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AJANKOHTAISTA

VIERASKYNÄ

Kerhosyksy käyntiin!

M

onissa seurakunnissa toimii erilaisia
kerhoja lapsille ja nuorille, katso tiedot
oman seurakunnan nettisivuilta tai seurakuntalehdestä. Jos ei tietoja ei löydy, soita
kansliaan ja kysy. Kannattaa myös ehdottaa
kerhon perustamista, jos ei sellaista ole
vielä olemassa.

Maan antimia
S

uomessa on totuttu keräämään
ja käyttämään luonnon antimia,
erityisesti sieniä ja marjoja. Niiden
poimimisen tekee mahdolliseksi
jokamiehenoikeus, joka on meille
Suomessa asuville itsestään selvä
asia. Se on perisuomalainen juttu,
jota muualta maailmasta tulevat
ihmettelevät.
Jokamiehenoikeudella saamme kerätä luonnosta myös rauhoittamattomia villiyrttejä. Niillä voi kesäaikana
korvata monia kaupan tuotteita. Yrttejä voi myös kuivata talven varalle. Oma miedonmakuinen yrttitee
valmistuu helposti puna-apilan ja
poimulehden kukista. Vähän kitkerämpää teetä saa vasta-avautuneista
päivänkakkaran kukista.

Tiesitkö muuten, että Suomen terveellisin vihanneskasvi on nokkonen?
Raudan lähteenä se voittaa kirkkaasti
rautapitoisena pidetyn pinaatin ja
c-vitamiinia siinä on enemmän kuin
appelsiinissa. Nokkosen kerääjän on
syytä varata mukaan ohuet käsineet
suojaamaan sormia nokkosen poltinkarvoilta. Nokkosen lehtiä käytetään
pinaatin tapaan keittoon ja lettuihin.
Lintulassa villiyrteistä kerätään eniten
vuohenputkea. Se on kuivattuna yksi
tärkeä ainesosa Lintulan yrttisuolassa, jota luostarin sisaret valmistavat
myyntiin. Tuoreita vuohenputken lehtiä voi lisätä salaatteihin ja keittoihin.
Lintulassa teemme vuohenputkesta
keväällä myös pestoa omaan aamiaispöytään.
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M

ikä ihmeen kirkolliskokous? Miten
kirkko toimii? Näihin kysymyksiin
saat vastauksen hakemalla stuertiksi eli
kokousavustajaksi marraskuussa järjestettävään kirkolliskokoukseen.
Katso lisätietoja osoitteesta: onl.fi/stuertti.

Useat pyhät kilvoittelijat käyttivät villiyrttejä ruoakseen. Pyhittäjä Serafim
Sarovilainen eli kolme vuotta syömällä melkein pelkkää vuohenputkea!
Monet kukatkin ovat syötäviä. Voikukan, kehäkukan ja päivänkakkaran terälehdillä sekä krassin ja ruiskaunokin
kukilla saat helposti iloista ilmettä
ruoka- ja kahvipöytään!
Muistathan aina villiyrttejä poimiessasi varmistaa, että tunnet keräämäsi
yrtit. Luonnossa kasvaa myös myrkyllisiä kasveja.
NUNNA KSENIA

Krassin ja kurkkuyrtin
kukilla koristeltu
rahka-marjapiirakka.

Äiti Nektaria
ottamassa yrttejän
Lintulan luostari suuresta yrttikuivu
rista.

Stuertiksi
kirkolliskokoukseen?

Kyllikki Suvanto
tuonilmaisiin

M

onitaitaja Kyllikki Suvanto
nukkui kuolonuneen elokuussa, 79 vuoden iässä. Kyllikki
oli 60- ja 70-luvuilla palkkatöissä liitossa opintosihteerinä sekä
avusti liittoa tuon jälkeenkin vapaaehtoisena käytännössä koko
loppuelämänsä ajan. Kyllikki laati
lukuisia erilaisia työkirjoja ja vihkosia erityisesti kerholaisille ja myöhemmin myös ikonimaalareille.
Hänen taitavat viivapiirroksensa
kuvittavat montaa teosta ja hänen
maalaamistaan ikoneista on tehty mm. kortteja. Kyllikki palkittiin
siis aikanaan varsin osuvin perustein liiton harvinaisella kultaisella
ansiomerkillä ja vielä pari vuotta
sitten valmistui hän toimestaan
käsityöopas "Nuken henki -karjalaisten perinnenukkien historiaa
ja valmistusta".
Ollos iäti muistettu.
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Tuohustulen
happirikas
luontogallup!
Jussi 9 v.
1. Mikä luonnossa tai ulkonaolossa on kivointa?
2. Miten luontoa mielestäsi pitäisi suojella?
3. Mitä osaat tehdä luonnossa?
4. Mitkä kaksi asiaa ottaisit autiolle saarelle mukaan?

Vasili 6 v.

1. Leikkiminen pihalla ja metsässä.
Voi vaikka rakentaa majaa erilaisista
oksista tai rakentaa lumilinnoja.
Maastopyöräily on kivaa!

1. Pyöräileminen omassa pihassa ja
Puolassa kirkon ympäri.

2. Ei saa roskata tai vahingoittaa
eläviä puita.

2. Keräämällä roskia, kastelemalla
kukkia, poistamalla elämänlankaa
(rikkakasvi).

3. Osaan kerätä marjoja ja tutkin ötököitä. Talvella teen lumi- ja jäälyhtyjä.
4. Ruokaa ja juomista.

3. Haravoida ja kerätä risuja ja metsämansikoita heinään.
4. Kaukoputken ja repun, jossa olisi
ruokaa, iso pullollinen juomaa, teltta
ja vaahtokarkkeja nuotiota varten.

Esteri 5 v.
1. Kanit ja metsäjänikset.

Dimitri 2 v.

2. Pitäisi olla enemmän kaneja ja niitä
pitäisi ruokkia.

1. Metsässä marjat. Veden äärellä kun
ukki laittoi minun ammeeseen kalan.
Tykkään polkutella (pyöräillä).

3. Hassutella.

2. Kastella metsää ja kukkia.

4. Kaneja ja telkkarin.

3. Ajella mönkijällä, kerätä maakukoita
(mansikoita).
4. Traktorin ja ilmapallon.
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Paavali 4 v.
1. Leikkiminen. Ulkona on liukumäki
ja voi kiipeillä puissa.

Vilho 10 v.

