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AJANKOHTAISTA

VIERASKYNÄ
UUSVI O
KAS

MITEN
ÄÄNESTÄN


Harrastaako vai eikö harrastaa?

   




  
 
 

ukuisia tunteja linja-autossa ympäri Suomen, jutustelua valmentajien ja joukkuekavereitten kanssa
hikisissä pukukopeissa, rikkoontuneita nappulakenkiä, lettikampauksia,
positiivista yhteishenkeä, satoja tehtyjä maaleja, potkuja ja harhautuksia, milloin kultaisia ja milloin muun
värisiä mitaleja, paljon naurua mutta
samalla myös pettymyksen tunteita
ja kyyneliä. Tunteita ja kokemuksia
laidasta laitaan.
Näin kuvailisin aikaa, jolloin olin nuori
ala-asteikäinen tyttö ja harrastin jalkapalloa paikallisessa tyttöjoukkueessa
huikeat neljä vuotta.
Harrastusten ei kuitenkaan aina
tarvitse olla mitenkään erityisiä, eikä

varsinkaan maksullisia. Olet varmaan
kuullut, kuinka toiset pitävät leipomisesta ja ruoanlaitosta, toiset lukemisesta, toiset koiran kanssa lenkkeilystä, osa pokemonien metsästyksestä
ja ties mistä. Harrastus voi olla mitä
tahansa vapaa-ajan tekemistä, josta
SINÄ ITSE tykkäät ja jonka parissa
SINÄ viihdyt ja koet olevasi oma itsesi.
Tärkeintä on, että kokeilet erilaisia
lajeja ja muita juttuja ja etsit niistä
sellaisen, jonka parissa itse viihdyt.
Kaikki muut hyvät puolet tulevat
sitten perässä. Harrastuksien kautta löydät uusia ystäviä, koet erilaisia
tunteita, opit uusia asioita itsestäsi ja
muista ja hyvällä tuurilla löydät oman
juttusi ja saat rakkaasta harrastukses-

tasi itsellesi elinikäisen ’’kumppanin’’
josta et millään raaskisi luopua.
Älä siis jää makaamaan sohvalle, vaan
lähde harrastamaan, ja juuri sitä mistä itse tykkäät ja minkä parissa itse
viihdyt. Ole rohkea ja usko itseesi, uskalla kokeilla uusia juttuja koska vain
kokeilemalla voit löytää oman juttusi.

2.

1.

4. vuoden luokanopettajaopiskelija, opiskelee
Oulun yliopistossa.
Valittiin ONL:n johtokuntaan liiton vuosikokouksessa maaliskuussa
23- vuotias aktiivinen ortodoksi,
ollut ohjaamassa kymmeniä leirejä ja myös
johtanut yhden leirin.
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Massiivinen
harrastusgallup

Sofia 10 v.
1. Minä harrastan telinevoimistelua.
Mielestäni voimistelussa on kivointa (ja
myös tärkeintä) ryhmähenki.
2. Kokeilin voimistelua. Minusta se oli
sopiva harrastus minulle.
3. Haluaisin kokeilla ratsastusta, koska
minä tykkään hevosista.
4. Olisi kiva, jos gymnkhana (hevosen
selässä tasapainottelu tai temppuilu)
olisi harrastus.

Sofia 6 v.
1. Minä harrastan luistelua, pianoa,
oppii jotain uutta ja kun on esitys.
2. Aloitin baletin 6-vuotiaana, joten en muista. Kaipa vain kiinnostuin.

Ksenia 13 v.
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3. Voimistelua ja hip hoppia. Haluaisin myös aloittaa nyrkkeilyn.
4. Jotain mistä he pitävät ja mikä
on hyödyllistä :)

Mikhail 10 v.

1. Harrastan hiihtoa, koska se on kivaa.
2. Minä kokeilin uintia, voimistelua,
mutta hiihto oli kivointa.
3. Parkouria.
4. Hiihtoa, jalkapalloa

1. Harrastan haitarinsoittoa. Siinä on
kivankuuloinen ääni ja se on sopivan
vaikea soitin. Tykkään soittaa "Ievan
polkkaa", Emma-valssia ja Kalinkaa.
2. Olin pienestä asti unelmoinut
siitä. Lasten pääsiäisessä kuulin kerran yhden pojan soittavan tosi hyvin
haitaria ja innostuin siitä. Outokummussa asuessa minut ilmoitettiin
musiikkiopistoon ja sain oman
soitonopettajan.
3. Haluaisin kokeilla merenneitouintia. Siinä laitetaan jalkoihin sellainen
merenneidon pyrstö ja sillä uidaan
ja sukellellaan jalat yhdessä. Haluaisin myös kokeilla laskuvarjohyppyä
lentokoneesta se varmaankin ottaisi
vatsanpohjasta, ja kun varjo avautuu
se tössähtää vähän, mutta se olisi
varmasti hauskaa. Minua kiinnostaisi
myös kokeilla sirkusta ja jotain tanssia, esimerkiksi hiphoppia tai jazzia!

1. Mitä harrastat? Mikä siinä on kivaa?
2. Miksi olet päätynyt harrastamaan juuri sitä/niitä?
3. Mitä harrastusta tai juttua haluaisit kokeilla?
4. Jos saisit päättää mitä kaikkien ihmisten ja eläinten
pitäisi harrastaa, mitä se olisi?

1. Balettia. Treenaaminen, se kun

Anna 9 v.

jumppaa. Kivointa on se, että siellä
soi musiikki, saa leikkiä hippaa ja
tanssia.

2. Koska siellä tehdään esityksiä
(luistelu, piano). Jumpassa leikitään
kivoja pelejä.
3. Haluaisin vielä kokeilla balettia ja
ehkä laulamista.

4. Kaikkien ihmisten ja eläinten pitäisi harrastaa ulkoilmasirkusta. Mutta tämä olisi erilainen sirkus, missä
eläimet eivät ole vankeina. Eläimet
eläisivät omissa pesissään ja tulisivat
yhteisiin harjoituksiin ja esityksiin
- ja palaisivat sitten takaisin. Samalla
kaikki saisivat hyvää ulkoilua.

Aleksi 6 v.
1. Harrastan kuviskerhoa. Kivointa

kerhossa on ruokatauko, kun saa
syödä eväitä: porkkanaa, rusinaa, kässyypähkinöitä, voileipää
ja mehua. Savityöt ovat minusta
hauskimpia ja pimeässä hohtavien
kuvien tekeminen!

2. En muista kovin hyvin, äiti taisi
ehdottaa sitä. Halusin kokeilla, ja
se olikin tosi kivaa ja halusin jatkaa!
Olen aina tykännyt piirtää. Minulla
on myös oma kamera, jolla kuvailen.
Sillä voi kuvata myös veden alla.
3. Haluaisin alkaa harrastaa jalkapalloa kesällä. Olisi kiva joskus kokeilla
myös pelastusjuttuja, esimerkiksi, jos
joku on vaarassa hukkua tai jotain niin haluaisin olla pelastaja. Minun
tekisi myös mieli kokeilla isompien
lautapelejä; nyt pelaan vain lasten
pelejä. Haluaisin myös olla keksijä ja
keksiä sellaisen "rahtirepun", jolla voisi lentää. Sen vauhtia ja suuntaa voisi
säätää, ja lentäisin sillä viidakkoon
niin nopeasti ettei matka tuntuisi
edes pitkältä. Siellä kiipeilisin ja hyppelisin liaaneilla.
4. Kaikkien pitäisi harrastaa parkouraamista eli seinille hyppimistä ja
katoilla juoksemista. En tiedä miten
kalat tekisivät sitä vedessä, mutta
ehkä ne voisi pyrstöllä ponnistaa
edestakaisin ja sillä tavalla hyppiä
veden alla.

