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ELÄIMET

Tässä numerossa pöllyävät niin turkit 
kuin höyhenetkin! Entä pääsevätkö 

eläimet taivaaseen?

Tässä
numerossa Olipas se kesä! Minun kesäni vierähti pääosin kesätöiden parissa, 

mutta siihen mahtui onneksi myös paljon uusia kavereita, kivoja hetkiä ja 
hyvää ruokaa. Näin paljon uusia paikkoja ja sain jopa uusia kokemuksia! 
Toivottavasti te olette rentoutuneet, pitäneet hauskaa ja uineet paljon. 
Nyt on ihan mukava palata syysarkeen toimeliaan kesän jälkeen.
Tässä Tuohustulen numerossa olemme sukeltaneet eläinten sielun-
maailmaan! Haastateltavaksi on suostunut ainakin poliisikoira ja kanoja. 
Eläimet ovat olleet mukana ihmisten arjessa jo usean vuosituhannen 
ajan. Ensimmäisiä ihmisen kesyttämiä eläimiä ovat muun muassa koirat, 
vuohet ja lampaat. Tiesitkö, että esimerkiksi laama on kesytetty vuonna 
3500 ennen ajanlaskumme alkua Perussa?
 Kaikilla ei välttämättä ole mahdollisuutta ottaa lemmikkiä, mutta 
silloin voi käydä katsomassa eläimiä vaikkapa kotieläinpihoilla tai hoitaa 
tuttujen ja kavereiden lemmikkejä. Minäkin haluaisin kovasti ottaa kissan 
tai melkein minkä tahansa eläimen, mutta asuntooni ei saa ottaa lem-
mikkejä. Ystävilläni on onneksi kaikenlaisia lemmikkejä ja pääsen niitä 
välillä rapsuttamaan.
 Oikein kivaa syksyä kaikille ja pysykää terveinä! Hyvää luomakun-
nan päivää myöskin. Pitäkää luonnosta ja sen eläimistä huolta.

2 Pääkirjoitus  
4 Vieraskynä 

5 Meillä tapahtuu
6  Pörheä eläin-gallup
8 Haastattelussa veikeä kanakolmikko 
10  Poliisikoira
12  Meillä tapahtuu 
16  Tarinanurkka
17 Уголок историй
18  Puuhat
22  Pyhien saatto
24  Terapiahevonen
26   TT Leipoo
28 Kysy papilta 

30  Haukuttu ja rakastettu
32   Filantropia
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AJANKOHTAISTAVIERASKYNÄ

LUOTTAMUKSEN ARVOISET LEMMIKIT
Minulla on kaksi kissaa, Muusa ja 
Momce. Ne ovat maalaiskissoja ja 
kasvaneet maaseudulla ensimmäi-
set vuodet. En tiennyt kissoja ot-
taessani, että joskus vielä muutan 
kaupunkiin, mutta niin vain kävi. Nyt 
jo viisi ja puoli vuotta ne ovat kulke-
neet Oulusta maalle Harrströmiin ja 
takaisin aina silloin, kun siellä pääsen 
käymään. Kissoja harmittaa valtavasti 
autokyyti. Ensin ne kovasti naukuvat, 
mutta rauhoittuvat ennen pitkää ja 
kun päästään perille, voi sitä riemua, 
kun tutut paikat tulevat vastaan. Sil-
lä riemulla ei ole rajoja. Kaikki tutut 
paikat on tarkastettava ja reviiristä on 
heti pidettävä tiukasti kiinni.

Jokainen lemmikinomistaja tietää 
varmasti, miten suurta iloa meillä 
niistä on. Olen kasvanut lemmikkien 
kanssa ja niillä oli aina kivoja nimiä, 
sellaisia kuten Ellu, Reino tai Hans-
Georg. Tosin viimeksi mainittu oli un-

JASO PÖSSI PAPIKSI
ONL:n entinen työntekijä, 
nykyisin Helsingissä nuori-
sotoimessa työskentelevä 
Jaso Pössi vihittiin 18.7. 
pappeuteen. Tuohustuli 
oli heti viitan liepeessä 
kiinni kysymässä miltä nyt 
tuntuu. 

”Olotila on kiitollinen, jän-
nittynyt ja innokas, yleen-
sä jopa yhtä aikaa. Paljon 
aikaa menee opetellessa, 
olen palvellut seitsemän 
vuotta diakonina, ja tästä 
syystä jumalanpalveluksis-
sa sisäinen diakoni pyrkii 
välillä esille. Onneksi ym-
pärillä on ihmisiä, jotka 
opastavat”, isä Jaso kertoo.
 

Pappeus on etuoikeus ja 
palvelutehtävä. ”Pappeus 
tarkoittaa kaikkien mui-
den kirkon palvelutehtä-
vien tapaan palvelemista. 
Nyt tosin pääsee toimit-
tamaan jumalanpalve-
luksia entistä enemmän. 
Pappeuteen sisältyy luon-
nollisesti paljon muitakin 
tehtäviä kuin vain juma-
lanpalvelusten toimitta-
minen. Tässä hommassa 
saa kohdata ihmisiä, olla 
mukana ihmisten arjessa 
ja juhlassa, ja tietysti pitää 
vaikkapa kriparia ja muita 
leirejä.”
  

ONL ja Tuohustuli toivottavat isä Jasolle
 monia armorikkaita vuosia!

”Terveisiä kotiin, pitäkää toivo yllä poikkeuksellisista 
oloista huolimatta. Ortodoksinen usko on kiva ja eeppi-
nen asia, ollaan ylpeitä siitä ja annetaan sen näkyä!”

dulaatti. Eläimet osaavat paljon sel-
laista, mistä me ihmiset emme tiedä 
mitään. Niillä on ihmeellinen vaisto 
ja ne osaavat lohduttaa, kun sitä tar-
vitaan. Minulla oli jokunen vuosi sit-
ten kipeä vatsa ja molemmat kissat 
tulivat vuorotellen makaamaan juuri 
sen kipeän kohdan päälle kehräten 
ja tassuilla vatsaa hieroen. Se oli ai-
van ihmeellistä! 

Jumala on antanut meille lemmikit 
turvaksi, lohduksi ja iloksi. Meidän 
tulee pitää niistä hyvää huolta ja 
rakastaa niitä. Lemmikkien rakkaus 
ja luottamus meitä kohtaan on pyy-
teetöntä. Emmehän petä sitä luot-
tamusta. 

Hyvää luomakunnan päivää! Ja sa-
malla myös lemmikkien päivää. 

MP ELIA

K
U

V
A

: A
N

D
R

E
A

S 
SA

LM
IN

E
N

Ihan festareiden kokoista aukkoa ei 
tähän syksyyn kuitenkaan onneksi jää, 
vaan järjestämme Kulmakivi-etkot!
Etkoilla on luvassa festarifiilistä etänä, 
terveisiä eri puolilta maata, sekä tie-
tenkin musiikkia.

Kulmakivi-etkot levittäytyvät viikon-
vaihdetta laajemmalle, festarifiilistä 
pidetään yllä 1.-10.10.

Kulmakivi-festarit on päätetty koronan aiheuttaman
 epävarmuuden vuoksi siirtää vuodella eteenpäin, eli syksyyn 2021.

Yhtenä teemana on mielenterveys 
ja maailman mielenterveyspäivää 
vietetäänkin juuri 10.10.

- onl.fi/kulmakivi
- www.facebook.com/onl.ry/
- www.instagram.com/onlry1943/
- etkojen aikana myös TikTok ja
   YouTube kannattaa pitää auki

Seuraa ainakin näitä, niin tiedät mitä tapahtuu!
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GALLUP

1.
2.
3.

4.

Aleksanteri, 8 v.

Tykkään koirista ja pandoista.

Meillä on Nappi-koira.

Poliisikoirat voi nuuskia ja hevoset 
kuljettaa ihmisiä ja tavaroita.

Kesässä parasta on, kun 
on lämmintä ja voi uida!

1.
2.
3.
4.

Olga Okkonen 3 v. ja 
Annamari-kummi
Tykkään sammakoista ja koirista.

Kotona on Miisu-kissa.

Hevoset voi rakentaa taloja.

Tykkään kukkasista ja uimisesta.

1.

2.

3.

4.

Manu, 7 v.
Tykkään koirista. Tykkään myös he-
vosista ja olen ratsastanut kerran.

Meillä on koiria, kolme kääpiöpin-
seriä.

Voivat toimia palomiehinä ja polii-
seina: etsiä ja pelastaa ihmisiä. 

No ainakin jalkkis, uiminen ja tram-
palla pomppiminen 

1.
2.

3.

4.

Matias, 9 v.
Koirat on parhaita.

Meillä on kolme koiraa: Nuppu, 
Kirppu ja Alisa

Hmmm… Poliisikoirat ainakin tutkii 
paikkoja.

