjessa? Onko se rakkauskirjeiden kirjoittamista ja 
sydämen kuvia viesteissä vaiko soittamista mummolle tai kummeille? Tiesitkö, että Filant-
ropia tarkoittaa rakkautta toista ihmistä kohtaan? Kreikan kielessä filos tarkoittaa ystävää 
ja anthropos ihmistä. Jumala on luonut ihmiset rakkaudesta. Kirkossa me kaikki olemme 
riippuvaisia toisistamme ja meidän on pidettävä toisistamme huolta. 

TEKSTI JA KUVAT  FILANTROPIA

FILANTROPIA

Jokaisella on erilaisia taitoja, joista voi olla apua 
toiselle. Tässä kuvassa ystävät miettivät yhdessä 
vastauksia opettajan kysymyksiin. Se joka osaa 
kirjoittaa on ottanut kynät ja paperit esiin. Maail-
massa on paljon maita, joissa kaikki ihmiset eivät 
pääse koskaan kouluun. Sen vuoksi myöskään 
kaikki eivät osaa lukea ja kirjoittaa.

Tänä keväänä pääsiäisen odottaminen oli erilaista. Ihmi-
set eivät saaneet mennä kirkkoon ja juhla tuntui ihan eri-
laiselta. Suomessa jumalanpalveluksia pystyi katsomaan 
tietokoneelta, koska palveluksia kuitenkin toimitettiin 
tyhjissä kirkoissa. Keniassa papit toimittivat palveluksia 
kotona oman perheen kanssa. Tässä kuvassa Nairobissa 
asuva isä Evangelos pesee omien lastensa jalkoja suu-
rena torstaina, jolloin muistellaan sitä kun Jeesus pesi 
opetuslasten jalat. Antoikohan Jeesus suukon opetus-
lasten puhtaille varpaille?

Ystävän kanssa voi pitää huolta toisistaan monella tavalla. 
Toiselle voi kertoa tärkeitä asioita tai sitten vain olla yhdes-
sä hiljaa. Ystävän kanssa nauraminen kaksinkertaistaa ilot 
ja yhdessä itkeminen puolittaa surut.

Kirkossa on kaikenlaista hommaa, 
jossa voi olla apuna. Ponomarit ovat 
palveluksessa hyvin tärkeitä. Joissakin 
seurakunnissa on ponomarikerhoja, 
joissa opetetaan miten voidaan aut-
taa pappeja. Suomessa ponomarit 
ovat poikia. Syyriassa Damaskokses-
sa myös tytöillä on samoja tehtäviä. 
Kaikki nämä kuvan lapset tuntevat 
kuuluvansa tähän kirkkoon ja seu-
rakuntaan. Tuntuuko kirkko sinusta 
omalta paikalta?

Mitä sitten jos väsyttää niin paljon, että alkaa kiukkuilla 
eikä jaksa edes kävellä? Eikö olisi mukavaa, jos joku puhuisi 
silloin lempeällä äänellä ja nostaisi syliin? Tämä äiti sitoi 
valkoisen huivinsa avulla pienen pojan selkäänsä lepää-
mään. Vähän aikaa siitä oli hyvä katsella maailmaa. Sen 
jälkeen vauva painoi posken äidin selkää vasten ja nukahti.
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 Heinäsirkka on ihmeellinen ötökkä
Kesällä aurinkoisina päivinä voi kuunnella kun heinä-heinäsirkat soittavat viu-
luaan. Siritys on kesän ääni samoin kuin kaikenlaisten pörriäisten surina. Ei niillä 
oikeasti ole viulua, vaan ääni tulee siitä, kun heinäsirkka hankaa takajalkoja 
siipien reunoihin. Siritys on heinäsirkkojen viestittelyä toisilleen.

sitten kun niitä on samassa parves-
sa 500 000, ne painavat yhteensä jo 
tonnin mikä on saman verran kuin 
ambulanssi. Oikein isossa aavik-
kosirkkaparvessa saattaa olla 150 
miljoonaa sirkkaa. Yhden päivän ai-
kana parvi lentää tuulesta riippuen 
noin 150 kilometriä. Kunnon myrsky-
tuuli lisää entisestään matkaa, joten 
samana päivänä parvi saattaisi lentää 
Helsingistä Tampereelle tai ainakin 
Joensuusta Kuopioon. Tuulen suunta 
määrää mihin parvi lentää ja minne 
se laskeutuu.