4. Kaikkea pitää harrastaa. No, esimerkiksi leikkimistä.
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Harrastuksia

Mäkikotkia
ja lattiapainia

Hidas tempo
pyhien kuvien äärellä
ONL:N HOPEISEN ANSIOMERKIN HALTIJA SIRKKA KALTIAINEN-RIPATTI
ON VETÄNYT NUORTEN IKONIMAALAUSKERHOA JO YLI KYMMENEN VUOTTA
Joensuun ortodoksisen seurakunnan
kivijalassa kokoontuu joka tiistai nuorten ikonimaalauskerho. Ikonikerho
löytyy hieman “tietäjät-tietää” -periaatteella, sillä vaikka kyseessä on
nimenomaan nuorten kerho, sitä ei
löydy seurakunnan nuorisotoimen
tiloista. Sinne tosin jos tiistai-iltana eksyy, saattaa löytää itsensä joko lastenkerhosta tai nuorten Nikolaos-kuoron
harjoituksista. Opastusta seuraamalla
tie löytyy kuitenkin oikeaan paikkaan.
Sinne siis!
Sisällä vallitsee vaimea hiljaisuus,
kun joukko nuoria ja nuoria aikuisia
tuijottavat lautojansa maltillisesti siveltimillä viivoja vetäen. Välillä joku
maalareista kysyy Sirkalta ohjeita.
Sirkka opastaa äidillisesti, ja joskus
vaikeissa tilanteissa hän saattaa vetää
itsekin muutaman siveltimenvedon.
“Erityisen vaikeat ovat maalattavan
pyhän kasvot, niissä saatan ensikertalaista auttaa enemmänkin”, Sirkka
toteaa. Joka kerralla maalaaminen
keskeytetään teehetken ajaksi, tällöin
kaikki nousevat paikaltaan ja siirtyvät
yhteisen teepöydän ääreen istumaan.
Tarjolla on teen lisäksi jotain pientä
suolaista ja makeaa.
“Jos joku kerholaisista on juuri tullut
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vaikka ulkomaan reissusta, saattaa
hän tarjota tässä jotain tuliaisherkkuja”, valistaa Sirkka.
Ikonimaalari valitsee aluksi maalattavan pyhän tai juhlan ja siihen sopivankokoisen liituseoksella päällystetyn
pohjalaudan. Ei siis mitä tahansa puulautaa varaston perukoilta.Pensselit
on hankittava itse: eri kokoisia oravan–
tai näädänkarvapensseleitä myydään
useimmissa askarteluliikkeissä. Värit
Sirkka saa suoraan maahantuojilta:
“osa näistä on suoraan maaperästä,
osa taas synteettisiä mineraalikivistä
jauhettuja ja kasveista uutettuja värejä”, Sirkka tietää kertoa.
Ikonipiiriin ovat tervetulleita kaikki vähänkin ikonimaalauksesta kiinnostuneet nuoret. Alaikärajaksi Sirkka kertoo 14 vuoden iän, “sitä nuoremmilla
ei oikein tahdo hie-nomotoriikka vielä
kestää ikonimaalauksen hidastempoista tekniikkaa.” Muuten Sirkka toki
opastaa maalaajia ihan alkuvaiheista
alkaen. “Tällä hetkellä meillä on nuorimmat 17- ja 20-vuotiaita, suuri osa
on perinteisesti ollut ortodoksisen
teologian opiskelijoita seminaarilta”,
kertoo Sirkka, ja samaan hengenvetoon esittää toiveen saada mukaan
lisää nuoria seurakunnasta.

- Huh huh, sanoisi Herra Hakkarainen,
totesi muuan esikouluikäinen valmistautuessaan ensimmäiseen hyppyynsä
15-metrin mäestä.
Pietari Vainio, 8, harjoittelee kuitenkin ensimmäistä kauttaan kuuden
metrin mäessä Ounasvaaran hiihtoseuran hoivissa. Pietarille hyppytorniin kapuaminen käy luonnostaan.
Kisavalvojan merkistä Pietari ottaa
tyylipuhtaan asennon, horjahtaa mäessä, mutta korjaa virheensä ja saa
hyppynsä suoritettua. Kolme metriä
koekierroksella, mutta tavoitteena on
neljä metriä. Uusi ennätys.
Kisapäivänä 6.4.2019 parhaaksi tulokseksi merkataan kolme ja puoli metriä,
joka riittää uran ensimmäiseen kisapalkintoon. Kultainen ja ihana pokaali
komeilee nyt Pietarin sängyn vieressä.
Pietari ei lannistu vaan kapuaa mäkeen
joka maanantai-ilta veljensä Jeremian
kanssa harjoittelemaan mäkihyppyä.

ROHKEA
K AV E R I !

Pietarille ei mäkipäivät riitä, vaan
hän kuivaharjoittelee myös kotonaan.
Tuohustulen toimittaja sparraa
poikien kanssa ennen treenejä.
Puolen tunnin lattiapainin jälkeen nuorempi mäkikohta torkahtaa autoon. Pietari katsoo
määrätietoisesti kohti tulevaa.
Neljän metrin raja on jo lähellä.

Tavoitteena maailmanmestaruus

Mistä kyse?

Joensuun se
urakunnan
nuorten iko
piiri 14 vuo
nitiaille ja sitä
vanhemmill
kokoontuu
e
kerhokaud
en aikana ti
taisin klo 18
is-20.30 ikon
ipiirin tilois
seurakunta
sa,
talon alake
rr
assa. Kirkko
katu 32, käyn
ti sisäpihalta
. Materiaalimaksu 20€
(kattaa opet
uksen ja väri
t).

Suomi on menestynyt joukkuevoimistelun maailmancupissa, ja myös
jyväskyläläiset Lera Masolova ja Peppi Jetsu harrastavat lajia. Peppi käy
harjoituksissa neljä kertaa viikossa,
Lera taas kahdesti. Mikä saa nämä
10-vuotiaat tytöt lähtemään harjoituksiin useasti viikossa?
– En oikein jaksa istua paikallani, niin
tää on mulle sopiva harrastus, Lera
kertoo.
– Tämä on niin kivaa! tuumii Peppi.
Leran unelmana on päästä kisajoukkueeseen, kun taas Peppi haaveilee
jo joukkuevoimistelun maailmanmestaruudesta.

Mikä joukkuevoimistelu?
Joukkuevoimistelu on taiteen ja urheilun yhdistelmä. Alun perin laji on suomalaista alkuperää,
mutta nyt lajia harrastetaan ja siinä kilpaillaan ympäri maailman. Joukkuevoimistelu on tällä hetkellä
Voimisteluliiton lajeista kaikkein suosituin. Katso lisätietoja voimistelu.fi – sivustolta!
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Harrastuksia

Bollywoodia ja partiota

Kellojen ääni
vei mukanaan
Supavit Nummelin, 20-vuotias
puu- ja metallialan opiskelija,
kuvailee itseään kirkonkellojen
viemäksi. Musiikki on aina ollut
lähellä sydäntä, mutta todellinen
intohimo löytyi kirkonkellojen soittamisesta.
- Kellojen soittoharrastus lähti liikkeelle noin 5 vuotta sitten. Kipinä
syttyi lahjaksi saamastani laivakellosta. Rakensin lapsena tuolle
kellolle oman kellotornin. Siitä
innostus alkoi kasvaa. Nykyään
kotoani löytyy jo yhden tonnin
painoinen kello.
Supavit on käynyt soittamassa
kirkoissa ympäri Suomen.
- Eniten soitan ortodoksikirkoissa,
sillä melkein kaikkialla muualla
kellot ovat automatisoituja.

Kellonsoitto ei vie kuitenkaan
koko aikaa.
- Soittelen urkuja hyvin mielelläni.
Olen myös hyvin kiinnostunut
junista ja raideliikenteestä.
Silloin kun ei tarvitse olla niin
tosissaan, roolipelaaminen ja
erilaisten asujen valmistus ovat
lähellä sydäntäni.
Supavit kehottaakin kaikkia olemaan rohkeasti omia itsejään
ja tekemään sitä mikä kiehtoo.
- Muistakaa olla sellaisia kuin olette. Erilaisuus on rikkaus, jota ei
saa piilottaa sängyn alle. Anna
äänesi kuulua vaikka kirkontornista!