Parasta on uiminen ja lämmin sää.

1.

2.

3.

4.

Milla, 11 v
Tykkään hevosista, koirista ja 
gerbiileistä.

Meillä on gerbiili, jonka nimi on 
Keke. Keke on ollut meillä vasta 
vajaan vuoden.

Koirat voi etsiä kadonneita ihmi-
siä. Hevoset voi auttaa työnteossa, 
kuten ennen vanhaan.

Uiminen ja lomailu. 

Mikä on ollut parasta kesässä?

Mistä eläimistä tykkäät?

Onko sinulla lemmikkejä?

Mitä töitä eläimet voisivat tehdä?

TUOHUSTULEN
 PÖRHEÄ ELÄINGALLUP!
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Tuohustulen haastattelussa 
veikeä kanakolmikko!

Minkä ikäisiä olette? 
Joko olette alkaneet 

munimaan?
Olemme noin neljän kuukauden 
ikäisiä. Munimistouhut aloitimme jo 
heti juhannuksen jälkeen. Tilausjono 
alkoi kasvaa sen verran, että pakko-
han se oli jo hommiin ruveta. Kesä-
lomaa meillä ei juuri ole.

Mikä on teidän 
lempiruokanne?

Olemme kokeilunhaluisia ja varsin 
epänirsoja yksilöitä, minkä vuoksi 
maistamme melkein kaikkea, mitä 
eteen sattuu. Kesän hittiherkuksi on 
kuitenkin noussut vesimeloni, joka 
maistuu sekä helteellä että vesisa-
teella!

Mitä puuhailette 
päivän aikana? 

Päivä alkaa tietysti munimisella, sillä 
olemme aamueläimiä sen asian suh-
teen. Joskus herätämme myös naa-
puruston kiekumalla, sillä jonkun on 
paikattava puuttuvaa kukkoa. Koti-
kopissamme on paljon kiipeilyoksia, 
joilta tykkäämme hyppiä. Pääsem-
me ulkoilemaan useamman kerran 
päivässä takapihalla. Sadetta emme 
säikähdä, vaan tongimme silloin 
mieluusti matoja. Seuraamme mie-
lellämme ihmisten touhuiluja pihalla 
ja jos on kovin lämmintä, otamme 
nokoset talon kulmalla kaivamas-
samme hiekkakuopassa. Siinä saat-
taa vierähtää tovi, jos toinenkin. Kai-
ken mitä teemme, teemme yhdessä, 
nokkimisjärjestystä noudattaen.

Mitkä teidän nimenne on 
ja mistä tulette?

Meidän nimemme ovat Thelma, 
Chick Norris ja Rambo. Tulem-
me kaukaa, kaukaa Kiuruvedeltä, 
mutta tällä hetkellä asustamme 
Kajaanissa.

Onko teillä terveisiä 
lukijoille?

Semmoisia terveisiä, että kesäka-
noilla on aina hauskempaa, pide-

tään yhtä! KOT KOT! <3

KANOJEN JA MUIDENKIN ELÄIMIEN 
ELÄMÄÄ PÄÄSET KURKISTAMAAN 

KUVIEN JA VIDEOIDEN KAUTTA ES-
IMERKIKSI TÄÄLLÄ:

WWW.FACEBOOK.COM/LOIMIJOENTILA/

WWW.FACEBOOK.COM/TILUKSILLA
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Koirilla on oma poliisiosastonsa! 
Tämä kävi ilmi kun vierailimme ju-
tuttamassa Hämeenlinnassa sijait-
sevassa poliisikoiralaitoksessa sen 
johtajaa, erästä kouluttajaa ja tämän 
koiraa Sisua. Laitoksen johtaja Joni 
Tonteri kertoo, että poliisikoiria on 
Suomessa yhteensä noin 250. Erilai-
sia tehtäviä ne suorittavat vuosittain 
yhteensä 10000! Suurin osa näistä 
koirista on partiokoiria, ja nämä ovat 
useimmiten saksan- tai belgianpai-
menkoiria. Lisäksi poliisivahvuuteen 
kuuluu myös erikoiskoiria, jotka ovat 
puolestaan yleensä labradorinnou-
tajia. Muitakin rotuja käytetään, esi-
merkiksi terrierejä, jotka mahtuvat 
pieniin koloihin ja joita ihminen voi 
tarvittaessa nostaa hankaliin paik-
koihin. On myös koiria, jotka voivat 
joutua käyttämään hampaitaan. 
Useimmiten pelkkä hampaiden 
paljastaminen onneksi riittää, mutta 

joskus koirat voivat joutua nappaa-
maan uhkaavassa tilanteessa jalasta 
tai kädestä kiinni.

Ottavatko partiokoirat sitten ros-
voja kiinni? 
Kyllä ja ei. Partiokoiria käytetään 
jäljittämisessä ja etsinnöissä. Juuri 
koirien lyömätön vainukyky on käy-
tössä: ihmisen jättämä hajujälki voi 
säilyä tunteja vaikkapa kadulla. Jäl-
jestäminen tarkoittaa juuri maasta 
saadun vainun seuraamista. Ihmi-
sestä jää myös hajujälki ilmaan, jota 
seuraamalla koira voi löytää vaikka 
eksyneen tai piilossa olevan ihmisen. 
”Poliisikoirien nenää ei ole mikään 
teknologinen laite, vielä ainakaan, 
voittanut”, Tonteri kertoo. Nuppi-
neulankin kokoinen esine voi löytyä 
helposti, ja tällöin kajahtaa ilmoille 
haukku: ”Täällä on!”

LEIKIN VARJOLLA POLIISIN HOMMISSA
Tuohustuli sai vihin poliisikoirista ja kävi ihmettelemässä mistä poliisikoira Sisu tykkää.

Koira koulunpenkillä
Poliisikoirien koulutus aloitetaan heti 
pennusta ja varsinainen poliisikoulu-
tus kestää 2,5 vuotta. Poliisikoiraeh-
dokkaan sukutausta on tärkeä. ”Po-
liisikoiraksi päästäkseen on ensiksi 
isän ja emän puolelta oltava näyttöjä 
siitä, että pärjää. Lisäksi koiran tulee 
olla terve ja rohkea, jotta voi pääs-
tä koulutukseen.” Itse koulutukseen 
ulkopuolisilla ei ole asiaa, mutta se 
noudattaa samaa periaatetta kuin 
”tavallisenkin” koiran: koirien oppi-
mista tuetaan positiivisuudella ja 
kehumisella. Tätä sanotaan positii-
viseksi vahvistamiseksi.

Koirat asuvat ohjaajiensa luona ja 
ovat kuin perheenjäseniä. Tonteri 
epäilee, että itse koirat ajattelevat 
kylläkin olevansa lemmikkejä, mutta 
samalla ne ovat hyvin koulutettuja ja 
niitä on pidettävä hyvässä kunnossa. 

Itse kouluttajat ovat poliiseja, joilla 
on jo aiempaa kokemusta erilaisista 
poliisitehtävistä. Melko usein ohjaa-
jaksi päätyvä on aiemmin tehnyt töi-
tä koirapartiossa. Tonteri muistuttaa, 
että ohjaajilta vaaditaan halua toimia 
koirien kanssa, pitkiä hermoja ja tie-
tysti aimoa annosta huumorintajua. 

Sisun herkkua ovat nakit
Poliisilaitoksen etupihalle astelee 
ohjaajansa heittelemien herkkupa-
lojen säestyksellä hieman yli 3-vuo-
tias labradorinnoutaja Sisu. Sisu on 
etsintäkoira ja erityisen kova anta-
maan suukkoja. Sisun ohjaaja sa-
noo, että Sisu on täysin koulutettu 
etsijä, mutta joka päivä taitoja pide-
tään vapaallakin yllä leikkimällä et-
sintäleikkejä. Sisulla on vielä monta 
työvuotta edessään: ohjaaja arvelee, 
että keskimääräisesti noutajat jäävät 
eläkkeelle noin 8-9 -vuotiaina. 

Sisu kertoo itse (nuolemalla kasvoja), 
että poliiisikoiran elämä on täynnä 
tekemisen iloa. Siihen siirrytään kun 
ohjaaja ripottelee nurmikolle herk-
kupaloja eri puolille. Kaikki löytyvät 
yhtä nopeasti kuin häviävätkin Sisun  
suuhun. Kysyttäessä Sisulta mistä 
tämä tykkää eniten, tulee vastaus 
yhtä aikaa sekä koiralta että ohjaa-
jalta: ”Ruoasta!”. Tonteri jatkaa, että 
poliisikoirat tykkäävät tietenkin sel-
vittää rikoksia, mutta kyllähän koi-
ran elämään kuuluu huippujuttuina 
nakit ja muut makupalat – tietenkin 
rapsutuksia unohtamatta!