2. En tiiä. Lumella ja hiekalla.

1. Leikkiminen!

3. Kerätä mustikkaa. En mansikoita
osaa. Osaan kerätä keppejä ja käydä
uimassa. Ulkona pitää juoda vettä.

2. Olemalla roskaamatta ja vaikka kerätä välillä roskia ja viedä ne roskiin.

4. Repun ja evästä. Ja kirjan ja aurinkolasit. Ja leluja ja kellukkeet ja sen
sellasta.

3. Syödä marjoja, kerätä ja etsiä hienoja maisemia.
4. Lukemista ja ruokaa.
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Puhtaamman maailman puolesta
Tuohustulen haastattelupisteeseen kannonnokkaan
istahti tuore ympäristöministeri Krista Mikkonen

KUKA OLET JA MISTÄ TULET?
Nimeni on Krista Mikkonen, olen juuri
aloittanut ympäristö- ja ilmastoministerin työssä. Asun perheeni kanssa Joensuussa, vaikka ministerin työ
pitää arkipäivät Helsingissä.
MITÄ TEKEE YMPÄRISTÖMINISTERI?
ONKO MINISTERINÄ TAI KANSANEDUSTAJANA OLEMINEN VAIKEAA?
Ympäristöministeri muun muassa
valmistelee ympäristöön liittyvää
lainsäädäntöä, neuvottelee kansainvälisistä ympäristösopimuksista,
päättää luonnonsuojeluun liittyvästä
rahankäytöstä ja vastaa valtion ympäristöasioista. Tässä työssä tulee
vastaan paljon uusia ja vaikeitakin
asioita, mutta onneksi ministeriössä
on paljon asiantuntijoita, joilta voi
kysyä neuvoa. Tapaan myös paljon
tutkijoita, kansalaisjärjestöjen edustajia ja muita ihmisiä, joilta oppii paljon.

MIKSI YMPÄRISTÖÄ PITÄISI SUOJELLA JA MITEN SITÄ VOI TOTEUTTAA
ARKIELÄMÄSSÄ?
Ihmisen elämä maapallolla perustuu luonnon tarjoamiin edellytyksiin,
puhtaaseen hengitysilmaan, juomaveteen, ravintoon ja raaka-aineisiin.
Emme pärjää ilman luontoa. Siksi
siitä on pidettävä huolta. Jokainen voi
miettiä omia kulutustottumuksiaan,
turhaa kulutusta tulisi välttää. Kierrätys, uudelleen käyttö ja lainaaminen
ovat tärkeässä asemassa. Liikkumisessa voi suosia pyöräilyä, busseja ja
junia. Kasvisten osuuden lisääminen
omassa ruokavaliossa on myös hyvä
keino huomioida ympäristöä.

TOP 3

SUOMEN LUONNOSSA

JOS SAISIT KOLME TOIVOMUSTA,
MITÄ TOIVOISIT?
Toivoisin, että 1) saamme pysäytettyä
ilmastonmuutoksen, 2) eläin- ja kasvilajien sukupuuttoon kuoleminen
päättyy, 3) ihmiset välittävät enemmän niin muista ihmisistä kuin ympäristöstä.

Tunturit.
Vanhoissa metsissä retkeily, olipa kesä tai talvi.
Järviluonto — vesillä kulkeminen ja uiminen tai
vain rannalla järvimaiseman ihaileminen.

Yhdyn näihin
toiveisiin...

TUUMASTA TOIMEEN!
Kuopion kierrättävät ortodoksiset nuoret ottivat
kierrätyskapulan käteen.

K

uopiossa opettaja Heli Nupposen pitämän Uskonnot ja
media- kurssin innoittamana
nuoret halusivat herätellä ihmisiä ymmärtämään kierrätyksen merkityksen. Seurakunnille
tehtiin kysely kierrättämisestä
ja oppilaat perustivat Facebooksivun, jonka pyörittämisestä jokainen kurssille osallistunut otti
vetovastuun yhdeksi viikoksi.
Pienet teot ratkaisevat. Projektin aikana huomattiin, että
kouluihinkin oli ilmestynyt

useita roskiksia – koulutkin ovat
kierrätyspaikkoja! Lisäksi omassa
kodissa voi vaikuttaa, kuten sammuttelemalla turhia valoja ja
käyttämällä suihkussa vettä vain
sen verran kuin peseytymiseen
oikeasti tarvitsee.
Projektista syntyi video ”Muista
kierrättää”, joka löytyy ryhmän sivuilta muiden videoiden ohella.
Tsekkaa Facebookista Kuopion
ortodoksiset kierrättävät nuoret.

Kuva: Mikael Ahlfors
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Sivun kuvat: Mikaela Mughal
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Kuva: Janne Parkkila

RUOKA–

AJATUKSEN JA ARVOSTUKSEN ASIA
Tuohustuli kysyy biologi Mikaela Mughalilta kiperiä kysymyksiä ruoasta
MITÄ ERILAISIA TAPOJA ON TUOTTAA
RUOKAA? / MISTÄ RUOKA TULEE?
Ruoka tulee enimmäkseen maatiloilta, jotka kasvattavat joko eläimiä,
viljoja tai kasviksia. Maatiloja on erilaisia, ihan pieniä joissa ruokaa kasvatetaan lähinnä itselle, sekä monen
sadan hehtaarin kokoisia suurtiloja.
Kalaa saadaan kalankasvatuslaitoksista tai kalastajien saaliina meristä ja
järvistä. Ruoka voi tulla myös suoraan
luonnosta. Suomessakin syödään tosi
paljon hirvenlihaa, metsämarjoja ja
sieniä. Ihmiset ovat nyt tosi kiinnostuneita villiruuasta, joten ravintolassa voi
törmätä lautasella vaikka koivuun tai
maitohorsmaan. Myös uutuusruokien,
kuten nyhtökauran, ainesosat tulevat
alun perin pellolta.
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MITÄ SE LUOMU OIKEIN ON?
Luomu eli luonnonmukainen tuotanto eroaa tavanomaisesta ruuan
tuotannosta siten, että ympäristön
ja eläinten hyvinvointiin kiinnitetään
siinä erityisen paljon huomiota. Esimerkiksi viljellään useampia erilaisia
kasvilajeja ja ei tuhota kaikkia rikkakasveja ja tihulaisia tuhoavia myrkkyjä
ei käytetä. Maatilan eläimille luomutuotannossa tarjotaan enemmän tilaa, ja mahdollisuus ”olla eläimiksi” eli
käyttäytyä kanalle, sialle tai lehmälle
tyypillisellä tavalla. Se tarkoittaa, että
luomueläimet pääsevät kesäisin laitumelle tai ulkoilemaan, ja että porsaat
ja vasikat viettävät pidemmän aikaa
emonsa kanssa ennen kuin ne ero-

tetaan. Sairauksia koetetaan ehkäistä
mahdollisimman paljon etukäteen,
ettei eläinten tarvitsisi sairastaa ja että
ihmisten lautasille ei päätyisi jämiä
lääkkeistä maidon, lihan tai munien
kautta.
MITÄ LUONNONYSTÄVÄN KANNATTAA VALITA LAUTASELLEEN?
Ruokavalio, jossa käytetään paljon kotimaisia tuotteita, kasviksia ja järvistä
saatavaa kalaa, rasittaa ympäristöä
vähiten. Myös eläinten käyttämisellä
ravinnoksi on kuitenkin perustelunsa.
Kovin monet kasvit eivät pärjää meillä
pohjoisessa, jossa lämpöä on vähän.
Suomen kesähän on tunnetusti lyhyt mutta vähäluminen. 		