Voltilla altaaseen!
KUKA?
Hei, olen Irene ja harrastan uimahyppyä Joensuun uimaseurassa.
Innostuin uimahypystä kesäleirillä,
kun olin yhdeksänvuotias ja aloitin uimahyppykoulun seuraavana
syksynä.
MITÄ?
Puolentoista tunnin harjoituksissa
on yleensä alussa noin puoli tuntia verryttelyä ja tunti varsinaisten
hyppyjen harjoittelua vedessä. Vastoin yleistä uskomusta uimahyppyä
voi harjoitella myös ilman vettä.
Kerran viikossa harjoittelemme telinevoimistelusalilla erilaisia vauhteja, hyppyjä ja lihaskuntoliikkeitä.
Telinevoimistelusalilla on myös
trampoliini, jolla harjoittelemme
ponnistamista ja voltteja.
Eikä harjoitusten tarvitse aina
olla ohjattuja esimerkiksi kotipihan trampoliinilla tai mökkirannan
laiturilta hyppiminen ovat varmasti
monen mielestä kivoja puuhia ja
samalla ne ovat hyvää uimahyppyharjoitusta!
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MITEN?
Uimahypyissä pisteitä saadaan yhdestä kymmeneen sekä puolikkaina.
Hypyn vaikeus vaikuttaa lopulliseen
pistemäärään. Joskus kilpailuissa voi
käydä niin, että vaikka omat hypyt
menevät hyvin, ei sijoitu niin korkealle
kuin haluaisi vaikeuskertoimien takia.
Uimahypyssä on neljä suuntaa:
eteen, taakse, ulos, ja sisään. Sisäänpäin menevät hypyt pyörivät
eteenpäin ja hyppy lähtee laudalta
takaperin, ulospäin hypyt pyörivät
taaksepäin ja hyppy lähtee laudalta
eteen päin. Oma lempihyppyni on
voltti sisäänpäin.
KENELLE?
Uimahyppy voi olla vaativaa ja siitä
tekee haastavamman se, että joskus
uudet hypyt voivat tuntua pelottavilta, varsinkin, jos ne tehdään korkealta. Joskus ensiyrittämällä hypyt
menevätkin pieleen, kun niitä jaksaa
harjoitella aluksi haastavilta tuntuvat
hypyt tulevat nopeasti tutuiksi!

Saara 8v
MITÄ HARRASTAT?
Bollywood -tanssia
MILLAISTA BOLLYWOOD -TANSSI ON?
Bollywood -tanssi on kivaa intialaista tanssia.
Siinä on hyvin nopea musiikki ja se ei ole todellakaan samanlaista kuin baletti, jota olen myös
harrastanut. Baletissa on rauhallinen musiikki,
Bollywoodissa erittäin vilkas musiikki.
MITEN SINUT OTETTIIN VASTAAN, KUN
ALOITIT HARRASTUKSEN?
Minut otettiin todella hyvin vastaan ja sain siellä
heti tosi monia uusia ystäviä.
KUULUUKO ESIINTYMINEN OSAKSI HARRASTUSTASI?
Kyllä. On monia ryhmiä, jotka kaikki esiintyvät
lukuvuoden lopussa Indian Dance Festival -tapahtumassa, jonka järjestää minun oma tanssikouluni.
Siellä on paljon katsojia ja esiintyjinä on kaiken
ikäisiä ihmisiä – pienimmät ovat eskarilaisia.
KETÄ BOLLYWOOD -TANSSIJAA IHAILET?
Meidän tanssikoulun ohjaajia, Santoshia ja Idaa.
He uskaltavat tanssia kaikkien edessä ja opettaa
suuria liikkeitä.

Veera 7v
MITÄ HARRASTAT?
Partiota
MITÄ PARTIOSSA TEHDÄÄN?
Siellä askarrellaan paljon. Siellä on myös paljon
retkiä – myös yöretkiä. Jos retket tuntuvat liian
pelottavilta, voi myös jäädä kotiin. Laumailloissa ja retkillä suoritetaan erilaisia taitomerkkejä. Retkillä on yleensä myös maastiksia, joissa
ratkotaan erilaisia tehtäviä maastossa. Viime
maastoretkellä me päädyttiin rantaan ja veistettiin siellä makkaratikut. Iltanuotiolla mentiin
kotaan ja paistettiin makkaraa ja vaahtokarkkia.
Retkillä hauskinta on se, että saa nukkua usein
kerrossängyssä.
MITEN SINUT OTETAAN VASTAAN,
JOS ALOITAT PARTION?
Todella hyvin. Saat uusia kavereita.
MILLAISIA TAPOJA PARTIOLAISILLA ON?
Esimerkiksi ennen ruokaa ja ruoan jälkeen lauletaan aivan erikoisia lauluja. Partiolaisilla on
erilaisia huutoja, mutta se ei tarkoita pelkkää
mölyämistä. Esimerkiksi nuotiolla voidaan erilaisia huutoja – esimerkiksi Rrrrrrrrrräiskäle!
MIKÄ ON PARTIOSSA PARASTA?
Ehkä se, että meillä on aivan kohta partioparaati
ja sen päätteeksi pääsee Särkänniemeen.
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Harrastuksia

SERA
F
KARH IMIN PE
SUUT TY
K
K
Ä
KIIPE
ILLÄ ÄVÄT
KIR
JAHY
LLYSS Ä.

MITÄ PAPPISMUNKIT HARRASTAVAT?
Tuohustulen harrastuskeljaan istahti kaksi pappismunkkia kertomaan harrastuksistaan

PAPPISMUNKKI VLADIMIR LYSAK (KANADA)

PAPPISMUNKKI SERAFIM SEPPÄLÄ (SUOMI)

MITÄ PAPPISMUNKKI SERAFIM HARRASTAA?
Levyjen keräilyä ja kuuntelemista. Armenialaisia, kreikkalaisia, georgialaisia
ja juutalaisia vanhoja levyjä.
MIKSI?
Kaunis sävel viiltää sielua syvemmältä kuin mikään muu. On myös jännittävää kuunnella musiikkia, joka
on niin vanhaa, että sellaista ei enää
osata tehdä. Sellainen levy on matka
menneisyyteen ja kaukaisiin maihin.
Toisiin maailmoihin.
Yritän myös harrastaa jonkinlaista
liikuntaa, koska korkean iän takia
luut ja jänteet ovat alkaneet jumittaa.
Patikoin metsissä. Kun jalkakäytävät
putsataan, pääsee rullaluistelemaan.
Vanhat luut ratisevat ihanasti pitkän
talven jälkeen, kun tykittää luistimilla
kohti auringonlaskua.
VOIKO KIRKOSSAKÄYNTIÄ HARRASTAA?
Toki, sitä vaan ei sanota harrastamiseksi. Kirkkohan on jotain enemmän
kuin harrastus.
Kirkoissa on se huono puoli, että ne
ovat yleensä vähän kaukana. Niinpä
12

kannattaa kasata oma ikoninurkka
omista lempi-ikoneista ja hiljentyä
välillä hetki siinä. Sehän on niin kuin
oma kirkko, vaikka sitä ei sanota kirkoksi. Mutta siinä voi veisata, lausua
rukouksen ja muistaa rakkaitaan.

TOP 3 ELÄMÄN
ASIAT JUURI NYT

1.

Kolme omaa pesukarhua, jotka
järjestävät koko ajan kaikenlaisia
kepposia. Onkos se muuten yksi
vai kolme asiaa?

2.

Haig Yazdjianin levy “Talar”. Onkohan Suomessa kukaan muu
kuullut sitä?

3.

Kuppi kreikkalaista kahvia. Valamon Johanneksen kanonisointijuhlan odottaminen. Raikkaan
ilman hengittäminen, sehän on
nautinnoista suurin! Elämä on
täynnä top-asioita.

MITÄ PAPPISMUNKKI TEKEE?
Hän rukoilee ja tekee työtä pääasiassa
käsillään. Munkin työ on rukoilla koko
maailman puolesta. Pappismunkkina
teen samaa mitä papitkin: toimitan
liturgioita, kastan, hautaan ja joskus
erikoisluvalla vihin avioliittoonkin.
MITÄ PAPPISMUNKKI HARRASTAA?
Jo nuorena olin maalari. Ennen kuin
osasin kunnolla puhua äidinkieltäni
englantia, vanhempani huomasivat
että halusin piirtää sanomani tavut
paperille. Ja siitä asti olen aina maalannut ja piirtänyt. Ikoneita olen maalannut 23 vuotta. Nykyään ikonit tunkevat uniinkin. Uneksin siis ikonein!
MITÄ HALUAISIT KOKEILLA?
Jos olisin nuorempi, niin haluaisin
sonnustautua keskiaikaiseen haarniskaan ja kamppailla hiukan leikkimiekalla! Lisäksi haluaisin opetella
kuvanveistoa. Ehkä oudoin asia jonka
haluaisin opetella on opetella ompelemaan kunnolla!
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Purjelautailusta
VAUHTIA JA HAASTETTA KOKO KEHOLLE