KATSO VIDEOITA 
POLIISIKOIRISTA: 

YOUTUBE.COM
POLAMK: POLIISIKOIRAT SUOMESSA

NUUH

NUHHH

"Koiran nenää ei 
mikään teknologinen 
laite ole voittanut"

"Rikosten selvittely
on kivaa, mutta 

parasta ovat nakit"
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LAPIN VIRTUAALIKRIPA TIKTOKISSA

OULUN KRIPARI

ILOMANTSIN TOIMINTAPÄIVÄT  30.6.-1.7.

PYHIEN SERGEIN JA HERMANIN JUHLAA VIETETTIIN 
PYHÄKANKAALLA HELTEISISSÄ TUNNELMISSA

”Virtuaalikripa oli 
hauska toteuttaa ja 

siitä tykättiin!”

Leena Fofonoff ja Juulia Pietarinen 
tarttuivat poikkeusoloissa härkää sar-
vista eli TikTokia puhelimesta ja lait-
toivat pystyyn Lapin seurakunnan vir-
tuaalikripan. Kripaan oli mahdollista 
osallistua TikTokissa 1.-7.6. päivittäin 
kanavalle ilmestyneiden videoiden 
kautta. ”Halusimme virtuaalikripan 
myötä tuoda leirifiilistelyä nuorille 
sekä opetusta kirkostamme”, Leena 
sanoo. Koska Leena ja Juulia asuvat 
eri paikoissa, tarvittiin monen tunnin 
suunnittelupuheluita ja videoiden 
edestakaisin lähettelyä, mutta loppu-
tuloksesta tuli hieno! ”Suosituin leiri-
päivä näyttikin olevan oppituntipäivä. 
Kerroimme myös omia kokemuksi-
amme leirielämästä”, Leena kertoo. 
Kripa huipentui päätösjuhlaan kuten 
perinteisetkin kripat. 

Vaikka perinteiset leirit Pyhäkankaalla 
eivät tänä kesänä toteutuneetkaan, 
päästiin pyhien Sergei ja Herman 
Valamolaisten muistopäivänä 28.6. 
kuitenkin leiritunnelmaan. Perheiden 
kesäpäivän viettoon kokoontui lähes 
20 leiriläistä taaperosta mummuun, 
ja tekemistä riitti kaikille alkaen aa-

Isä Timo toimitti liturgian leirikeskuksen 
pihalla ristin juurella. Linnut säestivät, kun 
Harri Linna luki epistolaa.

Olympialaislajeihin kuului paperilennokin 
teko ja heitto. Tyylipisteitä jaettiin myös 
taitolennosta. Salla Niirasen taidokasta 
suoritusta ihailevat Taavetti Vähäkoski ja 
Aapeli Honkanen. 

Auringonpaiste ei haitannut leiriolympi-
alaisiin osallistumista. Lenskarinheiton 
lisäksi kisailtiin muun muassa käpyjen 
keruussa ja kuperkeikkojen teossa.

Toimintapäivillä pelailtiin ulkona ja sisällä kirkossa, 
askarreltiin Anu Koivuniemen johdolla (huovutettiin ja 
maalattiin kiviä), laulettiin ja leikittiin. Päivillä oli noin 
20 osallistujaa.

Oulun seurakunnan kriparilla yksi kriparilainen oli graffititaitelija ja näin saatiin ryhmäkuvalle mahtava tausta!

mulla toimitetusta juhlaliturgiasta 
leiriolympialaisiin ja jäätelönsyöntiin. 
Helteisenä päivänä vilvoiteltiin välillä 
järvessä – ja tietenkin paistettiin mak-
karaa nuotiolla. Suuret kiitokset kaikil-
le mukana olleille sekä tapahtuman 
toteutusta tukeneelle Ortodoksisten 
Nuorten Liitolle ihanasta päivästä!

Iltapäivällä huilittiin varjossa keittiön 
rappusilla. 

KUVAT: RIIKKA PATRIKAINEN

MEILLÄ TAPAHTUU
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Valamossa järjestettävä kripari oli mi-
nulle ensimmäinen ohjaajana. Kävin 
itse kriparin kesällä 2019 Valamossa, 
joten se oli jo paikkana hyvinkin tuttu. 
Pääsin hyvin mukaan ohjaajaporuk-
kaan ja meillä oli tosi hauskaa kes-
kenään. Jännitin sitä, että en pärjää 
tai minua ei otettaisi tosissaan, mut-
ta leiri meni loistavasti. Hain hieman 
epäillen ohjaajaksi. Uskoin aluksi, 
etten pääsisi, mutta tuuri oli minun 
puolellani. 

Leiriläisiä oli tänä vuonna normaalia 
vähemmän, mutta laatu korvasi eh-
dottomasti määrän. Hyvin nopeasti 
meillä olikin loistava porukka kasassa. 

Alkuviikosta pääsimme pitämään 
pienen kyselytuokion itse luostarin 
johtajalle igumeni Sergeille. Leiriläiset 
kyselivät innokkaasti kaikenlaisia kysy-
myksiä, kuten lempiväriä tai suosik-
kiruokaa. Lisäksi leirin oma pappi Isä 

Mikko suoritti opetusliturgian, jossa 
käytiin läpi liturgian eri vaiheet ja mitä 
milloinkin tapahtuu. Kirkossa olemi-
nen sujui muutenkin koko viikon ajan 
tosi hyvin. Pitkin päiviä ohjelmassa oli 
myös leikki- sekä lauluhetkiä ja ilta-
nuotioita.

Meille sattui hyvä tuuri, koska juuri 
kyseisellä viikolla pääsimme osallis-
tumaan Valamon luostarin pääkirkon 
temppelijuhlaan eli praasniekkaan 
sekä vedenpyhitykseen. Se oli itselle-
kin mielenkiintoinen kokemus, koska 
harvoin sitä pääsee näinkin juhlalli-
seen palvelukseen. Leirin poikajoukko 
pääsi myös osallistumaan ristisaat-
toon veljestön kanssa.
 
 Ohjelma oli melko tiivis koko viikon 
ajan ja kaikenlaista tekemistä oli pal-
jon. Opetustuokioita, jumalanpalve-
luksia ja ruokailuja. Leiriläiset olivat 
jaettu kolmeen ryhmään ja viikon 

aikana kiersimme erilaisissa ryhmis-
sä, joissa puuhastelimme kaikkea 
mukavaa, kuten esimerkiksi luovassa 
ryhmässä askarreltiin, hartausryh-
mässä resitoitiin ja laulettiin sekä kes-
kusteluryhmässä pohdittiin elämän 
kiperiä kysymyksiä. Oli huippua olla 
mukana leiriläisten kanssa ja oppia 
tuntemaan heitä paremmin näiden 
ryhmien avulla.
 
Loppuviikosta kävimme pienellä ret-
kellä Lintulan luostarissa, jossa pää-
simme tutustumaan nunnien elä-
mään ja arkeen. Se oli huippureissu ja 
bussissa istui päivän päätteeksi hyvin 
nälkäinen ja väsynyt, mutta iloinen 
porukka. 

Meillä oli myös käynnissä pieni musii-
killinen projekti. Jokaisen ryhmän piti 
keksiä uudet sanat tiettyyn kohtaan 
tietyssä laulussa. Minun ryhmäni osal-
listui innokkaasti tähän ja aina kun 

tilaisuus tuli, mietimme porukassa. 
Tällaista ei ollut omalla leirilläni, joten 
tämä oli mukava lisä leiriarkeen. Vali-
tettavasti aikamme loppui kesken ja 
leiri läheni loppuaan, joten biisin teko 
jäi. Olisi ollut mielenkiintoista tietää 
mitä siitä olisi tullut. 

Leikit ja pelit olivat suosittuja ja py-
rimme pelailemaan mahdollisimman 
paljon, vaikka ohjelma olikin tiivis. Tie-
tyt leikit olivat mieluisia ja niitä tulikin 
pelailtua moneen otteeseen. Ihania 
heittäytyjiä löytyi porukasta useita, 
joten myös ujoimmat uskaltautuivat 
tulla mukaan. 

Päätöspäivää edeltävänä iltana ko-
koonnuimme porukalla ja katselim-
me videoita ja kuvia mitä leirillä oli 
otettu. Leikimme viimeiset leikit ja 
lauloimme viimeiset laulut, jonka 
jälkeen olikin aika käydä yöpuulle. 
Päätöspäivänä leiriläisillä oli hienot 
puvut päällä ja osallistuimme pää-
tösliturgiaan. liturgian ja ruokailun 
jälkeen oli puheiden ja todistusten 
vuoro. Itkuhan siinä pääsi, kun piti 
sanoa heipat näille upeille ihmisille. 
Tämä leiri ei jäänyt todellakaan vii-
meiseksi leirikseni. Suosittelen kaikkia 
käymään kriparin sekä jos ohjaajana 
toimiminen kiinnostaa niin ehdotto-
masti koulutuksen myös!  
 
