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4/2020
JAKSAMINEN JA
 HYVINVOINTI

Tässä
numerossa Vuosi 2020 lähestyy loppuaan ja onpa ollut varsin erilainen vuo-

si. Omat voimavarat tuntuvat mietityttävän monia näin loppuvuodesta 
koronan tuomien muutosten ja päivien pimeyden vuoksi. Tämän nume-
ron teemana onkin jaksaminen ja haastateltavamme kertovatkin omia 
vinkkejä, mistä saavat lisäpuhtia arkeen.
 Itsekin olen tänä vuonna normaalia väsyneempi, vaikka työmäärä 
ei periaatteessa ole kasvanut. Sen takia koen tärkeäksi, että pysähdyn 
säännöllisesti kuuntelemaan vointiani ja annan itselleni luvan levätä. Aina 
ei tarvitse jaksaa lähteä mukaan kaikkeen, mihin pyydetään ja maailma 
ei kaadu, jos välillä palauttaa koulutehtävän päivää tai paria myöhemmin. 
Jaksamisestaan voi huolehtia muun muassa muistamalla syödä sään-
nöllisesti, juomalla vettä, leikkimällä ja antamalla aikaa harrastuksille! 
Kohta on jo joulu, jolloin voi nauttia juhlapyhien tuomasta rauhasta ja 
hyvästä ruoasta. Itse toivon, että ennen joulua ehtisi sataa ihan todella 
paljon lunta!
Ihanaa joulun odotusta kaikille ja muistakaa herkutella sekä rentoutua 
joulun aikaan ja muutenkin!
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AJANKOHTAISTA

ARJEN ILOT
 

Måkam aaʹššin ton räʹddjõõđak ta-
kai peiʹvven? Mon räʹddjõõđam 
peiʹvvpâšttjest da tõst ǥu miõllsummus 
päidd lij čeestai ij-ǥa põzldõõǥǥâst.  
 
Måtmešt argg vuäitt  tåbddjed 
seämmanalšem peeiʹvest nobba. Jõs 
mij kaunnâp räämm siõm pooddin de 
miõll lij puerab da vueiʹttep jeänab. 
Muʹnne skaʹmmˈmään lij vaiggâd ääiʹj: 
lij seuʹnned ij-ǥa täʹlvv meiʹnn pueʹtted. 
Teʹl ooccam jeänab rämmvuõđ muu 
jieʹllma. Räʹddjõõđam še ǥu vuäitam 
vieʹǩǩted jeârrsid: ääʹveed uuʹs, mååjj-
med, vieʹǩǩted vaiggâd škooultuâjast. 
 
Roostpââʹssen lij pueʹrr lââʹzzted šiõǥǥ 
tuâjaid. Tuärjjääm ååʹn tuu smiõt-
tâd mäʹhtt vuäitčiǩ vieʹǩǩted jeâr-
rsid di liâvted pueʹrr miõl pirrsad! 

 
Ortodoks isten nuorten l i i t -
to ONL ry:n johtokunta on teh-
nyt päätöksiä ortodoksisen nuo-
risotyön huomionosoituksista.  
 
Hopeinen ansiomerkki on myönnet-
ty Leena Fofonoffille (Lappi), Leevi 
Jetsulle (Jyväskylä), Iris Mikkoselle 
(Jyväskylä/Kuopio) sekä Anastasia 
Lappalaiselle (Lahti). Vuoden oh-
jaaja on Eerika Törhönen (Kuopio/
Jyväskylä) ja Vuoden kerho on Turun 
nuoret ortodoksit. Kerhojen kun-
niamaininnan saivat Imatran las-
tenkerho, Jyväskylän perhekerho 
ja Lahden venäjänkielinen kerho. 
 
Digitaalisessa nuorisotyössä palkit-
tiin Lapin TikTok-kanava sekä An-
dra Aldea-Löppönen ja Jyväskylän 
puuhakerho, joka koronarajoitusten 
aikana kokoontui mm. Skypen kautta.

 
Onnittelut sinulle ortodoksisen 
nuorisotyön hopeisesta ansio-
merkistä, Leena! Mikä on saanut 
sinut lähtemään mukaan kirkon 
nuorisotyöhön?  
Lämmin kiitos! Oman kriparini jäl-
keen minulle tuli vahva tunne siitä, 
että haluan olla mukana leirityössä, 
luoda nuorille tunnetta yhteen-
kuuluvuudesta sekä tuoda esille 
positiivisia asioita kirkostamme. En-
simmäinen leiri oli niin koukuttava, 
että sille tielle jäin ja toivottavasti 
voin jatkaa monipuolisen nuoriso-
työn parissa vielä pitkään! 
 
Onko sinulla jokin kirkkoon liit-
tyvä lapsuusmuisto, jonka haluat 
jakaa?  
Muistan hyvin pyhittäjä Trifon 
Petsamolaisen pyhiinvaellukset. 
Lukemaan oppiessani ensimmäi-
set ääneen lukemani sanat olivat 
Tuohustulen takakannesta pyhiin-
vaelluksen ilmoituksesta! Lapsen 
silmin pyhiinvaelluksen jumalan-
palvelukset olivat ihmeellisiä ja 
tavallisesta poikkeavia: kirkko oli 

 
Mistä asioista sinä ilahdut tavalli-
sena päivänä? Minua ilahduttavat 
auringonpaiste, iso kupillinen hu-
najateetä sekä se, kun lempipai-
tani onkin puhdas eikä pyykissä. 
 
Arki voi joskus tuntua tavalliselta ja 
samanlaiselta päivästä toiseen. Jos 
löydämme ilon pienistäkin hetkis-
tä, mieli voi paremmin ja jaksamme 
enemmän. Minulle on marraskuu 
vaikein aika vuodesta: on pimeää ja 
talvi tulee hitaasti. Silloin etsin vielä 
enemmän iloisia hetkiä päivistäni. 
Iloa tuo myös muiden auttaminen: 
oven avaaminen toiselle, hymyily, vai-
keassa koulutehtävässä auttaminen. 
 
Joulupaasto on oiva aika lisätä hy-
viä tekoja omaan arkeen. Kannustan 
nyt sinuakin miettimään, millä tavoin 
voisit auttaa toista ja levittää hyvää 
mieltä ympärillesi! (Ps. Listan laatimi-
nen hauskoista asioista on myös hyvä. 
Ihan vaan sen huonon päivän varalle, 
kun kaikki tuntuu menevän pieleen.)

LEENA FOFONOFF

TURUN NUORET ORTODOKSIT

Ortodoksisessa nuorisotyössä palkitsemisia
 – Ciist ortodookslast nuõrituâjast

LEHDEN TÄMÄNKERTAINEN VIERASKYNÄILIJÄ LEENA FOFONOFF PALKITTIIN ONL:N HOPEISELLA ANSIOMERKILLÄ.

ihan täynnä ihmisiä, kuoro oli iso ja 
Sevettijärven kirkon pieneen altta-
riin oli ahtautunut paljon papistoa. 
Tunnelma oli tiivis ja lämmin ja yhä 
pyhiinvaellukselle osallistuminen 
on minulle tärkeää.  
 
Kuinka monta vuotta olet itse 
tehnyt nyt nuorisotyötä?  
Olin ensimmäistä kertaa apuoh-
jaajana kesällä 2011 ja siitä lähtien 
olen ollut mukana touhuamassa. 
 
Mikä on hauskin (tai lämpimin) 
leirimuistosi?  
Vaikea mainita yhtä! Leireiltä on 
jäänyt erityisesti mieleen ne hetket, 
kun luottamus ryhmässä nuorten 
kanssa on syntynyt ja ollaan yhdes-
sä käyty pohtivia keskusteluja elä-
mästä, nuorilla on ollut niin hyviä 
ajatuksia ja näkemyksiä! 
 

Lapin ortodoksisen seurakunnan 
TikTok sai myös palkitsemisen 
kirkon digitaalisen nuorisotyön 
kategoriassa. Kerrotko, mistä 
idea sai alkunsa ja kenen kanssa? 
Juulia Pietarinen oli keväällä hyvin 
perillä siitä, kuinka TikTok on suo-
sittu nuorten keskuudessa ja hänen 
kanssaan syntyi idea seurakunnan 
omasta tilistä. Videoiden kautta ha-
luamme tuoda nuorille kirkkomme 
opetusta ja positiivisia puolia esille, 
hieman huumorilla höystettynä.