"Liiku aina luonnossa eläimiä ja
niiden rauhaa kunnioittaen,
roskia jättämättä."
Heinä ja muut nurmikasvit sen sijaan
kasvavat meillä hyvin, ja toisin kuin
ihmisille, ne maistuvat erinomaisesti
lehmille, lampaille ja poroille.
Vilja ja kasvikset myös tarvitsevat lannoitteita kasvaakseen, ja karjanlanta
on erinomaista siihen tarkoitukseen.
Jos meillä ei olisi kotieläimiä, ei olisi
lantaakaan.
Luomussa on monia hyviä periaatteita luonnon kannalta, mutta myös
joitakin puutteita. Sadot ovat yleensä
luomussa pienempiä, joten peltoja
tarvitaan enemmän. Jos kaikki ruoka
tuotettaisiin yksinomaan luomuna,
villien kasvi- ja eläinlajien elintila siis
kapenisi. Onneksi jotkin luomun luontoystävälliset viljelytekniikat ovat myös
tehokkaita, ja ne ovat levinneet myös
tavanomaisille viljelyksille.

MITEN VOI VAIKUUTTAA ITSE SIIHEN,
KUINKA RUOKA TUOTETAAN?
Kannattaa vierailla maatiloilla, jotta
ymmärtää paremmin mistä ruoka
tulee ja kuinka ruuaksi kasvatettavat
eläimet elävät. Monet tilat avaavat
silloin tällöin ovensa yleisölle, ja omaa
opettajaa voi pyytää järjestämään vierailun koko luokalle. Ruokaa voi myös
ostaa suoraan joiltakin maatiloilta.
Kaupassa ja ravintolassa voi kysyä tietoa siitä, missä ja kuinka liha, maito tai
munat on tuotettu, ja valita tuotteita,
jotka on merkitty jollakin hyvinvointimerkinnällä. Kotimaisen ruuan valitseminen on siitä hyvä juttu, että sen
tuotantotapaan voimme vaikuttaa
paljon enemmän kuin ulkomaisen.
On myös hyvä, että ruuan ei tarvitse
matkata tuhansia kilometrejä laivalla
ja lentokoneella päätyäkseen lauta-

sellemme. Monille ihmisille ruuan
tuottaminen ja valmistaminen tuovat
työtä, ja siten leipää pöytään.
Erittäin tärkeää on olla heittämättä
ruokaa roskiin, sillä muuten tuotantoeläimen elämä tai kasvisten viljely on
mennyt hukkaan. Ruuan ei kuulu olla
ilmaista, vaan hyvien olosuhteiden
tarjoaminen eläimille ja muulle luonnolle maksaa maanviljelijälle rahaa,
ja hänen kuuluu saada siitä riittävä
korvaus. Arvosta siis ruokaa jota saat!
Eläimistä huolehtivan kannattaa
myös muistaa, että oma toiminta
vaikuttaa paljon myös muiden kuin
ruuaksi kasvavien eläinten oloihin –
esimerkiksi lemmikkien ja hevosten,
mutta myös luonnoneläinten. Liiku
aina luonnossa eläimiä ja niiden rauhaa kunnioittaen, roskia jättämättä.
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MEILHLTUÄU
TAPA

TUNNELMIA IKIMUISTOISELTA
VALAMON KRIPARILTA
K

MAJANRAKENNUSTA
ÖTÖKÖIDEN KESKELLÄ
JOENSUUN SEURAKUNNAN LASTENLEIRILLÄ
ENON SIKRENVAARASSA PUNKIT JA PAPIT KOHTASIVAT.

J

uhannusviikolla yli neljäkymmentä
lasta ja varhaisnuorta tuli Sikreen
lastikselle, jossa ohjaajat olivat varanneet heille monipuolista ohjelmaa.
Leiriläiset jaettiin ryhmiin ja ryhmille annettiin nimet, kuten ”Saanan
pörriäiset”. Pörriäisten nimivalintaan
lienee vaikuttanut punkkien ja itikoiden taukoamaton läsnäolo.
Ryhmiä varten asiaohjaajat olivat
valmistelleet erilaisia rasteja, kuten
kasvomaalausta eläintarhateemalla,
puulaivojen nikkarointia ja eräänlaisen Sikren oman Birdbox-haasteen,
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jossa piti ohjaajan johdolla kulkea
käsi kädessä yhtenä letkana ja silmät
sidottuina ympäri Sikrenvaaran tiluksia. Pienimmille oli varattu yksi narulla
opastettu pätkä, jossa sai pitää silmät
kiinni niin halutessaan.
Birdbox-rastissa oli ”kanttori-Kirsi”
jättänyt vihjeitä ympäri leirialuetta.
Hän nimittäin oli unohtanut yhtä sun
toista leirille ja leiriläisten piti auttaa
etsimään niitä. Yhdessä kohdassa leiriläisten piti rakentaa yhdessä metsämaja, johon he kaikki mahtuivat.
Pienimpien kohdalla tämä varsinkin

tuntui olevan hauskin ja mielenkiintoisin tehtävä, sillä he tutkivat ympäristöä suurella innokkuudella kantaen
jos jonkinlaista majanrakennus- ja
sisustustarviketta. Leikki alkakoon!
”Tämä pölkky voisi olla olohuoneen
pöytä”, yksi pikkuisista keksi. ”Ja tämä
voisi olla sohva!”, oivalsi toinen. ”Onko
tämä nokkonen?” hihkaisi kolmas pitäen pihlajan taimesta kiinni. Kiinnostus luontoon oli siis niin kova, etteivät
he olisi malttaneet jatkaa matkaa
lainkaan — ötököistä huolimatta!