SANNI APELL

SYKSYN 
TAPAHTUMIEN 

JÄRJESTÄMINEN 
ON EPÄVARMAA 

KORONATILANTEEN 
TAKIA. SEURAA 

SEURAKUNTASI JA 
ONL:N ILMOITUKSIA!

MEILLÄ TAPAHTUU

VALAMON KRIPA

Yksi suosituimmista leikeistä oli ”Still-kuva”, jossa jokainen asettui vuorollaan täydentämään 
kuvaa, vaikkapa papin hattuna tai viiksinä.
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Velmun suurin unelma on toteutu-
massa: hän saa syntymäpäivälahjaksi 
kauan toivomansa oman koiran. Äiti 
ja isä hakevat Velmun koulusta, ja he 
yhdessä ajavat eläinsuojelujärjestön 
tiloihin. 
 
Perille saapuessaan he kuulevat heti 
innokkaiden eläinten äänet. Koirat 
ryntäävät heti katsomaan ja nuuh-
kimaan koppiensa reunoille, kun 
Velmu, äiti, isä ja eläimiä hoitava 
työntekijä astuvat sisään. 
 
Äiti ihastuu heti vilkkaaseen pen-
turyppääseen. Viisi pentua leikkii 
innoissaan keskenään, kiipeilevät 
toistensa päälle ja hellästi purevat 
toisiaan kuonoon.  
- Katso tuota ruskeapilkullista, eikö 
se olisi suloinen? äiti kysyy Velmulta. 
 Ei Velmu voi kieltää. Pennut ovat 
niin ihania, että Velmun rinta mei-
naa pakahtua. 
 
Työntekijä kertoo pentujen olevan 
viiden viikon ikäisiä, eivätkä siis ihan 
vielä valmiita uuteen kotiin. Hän 
myös sanoo, että monet muutkin 
ovat jo ihastelleet hellyttävää viisik-
koa. 
- Ne ovat söpöjä, mutta onhan tääl-
lä muitakin koiria, jotka ovat ainakin 
melkein yhtä suloisia, Velmu sanoo 
työntekijälle. 
- Olen sinun kanssasi aivan samaa 
mieltä, että kaikki koirat ovat aivan 
ihania. Monet kuitenkin tulevat ha-
kemaan nimenomaan pentua. Meil-
lä on myös aikuisia koiria, joiden voi 
kestää kauemmin päästä omaan 
kotiin, työntekijä vastaa. 
- Mitä, eikö kaikille koirille löydykään 
ottajia? Velmu hämmästelee. Hän oli 
luullut, että kaikki eläintaloon tulevat 
koirat pääsevät saman tien uuteen 
kotiin. 

- Tule kanssani katsomaan, työnteki-
jä sanoi Velmulle ja johdatti tämän 
toisen kopin luo. Siellä heitä tervehti 
tummanruskea koira iloisesti läähät-
täen. 
- Tämä tässä on Nuuhku. Se on et-
sinyt uutta kotia jo monta kuukaut-
ta. Nuuhku on todella lempeä ja 
seurallinen, mutta koska hän on jo 
neljävuotias, ottavat monet ihmiset 
mieluummin pennun    mukaansa, 
työntekijä kertoo. 
 
Velmu jää katselemaan Nuuhkua. 
Nuuhku nuolee hänen kättään ja 
haukahtaa pari kertaa innostaan. 
Nuuhku tuntuu rakastuneen Vel-
muun saman tien, ja Velmu Nuuh-
kuun. 
- Hei äiti, isä, tulkaa katsomaan! Vel-
mu huikkaa kääntämättä katsettaan 
nappisilmäisestä koirasta. 
- Tässä on Nuuhku, voimmeko ottaa 
hänet? Hän on ollut täällä jo monta 
kuukautta. 

TARINANURKKA

Большая мечта Велму скоро сбудется: 
он получит на день рождения уже давно 
желаемое, собаку. Мама и папа забирут 
Велму из школы и они вместе поедут 
в организацию по защите животных. 
Когда они подъезжали к месту, они сразу 
услышали звуки нетерпеливых зверей. 
Собаки сразу помчались смотреть и 
нюхать к краю из будок,когда Велму, 
мама, папа и работник зашли во внутрь. 
Мама сразу же влюбилась в группу 
щенков. Пять щенков играли в восторге 
вместе, забирались друг на друга и 
нежно кусали друг друга мордочки.
- Посмотри на того щенка с коричневыми 
пятнышками, он такой симпатичный, не 
правда ли? Мама спросила у Велму.
Велму согласен. Щенки такие чудесные, 
что Велму весь в восторге.
Работник рассказал,что щенкам пять 
недель, и по этому они ещё не могут 
переехать в новый дом. Работник также 
сказал, что многие другие тоже уже 
любовались этими пятьми щенками.
- Они симпатичные, но здесь есть и 
другие собаки, которые почти такие же 
симпатичные, сказал Велму работнику.
- Я с тобой полностью согласен, что все 
собаки чудесные. Многие, тем не менее, 

приходят за щенками. У нас тут есть и 
взрослые собаки, которым обычно надо 
дольше ждать, чтобы попасть в новый 
дом, сказал работник.
- Что, разве для всех собак не находится 
владельца? Велму удивился. Он думал, 
что все собаки, которых сюда привозят, 
сразу получают новый дом и нового 
владельца.
- Пошли посмострим, сказал работник 
Велму, и повёл его к другой будке. Там 
их преведствовала радостоно тёмно 
коричневая собака.
- Это Нуухку. Она уже много месяцев 
исчет новых владельцев и новый дом. 
Нуухку очень нежная и общительная 
собака, но так как ей уже четыре года, 
многие выберают скорее щенков, сказал 
работник.
- Велму остался смотреть на Нуухку. 
Нуухку облизал руку Велму и пару раз 
с восторгом лавкнул. Кажется Нуухку 
сразу влюбился в Велму, а Велму в 
Нуухку.
- Эй, мама, папа, идите сюда посмотреть! 
Велму позвал не отводя взгляд от 
кариглазовой собаки.
- Это Нуухку, мы можем взять его? Он 
уже тут пробыл много месяцев.

Velmun oma koira

- Ты уверен, что не хочешь щенка? 
Спросил папа у Велму. - Взрослую 
собаку может быть сложнее обучать и  
приучать к нашим обычаям.
- По моему она выглядит очень доброй, 
сказала мама и нагнулась поздароватся 
с Нуухку. Кажется Нуухку очеровал и 
маму.
- Значи мы можем взять Нуухку? С 
очарованием спросил Велму.
И таким образом наконец-то для 
Нуухку нашёлся новый дом. Велму и 
папа забрали Нуухку на следующий 
день. Велму и Нуухку стали лучшими 
друзьями. Они ходили вместе гулять, 
играли и крутились в гостинной комнате 
на мягком ковре и вместе спали. Велму 
обаучил Нуухку многим трюкам, и хоть 
Нуухку себя иногда плохо вёл, он всегда 
слушался Велму. Нуухку нашёл себе 
самый правильный дом.

- Oletko ihan varma, ettet tahtoisi 
mieluummin pentua? isä kysyy Vel-
multa. – Vanhempaa koiraa voi olla 
vaikeampi kouluttaa ja totuttaa mei-
dän tapoihin. 
- Minusta hän näyttää oikein kiltiltä, 
äiti toteaa ja kumartuu tervehtimään 
Nuuhkua. Nuuhku taisi saada äidin-
kin pauloihinsa. 
- Voimmeko siis ottaa Nuuhkun? Vel-
mu kysyy haltioissaan. 
 
Ja niin Nuuhkulle löytyi vihdoinkin 
uusi koti. Velmu palasi eläintalol-
le seuraavana päivänä isän kanssa 
hakemaan Nuuhkua. Nuuhkusta ja 
Velmusta tuli parhaat ystävät. He 
kävivät yhdessä kävelyillä, leikkivät 
ja kierivät olohuoneen pehmeällä 
matolla ja nukkuivat yhdessä. Velmu 
opetti Nuuhkulle monia temppuja, 
ja vaikka Nuuhku välillä käyttäytyi-
kin hieman tuhmasti, totteli se aina 
Velmua. Nuuhku oli löytänyt itselleen 
juuri oikean kodin. 

Собственная собака Велму
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PUUHA
Etsi kuvasta 6 eroavaisuutta. 
Find 6 differences. 

Yhdistä eläin ja eväs.

Nimeä jalanjäljet.
Can you name the animal that left the footprint?

Puuhat laati Anastasia Torhamo.

Ristikko.

Vastaukset sivulla 35.

Vastaukset sivulla 35.
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Muriseva ja ammuva kesäristikko!
Vastaukset sivulla 35.