 
Mikä on sinusta parasta kirkossa? 
Kirkossamme on paljon kauneutta 
ja pyhyyttä, pidän siitä. Rukouksen ja 
etenkin esirukouksen tärkeyttä tuo-
daan useasti esille, se tuo niin lohtua 
kuin iloa! Parasta on myöskin työhön-
sä ilolla, intohimolla ja lempeydellä 
paneutuvat työntekijät!  

 
Kehu vielä Lappia muulle Suo-
melle ja maailmalle?  
Täällä on pienen ihmisen hyvä elää 
luonnon ja kahdeksan vuodenajan 
keskellä. Ken kokee kiirettä arjessa, 
kannattaa käydä täällä levähtämässä!

VIERASKYNÄ
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1.

1.

2.

2.

3.

3. 4.
4.

1.

TUOHUSTULEN MITÄ
 PARHAITEN VOIVA GALLUP!

Tito V erikov
6v

Ulla-Bella Siira 7v. 
Ella-Roosa Siir a, 8v 

1 Mitä tarkoittaa, että ihminen voi hyvin?
2 Mistä asioista saat itse iloa ja reippautta?
3 Jos saisit yhden toivomuksen, mikä se olisi?
4 Mikä on parasta talvessa?

GALLUP

1.

2.

3.

4.

No, että syöpi hyvin ja nukkuu hyvin. 
Ja että käypi veneilemässä ja uimassa.

Että kävelee hyvin ja leikkii barbeilla. 
Ja että barbit syö hyvin.

Ois kiva käydä jossakin reissussa, 
vaikka Joensuussa.

Tehä lumikakkuja ja -ukkoja ja laittaa 
porkkana nenään.

1.

2.

3.
4.

Että jaksaa puskea pöpelikköihin 
ja kieriä mudassa.

Ruoasta, ruoasta ja ruoasta. 
Leikeistä myös.

 Lisää ruokaa.

Lumi, uni ja metsä.

1.

2.

3.
4.

Että on mukavaa ja saa kaikkea 
tarpeellista ja hyvää, mitä ihmiset 
tarvitsee.

Siitä kun pääsee uimaan ja saa olla 
ulkona leikkimässä.

Että saisi tehdä mitä itse haluaa.

Saa ottaa lumihiutaleita kielellä 
kiinni.

1.
2.
3.
4.

Että on terve ja iloinen.

 Koirasta, perheestä ja pehmoleluista.

Sata toivomusta lisää.

Syntymäpäivä, joulu, uusi vuosi ja lumi.

1.

2.

3.
4.

On koti, saa ruokaa ja on ystäviä; ei 
ole mikään hätänä, eikä ole mitään 
pahaa. 
Että on hauskaa.

Reippautta siitä, että jos ei jaksa ja 
syö jotain, niin virkistyy. Iloa taas, 
kun on hauskaa kavereiden kanssa. 
Uinti piirtäminen ja pianon soitto 
ilostuttaa myös.

Olisi prinsessa ja saisi aina karkkia!

Joulu ja joulunaika, lumiukkojen 
teko ja synttärit

4v
Lotta

Tito 
6v

Ulla-Bella 7v. 
Ella-Roosa 8v  

Anastasia
8v

Laku 7kk
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Voimaa musiikista , unista , 
kavereista , liikunnasta …

Mikä saa sinut jaksamaan ja 
voimaan hyvin?

Arjessa minua auttaa jaksamaan eri-
tyisesti musiikki. Olen soittanut klas-
sista kitaraa noin kaksi vuotta opet-
tajajohtoisesti. Innostukseni kitaraa 
kohtaan lähti, kun ystäväni lukiosta 
opetti minulle tarkemmin, kuinka 
näppäilen kitaralla erilaisia kappa-
leita. Tästä motivoituneena aloin en-
sin itse opetella klassisia kappaleita 
ystäväni avustuksella, jonka jälkeen 
hakeuduin ammattiopettajan op-
piin. Kitaran soitossa on parasta se, 
kun kaikki kouluasiat unohtuvat ja 
saa keskittyä kehittämään itseään 
kitaransoittajana. Erilaisten kappa-
leiden opettelu ja tulkinta lievittää 
tehokkaasti koulustressiä.

Mitä hyvinvointi 
tarkoittaa? 

Mielestäni hyvinvointi tarkoittaa sitä, 
että voi hyvin fyysisesti ja henkisesti. 
Minulle on tärkeää, että nukun hy-
vät yöunet, jolloin jaksan paremmin 
keskittyä päivän askareisiin. Tällöin 
myös mieli pysyy virkeänä, kun ei 
ole koko ajan väsynyt. Liikuntaa saan 
mukavasti, kun pyöräilen joka päivä 
Joensuussa. Tämäkin piristää, sillä 
minulle tulee tunne siitä, että olen 
liikkunut tarpeeksi. 

Etenkin pimeinä talvi-iltoina on hyvä 
muistaa pitää itsestään huolta. Minä 
itse esimerkiksi tykkään rentoutua 
hyvien elokuvien ääressä, sillä silloin 
en murehdi mitään tulevia koulu-
projekteja. Tykkään myös olla paljon 
kavereiden kanssa, sillä pelaamme 
paljon lautapelejä. Tykkään tehdä 
myös ruokaa, joten iltojen pimenty-
essä on hyvä tehdä esimerkiksi piz-
zaa, josta tulee aina hyvä mieli.

Kuka olet ja mistä tulet?

Olen Anna Hirvonen. Tulen alun pe-
rin Kuopiosta, mutta muutin juuri 
Joensuuhun opintojeni perässä. 
Opiskelen tällä hetkellä ensimmäis-
tä vuotta varhaiskasvatuksen opet-
tajaksi Itä-Suomen yliopistossa. Olen 
sopeutunut kaupunkiin todella hyvin 
ja olen saanut uusia kavereita. 

Anna Hirvonen kertoo,
 mikä saa hänet 

jaksamaan.

Ortodoksisuudessa yhteisöllisyys on 
minulle erittäin tärkeä asia. Kävin 
itse Kristinoppileirini vuonna 2016. 
Tämä oli yksi elämäni parhaista vii-
koista, sillä tutustuin paljon saman-
ikäisiin ortodoksinuoriin. Sain sieltä 
paljon uusia kavereita, joihin pidän 
yhteyttä vielä tänäkin päivänä. Olen 
ollut oman kripan jälkeen joka kesä 
leireillä töissä, sillä olen ensinnäkin 
halunnut tehdä muille nuorille yhtä 
ikimuistoisen leirin, mitä itse aikoi-
naan sain. Tämän lisäksi leiriyhtei-
sö on ollut aina erittäin mukava ja 
lämminhenkinen. Koen itseni tiimi-
työskentelijäksi, joten olen tykännyt 
tehdä töitä porukalla. 

TOP 5 – KITARABIISIT

1. ED SHEERAN: SHAPE OF YOU 
2. HECTOR: MANDOLIINIMIES
3.PENTATONIX: HALLELUJAH

4. LADY GAGA, BRADLEY COOPER: SHALLOW
5.ROLAND DYENS: TANGO EN SKAI 

"Etenkin pimeinä talvi-iltoina on hyvä 
muistaa pitää itsestään huolta. "
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Monia vuosia! Onko voittajafiilis?
Kiitos! Ihan mahtava fiilis! Ollaan kaik-
ki tosi innoissaan, että saatiin tällainen 
palkinto, vaikka ollaankin oltu toimin-
nassa alle vuoden.

Mistä kerho sai alkunsa ja mitä siellä 
tehdään?
Kerho sai alkunsa viime vuoden marras-
kuussa, kun muutaman ystävän kanssa 
mietittiin, että olisi kivaa, jos meillä oli-
si seurakunnassa jonkinlaista toimintaa 
nuorille kripareiden ja koulukirkkojen 
ulkopuolella. Suunniteltiin vähän, mitä 
voitaisiin tehdä, ja pian meihin oltiin yh-
teydessä seurakunnasta. Meille kerrot-
tiin, että saataisiin käyttää tiloja vapaasti, 
kunhan vain käytäisiin ne varaamassa, ja 
seurakunta tarvittaessa sponsoroisi ruo-
kia, tai muita mahdollisia kuluja. Alet-
tiinkin heti sitten suunnittelemaan en-
simmäistä pikkujoulutapaamista. Sinne 

saatiin jo melkein kymmenen nuoren 
porukka. Siitä lähtien ollaan tavattu ai-
nakin kerran kuukaudessa, ja puuhailtu 
kaikkea mukavaa yhdessä leffailloista ja 
leipomisesta lautapeleihin. Vallitseva 
korona-aika on vaikeuttanut toiminnan 
järjestämistä, mutta pahimpaan aikaan 
olimme yhteydessä videopuhelulla, ja 
nyt kuuntelemme tarkasti annettuja ra-
joituksia. Toivottavasti pääsemme pian 
järjestämään tapaamisia taas normaa-
listi.