un melkein 30 kriparilaista saapui uuteen Valamoon viikoksi tutustumaan toisiin ortodoksinuoriin
ja syventymään tarkemmin omaan
kirkkoonsa, oli olotila varmasti hyvin
monella jännittynyt. En itsekään edes
voinut odottaa etukäteen miten monta upeaa ihmistä tulen tapaamaan
ja miten jään heitä ikävöimään. En
tiennyt miten kriparin käyminen tulee
muuttamaan elämäni ja miten tulen
aina muistamaan tuon viikon.
Alkuviikko Valamossa meni toisiin
tutustuessa. Sen ohessa kävimme
oppitunneilla, Jumalanpalveluksissa,
lauloimme, leikimme ja tutustuimme
tarkemmin Valamon luostarin historiaan. Päivän päätteeksi hiljennyimme
aina kirkossa. Kaikille jäi varmasti tarkasti mieleen nuken kastaminen ja

leikkihäät pahvikruunuineen vanhassa kirkossa. Teimme myös ristisaaton
luostarin hautasmaalle, jossa toimitimme hyttysten syöminä panihidan.
Loppuviikosta pääsimme vierailulle
viereiseen Lintulan luostariin, jossa
nunna Ksenia vastaili kysymyksiimme
ja esitteli Lintulan tuohustehdasta. Oli
myös aivan upeaa tutustua armenialaisiin vaihto-ohjaajiin Meriin ja Nareen. Leirin yksi viimeisistä etapeista
oli kaikkien jännittämä loppukoe, joka
lopuksi kuitenkin sujui kaikilta hyvin.
Sunnuntaina heräilimme Heinävedellä kauniiseen aamuun; oli leirin
loppuliturgian aika. Tunnelma oli
haikea, mutta samalla kiitollinen ja
iloinen. Oli ihanaa laulaa liturgiassa
viimeistä kertaa leirin aikana koko kriparin kanssa. Liturgiassa minut myös

liitettiin ortodoksisen kirkon jäseneksi,
joka on ollut tähänastisen elämäni
yksi parhaimmista päätöksistä. Sitten
oli vielä päätösjuhlan puheiden, musiikkiesitysten ja todistustenjaon aika,
jonka jälkeen oli lähtö kotiin. Oli aika
pyyhkiä kyyneleet ja jatkaa elämää
monta kokemusta rikkaampana.
Voi miten paljon haluan edelleen
kiittää kaikkia niitä ihmisiä, jotka teki
tuosta viikosta sellaisen kun se oli.
Haluan kiittää jokaista ihmistä, jota
sain halata ja joiden kanssa nauraa.
Kiitos siis ohjaajille, leiriläisille ja Valamon luostarille. Toivottavasti itse saan
joskus toimia ohjaajana Valamon kriparilla. Nähdään kriparin jatkiksella
syyskuussa!
HELMIEMILIA MALIN
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MEILHLTUÄU
TAPA

KATU
K
SA KO ORIKSESH
ISTAN TASIVAT
BU
JOEN L JA
SUU.

ÄITIKIRKON NUORET
IHASTUIVAT SAUNAAN
TÄNÄ VUONNA OLI SUOMALAISTEN VUORO OTTAA VASTAAN JOUKKO NUORIA KONSTANTINOPOLISTA

K

uusi nuorta ja ryhmää vetänyt
diakoni isä Alexandros saapuivat
Helsinkiin 10.7. ONL:n puolesta matkaohjaajana toiminut Anna Kasdaglis
tarjoili vieraille ensimmäisenä vesipullot, jotka saattoi täyttää vesihanasta
mistä tahansa uudelleen. Tämä ei
ollutkaan itsestäänselvyys vieraille!
Puhdas vesi ja luonto kokonaisuudessaan oli kaupunkilaisnuorille ihmetys ja ihastus: tila ja rauha jaksoivat
ällistyttää. Lisäksi metsä ja mustikat
vetivät puoleensa – puhumattakaan
kalareissusta, jolle isä Ioannis vei porukan Ilomantsissa.
Ennen Ilomantsia pysähdyttiin
Joensuussa muun muassa pelaamassa katukorista, luontoretkelle ja
tutustumassa Seminaarin kirkkoon.

14

Perjantaina matka jatkui Lintulaan
ja Valamoon sekä Sikrenvaaraan ja
Ilomantsiin. Lauantaina vieraat olivat
läsnä Johannes Sonkajanrantalaisen
kanonisointijuhlassa. Jumalanpalveluksissa vieraita mietitytti se, että niitä
jatkettiin vaikka alkoi sataa – ihmetystä puolestaan herätti se, että miten suomalaiset jaksoivat seistä koko
palveluksen ajan!
Erityinen kipinä syttyi Lampropoulosten saunasta Ilomantsissa ja pojat
halusivat myös lämmittää seminaarin
saunan makuun päästyään. Vielä paluumatkalla Helsingin hotellissakin
oli päästävä saunaan ja tällä kertaa
tytötkin uskaltautuivat saunomaan.

TERVEHDYS ISTANBULISTA

O

len Vasil Francilacioglu, asun Istanbulissa, Turkissa ja täytän syksyllä 17. Minusta oli erityisen mielenkiintoista päästä
mukaan tälle Konstantinopolin patriarkaatin nuorisovaihtomatkalle Suomeen, sillä
isäni Simeon kävi täällä ortodoksinuorten
matkalla vuonna 1995!
Valamon luostarissa käydessä saatoinkin
kertoa terveisiä isältäni nykyiselle igumenille, arkkimandriitta Sergeille. Harrastan laitesukellusta ja koripalloa. Oma
joukkueeni on Fenerbahçe ja unelmani
on päästä joskus valmentamaan koripalloilijoita.
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MEILHLTUÄU

TARINANURKKA

TAPA

PURONIEMEN TAIKAVIITTA
JA HOLLYWOODIN TAIKAA
TUNNELMIA LASTEN JA VARHAISNUORTENLEIRILTÄ 4.-7.6.

Kiviin maalattiin tunteita ja tarinoita – tämähän olikin hauskaa puuhaa!
Il ta nu ot io lla m ak ka ra
np ai st
ka nt to rin ja 10 00 0 hy ttoa ja yh te isl au lu a yh de n
ys en sä es ty ks el lä .

Leirillä nähtiin myös ihmeellinen,
ortodoksinen taikaviitta!
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Hollyw ood goes Puronie mi!