KUKA OLET JA MISTÄ TULET?
Olen ikuinen optimisti, seikkailija ja
purjelautailija Aleksandra Blinnikka. Olen rakentanut elämäntyylini
intohimojeni ympärille, ne toimivat
kompassinani. Yksi merkittävimmistä intohimoistani on purjelautailu,
jossa kilpailen nyt kuudetta vuotta
raceboard-luokassa. Urheilemisen
lisäksi työskentelen lentoemäntänä.
Tämä yhdistelmä tarkoittaa, että olen
reissussa melkeinpä koko ajan. Rakastan elämäntyyliäni ja olen onnellinen,
että minulla on mahdollisuus tehdä
asioita ja olla positiivisten ihmisten
ympäröimänä. En voisi muuta toivoa!
MITÄ PURJELAUTAILU ON JA MITEN
PÄÄDYIT HARRASTAMAAN SITÄ?
Purjelautailussa yhdistyy lainelautailu
ja purjehdus. Seisot laudan päällä
tasapainotellen, pitäen purjetta, ja
käännöksissä vaihtelet puolelta toiselle.
Tulen purjelautailuperheestä, jossa
kaikki kisaavat (lukuun ottamatta
äitiä, joka toimii taustatukena). Voisi jopa sanoa, että purjelautailu on
meidän sukuvika, heh! Sanomattakin purjelautailu on aina ollut iso osa
elämääni. Itse olen kilpaillut vasta 6
vuotta. Purjelautailukärpänen puri
muutettuani Espanjaan 2013. Siellä
aloin harjoittelemaan toden teolla
ja ensimmäiset kilpailut olivatkin jo
samana vuonna. Sen jälkeen kaikki
on pyörinyt kilpailujen ja treenileirien
ympärillä. Tämä on elämäntyyli!

MISSÄ SUOMESSA VOI
HARRASTAA PURJELAUTAILUA?
Pääkaupunkiseudulla on pari paikkaa, joissa voi käydä alkeiskursseilla
(HSS purjehdusklubi ja 20knots) Molemmat sijaitsevat Helsingissä!
Purjelautailua varten tarvitset vain
vesistön ja hieman tuulta. Raceboard-luokassa voit oikeastaan treenata, missä tahansa säässä, olipa sitten
heikkoa tai kovaa tuulta. Olosuhteiden vaihtelevuuden vuoksi tykkään
tästä luokasta niin paljon. Ei paljoa
tarvitse katsoa ennusteita tai odotella,
että olisi tarpeeksi tuulista. Aina on
hyvä keli lähteä vesille! Talvella voi
myös harrastaa lumen tai jään päällä.
Purjelautailuluokkia on monia ja
kaikissa on eri välineet. Suosittelen
ensin käymään alkeiskurssin ja kun
edistystä alkaa tapahtumaan niin voi
miettiä itselle sopivinta luokkaa. Oli
se sitten enemmän purjehdusmainen, niin kuin raceboard/formula/
RS:X olympialuokka tai "kovan tuulen”
luokka niin kuin wave/slalom.
Mitä tahansa kysyttävää lajista tuleekin mieleen niin minulta voi aina
kysyä tai toiselta lajia harrastavalta!
Purjelautailuyhteisö on aivan mahtava, kaikki auttavat toisiaan.

niin paljon. Jos tykkäät haastaa itsesi, kannattaa lähteä kokeilemaan
purjelautailua!
MIKÄ ON SALAISUUTESI
KILPAILUMENESTYKSEEN?
En sanoisi, että menestykseen on
mitään suurempaa salaisuutta. Menestys on monen asian yhdistelmän
tuottama tulos: jatkuva harjoittelu
fyysisellä, sekä mentaalilla tasolla,
tukiverkostot, yhteistyökumppanit
ja ylipäätänsä asioiden/aikataulujen
priorisointi ja suunnittelu.
HARRASTATKO MUUTAKIN
KUIN PURJELAUTAILUA?
Harrastan myös thainyrkkeilyä, juoksua, hiihtämistä, laskettelua, kiipeilyä,
suppailua, surffausta, joogaa ja kuntosalilla käyntiä... Kaikkea mahdollista,
harmi ettei aika aina riitä kaikkeen.
Tulevaisuudessa haluan myös aloittaa crossfitin ja opiskelun puolella
psykologia kiinnostaa!

ONKO PURJELAUTAILU VAIKEAA?
Purjelautailussa haastat koko vartalosi, tasapainon ja pääkopan mukaan
lukien. Lisäksi olosuhteet luovat myös
aina omat haasteensa, eli haastetta
riittää aina. Tämä on yksi suurimmista
syistä, miksi nautin purjelautailusta

KUKA?
Aleksandra Blinnikka,
26 vuotta, vantaalainen
Purjelautailija/urheilija
ja lentoemäntä
2018 Raceboard
MM- ja EM-voittaja

TOP VINKIT KILPAILUIHIN VALMISTAUTUMISEEN:

1.

Huolehdi mielestäsi: boostaa itseluottamus huippuunsa, oli se sitten motivaatiopuheiden/ videoiden, mentaalivalmentajan tai lähimmäistesi kanssa

2.

Käy mielikuvaharjoitteita päässäsi: kuvittele eri tilanteita, kuinka onnistut,
ja kuinka ratkot ongelmatilanteet

3.

Syö terveellisesti ja maksimoi lepo varsinkin ennen kilpailuja

4.

Käy listan kanssa läpi, että sinulla on kaikki tarvittava

5.

Urheilun jaksottaminen, on hyvä olla kunnossa ympäri vuoden, jotta ideaali
kunto saavutetaan kilpailujen ajanjaksolle

6.

Pidä urheiluvälineistä huolta ja tee tarkat viimeiset huollot/tarkastukset
ennen kisoihin lähtemistä

Kuva MARIA NEAL
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MEILHLTUÄU
TAPA

T

JATKOJATKISESTA YTYÄ!

oukokuun alussa Jyväskylään kokoontui jatkojatkislaisia Tampereen, Hämeenlinnan ja Jyväskylän
seurakunnista. Leirillä vieraili poliisi
kertomassa muun muassa mopoautoista ja huumeiden vaaroista.
Ohjelmassa oli pizzan tekoa, yhdessäoloa, leikkimistä, saunomista,
kaupungilla käymistä ja jumalanpalveluksia!

LAHDEN VOITTORYHMÄ

UUSIA LEIRINJOHTA JIA

PALKINTOMATKALLA!

PUTKESTA ULOS
T

ampereen ortodoksisen seurakunnan hoiviin kerääntyi
22.-24.3. yhteensä 17 leirinjohtajakoulutettavaa. Kurssi koettiin
tärkeäksi, ja tietenkin omanikäisten ortodoksien tapaaminen oli
parasta! Ohjelma piti sisällään
oppia laki- ja yksityisyysasioista
sekä vinkkejä leirinjohtamisen
käytäntöön.

V

iime vuonna järjestetyn ONL:n
kulttuurikilpailun voittoryhmä,
Lahden lasten- ja nuortenkerho,
suuntasi voittorahoilla päiväksi
26.1. pääkaupunkiin. Matkaan lähti
muitakin, mutta videokilpailuun
osallistujille reissu oli ilmainen ja
jokainen sai vielä 20 euroa taskurahaa. Päivä alkoi brunssilla Uspenskin kryptassa ja opastetulla
kierroksella. Sitten ryhmä vieraili
Pyhän Kolminaisuuden kirkossa
ja lopulta päästiin polskimaan
Flamingon vesipuistossa. Retki oli
ensimmäinen laatuaan ja lisää jo
toivottiin kovasti! Kiitos kaikille, jotka tekivät tästä mahdollista!
ANASTASIA LAPPALAINEN

16

PYKÄLIÄ
KERTAAMASSA...
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TARINANURKKA