Mikä kirkossa on parasta?
Parasta kirkossa on ehdottomasti yhtei-
söllisyys. Kirkkoon, ja kirkon toimintaan, 
tullessa voi aina tuntea lämmön ja rak-
kauden, joka kanssaihmisistä huokuu. 
Kerhoon kannattaa lähteä mukaan 
uusien ystävien ja mukavan tekemisen 
vuoksi. Tapaamiset piristävät ihmeen 
paljon arkea. :)

VUODEN KERHO TURUSTA
Vuoden kerho -tittelin pokkasi tänä vuonna Turun nuoret ortodoksit! 

Tuohustuli kiskaisi haastatteluun Tuohustulen kuvittajanakin 
ansioituneen Anastasia Torhamon Turusta juhlatunnelmissa.

Anastasian kolme vinkkiä kerhotoimintaan

1. Kaikkien kuunteleminen mahdollisuuksien mukaan toiminnan suunnittelussa auttaa mukavan ilmapiirin 
synnyttämisessä. Tällaiseen yhdessä järjestetyt "suunnittelupalaverit" ovat tosi hyviä!

2. Yksi tärkeimmistä asioista kerhotoiminnassa on motivaatio.
 Kun sitä on, järjestyy todennäköisesti kaikki muukin tavalla tai toisella.

3. Toimintaa kannattaa mainostaa eri alustoilla, niin mahdollisimman paljon kiinnostunutta porukkaa 
saadaan mukaan. Erityisesti somekanavat ovat hyvä tapa tavoittaa monia ihmisiä.

Turusta pamahti 
vuoden kerho!
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Mistä oli livetapahtumassa kyse, 
mitä siellä tehtiin ja mikä oli pössis?
Kulmakivi -etkojen livetapahtumalla 
halusimme muistuttaa kirkkomme 
nuorille, että vuoden päästä syksyllä 
on taas tulossa Kulmakivi -festarit Jy-
väskylässä. Alunperinhän festareiden 
olisi pitänyt olla tänä syksynä. Live-
tapahtuman saimme kasaan varsin 
nopealla aikataululla ja tässä oli mer-
kittävässä roolissa kirkkomme aktii-
vinen nuoriso ympäri Suomea, jotka 
loivat videosisältöjä koko kulmaki-
vi-etkot -tapahtumaan, joka kesti  
1.-10.10.2020 eli kymmenen päivää.

MEILLÄ TAPAHTUU

Jyväskylästä lähetimme myös li-
vestreamin osana tätä suurempaa 
kokonaisuutta ja tähän livelähetyk-
seen toimme esille lyhyitä videoklip-
pejä ja muun muassa piispojemme 
tervehdyksiä ja harrastusesittelyjä.
Livelähetyksen tekeminen oli hieno 
kokemus, koska en ole ennen ollut 
suunnittelemassa ja johtamassa täl-
laista. Oli hienoa, kun mukana oli pa-
rikymmentä innokasta ja asianosaa-
vaa kirkkomme nuorta! Parastahan 
näissä hommissa on saada nuorten 
talentit esiin ja hyödynnettyä tällai-
sessa proggiksessa. Uskon, että mo-
nille jäi positiiviset vibat koko hom-
masta. Ruokahuolto toimi, aikataulut 
pitivät, tekniikka toimi ja kaikki antoi 
110%:sen panoksen.
 

Miten tapahtuma toteutettiin?
Tällaisen toteuttaminen vaati hyvin 
paljon esivalmisteluja. Ensimmäi-
senä lähdetään kirjoittamaan kä-
sikirjoitusta, että tiedetään missä 
järjestyksessä olisi hyvä asioita lait-
taa lähetykseen. Käsikirjoitus on oi-
keastaan pohja kaikelle tekemiselle. 
Muut osa-alueet sitten mukautu-
vat sen mukaan. Käsikirjoituksen 
lomaan saadaan sitten kirjoitettua 
auki, mitä valomiehet, äänimiehet, 
videomiksaaja, videokuvaaja, juon-
tajat ja muusikot tekevät missäkin 
välissä. Se on vähän niin kuin isolle 
orkesterille säveltäisi!
 

Teemanahan meillä oli heti alussa, 
että tehdään sellainen ”köyhän mie-
hen” televisiolähetys eli livestreami 
Youtubeen. Saimme äänipuoleen 
Outokummun ammattikoulu Riveri-
asta opiskelijoiden ryhmän. Valoihin, 
tarjoiluihin ja esiintyjiin löytyi hen-
kilöt Jyväskylästä. Videomiksaajana 
oli loistava Tatu Naumanen, joka on 
myös opiskellut media-alaa Outo-
kummussa ja asuu tätä nykyä Tam-
pereella. Valot löytyivät omasta takaa 
ja videokaluston saimme lainaan jo-
ensuulaiselta Jazzkerho 76:lta! Kaik-
ki osaset vain loksahti kohdalleen ja 
lopputulokseen olimme tyytyväisiä.

KULMAKIVI-ETKOT!

Tuohustulen etähaastikseen 
ilmoittautui Markus Hänninen 
kertomaan, mistä oli kyse ja 

miten meni
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Kuka olet, mistä tulet ja mitä teet 
silloin kun et ole leirillä?
Olen Eerika Törhönen, elokuussa 
Kuopiosta Jyväskylään muuttanut 
koronakevään ylioppilas. Aloitin nyt 
syksyllä kosmetologiopinnot Jyväs-
kylän ammattikoulun aikuispuolel-
la. Käyn vapaa-ajalla kuntosalilla ja 
poikkeustilan myötä olen myös hu-
rahtanut neulomiseen. Tykkään myös 
kuunnella musiikkia ja tehdä ruokaa.
 
Mikä on saanut sinut lähtemään 
mukaan kirkon nuorisotyöhön? 
Miten päädyit leirinohjaajan hom-
miin? 
Kävin itse Valamon kripan 2016 ke-
sällä ja sen innoittamana kävin heti 
talvella leirinohjaajakoulutuksen 
Tampereella. Siitä se sitten vähän 
niin kuin lähti. Hain heti seuraavalle 
Valamon kripalle ryhmyriksi ja pääsin 
kuin pääsinkin työhön. Sille tielle on 
jääty. Voisi sanoa, että olen positiivi-
sella tavalla jäänyt koukkuun Vala-
mon luostariin ja leirielämään siellä. 
Myös ihmiset ja ainutlaatuinen or-
todoksinen yhteisöllisyys on osasyy, 
miksi hakeuduin nuorisotyöhön. Nyt 
minulla on ympäri Suomea ystäviä, 
joiden kanssa meillä kohtaa sama 
arvo. Varsinkin kun ortodokseja on 
vain noin 1% väestöstä, yhteisöllisyy-
den tunne on äärimmäisen ainut-
laatuista ja sitä kautta olen saanut 
elinikäisiä ystäviä elämääni.

HAASTATTELUSSA VUODEN OHJAAJAKSI 
PALKITTU JA KULMAKIVIETKOT 

-TAPAHTUMASSA
 JUONTANUT EERIKA!

"TOIVON, ETTÄ KIRKKOMME NUORET ROHKAISTUISIVAT YHÄ 
ENEMMÄN TUOMAAN ESILLE ARVOKASTA ORTODOKSISTA 

PERINNETTÄ MYÖS SOSIAALISESSA MEDIASSA!"

 
Mikä on hauskin (tai paras tai iki-
muistoisin) leirimuistosi?
Tämä oli vaikea kysymys, koska jokai-
selta leiriltä jää aina ikimuistoisia ja 
hauskoja muistoja. Mutta ehkä iki-
muistoisin muisto on jäänyt omalta 
jatkikseltani syksyltä 2016.
 
Meillä oli tehtävärata pimeänä syys-
iltana Valamon metsissä ja meidät 
jaettiin noin viiden hengen ryhmiin 
ja meidät lähetettiin ryhmä kerral-
laan metsäreitille, jonka piti päättyä 
matkamiehen ristille, jossa meillä 
odotti iltapala ja nuotio. No, meidän 
ryhmä pääsi lähtemään ensimmäi-
senä ja jostain kumman syystä sit-
ten lähdettiin ensimmäiseltä rastilta 
kävelemään ihan väärään suuntaan. 
Loppujen lopuksi olimme kiertäneet 
valehtelematta lähemmäs 10km 
harhaan ja muut ryhmät joutuivat 
odottelemaan meitä matkamiehen 
ristillä 1,5 tuntia!      Pimeän metsän 
lisäksi sää oli sateinen ja jalat olivat 
sukkia myöten läpimärät. Silloin ei 
hirveästi naurattanut, mutta nyt kun 
muistelen tapahtunutta, niin kyllä-
hän se pistää aina hymyn huulille. 
Leirinjohtaja sitten ”palkitsi” (korvasi) 
tapahtuneen myöhemmin trapesas-
sa, kun saatiin valita kaksi ihan mitä 
vaan herkkua linjastosta ja se oli pa-
rasta siihen aikaan! 