Kaverukset metsässä
O

skari harppoi ukin perässä metsässä. Puut harvenivat, kun saavuttiin suon laitaan ja Oskari yritti sovittaa askeleet ukin jättämiin jälkiin,
ettei molskahtaisi suohon. Mummo
jäi hoitamaan pikkusisaruksia vanhempien kyläilyreissun ajaksi ja Oskari pääsi marjareissulle kahdestaan
ukin kanssa. Sen kunniaksi ukki oli
luvannut näyttää parhaan hillapaikkansa. Sinne oli hieman pidempi
kävelymatka kuin muihin, mutta ukki
oli varma, että tänäkin vuonna sieltä
sai parhaat marjat.
Oskari keräsi pienellä ämpärillä ja
kävi aina välillä kippaamassa lakat
ukin isompaan sankoon. Kun iso tuli
täyteen, oli aika pitää evästauko. Oli
mukavaa istua levähtämään ja mutustaa mummon pakkaamia eväsleipiä. Ukilla oli kahvia termospullossa
ja Oskari oli varma, että mummo
oli pakannut muutaman pullankin
reppuun.
Ukki oli vähäpuheinen, ainakin jos
Oskari vertasi mummoon. Mummolta
tuli puhetta välillä niin paljon, että
ihan väsytti. Isä aina nauroikin, että
mummo laittoi taas karjalaisvaihteen
silmään, kun mummo jutteli siskonsa kanssa puhelimessa ja suu kävi
mahdotonta kyytiä. Ukin kanssa oltiin
pitkiäkin aikoja ihan hiljaa, mutta ei
se häirinnyt Oskaria sillä toisinaan
ukki innostui kertomaan jänniä tarinoita omasta lapsuudestaan tai
työvuosistaan.
”Olenkos minä kertonut sinulle siitä kerrasta, kun näin karhun näillä
main?”, ukki kysyi. Oskarilla meni kylmät väreet pitkin selkää, kun hän
ajatteli viime viikolla eläinpuistossa
näkemäänsä valtavan suurta karhua
ja kuvitteli sen ilmestyvän esiin puiden takaa.
”Poimin marjoja yksikseni, kun viiden
metrin päästä kuusitiheikön takaa

nousi karhu kahdelle jalalle ja nuuski
ilmaa. Olin varmaan ollut huonossa
tuulensuunnassa sille, kun se ei ollut
aiemmin huomannut minua. Eivät ne
yleensä niin lähelle tule, vaan puikkivat piiloon”, ukki kertoi.
”Lähdin kävelemään rauhallisesti takaperin kauemmaksi siitä ja yhtäkkiä
karhu teki täyskäännöksen ja lähti
kulkemaan poispäin minusta”, ukki
jatkoi. ”Sitten keräsin ämpärit ja lähdin kotiin kertomaan mummolle
millainen marjastuskaveri minulla
oli ollut.”
Oskari jäi miettimään ukin jännittävää marjareissua. Kun käveltiin hiljalleen autolle päin, Oskari kysyi vielä
ukilta karhusta. ”Pelottiko sinua? Miten uskalsit tulla uudestaan tänne?”

”No kyllähän siinä sydän pamppaili hetken, kun lähdin kotiin. Mutta
en minä oikein osaa pelätä karhuja.
Kunnioitan kyllä, enkä lähtisi varta
vasten niitä häiritsemään. Mutta mikäs meillä täällä samassa metsässä
ollessa on, tilaa kyllä riittää. Samanlaisia luojan luomia turrikoita me ollaan,
toinen on vain vähän isompi ja karvaisempi”, ukki sanoi. Oskaria nauratti,
kun hän kuvitteli karhun istumassa
ukin nojatuolissa täyttämässä ristisanatehtäviä lukulasit nenällään.
”Aika paljon isompi”, Oskari totesi.
”Vai luuletko ettei mummo huomaisi
eroa?” Loppumatkan Oskari ja ukki
huvittivat toisiaan miettimällä mitä
mummo sanoisi, jos tupaan astuisikin sisään karhu marjaämpäreitä
kantaen.

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

Уголок историй

Puuhat laati Helena Penttinen

Lajittele metsästä löytyneet roskat niille tarkoitettuihin roskapönttöihin.

Друзья в лесу
Оскари шагал за дедушкой по лесу.
Лес поредел, когда вышли к болоту, и
Оскари старался идти за дедушкой след
в след, чтобы не провалиться в болото.
Бабушка осталась дома с младшими
детьми, пока родители ездили в гости,
а Оскари поехал вдвоём с дедушкой
собирать ягоды. В честь этого дедушка
обещал показать самое лучшее место,
где растёт морошка. Туда надо было идти
дольше, чем в другие места, но дедушка
был уверен, что и в этом году там будут
самые лучшие ягоды.
Оскари собирал ягоды в маленькое
ведёрко и время от времени опустошал
ведёрко в дедушкино большое ведро.
Когда большое ведро наполнилось,
пора было перекусить. Было приятно
отдохнуть и поесть бутерброды, которые
сделала бабушка. У дедушки было кофе
в термосе, и Оскари был уверен, что
бабушка запаковала в рюкзак и несколько
булочек.
По сравнению с бабушкой дедушка был
неразговорчивый. Бабушка иногда так
много говорила, что уставал слушать.
Папа всегда смеялся, что бабушка
опять переключилась на карельскую
скорость, когда бабушка разговаривала
по телефону с сестрой и ее рот двигался
с огромной скоростью. С дедушкой
можно было долго молчать, но это не
мешало Оскари, так как иногда дедушка
рассказывал увлекательные истории о
своём детстве и о своей работе.
"Я тебе уже рассказывал, как я видел
медведя в этих краях?", спросил дедушка.
У Оскари пошли мурашки по коже, когда
он вспомнил очень большого медведя,
которого он видел в зоопарке на прошлой
неделе, и представил, что этот медведь
вдруг покажется из-за деревьев.
"Я собирал один ягоды, как вдруг в
пяти метрах от меня из-за еловой чащи
поднялся медведь на задние лапы и стал

BIO

SEKAJÄTE

KARTONKI

METALLI

LASI

Minkä värisiä ilmapalloja kastemato Martti näkee entisen? Montako niitä on? Entä
monenko eri värisiä palloja kuvassa leijailee?
Samanvärisiä:

нюхать воздух. Видимо, я находился не по
ветру к нему, так как он меня не заметил
раньше. Обычно медведи так близко
не подходят, а прячутся", рассказывал
дедушка. "Я попятился потихоньку
подальше от медведя, и вдруг медведь
повернулся и стал отходить прочь от
меня", продолжил дедушка. "После этого
я взял вёдра и пошёл домой рассказать
бабушке, какого приятеля по сбору ягод
я повстречал."
Оскари размышлял об увлекательном
дедушкином походе за ягодами. Когда шли
не торопясь к машине, Оскари спросил
у дедушки про медведя. "Тебе было
страшно? Как ты осмелился опять сюда
придти?" "Ну, конечно, сердце сильно
стучало когда я пошёл домой, но недолго.