Harrastusesite

”I

sä, voinko minä aloittaa harrastuksen ensi syksynä?”, Oskari kysyi päivällistä valmistavalta isältään.
”Miksipä ei, kunhan kouluhommat
tulee hoidettua”, vastasi isä. ”Tietysti riippuu myös siitä mitä ajattelit
ryhtyä harrastamaan. Oliko sinulla
joku mielessä?”, hän jatkoi. ”No ei oikein vielä”, vastasi Oskari. ”Me saatiin
koulusta tällaiset vihkoset ja täällä
on kaikkea jännän kuuloista”, hän
jatkoi ja antoi vihkon isälle. Se oli
esite, missä kerrottiin oman kunnan
alueella järjestettävästä harrastustoiminnasta kouluikäisille. ”No täällä
tosiaan on kaikenlaista”, sanoi isä kun
oli selannut vihkon läpi. ”Jatketaanko
tutkimista ruoan jälkeen?”
Päivällisen jälkeen Anna viiletti leikkimään ja Oskari ja Jori auttoivat
pöydän siivoamisessa. ”Näytäpä sitä
esitettä Sannallekin”, sanoi isä Oskarille. Sanna, isä ja Oskari istuutuivat
pöydän ääreen tutkimaan eri harrastusvaihtoehtoja. ”Minä haluaisin
tähtitieteelliseen kerhoon”, ilmoitti
Jori yhtäkkiä kolmikon selän takaa.
”Aion tulla tähtitieteen professoriksi
ja tutkia mustia aukkoja.” ”Se on hieno tavoite, mutta meidän kunnassa
ei taida olla Ursan kerhoa”, Sanna

vastasi. ”Voidaan tutkia sitä kerhomahdollisuutta lisää niistä kirjaston
avaruuslehdistä myöhemmin, mutta
nyt me katsotaan Oskarin kanssa
tätä.”
Harrastusesitteessä oli kattava valikoima vaihtoehtoja. Jalkapalloa,
jääkiekkoa, voimistelua, yleisurheilua. Musiikkiopisto, kansalaisopiston
kurssit ja seurakuntien kerhot. Sirkusta, balettia, muodostelmaluistelua ja tennistä. Kuvataidekerho,
teatterikerho ja luontokerho. Partio,
4H-kerho ja kokkikerho.
”Mitä sinä tykkäisit tehdä?”, kysyi Sanna Oskarilta. ”No, en oikein tiedä”,
Oskari vastasi. ”Viivi on hakemassa
musiikkiopistoon, kun muutkin niiden perheessä soittaa jotain. Mutta
en minä tiedä osaisinko soittaa mitään. Saku pelaa jääkiekkoa, mutta
minä en niin välitä jääkiekosta. Minä
tykkään lukea ja pyöräillä kavereiden
kanssa, mutta ei täällä ole sellaiseen
mitään kerhoa.” ”Ei harrastusta aloittaessa tarvitse vielä osata, siellä sitä
asiaa sitten opetellaan”, Sanna kertoi.
”Minä olisin lapsena halunnut soittaa
harppua, mutta meidän paikkakunnalla ei ollut siihen mahdollisuutta.
Pääsin sitten soittamaan huilua ja

se oli kyllä mukavaa. Sain paljon hyviä ystäviä musiikkiopistolla”, Sanna
muisteli. Isäkin innostui muistelemaan: ”Minä kävin lapsena partiossa
naapurin Petrin kanssa. En enää edes
muista mitä kaikkea siellä tehtiin,
mutta hauskaa meillä ainakin oli!”
Oskari mietti kovasti. ”Ei sinun ole
pakko päättää heti tai ryhtyä harrastamaan vielä mitään”, isä sanoi.
”Joissain paikoissa voi käydä myös tutustumiskäynnillä, jos haluaa nähdä ja
tietää lisää”, Sanna kertoi. ”Esimerkiksi
musiikkiopisto järjestää joka kevät
avoimet ovet, jossa voi käydä tutustumassa eri soittimiin.” ”Ehkä minä
mietin vielä rauhassa”, sanoi Oskari.
”Ja olisi kyllä kiva käydä jossain katsomassa, vaikka siellä sirkuskoulussa.”

Vinkki

Lis
kaikk ää tarino
ita ja
ea m
löydä uuta mu
k
t oso
ittee avaa
www
sta
.or

tobo

xi.fi

Teksti Annamari Moilanen • Kuvitus Aino Miikkola • Käännös Lidija Cederström-Hänninen

18

19

Уголок историй

PUUHA

Löydätkö parit? Yhdistä viivalla.
Соедини пары

Рассказы и другие
интересные материалы
ты найдёшь на сайте

Брошюра – хобби и увлечения
«Пап, можно я начну заниматься в какомнибудь кружке осенью?» - спросил Оскари
у папы, готовящего ужин. «А почему бы
и нет, только сначала уроки», - ответил
папа. «И конечно же зависит от того, чем
ты хочешь начать заниматься. У тебя есть
какие-нибудь мысли по этому поводу?»
- продолжил папа.
«Ну, пока нет», - ответил Оскари. Нам
в школе выдали вот такую брошюрку
и здесь много всего интересного»,
- сказал он и подал брошюру папе. В
брошюре рассказывалось о разных
занятиях и кружках для школьников,
которые организует муниципалитет.
«Да, действительно, здесь много всего
интересного», - сказал папа, просмотрев
брошюру. «Поизучаем после ужина?»
После ужина Анна побежала играть, а
Оскари и Ёри помогли убрать со стола.
«Покажи и Санне эту брошюрку», - сказал
папа Оскари. Санна, папа и Оскари
сели за стол и стали изучать, чем можно
заниматься. «Я хочу в астрономический
кружок», - неожиданно сообщил Ёри у
всех за спиной. «Я стану профессором
астрономии и буду изучать чёрные дыры».
«Хорошая цель, но в нашем городе, скорее
всего, нет кружков астрономического

сообщества», - ответила Санна. «Это
мы можем посмотреть позже в журналах
о космосе в библиотеке, а сейчас мы с
Оскари посмотрим эту брошюру».
В брошюре был очень большой
выбор разных увлечений. Футбол,
хоккей, гимнастика, лёгкая атлетика.
Музыкальная школа, курсы центров
образования и приходские кружки. Цирк,
балет, синхронное фигурное катание
и теннис. Кружок изобразительного
искусства, театральный кружок и кружок
по изучению природы. Общество скаутов,
кружок детско-юношеской организации
«4Н» и кулинарный кружок.
«Чем бы ты хотел заниматься?» спросила Санна у Оскари. «Ну, не знаю»,
- ответил Оскари. «Вииви собирается
поступать в музыкальную школу, так как
в их семье все на чём-то играют. Но я не
знаю, получится ли у меня на чём-нибудь
играть. Саку играет в хоккей, но меня не
интересует хоккей. Мне нравится читать
и кататься на велосипеде с друзьями, но
такого кружка здесь нет».
«Когда начинаешь чем-то заниматься, то
сначала ничего уметь не надо, в кружке
и начинаешь этому потихоньку учиться»,
- сказала Санна. «В детстве я хотела

www.ortoboxi.fi

играть на арфе, но такой возможности
в нашем городе не было, и я стала
играть на флейте. Мне нравилось. В
музыкальной школе я нашла много новых
друзей», - вспоминала Санна. И папа
стал с энтузиазмом вспоминать – «Я
состоял в обществе скаутов с соседским
Петри. Уже не помню сколько всего мы
там делали, но помню, как нам было
весело!»
Оскари задумался. «Тебе необязательно
принимать какие-либо решения или
начинать заниматься чем-то прямо
сейчас», - сказал папа. «В какие-то
кружки можно прийти на ознакомительное
занятие,», - рассказала Санна. «В
музыкальной школе, например, каждый
год организуется день открытых дверей,
и тогда можно познакомиться с разными
инструментами.» «Может я спокойно
ещё подумаю», - сказал Оскари. «И
здорово было бы сходить куда-нибудь
на ознакомительной урок, например, в
цирковую школу.»

Teatteri
Театр

Leivonta
Выпечка

Astronomia
Астрономия

Valokuvaus
Фотографирование

Hiihto
Ходьба на лыжах

Shakki
Шахматы

Jalkapallo
Футбол

Sokkelo

Kuljeta pallo kohti maalia.
Can you dribble the ball through the maze into the goal?
Забей гол в ворота!

Текст Аннамари Мойланэн • Рисунок Аино Мииккола • Перевод Лидия Седерстрём-Хэннинен
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Yhdistä harrastaja oikeanlaiseen kuvaukseen.

Puuhat laati Helena Penttinen

Väritä jonglööraava
apina ja piirrä taustalle
hauska maisema.

Color the juggling monkey and draw him a funny landscape
Разукрась обезьяну и нарисуй весёлый фон

Menevä Milla
Mattisenlahdesta
maistaa makeita muffinseja,
mausteisen makaronilaatikon kera.

Karismaattinen Kalle Kuopiosta
kannustaa kamppailemaan
kovin kääntein kunniasta.
karate

Henkevä Heikki Hangosta
harjaannuttaa hengitystään
harppoakseen heti.

Ajatteleva Aada Albaniasta
auvoisasti aloittaa
avaruuden arvioinnin.

Jalo Joonas Jyväskylästä
jäällä jäätyy jynssäten jykevää
jättiläiskiveä joukkueensa johdolla.