 
Mikä on sinusta parasta kirkossa?
Ylivoimaisesti; ihmiset ja leirit

Millaista oli juontaa Kulmakivi- 
ETKOT -tapahtumaa?
Todella hauskaa! Meillä oli super hyvä 
ja rento porukka kasassa. Edellisen 
Kulmakiven juontoon verrattuna 
tämä oli vähemmän jännittävää, 
koska ei ollut niin montaa silmäparia 
paikan päällä katsomassa eikä täl-
lä kertaa ollut ensimmäistä kertaa 
juontamassa jotain.

Millä tavalla valmistauduit 
 juontotehtäviin?
Aneten kanssa keksittiin replat stre-
amauspäivänä ja nekin olivat ”vähän 
sinne päin” repliikit. Mutta siinä meil-
lä olikin ajatuksena, että ei luettai-
si pelkkää paperia vaan puhutaan 
luontevasti ja omin sanoin, mikä oli 
meille kummallekin helppoa. Kä-
vimme muutaman kerran käsikirjoi-
tuksen läpi ja koko porukan kanssa 
vedettiin kenraalit ennen lähetystä.

 
Epäilevän Tuomaan nuotioilta to-
teutettiin vähän haastavammissa 
olosuhteissa, koska se järjestettiin 
keskellä metsää, minne ei ollut 
mahdollista saada sähköä vedettyä 
mistään pistokkeesta. Päädyin vuok-
raamaan aggregaatin, jonka avulla 
saimme lähetysläppärin, äänikortin 
ja valaistuksen toimimaan. Onnek-
si polttoaine riitti koko lähetyksen 
ajaksi, sillä hetimmiten kun lähetys 
päättyi polttoaine loppui ja kaikki 
sammuivat paitsi nuotio. Tässä nuo-
tioillassa haasteena oli myös sopivan 
paikan löytäminen tarpeeksi hyvälle 
nettiyhteydelle. Kiertelin metsässä 
etsien kenttää, mutta viimein sopi-
van nopea nettiyhteys löytyi. Huh! 
Nuotioillassa oli mukana myös Alek-
si Suikkanen, joka on aivan käsittä-
mätön virtuoosi pianossa ja Tuomas 
Kallonen, joka on varustettu puhujan 
lahjoilla. Oli myös ihana saada paikal-
le Päivi Keronen partiolaistensa kans-
sa kertomaan partiotoiminnasta. Tuli 
siellä myös hyvä vitsi kerrotuksi, joten 
menepä katsomaan, miten se meni!
 

Mitkä fiilikset jäi?
Tällaisia digiviestintä -kokeiluja pi-
täisi ryhtyä tekemään rohkeammin 
meidän kirkossamme. Lapin seura-
kunta on tehnyt erinomaista pionee-
rityötä korona-aikana ja ortodoksi.
net on jo vuosia sitten lähtenyt ko-
keilemaan streamaamista ja muuta 
nopeampaa digiviestintää. Nyt olisi 
hyvä lähteä kartoittamaan, mitä nuo-
riso, lapset ja mitä aikuiset toivoisivat 
uskonsa vahvistukseksi tällaisena ko-
rona-aikana, jolloin fyysisesti elämme 
eristyksissä toisistamme. Myös muu-

tenkin olisi hyvä, jos uskaltaisimme 
kokeilla eri konsepteilla tällaisia kul-
makivi-etko -tyyppisiä tapahtumia. 
Tästä on tullut taas runsaasti tieto-
taitoa näihinkin asioihin. Itsellä tuli 
videoita tehtyä parin viikon sisään 
noin parikymmentä kaiken kaikki-
aan. Oppia ikä kaikki. Toivon, että 
kirkkomme nuoret rohkaistuisivat 
yhä enemmän tuomaan esille arvo-
kasta ortodoksista perinnettä myös 
sosiaalisessa mediassa!
 

"Yhteisöllisyyden tunne on ää-
rimmäisen ainutlaatuista ja sitä 

kautta olen saanut elinikäisiä 
ystäviä elämääni."

KAIKKI ETKOJEN 
VIDEOT LÖYTYY

ONL:N OMALTA YOUTUBE-
KANAVALTA

TINYURL.COM/ONL-TUBE
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Velmu ja Vilkku ovat parhaita ystä-
viä. He istuvat vierekkäin tunnilla, 
pelaavat samassa jalkapallojoukku-
eessa, yökyläilevät toistensa luona ja 
leikkivät yhdessä melkein joka päi-
vä koulun jälkeen. Joskus heillä on 
niin hauskaa, etteivät he malta tulla 
ajoissa kotiin.  
Eräänä päivänä Velmu tuli kotiin, 
kun aurinko oli jo laskemassa. Muu 
perhe oli lopettelemassa ruokailua, 
ja Velmu otti itselleen lautasen kaa-
pista ja otti ison kasan makaronilaa-
tikkoa. 
”Oliko teillä hauskaa Vilkun kanssa?” 
äiti kysyi, kun Velmu pursotti ketsup-
pia ruokansa päälle. 
”Oli, hiekkakenttä oli ihan tyhjä, joten 
saatiin rauhassa potkia palloa vaik-
ka kuinka pitkään”, Velmu vastasi 
pitkästä päivästä jo hieman uupu-
neena. 
”Oletko muistanut tehdä läksyt?” äiti 
tenttasi. 
”No tuota…” Velmu epäröi. ”Menen 
äkkiä tekemään, kun olen syönyt.” 
Velmu oli niin väsynyt, ettei millään 
olisi jaksanut enää uppoutua kirjoi-

hin. Ei hän edes muistanut, mitä oli 
tullut läksyksi. 
”Eikö sinulla ollut äidinkielen koe 
huomenna?” isä huikkasi olohuo-
neesta. 
Isä oli oikeassa. Velmulla oli huomen-
na koe, jonka hän oli täysin unohta-
nut. 
”Voi ei, minun pitää vielä valmistau-
tua siihenkin! Miten minä jaksan kai-
ken?” 
Velmu oli ihan epätoivoinen. Nyt 
häntä alkoi harmittaa, että hän oli 
viettänyt koko päivän ulkona eikä ol-
lut muistanut koulutehtäviään. 
Onneksi äidillä oli tilanteeseen rat-
kaisu. Ruoan jälkeen äiti auttoi Vel-
mua kertaamaan verbejä koetta 
varten. Äiti myös muistutti Velmua, 
että vaikka on tärkeää viettää aikaa 
ystävien kanssa, pitää omat velvolli-
suudet myös hoitaa kunnialla. 
Seuraavana päivänä Velmu nuokkui 
koulussa. Vaikka hän oli saanut kaikki 
tarvittavat tehtävät tehtyä, oli nuk-
kumaanmeno silti venähtänyt aivan 
liian myöhäiseksi. Kokeessa hänen oli 

TARINANURKKA

Велму и Вилкку лучшие друзья. Они 
сидят рядышком на уроках, играют в 
одной и той же футбольной команде, 
ночуют  друг у друга и играют вместе 
почти каждый день после школы. Иногда 
им так весело, что они не приходят 
домой вовремя.
   
Однажды Велму пришёл домой, 
когда солнце уже садилось. Все уже 
заканчивали ужинать, и Велму взял 
себе из шкафа тарелку и положил в нее 
большую порцию макаронной запеканки. 
«Весело вам было с Вилкку?»- спросила 
мама, когда Велму выдавливал кетчуп 
на еду. «Да, поле было свободное, и мы 
могли спокойно пинать мячик сколько 
хотели»,- ответил Велму уже немного 
устало после длинного дня. «А ты не 
забыл сделать уроки?»- спросила мама. 
 
" Ну...",- неуверенно ответил Велму. «Я 
быстро сделаю, как поем.» Велму был 
настолько усталый, что у него не было 
сил погрузится в книги. Он даже не 
помнил, что ему задали. «Вроде у тебя 

завтра контрольная по финскому?»- 
крикнул папа из гостиной. Папа был 
прав. У Велму должна быть завтра 
контрольная по финскому, про которую 
он совсем забыл. «О, нет! Мне надо ещё 
и к ней готовиться! Как у меня на всё 
хватит сил?» 
 