1 2

3

4 5

6 7

8

9

10 11 12

13

14

15 16 17 18

19

20

Alas:
1. koiran jalka
2. suuri suomalainen petokala
4. munkkien ja nunnien koti
5. ratsu
8. pistää ja inisee
9. naukuva eläin
10. koululaisilla kesällä
12. 5+4
14. viisarit näyttävät ajan
15. yksi lehmän vatsoista
16. kiertää maapalloa
17. luikerteleva eläin terraariossa
18. lämmin vuodenaika
19. profeetta, jonka muistopäivä on 20.7.

Vaaka:
3. mustavalkoinen karhu
6. mustavaalea puu
7. eläin jonka vatsaan Joona joutui
8. heiluu monella eläimellä
11. joustava matto jolla hypitään
13. saadaan lypsämällä
15. kirkon temppelijuhla
17. lastenohjelma Pikku...
20. sarvekas suuri metsäneläin

PUUHA
Puuhat laati Anastasia Torhamo.
Yhdistä pisteet.
Connect the dots.
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Pyhä Trifon Lampsakoslainen  Pyhä Gerasimos

Pyhä Serafim Sarovilainen Pyhät Floros ja Lauros

Pyhä Mamas 
 Pyhä Menas Egyptiläinen

400-luvulla elänyt munkki Gerasimos kilvoit-
teli lähellä Jordan-virtaa. Eräänä päivänä hän 
kuuli kumeaa ulvontaa ja löysi leijonan, jonka 
tassuun oli mennyt suuri piikki. Gerasimos 
poisti piikin ja hoivasi leijonaa. Leijonasta tuli 
pyhän lemmikki ja yksi jäsen kilvoittelijoiden 
yhteisössä. Kun Gerasimos kuoli, myös leijona 
etsi pyhää suruissaan, kunnes itsekin kuoli 
pyhän haudalle. 

Pyhä Trifon oli marttyyri ja palkattajapa-
rantaja, joka tarkoittaa pyhää ihmistä, 
joka paransi ihmisiä ottamatta mitään 
vastalahjaksi palveluksistaan. Trifonia 
pidetään puutarhojen ja viljelysten suo-
jeluspyhänä ja hänet kuvataan joskus 
haukan kanssa. Haukka ikonissa kertoo 
tapahtumasta, joka sattui yli tuhat vuotta 
Trifonin kuoleman jälkeen. Tsaarin hau-
kankouluttaja, myöskin nimeltään Trifon, 
oli hukannut metsästysretkellä haukan 
ja rukoili suojeluspyhäänsä, joka ilmestyi 
hänelle unessa ja osoitti hänelle haukan 
olevan viereisen puun oksalla. 

1700-luvulla Venäjällä elänyt 
munkki Serafim Sarovilainen oli 
erityisen tunnettu palavasta ruko-
uksestaan, jossa hän suorastaan 
loisti valoa ympärilleen. Hän ru-
koili jopa pahantekijöiden puo-
lesta ja kerrotaan, että hän rakasti 
syvästi metsän eläimiä. Karhunkin 
nähtiin syövän hänen kädestään. 

Nämä veljekset tunnettiin paitsi pyhinä, 
niin myös suurina hevosten ystävinä. Hei-
dän kuolemansa aikaan päättyi laajalle 
levinnyt hevosten kulkutauti. Kerrotaan, 
että pyhien kuoltua huomattiin hevosten 
kokoontuvan aina erään lammen rannalle 
juomaan. Tuosta lammesta löydettiin vel-
jesten turmeltumattomat pyhäinjäänökset. 
Pyhien muistopäivänä joissakin paikoissa on 
ollut tapana, että työhevosetkin saavat va-
paapäivän ja ne viedään kylpemään veteen. 
Florosta ja Laurosta pidetäänkin hevosten 
suojeluspyhinä.

Pyhä Mamas oli nuori poika, joka joutui 
uskonsa takia vaikeuksiin 200-luvulla. 
Pelastuttuaan keisarin joukkojen käsistä 
hän pakeni erämaahan, jossa hän lauloi 
psalmeja villieläimille. Villivuohet toivat 
hänelle ruokaa ja pitivät hänelle seu-
raa. Mamas myös jakoi vuohenjuustoa 
alueen köyhille ihmisille. Vaikka Mamas 
joutui lopulta kiinni ja tuomittiin villi-
eläinten syötäväksi, eläimet eivät suos-
tuneet vahingoittamaan häntä.

Egyptin kunnioitetuimpiin pyhiin kuuluu 
200-luvulla elänyt kamelinajaja. Hän kiel-
täytyi palvomasta muita jumalia ja hänet 
surmattiin. Myöhemmin Aleksandrian 
patriarkka Athanasios sai näyn, jossa häntä 
kehotettiin siirtämään pyhän Menaksen 
jäännökset erämaahan. Kameli, joka kan-
toi pyhäinjäännöksiä, pysähtyi erääseen 
paikkaan eikä suostunut enää hievahta-
maan. Tähän paikkaan pyhä haudattiin 
ja paikassa monet eläimet ja ihmiset pa-
rantuivat. 

1.2. 8.3.

19.7. 18.8.

2.9. 11.11.

Kirkon monilla pyhillä on ollut syvä yhteys eläimiin. 
Tiesitkö ketkä ovat esimerkiksi hevosten suojeluspyhät?

Pyhät ja eläimet

PYHIEN 
SAATTO
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TUOHUSTULI KÄVI RAUHOITTUMASSA 
TERAPIAHEVOSTEN AITAUKSESSA.

HEVONEN ANTAA JALAT, 
JOSKUS KIELENKIN

Janakkalan maaseudulla sijaitsee 
neljän hevosen ja kahden ponin 
maatila. Kahdella hevosista on kui-
tenkin hieman tavallista poikkeava 
työpaikka. 20-vuotias Kalle ja 13-vuo-
tias Linde toimivat nimittäin tera- 
piahevosina. Tällä tilalla käy hevosista 
hakemassa apua nimenomaan lap-
sia ja nuoria.

Ratsastusterapia on koulutettujen 
ohjaajan ja hevosen yhteisvoimin an-
tamaa kehon ja mielen parannusta. 
Ratsastusterapeutti Helena Halinen 
kertoo, että paikalle tullaan monen-
laisten vaivojen kanssa. ”Hevonen on 
vaikuttava eläin jo pelkästään nähty-
nä. Joitakin levottomia ihmisiä rau-

hoittaa jo pelkän rauhallisen hevosen 
läsnäolo”, Helena kertoo.  

Kalle ja Linde asettuvat kuvattaviksi 
liiankin innokkaasti. Kamera täyt-
tyy lähikuvista valtavista sieraimista. 
Mutta kilttejä hevoset ovat. Rohkea ja 
reipas asenne on kuitenkin tarpeen.

”Terapiahevosen täytyy olla tietyn-
lainen luonteeltaan. Kaikki hevoset 
eivät siihen sovi”, Helena muistuttaa. 
Hevonen on luonteeltaan pakoeläin. 
Jos se säikähtää tai kokee uhkaa, 
sen ensimmäinen reaktio on paeta. 
Kovin arka heppa ei siis sovi tähän 
työhön, vaan epävarmuutta pitää 
sietää. Hevosen on muutenkin hyvä 

olla ainakin noin kymmenvuotias 
ennen kuin se aloittaa terapeuttina. 
Luonteen lisäksi tärkeintä on, että 
hevosella on hyvä ja puhdas käynti, 
eli kävelytyyli. 

Reippaus on tärkeää
Rauhallisuuden merkityksen ymmär-
tää, kun ajatellaan vaikka lapsia, jotka 
eivät pysty kävelemään, mutta jotka 
nousevat silti ratsaille. ”Jotkut lapset 
eivät ole koskaan päässeet vaeltele-
maan metsässä. Eräs lapsi sanoikin, 
että hevonen antaa hänelle jalat”, 
Helena sanoo. Ensimmäistä kertaa 
miltei vapaasti metsässä kulkeminen 
voikin olla täynnä uusia kokemuksia, 
uusia värejä ja tuoksuja.

Mielen ja ruumiin parannukseksi
Hevosen kanssa voi harjoitella mo-
nenlaista muutakin kuin metsän 
tutkimista. Hevonen on oiva eläin 
erityisesti keskivartalon lihasten ja 
sitä kautta jalkojen kuntouttamiseen. 
Vaikka hevonen kulkee neljällä jalal-
la, sen liike on rytmiltään samanlais-
ta kuin ihmisen kävelyn. Näin ihmi-
nenkin pääsee kävelylenkille, vaikka 
istuukin selässä. Hevosen selässä voi-
daan myös pötköttää ja pelkästään 
nauttia hevosen hieman ihmistä 
lämpimämmästä ruumiinlämmöstä. 
Hevonen siis rauhoittaa ja vetreyttää 
niin ruumista kuin mieltäkin.