Tomera Tiina Torniosta
toisinaan tajuaa
tehdä toisenlaisia tarinoita
tälle tuijottavalle taviskansalle.

curling
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Ikonimaalaus, harmonikka, kuoro, jalkapallo, esteratsastus, lautapelit, skeittaus, rullalautailu, pitsinnypläys, partio

22
22

I

23

PUUHA

Puuhat laati Ulla Puhakka ja Kirsi Vuomajoki
Kinkkinen ristikko

Puuhat laati Kaisa Federley

Ristikko

Etsi kuvista viisi eroavaisuutta.

1
2
3

4

5

6

7

8

9

11
10

12

Alas:
1. Temppuja tasolta toiselle
3. Osaat kärrynpyörän ja spagaatin
6. Olet kirjaston kestokuluttaja
11. Akrobatiaa ja jonglööreja

1. Parkour 2. Partio 3. Voimistelu 4.Orkesteri 5. Jääkiekko 6. Lukeminen 7. Ratsastus 8. Jalkapallo 9. Baletti 10. Uinti 11.
Sirkus 12. Kuvataide
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Diakoniatyö, tiistaiseura, ikonimaalaus, myyjäiset, rukousnauhojen punominen, kirkkoleipien leipominen, kirkkokonsertit, kuoro.

Vaaka:
2. Erätaidot ja huivi
4. Ryhmääsi johtaa kapellimestari
5. Viihdyt liukkailla pinnoilla
7. Tähän harrastukseen tarvitset nelijalkaisen ystävän
8. Esikuvasi saattaa olla Messi ja Ronaldo
9. Tutu ja tossut
10. Viihdyt vedessä
12. Kynä ja sivellin pysyvät kädessäsi

Selvitä mitä harrastuksia
on kirjoitettu salakielelle.
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OHJE

Purkillinen tai kaksi perusjäätelöä riippuen syöjien
määrästä (vanilja,mansikka,suklaa)
Keksejä (Dominoja, digestivejä, Jaffoja)
Karkkeja (mahdollisimman erilaisia, toimituksen suosikkina
on pätkikset ja laku)
Marjoja ja hedelmiä (Mustikka,Mansikka,Banaani, mango)
Kastike (Suklaakastike,kinuskikastike,kuusenkerkkäsiirappi)
Jotain yllättävää (kaakaojauhetta, chilirouhetta, kookoshiutaleita, mintunlehtiä)
Tuohustuli

testaa

ja

lomailee

Laita jäätelö yhteen kulhoon ja kaikki tarjottavat erilisiin
kippoihin tarjolle. Halutessasi tee pienet paperilaput kippojen eteen, jossa lukee mitä höysteitä on missäkin, niin saat
tarjoiluista juhlavammat ja enemmän ”kiskamaiset”.
Anna makunystyröidesi mielikuvituksen laukata kokeillessasi
erilaisia jäätelöyhdistelmiä ja ehkä löydät itsellesi tämän
kesän parhaan makuyhdistelmän!

1.
2.
Tuohustulen jauhopeukalokin saattaa väsähtää kesäkuumalla uuninsa ääreen ja tällöin
hän nauttiikin luonnollisesti jokaisen lemppariviilentäjää eli jäätelöä! Kaupasta löytyy
nykyään mitä erikoisempia makuja homejuustosta Tuohustulen mysteerikokin lemppariin mango-meloniin. (Ikinä en uskaltaisi
maistaa homejuustojäätelöä! toim. huom.)
Kuitenkaan aina et löydä omaa suosikkia
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tai helteet ovat tyhjentäneet pakastealtaat
siihen pisteeseen, että jäljellä ei välttämättä
ole enää muuta kuin yksittäisiä makuja tai
kaverin kanssa ette löydä sopua mitä jäätelöä
syödään. Tällöin ratkaisuna suosittelenkin pistämään pystyyn jäätelökioskin, jonka avulla
jokainen pystyy tekemään itselleen varmasti
mieluisen jäätelöannoksen!

3.
MAKEAA
KESÄÄ!

4.
5.

NAM

!

TUOH

USTUL
E
TOP 5 N

Vaniljajäätelö + kaakaojauhe (lapsuuden suosikki,
jolla voi tehdä vaniljajäätelöstä suklaajäätelöä)
Vaniljajäätelö + banaani + suklaakastike (Ikivihreä klassikko
bananasplit on lyömätön yhdistelmä myös tänä kesänä)
Mansikkajäätelö + mustikka (Marjaisa herkku pahimpaan
marjanhimoon)
Suklaajäätelö + chili (Chili antaa kivan potkun ja on
muutenkin vastustamaton yhdistelmä. Mausta varoen!)
Suklaajäätelö + salmiakkikarkit (toimituksen
henkilökohtainen suosikki, joka toimii kaikessa outoudessaan)
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MITÄ MUUTA VOI OPETELLA
NETISSÄ ILMAISEKSI?
Internet on kyllä siitä loistava, että siellä on niin paljon
kaikkea hyödyllistäkin! Itse
tykkään hyödyntää muiden
ihmisten laittamaa opetusmateriaalia ja kehittää itseäni
sen avulla. Erilaisten soittotutoriaalien lisäksi voit opetella vaikka jonkun tanssin tai
neulomaan!

VOIKO VIIKOSSA OPPIA
SOITTAMAAN HUULIHARPPUA?
T

ällä kertaa testiryhmä koostuu
päätoimittajasta. Olen jo pitkään
haaveillut opettelevani soittamaan
huuliharppua, mutta sopivaa aikaa
opettelulle ei ole löytynyt. Nyt kuitenkin on oiva aika testata internetgurujen oppitunnit ja katsoa miten
paljon viikossa voi oppia!
Olen lapsena käynyt kitara- ja pianotunneilla ja soittanut koulun bändissä
bassoa, joten termejä en joutunut
opettelemaan ihan alusta. Katsoin
alkuun aloittelijoille suunnattuja videoita, joissa opetettiin oikeaa puhallustekniikkaa ja kuinka pidellä huuliharppua oikein. Itse olen kuitenkin
soitto-opettelussa aika kärsimätön
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ja tykkään hypätä suoraan jonkun
kappaleen opetteluun, joten niin kävi
tälläkin kertaa.
Halusin ehdottomasti kanavoida sisäistä Nuuskamuikkustani ja opetella
Muumeista tutun huuliharppu pätkän. Löysin siihen nuotit suhteellisen
helposti googlaamalla. Onnekseni se
ei ole kamalan vaikea, mutta en voi
väittää, että viikossa olisin oppinut sitä
ihan täydellisesti soittamaan, mutta
kyllä sen ehkä tunnistaa kyseiseksi
kappaleeksi! Erityisesti haastavaa on
yrittää soittaa puhtaita nuotteja huuliharpulla. Minulla on aikaisempaa
kokemusta puhallinsoittimista vain
nokkahuilusta, jossa nuottien soit-

tamiseen vaikuttaa oikea sormitus,
mutta huuliharpussa huulet pitää
osata asetella kolon kohdalle oikein,
että harpusta tulisi oikea nuotti.
Viikossa voisi varmasti oppia soittamaan jonkun helpon kappaleen
huuliharpulla, jos ehtii harjoittelemaan paljon päivän aikana, mutta
itse en kerennyt käyttämään hirveästi
aikaa opetteluun ja parina päivänä
harjoittelu jäi kokonaan välistä. Voit
kuitenkin katsoa ONL:n Instagramista
miten hyvin opin viikossa soittamaan
huuliharpulla.

Koodareille on nyt suuri tarve ja se on muutenkin ihan
hyödyllinen taito. Jos sinua
kiinnostaa nettisivujen tai
vaikka pelien tekeminen niin
koodausta voi opetella ilmaiseksi monella nettisivulla ja
jopa ihan yliopistotasoisesti!

Youtube on loistava kanava
etsiä erilaisia opetusvideoita,
mutta on myös erillisiä nettisivuja ja mobiilisovelluksia,
joiden avulla voi oppia uutta.
Usein ne ovat kyllä englanninkielisiä, joten vaatii hieman
kielitaitoa, että pääsee opettelemaan. Itse olen erityisesti
pitänyt Duolingo-sovelluksesta. Sen avulla voit opetella uusia kieliä ihan alkeista
lähtien ja valita itselle sopivan
tahdin.