Велму был в отчаянии. Теперь ему 
стало досадно, что он провёл целый 
день на улице и совсем забыл про 
школьные задания. К счастью, у мамы 
было решение. После ужина она 
помогла Велму повторить глаголы для 
контрольной. Мама также напомнила 
ему, что, хотя и важно проводить время 
с друзьями, но и свои обязанности надо 
выполнять с честью. На следующий 
день Велму засыпал в школе. Хоть он 
и сделал все школьные задания, спать 
он лёг слишком поздно. На контрольной 
ему было сложно сосредоточиться, хотя 
он и знал правильные ответы. 
  

После школы Вилкку попросил Велму 
пойти с ним гулять. «Не знаю, наверное, 
мне надо пойти домой делать уроки»,- 
засомневался Велму. «Понимаю, у 
меня тоже вчера был длинный вечер, 
так как я совсем забыл о сегодняшней 
контрольной», -  признался Вилкку. 
Потом лицо Вилкку немного просветлело 
и ему в голову пришла идея. «А что, 
если мы пойдем сначала в библиотеку 
делать все уроки? А потом можем 
спокойно пойти играть на целый 
вечер!» По мнению Велму, идея была 
замечательной. На всякий случай он ещё 
позвонил маме, которая разрешила.  В 
дальнейшем Велму и Вилкку так и стали 
делать: сначала делали уроки, а потом 
шли играть. И они обнаружили, что даже 
уроки по математике можно весело 
делать в библиотеке, особенно, когда с 
тобой твой лучший друг. 

vaikea keskittyä, vaikka tiesikin oikeat 
vastaukset. 
Koulun jälkeen Vilkku tuli jälleen 
pyytämään Velmua ulos. 
”En minä tiedä, minun pitäisi var-
maankin mennä kotiin tekemään 
läksyjä,” Velmu epäröi. 
”Ymmärrän, minullakin oli pitkä ilta, 
olin kokonaan unohtanut tämän päi-
vän kokeen,” Vilkku myöntää. 
Sitten Vilkun naama kirkastui hie-
man, ja hän keksi idean. 
”Entä jos mentäisiin ensimmäiseksi 
kirjastoon tekemään kaikki läksyt? 
Sitten voitaisiin rauhassa mennä taas 
pelailemaan loppupäiväksi!” 
Velmusta ehdotus kuulosti kieltä-
mättä oikein mainiolta. Varmuuden 
vuoksi hän soitti vielä äidille, joka an-
toi luvan. Näin Velmu ja Vilkku tekivät 
jatkossa: läksyt hoidettiin ensimmäi-
senä, sitten lähdettiin pelailemaan. 
Ja niin he totesivatkin, että hauskaa 
voi pitää jopa kirjastossa matikan las-
kuja laskeskellessa, varsinkin, kun oli 
oma paras kaveri seurana.

Huvit vai työt? Развлечения или работа?

Уголок историй
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PUUHA Auta Patea selvittämään lahjanarut.
Help Pate to sort out the presents.

Väritä kuusi ja lisää koristeet ohjeen mukaan.

1.

5.
2.

4.

3.

6.

Puuhat laati Anastasia Torhamo.  Tehtävien ratkaisut sivulla 29.

Etsi kuvasta 8 piilotettua hymiötä.
 Oocc käärtâst 8 peittum mååjjmeeʹl miârk

Mikael

Etsi reitti kukkien luo. 
Find the way to the flowers through the maze.
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PUUHA
Puuhat laati Anastasia Torhamo.
Kirjoita jokaiseen kukan terälehteen yksi asia josta olet iloinen tai onnellinen.

Väritä tunneilmapallot väreillä, jotka mielestäsi kuvaavat kutakin tunnetta.

Write on each leaf one thing that makes you happy.
Ǩeerʹjõt muõrlõstte õhtt äʹšš, koʹst leäk vieʹssel leʹbe leeklvaž.
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PUUHA

5.Päättele nauha esimerkiksi letittämällä 
päät tai tekemällä niihin isot solmut.

2. Solmi reunimmainen aloitusnaru sen viereisen narun ympäri.

3. Jatka samalla aloitusnarulla seuraavien narujen 
ympäri solmimista, kunnes jokaisessa niistä on solmu, 
ja aloitusnaru on siirtynyt narurivin toiseen reunaan.

4. Aloita reunimmaiseksi jääneellä uudella 
aloitusnarulla sen viereisten narujen ympäri 
solmiminen, kunnes se on siirtynyt narurivin toiseen 
reunaan. Tämän jälkeen aloita uudelleen seuraavalla 
reunimmaiseksi jääneellä narulla ja niin edespäin. 
Jatka samaan tahtiin, kunnes solmunauha on noin 
ranteen pituinen.

1. Solmi yhteen vähintään kolme 
narunpätkää, ja kiinnitä ne alustaan 
esimerkiksi palalla teippiä. 

YSTÄVÄNAUHA
Jouluristikko

1

2

3

4

5 6

7 8 9 10

11

12 13

14

15

1. Raamatussa Jumalan viestinviejä
2. Kaupunki josta julistetaan joulurauha
3. 40 päivää kestävä jakso ennen joulua
6. porojen vetämä
7. Yksi idän viisaiden miehien Jeesukselle

tuomista lahjoista, kasviöljy
8. Mihin ripustetaan koristeita
10. Kuusen latvassa
12. Neitsyt Marian aviomies
13. piilotetaan joulupuuroon

Alas

4. annetaan jouluna toisille
5. ilosanoma, Uuden Testamentin neljä

ensimmäistä kirjaa ovat tällaisia
9. Kristus syntyy, _____________!
11. Lyykian Myrran arkkipiispa, joulupukin

esikuva
14. Kristuksen kasteen juhla 6.1.
15. talven valkoinen aine josta voi tehdä

vaikka linnan

Vaaka
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 JOULUHERKKUJEN MAISTELU 
Kuopion ortodoksisen seurakunnan nuorten piiri halusi testata joulun uutuusherkkuja Kirjoitimme samalla 
niistä pienet arvostelut, että kaikki muutkin tietävät mitä herkkuja kannattaa ostaa, kun paasto päättyy. 

Arvostelut: 
Perushyvä pipari, lakritsi ei mais-
tu liikaa. Hyvää vaihtelua. Miinusta 
siitä ettei ole suomalaine brändi.
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Arvostelu:
Tavallinen karkkipussi. Tuoksuu suk-
laalta. Maistuu hyvältä, muttei liitet-
tävissä jouluun, muuta kuin pussin 
ulkomuodon ja nimen takia. 

Arvostelu:
Ulkonäkö on jouluinen. Maistuu vä-
hän hammastahnalle. Jakaa paljon 
mielipiteitä, jos tykkää polkka kar-
keista niin sitten varmaan hyvää, 
muuten ei. 

Arvostelut:
Tuoksuu vihreiltä kuulilta. Ihan hy-
vänmakuinen, vihreä kuula voisi 
maistua enemmän. Sopivan kokoi-
nen pikku patukka. 

Arvostelu:
Ihan hyvä koska zero eikä sisäl-
lä sokeria, mutta kaneli ei kuu-
lu cokikseen, vaikkei se paljoa 
edes maistunut siinä. 

MARABOU PEPPERKAKA-
SUKLAALEVY

Arvostelu:
Periaatteessa glögiä, jota on lai-
mennettu vedellä, johon on sit-
ten laitettu hiilihappoja. Outoa. 
Lapset voivat tykätä. Kumminkin 
todella hieno ulkonäkö!

Arvostelu:
Pipari maistuu sopivasti, kivan kokoi-
sia pieniä herkkuja. Hauskaa vaihte-
lua perinteisille pipareille. Valkosuk-
laa oli maitosuklaata parempi.

Arvostelu:
Tavallinen jaffakeksi. Saisi olla 
enemmän omenan ja kanelin ma-
kua. Pakkaus on todella hieno ja 
jouluinen.

Arvostelu:
Sopivan kokoinen, munan muotoi-
nen tuo mieleen pääsiäisherkun. 
Aika makea, ei voi syödä montaa 
putkeen. Pakkaus on hauska hyvän 
kokoinen esim. lahjaksi.

JOULU LIMPSA 

KANTOLAN RAPEA PALLO 
PIPARI VALKOSUKLAA

 JA MAITOSUKLAA

MARABOU HAZELNUT & 
CREAM TREATS

Arvostelu: 
Maistuu suklaalta, johon on laitet-
tu piparia, ei kovinkaan erikoinen. 
Mutta suklaa on hyvää joten voisin 
ostaa uudestaan.