Samalla hevonen on myös turvaa an-
tava kaveri. Jo pelkät hevosen hoi-
tamiseen liittyvät tehtävät antavat 
monille onnistumisen kokemuksia. 
Pienetkin askareet voivat olla isoja, 
jos omaa elämää vaikeuttavat vam-
mat tai sairaudet.

”Eräs tyttö, joka ei puhunut lainkaan, 
alkoikin eräällä kerralla puhua hevo-
selle. Hevonen antoi tuolle tytölle jal-
kojen sijaan kielen. Hevonen on myös 
tottelevainen eikä se aseta paineita 
hoitajalleen. Vaikka aluksi iso hevo-
nen voi olla pelottava, mutta kun 
huomaakin, että se tottelee pientä 
kädenliikettäkin, hevosesta tulee no-

"HEVOSILLA EI OLE 
ENNAKKOLUULOJA TAI 
ENNAKKO-ODOTUKSIA. 

KAIKKI KELPAAVAT.”

peasti luotettava kaveri. Kaikkia jän-
nittää aluksi ja voi pelottaakin, mutta 
kannattaa muistaa, että hevosilla ei 
ole ennakkoluuloja tai ennakko-odo-
tuksia. Kaikki kelpaavat.”

Tässä vaiheessa on jo käynyt selväksi, 
että Kalle ja Linde tykkäävät toisis-
taan. Ne pärskyttelevät ja painivat-
kin vähän. Ruoaksi terapiahevosetkin 
saavat heiniä ja vettä, mutta joskus 
palkintona toimii myös ruisleivänpa-
lanen. ”Porkkanat kelpaavat mainios-
ti myös”, Kalle hirnahtaa lopuksi.
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Leiriemännän 
pannukakku

Mysteerikokki on viettänyt oman kristinoppileirinsä jälkeen joka vuosi 
vähintään yhden viikon leirillä. Tänä vuonna leirielämä jäi valitettavasti 
väliin, mutta kokin kitalaessa viipyili kuitenkin perinteisten leiriherkkujen 
maku ja sokerihammasta alkoikin kolottamaan. Niinpä kokki saikin ystä-
vältään leiriemännältä hänen perinteisen pannukakkunsa reseptin ja näin 
kokki pääsi makujen muistomatkalle aiempiin kesiin. Samalla kokki ryhtyi 
jo  unelmoimaan ensi kesän leireistä.

LEIPOO
TUOHUSTULI Pellillinen pannukakkua

4 dl  vehnäjauhoja  
1 ½ dl  sokeria  
1 tl  leivinjauhetta  
1 tl  suolaa  
1 tl  vaniljasokeria  
8 dl  maitoa  
2  kananmunaa  
100 g  sulatettua voita/margariinia

Päälle: Mansikoita, mustikoita, lettu- tai 
omenahilloa, runsaasti kermavaahtoa, Nutellaa. 

Sekoita kaikki kuivat aineet keskenään. Lisää 
maito sekä sulatettu ja jäähdytetty voi/
margariini. Kaada taikina uunipellille ja paista 
200-225 asteessa noin puoli tuntia (½h).

Ennen ateriaa:
Kaikki katsovat odottaen sinuun, Herra,
ja sinä annat heille ruoan ajallaan.

Sinä avaat kätesi ja hyvyydessäsi ravitset kaiken 
mikä elää.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Aamen

Aterian jälkeen:
Kiitämme sinua, Kristus, meidän Jumalamme,
että olet ravinnut meidät maallisilla lahjoillasi.

Tee meidät myös taivaallisesta valtakunnastasi 
osallisiksi.

Ja niin kuin Sinä tulit opetuslastesi keskelle tuoden 
heille rauhan,
tule meidänkin luoksemme ja pelasta meidät.

Aamen
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Tämänkertaisessa vastausvuorossa isä Mikko Leistola Helsingin seurakunnasta. Lähetä omia kysymyksiäsi 
tuohustuli@gmail.com.

Ihmetyttääkö jokin ihmiselämän ilmiö?

KYSY PAPILTA

”Ja Jumala katsoi kaikkea tekemään-
sä, ja kaikki oli hyvää.” (1.Moos.1:31)
”Kaikki luotusi tarkkaavat sinua, Her-
ra, ja odottavat ruokaansa ajallaan. 
Sinä annat ja jokainen saa osansa, 
avaat kätesi, ja kaikki tulevat ravituik-
si.” (Ps. 104:27-28)

Jumala on rakkaus ja maailma on 
tämän rakkauden hedelmä. Juma-
lan suurin ja ihmeellisin lahja, ei vain 
ihmisille vaan koko maailmankaik-
keudelle, on elämän lahja.

Kaikki mikä elää on Jumalasta. Niin-
pä Jumala rakastaa myös joka ikistä 
maailman eläintä. Ja kuinka Hän ra-
kastaa? Kyse ei ole vain lempeästä, 
hyväksyvästä rakkaudesta. Jumala 
rakastaa jokaista eläintä luovalla, 
jokaiseen yksilöön kohti katsovalla 
ja jokaisen eläinyksilön nimeltä ole-
massaoloon kutsuvalla intensiivisellä 
rakkaudella.

 Rakastaako Jumala myös eläimiä?
Kristinusko ei tuomitse lihan syö-
mistä, vaikka ei erityisesti siihen kan-
nustakaan. Kristilliset paastosäännöt 
ohjaavat meitä syömään lihaa vain 
erityisinä juhlahetkinä. Ja silloinkin 
meidän olisi syytä miettiä, mistä 
liha tulee ja millaista lihaa syömme. 
Onko meidän ravinnoksemme uh-
rattu eläin saanut elää onnellisen 
elämän ja kuolla ilman turhaa kipua 
ja kauhua? Vai onko sen elämä ollut 
silkkaa kärsimystä alusta loppuun 
vain siksi, että me saisimme ham-
purilaispihvimme hieman edullisem-
paan hintaan?

Juutalaisen temppelikultin mukai-
nen eläinten uhraaminen Jumalalle 
saattaa nykyihmisestä tuntua raa’alta 
ja julmalta. Kuitenkin tämä eläimen 
teurastamisen tapa nimenomaan 
korosti elämän pyhyyttä. Kun ihmi-
sen on tapettava syödäkseen, tekee 
hän syntiä elämän antajaa, Jumalaa, 
kohtaan. Siksi osan elämien ruhosta 
tulee palautua uhrina luojalleen ja 
teurastamisen on tapahduttava Ju-
malan kasvojen edessä, Häntä kiittä-
en ja Häneltä anteeksi pyytäen.

Tämä kiitoksen ja anteeksi pyytämi-
sen ajatus elää myös kristinuskossa. 
Jumala on luonut maailman hyväk-
si ja kaikki elämä on pyhää. Niinpä 
meidän tulee kiittää Jumalaa kaikes-
ta nauttimastamme ruuasta, välttää 
ylensyöntiä tai ruuan haaskaamista 
ja suhtautua kunnioituksella kaik-
keen ravintoon, olipa se sitten lihaa, 
kalaa tai kasviksia.

 Onko oikein syödä lihaa?
Ihminen peilaa helposti omia tun-
teitaan ja moraalisia oletuksiaan 
eläinkuntaan. Sikaa pidämme li-
kaisena, lammasta tyhmänä, koi-
ranpentu on suloinen mutta öinen 
naakkaparvi karmivan kummitus-
mainen. Vastaavasti joku voi pitää 
kaikkia petoeläimiä pahoina ja 
kasvissyöjiä hyvinä. Kurkien avious-
kollisuutta ihaillaan mutta käkien 
käytöstä paheksutaan. 

Myös eläinlajin harvinaisuus voi 
kummasti kohottaa sen moraalis-
ta arvoa. Kun laulujoutsen tai me-
rikotka olivat takavuosina varsin 
uhanalaisia, nähtiin nämä lintulajit 
jotenkin erityisen jaloina ja puh-
taina, jopa aatelisina. Nyt ne ovat 
muuttuneet paljon tavanomaisem-
miksi. Jos laji taas kovasti yleistyy, 
kuten kyhmyjoutsen tai merimetso, 
sitä halveksitaan. Tuollainen lintu on 
arveluttava, jopa paha.

Voiko eläin olla paha tai hyvä? Jokainen eläin kuitenkin ylistää Luo-
jaansa toteuttamalla omaa lajityypil-
listä eläimellisyyttään. Se ei tee sitä 
hyvyyttään tai pahuuttaan. Jokaisella 
on oma tehtävänsä luonnon tasapai-
noisen kiertokulun kokonaisuudessa, 
olipa kyseessä sitten suurpeto, pien-
kala tai vaikka raatokärpänen.