MITÄ OPETELLA/PUUHATA
YOUTUBEN AVULLA:
HYVIÄ KOODAUSSIVUSTOJA:

NEULOMISTA/VIRKKAAMISTA
TANSSE JA

KOODIKOULU.FI

ERI SOITINTEN SOITTOA

CODECADEMY.COM

JOOGAA

MOOC.FI

RUOANLAITTOA

OHJELMOINTIPUTKA.NET

TEE-SE-ITSE-JUTTUJA
JA PALJON MUUTAKIN AINA
VENYTTELYLIIKKEISTÄ HIUSTEN LETITYKSEEN!
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APOSTOLIEN
PAASTO 17.6.–28.6.

Pyhien saatto esittelee ajankohtaisia
pyhiä ja juhlia.

KESÄN
PYHIÄ JA JUHLIA

Kesäkuussa kirkko viettää apostolien paastoa.
Apostolit olivat Kristuksen seuraajia ja veivät ilosanomaa hänestä kaikkialle siihen aikaan tunnettuun
maaimaan. Apostolit tunsivat itse Kristuksen.

PYHIEN
SAATTO

Simon Pietari

Kristuksen läheinen työtoveri. Alunperin
kalastaja. Johti seurakuntaa Jerusalemissa ja kuoli Roomassa noin vuonna
64.

Andreas Lisänimeltään Ensinkutsuttu.

Lisänimi tulee siitä, että hän oli perimätiedon mukaan ensimmäinen apostoliksi kutsuttu. Pietarin veli ja myöskin
kalastaja. Kuvataan usein läntisessä
kuvataitessa vinon ristin kanssa. Sama
vino risti löytyy esimerkiksi Skotlannin
lipusta.

Jaakob Sebedeuksen poika

Johannes Teologin veli. Jaakob oli todistamassa Kristuksen kirkastumista Taabor-vuorella ja oli myös läsnä Kristuksen
viimeisessä vaiheissa. Myöhemmin hän
lähti Espanjaan, jossa hän myös kuoli.

Johannes Teologi Jaakobin veli, joka kir-

joitti perimätiedon mukaan neljännen
evankeliumin. Johannes oli yksi Kristuksen läheisimmistä opetuslapsista, ja
hän sai tehtäväkseen huolehtia Jumalansynnyttäjästä Kristusten kuoleman
jälkeen. Evankeliumin lisäksi Johannes
kirjoitti Ilmestyskirjan, jota ei jumalanpalveluksessa lueta sen vaikean tulkinnan vuoksi.
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Apostolit olivat sekalainen joukko erilaisia ihmisiä. Kaikista heistä ei ole paljoakaan tietoa. Evankeliumeissa
useimmat esiintyvät vain nopeasti, mutta myöhempi
perinne kuvaa heitä enemmän. Keitä he olivat?

24.6.

Filippus Filippuksesta tuli opetuslap- Jaakob Alfeuksenpoika Evankelista
si hänen kuultuaan Kristuksen sanat:
”Seuraa minua”. Kristuksen kuoleman
jälkeen Filippus matkusti apostoli Bartolomeoksen kanssa Kreikassa,
Syyriassa ja Fryykiassa, jossa hän kuoli
ristinkuoleman ensin tehtyään monia
ihmeitä.

Bartolomeos Filippuksen työtoveri. Hän

matkasi Filippuksen kuoltua vielä Armeniaan. Tunnetaan joskus nimellä
Natanel.

Tuomas Tästä apostolista tulee lmaisu
”epäilevä Tuomas”, sillä Tuomas ei suostunut uskomaan Kristuksen ylösnousemukseen ennen kuin sai koskettaa
kädellään Kristuksen haavoja. Hän vei
kristinuskoa itään, aina Intiaan saakka.

Matteus

Ennen opetuslapseksi tulemistaan Matteus toimi publikaanina
eli veronkerääjänä. Publikaaneista ei
pitänyt oikein kukaan, ja Matteuksen
opetuslapseksi tuleminen oli osoitus,
että Kristus otti seuraajikseen usein
henkilöitä, jotka eivät olleet kuuluisia,
ihailtuja tai menestyneitä.

Matteuksen veli. Työskenteli hetken
Andreaksen kanssa ja saarnasi itse nykyisen Israelin alueella.

Taddeus Nimi tarkoittaa ”rohkeaa”.

Hänet tunnetaan myös Juudaksensa,
jota ei pidä sekoittaa Juudas Iskariotiin.
Roomalaiskatolisessa kirkossa Taddeusta pidetään toivottomien tapausten
suojeluspyhänä.

13.7.

20.7.

Johannes Kastajan syntymä

Ylienkeli Gabrielin juhla

Maria Pariisilainen

Johannes Kastaja oli viimeinen
Vanhan Testamentin profeetta
ja Uuden Testamentin alkuunsaattaja. Hän kastoi Kristuksen,
ja tuolloin Jumala ilmoitti Jeesuksen olevan Jumalan Poika.
Johannes Kastaja oli tulisieluinen saarnaaja ja kilvoittelija, joka
tuli toimeen heinäsirkoilla ja hunajalla. Johannes Kastajan syntymä on kirkollinen juhannus.

Neitsyt Marialle ilmestynyt ja Kristuksen syntymän ilmoittanut ylienkeli
Gabriel ilmestyi jo Sakariaalle ilmoittamaan Johannes Kastajan syntymästä. Gabriel on viestinviejä ja tärkeiden
ilmoitusten antaja.

Toisessa maailmansodassa menehtynyt äiti Maria Pariisilainen
oli hädänalaisten ja vainottujen
auttaja. Hän auttoi ihmisiä heidän
uskontoonsa katsomatta ja perusti
muun muassa kaksi köyhäintaloa
Pariisiin.

Simon Kiivailija Lisänimi tulee sanasta

selootti, jolla tarkoitetaan Kristuksen
aikana vaikuttaneita, Rooman valtakuntaa vastustaneita miehiä. Nähtyään
Kaanaan häissä Kristuksen muuttavan
veden viiniksi, Simon lähti seuraamaan
Herraa.

Mattias Mattias valittiin kahdentois-

ta opetuslapsen joukkoon Kristuksen
pettäneen Juudas Iskariotin tilalle. Hän
kiersi Pietarin ja Andreaksen kanssa
saarnaamassa. Hän oli myös yksi harvoja apostoleja, joiden elämän arvellaan
päättyneen vanhuuteen.

6.8.

Kristuksen kirkastuminen

Kristus otti mukaansa muutaman
opetuslapsen ja nousi Taabor-vuorelle. He näkivät välähdyksessä Kristuksen valkoisissa vaatteissa, kunnes
valo sokaisi heidät hetkellisesti. Sen
jälkeen he näkivät miten Kristuksen
kanssa seisoivat vuorella Vanhan
Testamentin Mooses ja profeetta
Elia. Kirkastusvuorella Kristus osoitti
koko jumaluutensa sekä tehtävänsä
täyttää Vanhan Testamentin lupaus
messiaasta

Muista osalli
stua joko
oman tai jon
kun toisen
seurakunnan
praasniekoille! Praasn
iekkoja- eli
temppelijuh
lia vietetään
ympäri Suom
en, usein
kesällä.
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KYSY PAPILTA
Kaarlo Saarento

Askarruttaako jokin ortodoksisuuteen liittyvä asia?
Ihmetyttääkö jokin ihmiselämän ilmiö?

Mitä rakkaus tarkoittaa?
Tämä onkin aika vaikea kysymys… Luulen,
että oikean rakkauden tunnistaa siitä, että
olemme valmiita luopumaan jostakin itsellemme tärkeästä toisen vuoksi. Rakkaus ei
ole vain tunne, vaan myös hyviä tekoja ja
uhrautumista toisen hyväksi. Oikeastaan Kristus on meille paras rakkauden esikuva: Hän
kärsi ja kuoli ristillä meidän puolestamme,
että me saisimme aina elää Hänen kanssaan
taivaassa. Siksi Raamatussa sanotaan, että
”Jumala on rakkaus”. (1. Joh. 4:8)
Ehkä rakkaudessa on pohjimmiltaan kyse
siitä, että pidämme jotakuta toista niin suuressa arvossa, että haluamme asettaa hänen
tarpeensa oman tahtomme edelle ja hänen
parhaansa oman etumme edelle. Rakkauteen kuuluu aina myös ilo ja hyvä olo siitä,
että saa olla rakastettunsa lähellä. Joskus
rakastaminen taas tekee kipeää, mutta sen
kivunkin olemme valmiita kestämään rakkaamme vuoksi. Sitäkin rakkaus tarkoittaa.