FAZER JAFFA OMENA & 
KANELI

ANNAS LAKRITSI 
PEPPARKAKOR

COCA-COLA KANELI 
ZERO SUGAR

FAZER VIHREITÄ 
KUULIA-SUKLAAPATUKKA

FAZER REMIX X-MAS CHOCOPANDA PUNAINEN POLKKA 
MAKEISLEVY
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LEIPOO
TUOHUSTULI

Lahjasuklaa
ystävälle

Vapahtajamme syntymä eli joulu lähestyy pikkuhiljaa 
ja joulupaastokin on täydessä käynnissä. Moni jo odottaa 
lahjojen saamista, mutta yhtä hyvän olon, minkä saa 
lahjan avaamisesta, saa myös lahjojen antamisesta. 
Mysteerikokki muistuttaakin, että lahjassa tärkeintä on 
lahja itse, ei se mitä paketin sisältä löytyy. Tämän helpon 
joulusuklaan voi paketoida pieniin purkkeihin, laatikoihin 
tai vaikka paperiin, mikä tekee niiden antamisesta ystä-
välle helppoa. Yhdellä kertaa saa tehtyä lahjan usealle. 
Tuohustuli toivottaakin hyvää joulun odotusta kaikille.

Resepti:
200g suklaata 
(maitosuklaa, valkosuklaa, tummasuklaa)
Pipareita
Rusinoita, pähkinöitä, kuivattuja karpaloja yms.
Purkkeja, kippoja, laatikoita. (Näyttävän lahjan 
saa koristelemalla lahjapaketin mm.glitterillä 
ja nauhalla)

1.Sulata suklaa varovasti mikrossa
 tai vesihauteessa.
2.Murenna piparit pieniksi paloiksi ja levitä ne 
leivinpaperin päälle esim. lautaselle tai muulle 
tasaiselle alustalle. Ripottele päälle tasaisesti 
rusinat ja saksanpähkinämurut. Tee keksiseok-
sesta suorakulmion muotoinen. 
3.Levitä suklaa keksimurujen, rusinoiden ja 
pähkinöiden päälle.
4.Anna suklaan jähmettyä viileässä ja leikkaa 
sitten paloiksi . 
5.Laita suklaat rasiaan tai kippoon
6.Anna lahjaksi ystävälle tai perheenjäsenelle!

Alkuperäinen resepti: https://chocochili .
net/2012/12/helppo-joulusuklaa/

26 27



Tämänkertaisessa vastausvuorossa isä Ioannis Lampropoulos Ilomantsin seurakunnasta. Lähetä omia kysymyksiäsi 
tuohustuli@gmail.com.

Ihmetyttääkö jokin ihmiselämän ilmiö?

KYSY PAPILTA

Pidän itsestäni huolta tekemisen kautta. 
En osaa olla vain paikallaan. Hyvä ruoka 
ja hyvä uni ovat parhaat lepohetket. Kä-
velen myös paljon. Käveleminen kirkastaa 
ajatukset. Silloin saa myös nähdä ja ter-
vehtiä ihmisiä kaduilla. Mieleni ja sieluni 
virkistyy, kun matkustan perheeni kanssa 
omaan kotimaahani Kreikkaan ja tapaan 
siellä olevat sukulaiset ja ystävät. Katson 
jalkapalloa, laitan ruokaa ja luen kirjoja.

Miten itse pidät hyvinvoinnistasi huolta?

Keskittyminen eri asioihin vie voimia. 
Opiskelu, treenaaminen, koulussa keskit-
tyminen ja jopa monien tuntien tietoko-
neella pelaaminen voi viedä voimat ja olo 
voi tuntua väsyneeltä. Joku voi väsyä myös 
koska syksyn ja talven illat ovat pimeitä. 
Ihminen ei ole yliluonnollinen olento, joka 
voi tehdä jatkuvasti asioita. Ihminen ei 
ole "superman", vaan ihminen voi myös 
väsyä. Siksi viikon ohjelmaan pitää kuu-
lua myös lepoa. Lapsien ja nuorten pitää 
nukkua reilun 8 tunnin yöunet, jotta he 
jaksaisivat koulussa ja harrastuksissa. Vii-
kossa on hyvä olla lepopäiviä, jolloin voi 
tehdä muitakin asioita kuin koulujuttuja. 

Miksi välillä väsyttää ja mikään ei huvita?

Jumalanpalveluksissa pappi rukoilee seuraa-
vasti: "Vielä rukoilemme tämän pyhän seura-
kunnan kirkonpalvelijoille ja toimihenkilöille 
sekä kaikille kristiveljillemme ja –sisarillem-
me armoa, elämää, rauhaa, terveyttä, pelas-
tusta, Jumalan huolenpitoa, syntien sovitusta 
ja anteeksi antamista." Tämä rukous kertoo, 
että ihmisen fyysinen ja henkinen terveys on 
kirkolle hyvin tärkeää. Saman aikaan kirk-
ko tunnistaa, että ihminen joskus voi myös 
pahoin joko fyysisen tai henkisen sairauden 
takia. Silloinkin kirkko on vieressä, eikä jätä 
ihmistä yksin omien huoliensa kanssa.

Mitä tarkoittaa hyvinvointi kirkon opetuksessa?
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Älä jää yksin! 
Jos jokin asia mietityttää tai painaa mieltä, niin pu-
huminen yleensä auttaa. Saatavilla on monenlaista 
tukea puhelimitse tai chatissa. Älä jää siis yksin!

SOS-lapsikylien Apuu-chatissa voit kysyä tukea ja 
apua aikuisilta jos tunnet olosi turvattomaksi tai 
uhatuksi. Osoite on www.apuu.fi.

 
Mieli ry:n ja Suomen Punaisen Ristin Sekaisin-
chatissa voit jutella aikuisen kanssa jos mieltäsi pai-
naa huolet ja murheet. Osoite on www.sekaisin.fi. 
 
www.lastenmielenterveystalo.fi -sivustolla neu-
votaan miten löydät apua. Sivuilla on myös chat 
josta voit kysyä apua. 
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Pyhä profeetta Nahum Pyhä profeetta Habakuk

Pyhä profeetta Sefanja Pyhä naisprofeetta Hanna

Pyhä profeetta Haggai Pyhä profeetta DanielMyös profeetta Habakuk eli 600-luvulla 
ennen Kristusta. Hän ennusti Jerusalemin 
temppelin tuhon ja juutalaisten joutumisen 
pakkosiirtolaisuuteen. Hän myös ennusti jou-
lusta ja Jumalan pojan syntymästä. Habakuk 
teki myös ihmeitä: kerran hän esimerkiksi 
enkelin kantamana vei ruokaa kauas Baby-
loniaan, jossa profeetta Daniel oli vankina 
leijonien luolassa. 

Nahum eli 600 vuotta ennen Kristuksen 
syntymää Juudassa. Nahum eli puhdasta 
elämää ja ennusti myös kristinuskon tule-
van ja levittävän evankeliumin valoa koko 
maailmaan. 

Nimi Sefanja tarkoittaa Jumalan kätke-
mää. Jumalan salaisuudet tulivat esiin 
kirkon ja kristinuskon myötä ja Sefen-
ja muiden profeettojen kanssa ennusti 
muun muassa sen, että Israelin kuningas 
saapuisi kansan joukkoon – mikä toteu-
tuikin palmusunnuntaina. Sefanja opetti 
myös Jumalan ikuisesta valtakunnasta, jos-
sa kaikki saavat iloita Jumalan yhteydessä.

Naisprofeetta Hanna eli hyvin kauan sitten, 
yli tuhat vuotta ennen Kristuksen synty-
mää. Silti hän oli esikuva Annalle, Juma-
lansynnyttäjän äidille, sillä Annan tapaan 
hänkin rukoili Jumalalta lasta. Hannankin 
rukouksiin vastattiin ja hän synnytti pro-
feetta Samuelin, jonka nimi tarkoittaa ”Ju-
mala kuulee”. Hanna puhkesi ylistämään 
Jumalaa: ”Sydämeni riemuitsee Herrasta, 
Herra nostaa minun pääni pystyyn. Minä 
voin rohkeasti vastata vihollisilleni, Sinun 
avustasi minä iloitsen. Vain Herra on pyhä, 
ei ole toista, meidän Jumalamme yksin on 
luja kallio.”