Erivärisiä:

Я не умею боятся медведей. Уважаю,
это да, и не стал бы я их специально
раздражать. Ну а так, места нам тут в
лесу всем хватит. Все мы твари божьи,
только один из нас немного побольше и
поволосатей", сказал дедушка. Оскари
засмеялся, когда представил, как
медведь сидит в дедушкином креслекачалке и разгадывает крассворды в
очках. "Намного больше", сказал Оскари.
"Или ты думаешь, бабушка не заметила
бы разницы?" Всю оставшиюся дорогу
Оскари и дедушка смешили друг друга,
представляя, что сказала бы бабушка,
если бы в комнату зашёл медведь, неся
вёдра с ягодами.

Текст Аннамари Мойланэн • Рисунок Аино Мииккола • Перевод Лидия Седерстрём-Хэннинен
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Etsi 5 eroavaisuutta kuvien välillä.
Find 5 differences between the pictures.
Hitta 5 skillnader i bilderna.
Найди отличия (5) картинок.

PUUHA

Puuhan laati Juliaana Koponen

Yhdistä puulaji ja sen lehti.

KOIVU
TAMMI
HAAPA
PIHLA JA
PA JU
VAAHTERA

1. Väritä alin pallo keltaiseksi,
jos olet poika. Jos olet tyttö,
väritä se oranssiksi.

4. Piirrä jäätelön päälle
strösseleitä jos sinulla on
jotain vihreätä päällä.

2. Jos olet 8-vuotias tai
yli, väritä ylempi pallo
punaiseksi. Jos olet alle
8-vuotta, väitä se siniseksi.

5. Laita jäätelön päälle vielä
lempikarkkejasi!

3. Lisää jäätelön päälle
kirsikka, jos sinulla on nyt
jotain punaista päällä.

6. Nyt itse tekemäsi
jäätelö on valmis.
7. Anna vielä nimi omalle jäätelöllesi!
__________________________
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PUUHA
Yhdistä kasvit oikeiden nimien kanssa.

22

Во время утренней прогулки в лесу ветер раскидал ноты кантора.Помоги ему собрать их до начала богослужения Всего 11 листов.

Puuhat laati Anastasia Torhamo

Tuuli lennätti kanttorin nuotit metsään kesken aamukävelyn.
Auta häntä löytämään ne ennen palveluksen alkua. Nuotteja oli yhteensä 11kpl.
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PUUHA

KYSY PAPILTA
Askarruttaako jokin ortodoksisuuteen liittyvä asia?
Ihmetyttääkö jokin ihmiselämän ilmiö?

Puuhat laati Jenny Hulkkonen

graniitti, metsä, puu, sieni, tie, järvi, metso, tunturi, tikka, maa, onni, eväs, tupa, risu, joutsen,
kuu, koppi, nenä

Etsi ainakin 18 sanaa.

Miksi kirkon mielestä luontoa pitäisi suojella?
Ihminen on osa luontoa, jonka Jumala on luonut. Meidän tehtävä on huolehtia luonnosta ja
varjella sitä, osoittaa rakkautta luontoa kohtaan.
Luonnon eli luomakunnan rakastaminen on
yksi tie pyhyyteen.

Voiko kirkon tavaroita tai
vaikka rukouksia kierrättää?
Kirkon esineistöä tai vaatteita ei suoranaisesti
sinällään voi kierrättää, ei ole esimerkiksi lupaa
viedä felonia kirppikselle. Vanha tapa onkin ollut
polttaa kirkolliset esineet kun ne kuluvat loppuun,
tuhka taas ravitsee maaperää. Joskus kankaita on
kyllä käytetty hyödyksi uusissa asuissa. Metalliesineet voi sulattaa ja siten aines voidaan käyttää
uudelleen, ihan kuten tuohustenkin vaha.

Onko Jumala luonut hyttysetkin?
Kyllä Jumala on hyttysetkin luonut,
ne ovat lintujen ruokaa. En minäkään hyttysistä pidä, mutta mahdun
samaan maailmaan niiden kanssa.

Piirrä oma sarjakuva luontoretkestä.
Draw your own nature-themed cartoon.
Miten itse suojelet luontoa
tai hoidat ympäristöä?

En roskaa luonnossa tai kaupungissa, lajittelen roskani,
kierrätän minulle tarpeettomat tavarat tai vaatteet, en
tee vahinkoa eläimille, olen
norppakummi.

Palstalla papit vastaavat lasten ja nuorten kysymyksiin. Tämänkertaisessa vastausvuorossa on isä Simo Haavisto Vaasasta.
Lähetä omia kysymyksiäsi papille tuohustuli@gmail.com.
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PYHIEN
SAATTO

PYHIEN SAATTO
– KIRKKOVUODEN ALKAESSA
Syyskuun alusta alkaa uusi kirkkovuosi. Vuoden ensimmäinen päivä on erityisesti
omistettu luomakunnalle. Tällöin monissa paikoin lauletaan kiitosakatistos, joka
tunnetaan myös nimellä akatistos luomakunnalle.

”Sinun rakkautesi on valaissut kaikkia teitäni
ja johdattanut minua ihmeellisesti iankaikkisuuden valoa kohti. Ensimmäisistä hetkistäni
tähän päivään asti olet vuodattanut minulle
kaitselmuksesi runsaita lahjoja. Kiitän Sinua
ja laulan kaikkien niiden kanssa, jotka Sinut
tuntevat.”
Jumalan rakkaus on
maailman selitys. Kirkossa lauletaan ja kiitetään
yhdessä kaikesta, mitä
Jumala on antanut.

”Herra, kuinka hyvä on olla Sinun vieraanasi: tuuli on täynnä tuoksuja, vuoret kurottavat taivaisiin, vedet ovat kuin
reunaton peili, josta kultaiset valonsäteet ja kevyet pilvet kuvastuvat. Koko
luonto kuiskii salaisesti ja on täynnä
hellyyttä; linnut ja eläimetkin kantavat
rakkautesi sinettiä. Siunattu on äitimaa ja sen ohikiitävä kauneus, joka
herättää kaipauksen ikuiseen isänmaahan. Siellä turmeltumattomassa
kauneudessa kaikuu veisu: Halleluja!” Luonto kuiskii ihmiselle
salaisesti ja avoimesti.
Luomakunta eli maailma on elävä ikoni, jossa
ihminen saa vierailla.