Saako päästää valkoisen valheen,
jos siitä ei ole haittaa kenellekään?
Valehteleminen on vaarallinen asia, josta kannatta
pysyä erossa niin pitkälle kuin vain mahdollista.
Pieneltäkin tuntuva valhe kasvaa usein isoksi ja
saa aikaan paljon vahinkoa, kun salailemme asiaa tarpeeksi pitkään. Valheilla on myös tapana
paljastua, ja silloin ne voivat satuttaa monia ihmisiä lähellämme ja rikkoa heidän luottamuksensa
meitä kohtaan.

Käykö aika usein pitkäksi kesälomalla?
Tässä vaihtoehtoista tekemistä koko kesälle!

Mitä pappi harrastaa?
Mitä juuri sinä harrastat?

Papin harrastukset riippuvat varmaankin papista
itsestään, mutta luulen että aika monet harrastavat jotakin työhönsä liittyvää. Tiedän, että monet
lukevat esimerkiksi hengellistä kirjallisuutta tai
tekevät pyhiinvaelluksia ja matkoja kirkollisiin
kohteisiin. Papillekin olisi kuitenkin tärkeää, että
olisi myös sellaisia harrastuksia, joissa pääsee
irtautumaan työasioitten ajattelusta.
Itse olen laiska lukemaan ja matkustelemaan,
mutta hoidan harrastuksenani paria Kirkkoon
liittyvää vapaaehtoistehtävää. Harrastuksista
mieluisimpia itselleni ovat kuitenkin erilaiset
luontoon liittyvät puuhat, kuten kalastus ja sienestys sekä metsässä kävely. Parasta on joskus
lomalla tai vapaapäivinä viettää aikaa mökillä
jotakin yksinkertaista puuhaten ja saunaa lämmitellen.

kuvituskuva/kuvia

Jotkut Kirkon pyhistä ovat opettaneet, että pieni
eli ”valkoinen” valhe voi kuitenkin joskus olla
tarpeen. Tilanteissa, joissa voimme pelastaa
toisen ihmisen joltakin vaaralta, valhe voi olla
pienempi paha kuin toden puhuminen: esimerkiksi murhamiehelle ei pidä sanoa, mihin
suuntaan häntä karkuun juossut ihminen meni,
vaan on parempi ohjata hänet harhaan. Niissä
tilanteissa, joissa valehtelemme oman edun
takia tai omia virheitä peittääksemme, valhe
on kuitenkin pahasta.

Palstalla papit vastaavat lasten ja nuorten kysymyksiin. Tällä kertaa vastausvuorossa on isä Kaarlo Saarento Jyväskylän
seurakunnasta. Lähetä omia kysymyksiäsi papille tuohustuli@gmail.com
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Vaihtoehtoisia kesäpuuhia
Lintubongaus

Päätoimittaja bongasi
Iivana-kissan, joka oli
nautiskelemassa
auringosta

Ei välttämättä tarvitse bongata lintuja vaan voit
päättää jonkin muun kohteen mitä bongailla! Jos
pidät autoista niin voit katsoa, että mitä erilaisia
harvinaisuuksia näet kesän aikana. Jos taas pidät
koirista, niin voit bongailla eri koirarotuja. Kirjaa
havaintosi kännykän muistioon tai vihkoon niin voit
palata niihin myöhemmin uudestaan. Tästä voi
muotoutua myös pitempiaikainen harrastus, jos
kovin innostuu!

Ideoita,
mitä bongailla kesällä:
Automerkkejä
Autojen rekisterikilpiä
Koirarotuja
Lintuja
Hyönteisiä
Luonnonkukkia

Kasvata oma kasvimaa
Osta kaupasta jotain siemeniä, kylvä ne multaan,
kastele säännöllisesti ja tarkkaile kasvuprosessia! Voit
kasvattaa joko kukkia tai erilaisia hyötykasveja. Itse
ajattelin yrittää kasvattaa pinaattia ja kesäkurpitsaa
tänä kesänä. On aivan mahtavaa saada ruokapöytään
itse kasvatettuja vihanneksia tai yrttejä. Voit pyytää
vanhemmilta tai isovanhemmilta apua istuttamiseen
ja istutuksien hoitoon.

Ploggaus
Ploggaus on nyt trendikästä ja todellinen ekoteko!
Se on roskien keräämistä lenkkeilyn lomassa. Valitettavan moni heittää roskiaan luontoon, vaikka ne
eivät sinne todellakaan kuulu. Ota koko perhe tai
kaverit mukaan lenkkeilemään ja haasta leikkimieliseen kisaan, että kuka saa kerättyä eniten roskia
lenkkireitin varrelta. Samalla ympäristö siistiytyy ja
luonto kiittää!

Mansikan voi istuttaa
myös amppeliin tai ruukkuun, näin voit nauttia
kesällä ihan omista
mansikoista, vaikka
asuisit kerrostalossa!
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FILANTROPIA

Luostari huolehtii lapsista

Keskellä koulupäivää pidetään kenialaisissa kouluissa parin tunnin tauko. Lähiseudulla asuvat lapset
käyvät kotona syömässä ja palaavat sitten takaisin jatkamaan koulupäivää.
Eskari-ikäisiä lapsia pyörii luostarin pihalla keskellä koulupäivää. Pienet tytöt seuraavat tuttua
nunna Emeliaa, kun tämä siivoaa
kirkkoa ja kikattelevat iloisesti,
kun nunna puhuu vähän hassusti
heidän kieltään. Nunnat ovat asuneet pari vuotta lähellä koulua
ja tulleet tutuiksi myös pyhänä
kirkossa.
-Mitä teillä oli tänään ruokana,
nunna Emelia kyselee kahdelta
sisaruksilta?
-Teetä, vastaa isompi.
-Ei kun mitä te söitte, kun kävitte
kotona tänään?

-Teetä, vastaavat nyt molemmat.
-Ahaa! Ja mitä te söitte eilen?
-Teetä, tytöt vastaavat taas.
Tytöt ja kaksi isompaa sisarusta asuvat
mummon kanssa lähellä luostaria ja
koulua. Lasten äiti on töissä kaukana
isossa kaupungissa ja isä on kuollut.
Nunnat sopivat mummon kanssa,
että tämän jälkeen lapset voivat käydä koulun ruokatauolla luostarissa
syömässä lounasta. Seuraavana päivänä on spagettia ja papuja. Arvatkaa
vain onko ruoka tytöistä hyvää?

Luostarin pienessä kirkossa käy
sunnuntaisin palveluksessa aina
lapsia. Tänä keväänä nunnat ovat
tehneet ruokaa lapsille myös pyhänä kirkon jälkeen. Rakennustyöt ovat luostarissa vielä kesken
joten lapset syövät pihamaalla,
mutta ei se haittaa ketään.
Filantropian joulupaastokeräykseen lahjoitettiin niin paljon
rahaa, että sen avulla nunnat
voivat tehdä ruokaa lapsille vielä
pitkän aikaa.

Piispan
apuna kirkossa
Nyerin piispa Neofitos haluaa, että lapsilla on kirkossa
monenlaista tekemistä. Tytöille ja pojille on annettu
monta tärkeää tehtävää jumalanpalveluksissa.
Faith ja Lucy ovat tulleet kirkkoon hyvissä ajoin ennen piispaa odottamaan palveluksen alkamista. Heillä on tänään kaksi tehtävää: He
pitävät Kirjaa silloin, kun piispa lukee evankeliumia ja ovat auttamassa
käsien pesussa kaksi kertaa palveluksen aikana.
Kummatkin tytöt ovat pyhävaatteissa. Lucylla on valkoinen mekko ja
Faithilla vihreänkeltainen mekko

Teksti ja kuvat FILANTROPIA
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ONL Verkkokauppa

LUKEMISTA JA PUUHAA KESÄLOMALLE!

10 €

10 €
Pyhä melu –puuhakirjat

Pyhät pyhille –korttipakka

Ratkotaan kinkkisiä tehtäviä yhdessä.

Pelikorttipakka, jossa on 38 pelikorttia
sekä 4 ohjekorttia.

Iinan ja Nikolain kirkkovuosi

10 €

10 €

Satukirjassa kuljetaan vuosi Iinan ja Nikolain mukana.

15 €

Taivasvakuutettu
polkupyörä ja muita tarinoita
Ihastuttava kokonaisuus tarinoita!

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