Profeetta Haggain aikana juutalaiset 
pääsivät palaamaan pakkosiirtolaisuu-
desta takaisin. Haggai kehotti juutalaisia 
rakentamaan tuhoutuneen temppelin uu-
delleen Jerusalemiin. Temppelin raken-
taminen enteili kirkon, ikuisesti pysyvän 
temppelin rakentumista. Niin temppelin 
kuin kirkonkin rakentamiseen osallistui 
ja osallistuu jokainen omalla tavallaan ja 
omilla persoonillaan. 

Profeetta Daniel oli tunnettu viisaudestaan 
ja hän toimi neuvonantajana Babylonian 
suurille kuninkaille. Hän ei kuitenkaan 
suostunut luopumaan rukoilusta, vaikka 
kerran kuninkaan vaihtuessa oli kiellettyä 
rukoilla ketään muuta kuin uutta kunin-
gasta. Daniel heitettiin leijonien luolaan, 
mutta kaikkien hämmästykseksi leijonat 
ystävystyivät profeetan kanssa ja olivat kuin 
hänen lemmikkejään. Daniel myös ennusti 
tulevasta kaikkien ylösnousemuksesta ja 
Kristuksesta.

1.12. 2.12. 

3.12. 9.12. 

16.12. 17.12. 

Kristuksen syntymäjuhlaa eli joulua edeltää 40 päivän joulu-
paasto. Paasto on kuin matka kohti juhlaa ja niinpä kirkossakin 
muistellaan ennen joulua monia Vanhan Testamentin profeet-
toja. Profeetat olivat juutalaisia miehiä tai naisia, jotka elivät 
Jumalan käskyjen mukaisesti, puolustivat köyhiä ja ennustivat 
Kristuksesta. Profeetat olivat oikeamielisiä ja joskus hurjiakin 
vastustaessaan aikansa vääryyksiä. 

Pyhien saatto – tie jouluun

PYHIEN 
SAATTO
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Sinitiaisen opissa

TEKSTI: MINNA RASKU, 
KUVAT: ANNA-MAIJA KEURULAINEN

Suomen neljä erilaista vuodenaikaa 
ovat yksi kotimaamme hienoimmis-
ta asioista. Kaikissa maissa sää ja valo 
eivät vaihtele näin paljon. Jossakin 
eletään esimerkiksi kahden vuo-
denajan välillä. Joko sataa monta 
kuukautta niin, että kaikki tiet ovat 
yhtä kuravelliä tai sitten paistaa ja 
paahtaa niin kuumasti, että ulos hu-
vittaa mennä vain aikaisin aamulla 
tai vasta illan suussa, kun aurinko on 
laskemassa. 

Nyt eletään syksyä, jolloin päivät ovat 
lyhyitä ja karhut kömpivät talviunille. 
Monien mielestä se olisi hyvä suun-
nitelma myös meille ihmisille. Entis-
aikaan ihmiset nukkuivatkin enem-
män iltojen pimetessä.

Tähän vuodenaikaan liittyy kuiten-
kin monta tärkeää asiaa, joista mei-
dän on pidettävä huolta. Nyt pitäisi 

nimittäin aloittaa lintujen talviruo-
kinta. Sopiva aika on yleensä silloin, 
kun maa jäätyy tai peittyy lumeen, 
eikä linnuilla ole luonnossa enää niin 
paljon syötävää. Lintujen ruokinta on 
hyvä harrastus koko talveksi, koska 
sillä tavalla linnut oppivat tulemaan 
varmalle ruokapaikalle ja sinä saat 
loistavan mahdollisuuden seurata lin-
tujen elämää. Jotkut linnut riemastu-
vat kauran jyvistä, toiset pitävät juhlaa 
auringonkukansiemenillä ja kolman-
sille talipallo on parasta herkkua.

Raamatussa sanotaan että katsokaa 
taivaan lintuja. Ei sillä tavalla, että 
taaspa ne tuolla lentää mitkä lie 
kottaraiset ja onpa niitä monta, vaan 
katsokaa ihan kunnolla! Meidän Her-
ramme tarkoitti tällä sitä, että linnuis-
ta voisi ottaa esimerkkiä. Linnut eivät 
ahnehdi kaiken maailman rikkauksia 

 
Keniassa ja Ugandassa yläkoulu on yleensä sisäoppilaitos, jossa 
koululaiset asuvat lukuvuoden aikana. Tavallisesti he käyvät kotona 
vain loma-aikoina. Tänä vuonna maiden hallitukset päättivät, että 
koulut ja sisäoppilaitokset laitetaan kokonaan kiinni korona-viruk-
sen vuoksi, joten koululaiset lähetettiin kevättalvella koteihinsa. 
 
Sisäoppilaitoksessa nuorista pidetään huolta. Kotona elämä on le-
vottomampaa ja harvalla on ollut mahdollisuutta opiskella etänä.  
 
Ugandassa lapsiavioliitot ovat yleistyneet koronan aikana. Ko-
tona on päätetty, että teini-ikäinen tyttö annetaankin vaimoksi. 
Hän ei palaa kouluun, vaan on odottaa todennäköisesti silloin 
jo vauvaa, kun koulujen ovet joskus taas avataan. Samalla on 
ratkaistu perheen rahahuolia, koska vaimosta maksetaan tämän 
vanhemmille myötäjäisinä rahaa ja vaikkapa lehmä.

 
Myös Keniassa ollaan huolissaan teini-ikäisten raskauksien voi-
makkaasta lisääntymisestä pandemian aikana. Koulut jäävät 
kesken ja pikkuäitien ja heidän vauvojensa tulevaisuus on vaikeaa.

 
Filantropian joulupaastokeräys kannetaan tänä vuonna tyttöjä 
suojeleviin terveyskasvatushankkeisiin Keniassa ja Ugandassa.

Aika puhua!

Filantropia

Matka tytöstä äidiksi  
on usein liian lyhyt.

Tue terveyskasvatusta  
Itä-Afrikassa!

Tili: FI53 5480 0520 0233 08  Viite: 13343

joulupAAsTokeräys 15.11.–31.12.2020
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FILANTROPIA

ja syö enemmän kuin tarvitsevat. Ei-
vätkö ne murehdi mitkä kaikki asiat 
voivat mennä pieleen. Ne elävät luot-
tavaisesti tätä päivää, koska tietävät 
että Luoja pitää niistä huolen. 

Samaan aikaan kun maa jäätyy ja 
valo vähenee, me ortodoksit aloi-
tamme joulupaaston marraskuun 
puolivälissä. Tarkoituksena on valmis-
tautua Kristuksen syntymäjuhlaan. 
Juhla tuntuu enemmän juhlalta, kun 
sitä ensin odottaa hartaasti. Matkalla 
jouluun voisi vaikka ruveta karkkilak-
koon tai luopua jostain muusta tur-
hasta. Samalla voi miettiä osaisinko 
tehdä jotakin, josta lähelläni olevat 
ilahtuisivat? Lintujen talviruokinta ja 
niiden katseleminen kaikessa rau-
hassa sopivat hyvin myös paastoai-
kaan. 

Samalla, kun seurailet ruokintapai-
kalla käyviä lintuja, voit myös ajatella, 
että ei ole mitään hätää. Katsotaan 
taivaan lintuja ja ollaan vain tässä 
molemmat turvallisella mielellä.

Liian varhain äidiksi
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Kerttuli kulki polkua pitkin ihastel-
len metsän puita, hän näki ujon kau-
riin kurkistavan erään puun takana. 
Muuten metsä oli hiljainen, olihan 
talvi, muutama päivä jouluun.
Kerttuli kulki, kunnes saapui torille. 
Hän pysähtyi keskelle toria. Hän näki 
ihmisiä, jotka juoksivat eteenpäin. 
Kerttuli hymyili vastaantulevalle nai-
selle, mutta naisen kasvot pysyivät 
tuimina ja hieman vihaisina.
”Anteeksi,” Kerttuli sanoi varovasti 
vastaantulevalle liituraitapukuun pu-
keutuneelle miehelle. Mies pysähtyi 
töksähtäen ja tuijotti Kerttulia mi-
täännäkemättömin silmin. ”Niin…?” 
Mies kysyi ärtyneenä. Kerttuli hymyili 
miehelle. ”Ajattelin vain kysyä, että 
tiedätkö mistä löytäisit joulurauhan?” 
Mies katsoi hölmistyneenä vanhaa 
naista: ”Anteeksi mitä..?” ”Niin, kun 
minä tässä olen katsellut ympäril-
leni ja nähnyt vain kiirettä ja minus-
ta tuntuu, että te olette hukanneet 
joulurauhan….” Mies tuijotti Kerttulia 
ja tuhahti:”Minulla ei ole aikaa täl-
laiseen….” ja lähti niine hyvine jatka-
maan matkaansa.
Kerttuli katsoi surullisesti miehen 
perään. Kerttuli meni keskelle toria, 
aukaisi reppunsa takaselkämyksessä 
olevan pienen kangasjakkaran ja is-
tahti tuolille. Eteensä lumiselle torille 
hän levitti kauniin punaisen liinan, 
missä oli keltaisia tähtiä. Keskelle lii-
naa Kerttuli asetti pienen lyhdyn ja 
sytytti lyhdyn sisällä olevan kynttilän. 
Siinä Kerttuli istui ja katseli ympäril-
lään kiirehtiviä ihmisiä.
Hetken päästä Kerttulin viereen tuli 
poliisi. ”Anteeksi hyvä rouva, mutta 
mitä te teette?” poliisi kysyi. ”Onko 
sinulla hetki aikaa?” Kerttuli kysyi. Po-
liisi nyökkäsi hieman hämmentynee-
nä. ”Istu, poikaseni.” Kerttuli hymyili 
ja suureksi hämmästyksekseen polii-