Joskus ihminen omalla toiminnal-
laan häiritsee tätä tasapainoa. Hevo-
nen voidaan piiskata säikyksi tai koira 
huonolla jalostuksella saada luonne-
häiriöiseksi. Tai metsän peto voi tot-
tua kompostien herkkuihin ja tulla 
liian lähelle ihmisasumuksia. Näin 
eläinkin tulee tavallaan osalliseksi 
langenneen maailman syntisyydes-
tä. Kirkkohan opettaa, että synti on 
pohjimmiltaan sielun sairautta. Jos 
ihminen sairastuttaa näin eläimen, 
onko se eläimen pahuutta?

Toki yksilöllisiä eroja löytyy eläinkun-
nassakin, joku on aina lajitoveriaan 
ovelampi tai röyhkeämpi, taitavam-
pi saalistaja tai häikäilemättömämpi 
haaskalla. Mutta olisi väärin kutsua 
tätä ominaisuutta ”hyvyydeksi” tai 
”pahuudeksi”. Eläin elää hetkessä ja 
on näin viattomuudessaan lapsen 
kaltainen.
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Tätä tunteita herättävää kysymystä 
kysytään papilta aina silloin tällöin. 
Minun vastaukseni on: vain Jumala 
tietää, mutta toivoa on. Mihin tämä 
koirien (ja kissojen ja muidenkin 
eläinten) taivastoivo sitten perus-
tuu? Jumalan omaan ilmoitukseen, 
ennen muuta Raamattuun.
Ilmestyskirjassa pyhä Johannes ker-
too taivaan todellisuudesta: ”Ja minä 
kuulin, kuinka kaikki luodut taivaas-
sa, maan päällä, maan alla ja meres-
sä, kaikki mitä niissä on, lausuivat: 
– Hänen, joka istuu valtaistuimella, 
Hänen ja Karitsan on ylistys, kunnia, 
kirkkaus ja mahti aina ja ikuisesti.” 
(Ilm 5:13)
Siis ei vain ihmiset, vaan kaikki luo-
dut ylistivät Jumalaa. Myös koirat 
haukkuineen.
Koira on monelle äärimmäisen ra-
kas olento, ”ihmisen paras ystävä”. 
Kun lemmikki kuolee, murhe valtaa 
mielen. Itsekin itkin 15-vuotiaana 
lohduttomasti leonberginkoiraam-
me Aatua, joka menehtyi yllättäen. 
Tuntui kuin olisin menettänyt veljen. 

Vaikka vain Jumala tietää millaisia 
olentoja hänen valtakunnassaan 
vaeltaa, uskon että mekin voimme 
aavistaa tulevasta uudesta taivaasta 
ja uudesta maasta jotain olennais-
ta. Taivaassa kaiken keskipisteenä 
on Jumala. Ja Jumalan ympärillä 
rakkauden läsnäolossa ja vuorovai-
kutuksessa iloitsee koko uudistunut 
luomakunta, kukin omalla persoo-
nallisella tavallaan – kirkastettuine 
karvoineen kaikkineen.

Pääsevätkö koirat taivaaseen?

TUUKKA RANTANEN
KIRJOITTAJA ON PAPPI OULUN 

ORTODOKSISESSA SEURAKUNNASSA 
JA HÄNEN PERHEESEENSÄ KUU-
LUU VAIMON JA LASTEN LISÄKSI 
VALKOINEN VILLAKOIRANPENTU

Toisinaan näin unta kohtaamisesta 
Aatun kanssa, kuinka leikimme ja 
kisailimme taas yhdessä ja vaelsim-
me metsissä. Kun aamulla heräsin, 
mietin että tapaammekohan vielä 
joskus. 

Kirjailija Mark Twain tokaisi: “Jos tai-
vaaseen päästäisiin ansioilla, sinä jäi-
sit ulkopuolelle, mutta koirasi pääsi-
si sisälle.” Taivaaseen ei kuitenkaan 
päästä ansioilla, vaan Jumalan ar-
mosta, Kristuksen kautta. Miksi tämä 
Jumalan ehdoton, syvä ja ääretön 
rakkaus ei koskettaisi myös eläimiä?
Pyhä apostoli Paavali kirjoittaa kir-
jeessään siitä, kuinka koko luoma-
kunta huokaa ja vaikeroi odottaen 
lopullista lunastusta ja uuden taivaan 
ja maan luomista (Room 8:22). Pelas-
tus eli elämä Jumalan yhteydessä ei 
siis koske vain meitä ihmisiä, vaan 
jollakin tavoin myös eläimiä ja koko 
luomakuntaa.

Myös Narnian kirjoittajana tunnettu 
kristitty kirjailija C.S. Lewis pohdiskeli 
asiaa. Aslanin valtakunnassa on myk-
kiä mutta myös puhuvia eläimiä, ja 
näiden ero on suuri. Mykät ovat ”vain” 
eläimiä, puhuvat eläimet taas omia 
persooniaan, tiedostavia ja itsenäi-
siä, vapaita olentoja. Lewis kirjoittaa, 
että niin kuin Jumalan elämä välittyy 
meille Kristuksen kautta, niin Kristuk-
sen elämä välittyy meidän kauttam-
me ainakin niille eläimille jotka elävät 
yhteydessämme - ja siten ne pääse-
vät osallisiksi lunastuksesta kauttam-
me. Varsinkin ne lemmikit, joihin ih-
misellä on persoonallinen yhteys ja 
jotka ovat itsekin tulleet persooniksi, 
olisivat Lewisin mukaan iankaikkisuu-
dessa kenties kohdattavissa. 

”Alussa Jumala loi taivaan ja 
maan, veden, kuun ja aurin-
gon. Hän teki puut, linnut ja 
muut eläimet sekä muovasi 

maan tomusta ihmisen. Mutta 
koiraa Hän ei tehnyt. Hänellä 

oli jo sellainen.” 
 

-Amerikan intiaanien vanha 
sanonta

HAUKUTTU JA RAKASTETTU
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Maailman pyörittäjät
Oletko koskaan katsellut mehiläisiä pörräämässä omenapuissa tai alkukesästä 
voikukkien keskellä? Niitä ei kannata mennä häiritsemään koska ne saattavat pistää. 
Pelästyessään ne haluavat suojella itseään tai lähistöllä olevaa pesää ja pistäminen 
on pienen ötökän ainoa keino isoa ihmistä vastaan. Toinen hyvä syy olla menemättä 
liian lähelle on se, että niillä on meneillään tärkeä tehtävä. Ne huolehtivat siitä, että 
elämä maapallolla olisi mahdollista.

Samalla tavalla kuin ihminen on osa luomakuntaa, myös mehiläisillä on oma paik-
kansa tässä ihmeellisessä maailmassa. Ilman mehiläisiä ei tulisi hedelmiä, marjoja 
eikä myöskään kukkia. Kaikenlainen ruoantuotanto maailmassa olisi vakavissa vai-
keuksissa ilman pölyttäjiä. Kukkien mettä kerätessään mehiläiset pölyttävät kasveja, 
jolloin hedelmä tai marja voi alkaa kasvaa. 
TEKSTI JA KUVAT  FILANTROPIA

FILANTROPIA

Mehiläiset keräävät kukkien mettä 
tehdäkseen hunajaa omaa jälki-
kasvuaan ajatellen. Osa hunajasta 
päätyy myös ihmisten terveelliseksi 
herkuksi. Mehiläishoitajat keräävät 
pesistä hunajaa yleensä loppukesäs-
tä. Hunajan tilalle annetaan mehiläi-
sille talviruuaksi sokeriliuosta, jonka 
turvin ne tulevat toimeen koko pit-
kän talviajan.

Me ortodoksit saamme kiittää ahke-
ria mehiläisiä myös aina, kun syty-
tämme tuohuksen. Suomen kirkois-
sa käytettävät tuohukset on tehty 
juuri siitä samasta mehiläisvahasta, 
jolla mehiläiset pesissään sulkevat 
pienenpienet kennot siinä vaihees-
sa, kun hunaja on niiden mielestä 
valmista. Tuohukset valmistetaan 
Lintulan luostarissa Heinävedellä.

Keniassa, Kisumun hiippakunnassa, 
on uusi piispa Markos. Hän on korjan-
nut yhdessä rakentajien kanssa hiip-
pakuntaa koko kevään ajan. Kattoa 
vahvistamaan laitetut uudet puiset 
parrut tuoksuvat mehiläisten mie-
lestä vastustamattomilta. Sen vuoksi 
sinne alkoi ilmaantua yhä enemmän 
mehiläisiä. Lopulta, maailman mehi-
läispäivänä 20. toukokuuta, paikalle 
lensi kaksi kokonaista parvea. Voit 
vain kuvitella, että rakentajat eivät 
ensimmäiseksi ilahtuneet uusista 
tulijoista.