Heinäsirkat munivat maahan munia. 
Munat kuoriutuvat kahden viikon 
jälkeen toukiksi eli nymfeiksi. Siinä 
vaiheessa heinäsirkka ei osaa vielä 
lentää, koska sillä ei ole siipiä. Nymfi 

Tavallisesti heinäsirkat elelevät it-
sekseen, mutta joskus ne lähtevät 
porukalla liikkeelle ja silloin puhu-
taan kulkusirkoista. Afrikassa on tällä 
hetkellä liikkeellä isoja parvia, mut-
ta Suomessa sellaisia parvia ei ole. 
Raamatussa heinäsirkat mainitaan 
monta kertaa. Joskus heinäsirkoista 
puhutaan pieninä ja fiksuina olen-
toina, jotka ovat esimerkkinä luomis-
työn ihmeellisyydestä. Jossakin toi-
sessa kohdassa pelätään isoja parvia, 
jotka peittävät auringon.

Heinäsirkat ovat hyvää ruokaa. Lin-
nut, pienet eläimet ja kalatkin syö-
vät heinäsirkkoja. Raamatussa pu-
hutaan myös siitä miten jotkut lajit 

sopivat hyvin myös ihmisten ruoaksi. 
Heinäsirkkoja kuivataan ja ne säily-
vät pitkään syötävinä myös sellaisis-
sa oloissa missä ei ole jääkaappeja. 
Niitä voi myös paistaa. Entisaikaan 
Afrikassa ne olivat köyhän väen ruo-
kaa. Sellaista jokapäiväistä leipää, 
jonka sai taivaasta. Tästä sai iloita 
myös pyhä Johannes Kastaja. Hän 
asui erämaassa: ”yllään kamelinkar-
vavaate ja vyötäisillään nahkavyö, ja 
hänen ruokanaan olivat heinäsirkat 
ja villimehiläisten hunaja” (Matt.3:4). 

Yksi kulkusirkka painaa kaksi gram-
maa, mikä on suurin piirtein yhtä 
raskasta kuin kahden kuivan rusi-
nan paino kämmenellä. Toisaalta, 

kasvaa aikuiseksi noin kuukaudessa. 
Heinäsirkan elämä kestää kolmesta 
viiteen kuukautta. 

Suomen ortodoksisen kirkon järjestö 
Filantropia tekee työtä Itä-Afrikassa 
muun muassa Keniassa ja Ugandas-
sa. Kummassakin näistä maista hei-
näsirkat villiintyvät joskus isoiksi par-
viksi ja lähtevät liikkeelle. Tammikuun 
reissulla Ugandassa valmisteltiin 
armeijaa ja ilmavoimia auttamaan 
maanviljelijöitä heinäsirkkaparvien 
torjunnassa. Joskus parvia yritetään 
hävittää ruiskuttamalla myrkkyjä len-
tokoneista. Ihmiset ovat huolestunei-
ta heinäsirkkaparvista, koska ne ovat 
niin kovia syömään. Sellainen tonnin 
painoinen, 500 000 yksilön kokoinen 
parvi syö päivässä saman verran kuin 

kymmenen elefanttia tai 25 kamelia 
tai 2 500 ihmistä.

Heinäsirkat ovat kasvissyöjiä siihen 
saakka kun kasveja riittää. Sen jäl-
keen niistä tulee helposti kannibaa-
leja eli ne syövät toisiaan. Heinäsirkka 
on todella mielenkiintoinen ötökkä. 
Toisaalta se on hieno sirittäjä ja kesän 
merkki tai sitten harvinaisen hyvää ja 
ravitsevaa ruokaa. Kuitenkin joskus, 
kun parvet lähtevät Afrikassa liikkeel-
le, se syö liian monen ihmisen pellot 
ja puutarhat tyhjiksi kaikesta ruoasta.
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ONL Verkkokauppa

Nämä ja paljon muita tuotteita löydät verkkokaupastamme: onl.fi/kauppa - Tilaukset myös osoitteella onl@ort.fi tai 050 4658173

Kirkon kustantama puuhakirjasar-
ja sopii niin alakouluikäisille kuin 
hiukan nuoremmillekin lapsille. 
Puuhaa riittää pitkäksi aikaa ja 
samalla oppii ortodoksisuudesta!

Kauniisti kuvitettu ortodoksinen 
kuvadomino, joka sopii monen-
ikäisille pelaajille, myös niille, jotka 
eivät osaa vielä lukea. Pelissä on 
56 kuvalaattaa pakattuna käte-
vään rasiaan.

Kirsi Vuomajoen luoma pappilan kissa 
Pate seikkaili aiemmin Tuohustulessa ja 
nyt kokonaisen sarjakuva-albumin sivuil-
la! Sarjakuvat ovat mustavalkoisia, joten 
ne voi halutessaan vaikka värittää itse.

PUUHAA KESÄPÄIVIIN!

Pyhä melu –puuhakirjat 

Domino

Pate –sarjakuva-albumi 
€/kpl10

€5

€15

Erikoistarjous!