TARINA: LAURA KOVERSKOI
KUVITUS: KAISU MEIDZOF

si huomasi istahtavansa vanhan nai-
sen eteen. Kerttuli kaiveli reppuaan 
ja nosti esille lasipurkillisen piparkak-
kuja. Hän avasi purkin ja ojensi sitä 
kohti poliisia. Poliisi otti piparkakun 
ja mutusteli sitä tyytyväisenä.
”Äiti, äiti! Katso, mennään tuonne!” 
kuului pienen pojan kirkas ääni. ”Ei 
me voida sinne, meillä on kiire...” äiti 
vastusteli. ”Eikä ole”, poika sanoi ja 
riuhtaisi itsensä irti äitinsä kädestä 
ja juoksi Kerttulin viltin luo. Äiti kä-
veli lapsensa perässä ja näki poliisin 
istumassa viltillä syömässä piparkak-
kua ja poikansa istahtamassa polii-
sin viereen silmät ilosta loistaen. Äiti 
työnsi lastenrattaat poikansa viereen 
ja nosti rattaista pienen moniin huo-
piin käärityn vauvan. Vanha nainen 
hymyili äidille ja nyökkäsi istumaan.
Ei mennyt kauaa kun Kerttulin ym-
pärillä oli jo pieni ihmisjoukko, jotka 
istuivat viltillä ja söivät piparkakku-
ja. Näytti siltä, että viltti kasvoi sitä 
mukaan mitä enemmän ihmisiä sille 
istui. Myöskään piparit eivät näyttä-
neet loppuvan purkista.
Ihmiset istuivat ja hymyilivät toisil-
leen. Kerttuli sytytti toisen kynttilän 
ja alkoi puhua lempeällä äänellä: 
”Tahdon kertoa teille erään tarinan,” 
hän sanoi, ”Se tapahtui kauan, kauan 
sitten. Juuri näihin aikoihin kaukana 
täältä oli köyhä mies, joka oli amma-
tiltaan puuseppä. Hänen vaimonsa 
Maria, odotti lasta.” Viltillä istuskele-
vat ihmiset söivät pipareita ja kuun-
telivat Kerttulin tarinaa. Se oli kaikille 
tuttu, mutta jotenkin niin unohtunut 
kaikessa kiireessä. 
”…suuri taivaallinen enkelijoukko ym-
päröi paimenet ja ylistivät Jumalaa. 
Paimenet lähtivät kiireesti ja löysivät 
luolan, eläinsuojan, missä pieni, köy-

JOULUSATU

hä perhe yöpyi. Lapsi makasi seimes-
sä ja koko luolaa täytti valo ja rauha. 
Maria-äiti silitteli pienen poikansa 
päätä ja hymyili paimenille. Paime-
net katselivat arasti seimeen, heidän 
sydämensä täyttyi käsittämättömällä 
riemulla.” Kerttuli lopetti kertomuk-
sensa. Ihmiset istuivat viltillä, ke-
nelläkään ei ollut kiire. Oli alkanut 
sataa hiljalleen lunta. Vanha nainen 
katseli viltillä istuskelevia ihmisiä:” 
Rauhaisaa ja riemullista Kristuksen 
syntymäjuhlaa!” Kerttuli sanoi. Ihmi-
set hymyilivät ja katselivat toisiaan. 
He nousivat viltiltä viivytellen, kukaan 
ei olisi halunnut poistua paikalta. Yk-
sitellen he kuitenkin lähtivät jatka-
maan matkaansa, kuka minnekin. 
Kerttuli viikkasi viltin ja sammutti 
kynttilän. Piparipurkki sujahti rep-
puun. Torin reunalla poliisi katseli 
kuinka Kerttulin hahmo tallusteli 
metsää kohti ja katosi lumisateen 
joukkoon. Kerro meille videolla, mitä sinä ja kirkko voitte tehdä erikseen tai yhdessä 

paremman huomisen puolesta!  Kaikki videon lähettäneet saavat halutessaan 
pienen yllätyspalkinnon. Voit osallistua videohaasteeseen yksin tai yhdessä 
kaverin kanssa.

Parempi
 ilmastohuominen?

Ohjeet:
1. Vastaa videolla esim. näihin kah-
teen kysymykseen:
Mitä hyviä tekoja sinä teet ilmas-
ton puolesta?
Mitä kirkolliset toimijat (esim. kir-
kon jäsenet tai seurakunnan työn-
tekijät) voisivat tehdä ilmastollises-
ti paremman huomisen puolesta? 
Miten kirkko voi varjella luontoa ja 
maapalloa?

2. Lähetä vähintään 45 sekunnin 
mutta enintään noin 2 minuutin 
mittainen video sunnuntaihin 
10.1.2021 mennessä liiton toimis-
tolle: onl (at) ort.fi tai Whatsappin 
kautta: 0504658173.

3. Liitä mukaan nimesi/nimet ja mie-
luusti myös yhteystiedot palkinnon 
lähettämistä varten. Jos et halua pal-
kintoa, osoitetietoja ei tarvitse laittaa.

4. Mikäli olet alle 18-vuotias, muista 
kysyä videon kuvaamiseen ja lähet-
tämiseen lupa huoltajaltasi.

5. Jos videossa on ääntä, kiinnitä 
huomiota sen laatuun. Video voi 
lisäksi sisältää myös tekstiä tai mu-
siikkia, mutta muistathan, että teki-
jänoikeussuojattua musiikkia ei voi 
käyttää.

6. Lähettämällä videon hyväk-
syt/ hyväksytte, että ONL ry 
saattaa julkaista videosi tai sen 
osia liiton julkaisukanavissa. 

Jos haluat, voit myös vastata ver-
kossa nuorisotyön kyselyyn. Se on 
suunnattu erityisesti isommille nuo-
rille mutta toki kaikenikäiset voivat 
vastata halutessaan.
tinyurl.com/ortnuoret20

Kiitos vaikuttamisesta!
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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

Kristuksen elämä Taivasvakuutettu polkupyörä 
ja muita tarinoita

Ortodoksinen vuosi 2021 
–julistekalenteri

Jouluikoni-kortit

 
Athosvuoren Pyhän Dionysioksen luos-
tarin pääkirkon kauniit seinämaalaukset 
kutsuvat meitä tutustumaan Kristuksen 
elämään. Teksti on helppotajuista ja mu-
kana on myös kysymyksiä, joihin löytyy 
vastauksia ikoneista. Kirja sopii mainiosti 
niin lapsille kuin vaikkapa ikonimaala-
reillekin!

 
Ihastuttava kokonaisuus Ulla Puhakan 
kirjoittamia ortodoksilapsen elämänpii-
riin liittyviä tarinoita ja Kirsi Vuomajoen 
kuvitusta. Kirjan 20 tarinaa etenevät kirk-
kovuoden kiertoa noudatellen syksystä 
kevääseen. Kertomuksissa käsitellään or-
todoksisen kirkon perinteitä ja juhlia sekä 
lapsiperheen ja seurakuntaelämän arkea.

 
Julistekalenteri antaa kokonaiskuvan 
vuoden juhlista ja paastoista. Hyödyl-
linen kotona, koulussa ja työpaikalla! 
Koko 50x70cm.

HYVÄÄ JOULUA!

€8

 Verkkokaupastamme 
löydät myös joulukortit ja 

paljon muita tuotteita!

Lisää kirjoja ja pelejä 
löydät verkkokaupasta!

12 €
norm.15€

KIRJOJA PUKINKONTTIIN!

€7