Viisas Makarios
Piispa Markos oli kuitenkin viisas eikä 
hätistellyt vieraita. Hän ajatteli että 
mehiläiset ovat lahja Jumalalta. Hän 
kutsui avuksi mehiläistenhoitajia lä-
histöltä ja siirsi varovasti mehiläiset 
kahteen mehiläispesään. Se oli hyvä 
alku. Monet ihmiset ovat sen jälkeen 
halunneet auttaa piispa Markosta. 
Hän suunnittelee, että lähistöllä ole-
vaan metsikköön voisi rakentaa kun-
nollisen mehiläistarhan. Siellä voisi 
olla paljon pesiä, joista hiippakunta 
saisi hunajasatoa kolme tai neljä ker-
taa vuodessa. 

Mehiläisiin liittyy myös monta muuta 
tärkeää päivää. Helmikuun kymme-
nentenä kirkossamme muistellaan 
suurmarttyyri Haralambosta. Häntä 
pidetään erityisesti mehiläisten ja 
mehiläishoitajien suojelijana, koska 
hän hoiti ihmisten sairauksia huna-
jalla. Helmikuussa Suomessa on vielä 
talvi ja mehiläiset nukkuvat, mutta 
Euroopan eteläosissa ilmassa on jo 
kevään tuoksua. Kirkkoon viedään 
juhlapäivänä hunajapurnukoita ja 
tuohuksia siunattavaksi. Sitten her-
kutellaan leivällä, jonka päällä on 
paksulti hunajaa.
 
Pohjolan mehiläisten pyhä
Täällä pohjoisessa mehiläisten suoje-
lijoina pidetään Solovetskin luostarin 
perustaja Zosimaa, joka oli mehiläis-
ten kasvattajien ja hunajan tuottajien 

Hunaja on mehiläisten lahja
suojelija. Hänen muistopäivänsä on 
17.huhtikuuta, jolloin mehiläispesät  
mehiläispesät otetaan talven jälkeen 
esille. Pesät laitetaan kesän jälkeen 
talvikuntoon Solovetsin luostarin toi-
sen perustajan Savvatin päivänä 27. 
syyskuuta. Tästä syystä Zosima ja Sa-
vvati Solovetskilaisten ikonissa on py-
hien välissä kuvattuna mehiläispesiä.

Monet muutkin kirkkomme pyhät 
ovat ymmärtäneet mehiläisten mer-
kityksen maailmassa ja neuvoneet 
meitä ottamaan niistä oppia. Pyhä 
Paisios Athosvuorelainen vertasi ih-
misiä kärpäsiin ja mehiläisiin. Kärpä-
siä houkuttelevat lika ja pahat hajut. 
Hyväntuoksuiset ja kauniit kukat kut-
suvat puolestaan mehiläisiä. Niiden 
kaltaiset ihmiset näkevät toisissaan 
hyvää ja ajattelevat hyviä ja onnellisia 
ajatuksia. 

Mehiläispäivän parvet

Lääkettä hunajasta
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ONL ry pyytää esityksiä vuo-
den 2020 kerhoksi ja ohjaajak-
si, sekä hakemuksia hopeisen 
ansiomerkin saajiksi 20.9.2020 
mennessä joko postitse tai säh-
köpostilla.

Hopeista ansiomerkkiä  voi 
anoa henkilölle, joka on tehnyt 
useita vuosia innokasta työtä 
ortodoksisten lasten ja nuorten 
parissa ja hyväksi.
Liiton johtokunta on kokouk-
sessaan 4/2019 määritellyt 
hopeisen ansiomerkin saajien 
kriteerit seuraavasti:

“Hakemuksien perusteella liiton 
johtokunta valitsee ansioitu-
neimmat henkilöt ansiomerkin 
saajiksi. Hopeinen ansiomerkki 
voidaan myöntää vähintään 5 
vuotta jatkuneesta ansiokkaas-
ta toiminnasta kirkon nuoriso-
työn parissa. Erityisiksi ansioiksi 

Murisevan ja ammuvan kesäristikon vastaukset.
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EHDOTA ANSIOITUNUTTA!

hopeisen ansiomerkin hake-
misessa voidaan nähdä lisäksi 
omaa kotiseurakuntaa laajempi 
vaikuttamisalue tai laaja nuori-
sotyön kentän toimijuus.”
Hopeisen ansiomerkin saa-
ja saa kunniakirjan, hopeisen 
merkin ja pienen muistamisen, 
esim. kukkia.

Vuoden ohjaajaksi voi esittää 
sellaista ohjaajaa, joka on ku-
luneena vuonna tai lähiaikoina 
osoittanut selkeää innostusta 
ja onnistumista ortodoksisen 
lapsi- ja nuorisotoiminnan to-
teuttamisessa. Vuoden ohjaaja 
voi olla myös suhteellisen ko-
kematon, tärkeintä on mainio 
asenne, innostaminen, ahke-
ruus ja tunnollisuus. Vuoden 
ohjaaja -maininnasta henkilö 
saa kunniakirjan ja pienen ra-
hallisen stipendin.

Vuoden kerhoksi voi olla eh-
dolla säännöllisesti kokoontuva 
ja toimiva, ortodoksiseen lapsi- 
ja nuorisotyöhön liittyvä kerho. 
Vuoden kerho -maininnasta 
kerho saa kunniakirjan ja pie-
nen rahallisen stipendin.

Koronapandemian vuoksi lapsi- 
ja nuorisotyössä jouduttiin no-
pealla aikataululla toimimaan 
myös uusilla tavoilla esim. ver-
kossa, joten tänä vuonna bo-
nuspalkitsemisia voi ehdottaa 
kategoriassa Digitaalisen lapsi- 
ja nuorisotyön kehittäjät. Ka-
tegorian esitykset tehdään va-
paamuotoisella hakemuksella. 
Sarjan parhaimmat palkitaan 
kunniakirjalla ja kannustusra-
halla.

Lähes kaikki seurakunnat striimaavat jumalanpalveluksiaan. Jos kirkkoon ei syystä 
tai toisesta pääse paikalle, voit silti laulaa tutuimpia veisuja mukana ONL:n netti-
hartauskirjan avulla! Tutustu osoitteessa m.onl.fi .

LAULA MUKANA NETTIJUMALANPALVELUKSESSA!

Hiiriä löytyi sivuilta
11, 13, 22, 24, 29 ja 30

Vastaukset ovat: 5. Myyrä, 4. Hirvi, 3. Orava, 2.Jänis, 1. Kettu
Answers: 5. Mole, 4. Elk, 3. Squirrel, 2.Rabbit, 1. Fox

Järjestyksessä: Kala, käärme, hamsteri, sammakko, kissa, kilpikonna, koira, lisko. 
Muodostuva sana: lemmikki

PUUHAVASTAUKSET

Tässä lehdessä on esitelty mo-
nenmoista eläintä. Netistä löy-
tyy seurattavia livelähetyksiä eri 
eläinten touhuista. 

Esimerkiksi Filantropian jutussa 
esiintyvät mehiläiset kuhisevat 
Pörriäislivessä ainakin syksyn 
alkuun asti: https://yle.fi/aihe/
artikkeli/2020/05/20/porriais-
live-seuraa-mehilaispesan-
elamaa-pysyyko-kuningatar-
vallassa-koko-kesan

Rauhallisempaa menoa on 
luvassa raakun eli jokihelmi-
simpukan eloa kuvaavassa 
striimissä: https://wwf.fi/luon-
tolive/raakku/ (tallenteita löytyy 
samalta sivulta muun muassa 
kyystä, naalista ja kaloista)

Riistalive tuo ruudulle muun 
muassa valkohäntäpeurat, met-
säkauriit ja voipa kuviin osua sa-
tunnainen rusakkokin: https://
www.nordicshot.fi/riistalive/

Hurjimmat voivat pistäytyä 
Kuusamossa ihmettelemäs-
sä ilveksen kotikontuja. Tämä 
vaihtoehto on myös onneaan 
kokeileville: kertaakaan testi-
jakson aikana ilves ei toimituk-
selle näyttäytynyt: http://www.
karhutv.fi/live/

Eläimellistä etämenoa!

Pystytkö bongaamaan ilveksen netistä?  
[kuva Tim Sträter]
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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

 
A l e -h in ta  7€  (no rm .  15€) 
Kirjassa kuljetaan vuosi sisaruksien seu-
rassa. Vuoteen mahtuu arkea ja juhlaa 
niin kirkon kuin perheenkin piirissä. 
Tarinoiden ohessa on myös lyhyesti 
selitetty niissä esiintyviä käsitteitä.

Kirkkotiedon käsikirjassa esitellään sakramen-
tit, kirkkorakennus sekä kirkollista esineistöä ja 
tapoja. Saatavilla suomeksi, ruotsiksi, venäjäksi, 
englanniksi, karjalaksi sekä kolttasaameksi.

HYVÄÄ UUTTA KIRKKOVUOTTA!

Iinan ja Nikolain kirkkovuosi

Ortodoksisuuden mitä, miksi, miten

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

Domino

€12
€7

€4