”Pyhä Henki antaa tuoksun jokaiselle
kukalle. Vienot tuoksut, herkät värit
kuvastavat nekin suuren Luojan kauneutta. Kunnia ja ylistys elämänantajalle Jumalalle, joka verhoaa kedot
kukkamatoksi, kasvattaa pellolle kultaiset tähkät ja siniset ruiskukat sekä
istuttaa sieluumme luomistyön mietiskelyn ilon.”
26

MARIAN JUHLIEN KETJU
8.9.
Neitsyt Marian syntymä
Kirkkovuoden ensimmäinen juhla kertoo Jumalansynnyttäjän syntymästä.
Samalla se on myös pelastuksemme
alku: Maria on koko ihmisyyden kuva.

Pokrova eli Neitsyt Marian suojelus

1.10.

Sana Pokrov tarkoittaa suojaa tai
huivia. Juhla kertoo näystä, jossa Jumalanäiti levitti viittansa hätää kärsimässä olleen Bysantin pääkaupungin,
Konstantinopolin ylle.

21.11.

Jumalansynnyttäjän temppeelinkäyminen
Maria hämmästytti kaikki kävelemällä
itse pienenä tyttönä Jerusalemin temppelin kaikkeinpyhimpään, paikkaan,
jossa vain ylipapit saivat käydä harvoin.
Tämä oli osoitus hänen tulevasta pyhyydestään, mutta myös hänen rohkeudestaan noudattaa Jumalan lakia
tavallaan rikkomalla sitä.

ENKELIEN JUHLA

7.11.

Kirkko muistelee enkeleitä. Keitä
he olivat ja ovat? He ovat yleensä
sanansaattajia eli viestinviejiä sekä
Jumalan luotujen puolustajia. Jokaisessa liturgiassa lauletaan, että
sillä hetkellä ihmiset ovat kuin
enkeleitä – Jumalan salaisuuden
vastaanottajia ja todistajia.
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Tuohustuli
testaa

”TÄSSÄ OPPII
ENGLANTIA JA LATI

RASTIT ESIIN!
Tuohustulen kolmipäinen testiryhmä sulki kännykkänsä,
suuntasi ulos luontoon ja avasi kännykkänsä uudelleen.
Testiin laitettiin suunnistusohjelma MOBO sekä kasvintunnistusohjelma Seek.
MOBO LIIKUTTAA

”Tässähän juoksee
koko ajan aika”

4/5
MOBON idea on yksinkertainen. Lataamisen jälkeen luodaan käyttäjänimi ja valitaan oma suunnistusalue. Suomen valitsemalla ruutuun
ilmestyy runsas lista kaupunkeja ja
paikkakuntia. Testiryhmä suuntasi
Hämeenlinnan kummallekin radalle.
Jokaiseen karttaan on merkitty kolmiolla START – eli aloituspiste. Täältä löytyy ensimmäinen pylväs, jonka
QR-koodin voi lukea joko kameralla
tai tolppaa hipaisemalla. Suunnistus
voi alkaa! Karttaan on merkitty rastit
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U KO !
A
T
Ö
L
E
”JÄÄT

numerojärjestyksessä, ruudulla heiluu
kompassi ja jokaisesta rastista saa
esiin myös tekstivinkin. Tägätyistä rasteista jää ohjelmaan jälki, ja omaa
suoritusta voi tarkastella myöhemmin. Numerojärjestyksestäkään ei
tarvitse välittää, vaan voi suunnata
aina lähimmälle rastille. Kätevää!
ARVIO: Ohjelma opetti peruskartanlukutaitoa ja pisti liikkumaan. Ainoana miinuksena appi kaatuili välillä ja
toimi oudosti.

”TÄÄ KOMPASSI PYÖRII
IHAN MITEN SATTUU”

N
”OSA RASTEISTA VÄHÄ
TETTA!”
PIILOSSAKIN – HAAS

KASVIT TASKUUN
– MUTTA VAIN LATINAKSI

”

”Kyllä mä tiedän
että tämä on
lupiini, mutta
tietääkö tämä
puhelin…”

ARVIO: Toiminta oli moitteetonta ja
repaleisestakin kasvista sai yleensä
idean. Miinuksena 13- vuoden ikäraja
ja vieraskielisyys

”Helppo”

”MIKSI KUKKIEN NIMET
KUULOSTAA TOISELLA
KIELELLÄ JÄNNEMMILTÄ?”

3/5
Suunnistusretkellä kokeiltiin myös
kasvintunnistusohjelmaa Seekiä. Puhelimen kamera tunnistaa kasvit ja
ohjelma kertoo mistä lajista ja suvusta
on kyse. Ohjelma toimi hyvässä valossa oikeinkin hyvin – viidestätoista
kasvista vain yksi jäi epämääräiseksi.
Harmillisesti ohjelmaa ei saa suomeksi tällä hetkellä.

NAA”

”Paljon kivempaa
kuin pelkkä
kävely ”

TUNNISTA
PAIKAN PÄÄLLÄ

”Mikähän toi on?”, lienee luontobongaajan yleisin kysymys. Luontoportti.fi – sivusto (http://www.
luontoportti.com/suomi/fi/tunnistaminen/) tarjoaa mahdollisuuden naksutella ja tunnistaa vastaan tullut puu tai vaikkapa sieni.
Saatavana myös appina, mutta
valitettavasti vain osa toiminnoista on puhelimella ilmaista.
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TUOHUSTULI

OHJE

LEIPOO

Ohjeesta saa 4 annosta.
2 rkl hasselpähkinärouhetta
1 - 2 (150 g) omenaa
1 rkl rasvaa paistamiseen
1 - 2 rkl hunajaa
1 dl vaahtoutuvaa vaniljakastiketta 9% laktoositon
1 prk (200g) luumu-kanelirahkaa tai 1 prk (200g) maustamatonta rahkaa sekä 2-3 tuoretta luumua ja 1 tl kanelia

Syksy on mysteerikokkien lempivuodenaika, sillä ilmat viilenee ja saa
vetää sekä raidalliset villasukat että tupsupipon päähän reippaillessaan
raikkaassa ulkoilmassa. Toinen lempiasia pimenevissä illoissa on tuoreet
hedelmät, marjat ja sienet, joita on voinut kerätä pitkin kesää ja syksyä.
Niistä onkin kiva loihtia koko perheelle vaikka mitä herkkuja. Ikisuosikkien
omena- ja mustikkapiirakoiden lisäksi on aina mukava koittaa jotain uutuuksia ja tällä kertaa Tuohustulen jauhopeukalo olikin viherpeukalo, kun
hän kävi poimimassa äitinsä kanssa vanhalta kotipihaltaan tuoreet omenat ja luumut. Niiden kanssa maistuikin tämän kesän hunaja raikkaan
rahkan ja vaniljakastikkeen kera. Tästä taisikin tulla uusi sadonkorjuun
perinneherkku!
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• Paahda rouhittu pähkinä pannulla ja tämän jälkeen 		
jäähdytä
• Kuori ja kuutioi omenat. Paista hetki pannulla rasvassa,
kunnes ne pehmenevät ja lisää hunaja.
• Vaahdota vaniljakastike vatkaimella
• Laita kuutioidut omenat lasiin tai jäätelökippoon ja
ripottele päälle paahdettu pähkinärouhe
• Sekoita luumut, rahka ja kaneli keskenään, jos et käytä
valmisrahkaa
• Lisää rahka ja tämän jälkeen vaniljakastike
• Koristele esimerkiksi marjoilla, omenaviipaleilla tai 		
ylimääräisellä pähkinärouheella

Eihän tämä ole leipomus? Onkohan kokilla
termit hukassa?

K o ke il e m y ö s n ä it ä !

• Ko rv aa om en at
pä är yn öi ll ä ja lu um
urah ka
m an si kk arah ka ll a
• Va ih da ha ss el pä
hk in ät m an te le ih in ta
i
m ui hi n le m pp ar ip äh
ki nö ih is i
• Jo s hu na ja ei vi e
m akea nh im oa po is ,
ko ke il e ti la ll a ki nu sk
ia (9 /1 0
ha m m as lä äk är is tä eI
su os it te le tä tä )
ht tp s: // w w w.v al io .f
i/ re se pt it /o m en alu um uj al ki ru ok a/
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Ohjaajavaihto
Armeniaan
Aprikooseja, hellettä, vuoristoa ja ponileikkiä
Ortodoksisten nuorten liiton ja Armenian lasten ja
nuorten tuki ry:n ohjaajavaihtomatkalla Armeniaan
olivat tällä kertaa Leena Nikrus ja Karina Huttunen.
Suomalaiset ohjaajat osallistuivat lasten- ja nuorten
leirille Zorakanin kylässä.

Ensi mm äise nä leir ipäi vän ä laps et ja nuo ret
ryhm issä än mie ttiv ät yhd essä sää nnö t ryhmomi ssa
älle en ja
lait toiv at ne sein älle näk yvil le.

Matk a alkoi satei sesta Helsi ngist ä ja muka na oli myös
Vala mola inen juma lanä idin ikoni . Peril lä Arm enias sa
olim me vasta myöh ään illal la, joten ensit öiksi pääsimm e ihast elem aan öistä Jerev ania .
yk si
tu m ai se m aa . Je reva n on
Je reva ni n ke sk us ta n ka a ka up un ge ist a, se on yl i 28 00
m aa ilm an va nh im m ist
vu ot ta va nh a.

Tasava llan aukion suihku lähde Jereva nissa. Paikal liset
viettä vät usein iltaisi n aikaa keskus tan puisto issa ja
kahvil oissa. Myös tasava llan aukiol le oli turisti en
lisäksi kerään tynyt paljon paikal lisia ihaste lemaa n
musiik illa säeste ttyjä suihku lähtei tä.
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Zorokanin kylä.

Le ik im m e m yö s pa
na su pa ll o, ty yn yr lj on su om al ai si a le ik ke jä ku te n
al ai st en la st en su al li , ba da a ja na ap ur in tä ti . A rm
m uu m i- ja ff a. os ik ik si jä iv ät ku it en ki n po ni le ik ki en ija

mes ta.
Kerroim me joka isel le joka isel le ryhm älle Suo sti
Arm enia lais ia laps ia ja nuo ria kiin nost i erit yise
järv ien ja met sien palj ous Suo mes sa.

Käv imm e tutu stum assa mon iin kirk koih in ja
näh tävy yksi in mat kall a. Arm enia lais et kirkot
rake nne ttu kive stä ja van him mat kirkot ova t on
jopa 200 -lu vult a. Kuv assa Akh tala n luos tari perä isin
.
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iä ver tau ksia .
Raa ma tus sa on pal jon luo nto on liit tyvuta an ker toa
Kan aem ost a puh uta an sill oin , kun hal at mih in sat tuu ,
huo len pid ost a. Pien et tipu t juo kse nte lev nta a ne het i
mu tta vaa ran uha tes sa kan aem o pai mesiip ien sä suo jaa n
pen saa n all e var joo n ja siel lä om ien
poi s näk yvi stä .

Luonto kertoo Jumalan teoista
Ympäröivän luonnon kauneus, pikkiriikkisistä kirpuista ja muurahaisista
lumiseen talvipäivään, kertoo siitä mitä Luojamme teki.
Maapallo on ihmeellinen systeemi, joka toimii hienosti omalla
tavallaan. Kun Suomessa on
kesä ja hellepäivänä lämpötila
nousee yli 30 asteen, eteläiselle pallonpuoliskolle tulee talvi. Aurinko on silloin käymässä
pohjoisessa. Suomalaisesta on
kuitenkin vähän hassua katsoa
kenialaisia toppatakeissaan silloin, kun lämpötila on vaikkapa
15 astetta. Heille se on kuitenkin
tuntuu yhtä kylmältä kuin meillä
pakkaspäivänä.
Ihmisellä on oma paikkansa
osana luontoa. Meille on annettu käsky viljellä ja varjella luontoa. Viljely on aika samanlaista
joka paikassa. Maa kynnetään ja
muokataan pehmeäksi ennen
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siementen kylvämistä tai taimien istuttamista. Sen jälkeen pidetään huolta, että rikkaruohot
eivät villiinny liiaksi tai ötökät syö
kaikkia taimia. Sadonkorjuun aikaan ollaan onnellisia siitä, että
jaksettiin olla ahkerana kasvukaudella. Lisäksi rukoillaan sopivasti sadetta, paistetta, tuulta ja
pörriäisiä.
Varjelu tarkoittaa esimerkiksi sitä,
että kerätään kaikki roskat pois
mitkä eivät kuulu luontoon. Samalla yritetään pitää huolta siitä, että myös meidän lapsemme
pääsevät polskimaan hellepäivänä puhtaaseen järveen.
TEKSTI JA KUVAT FILANTROPIA

Raam atus sa main itaan lintu ja mon ta kerta a. Jos joku
mure htii liika a, hänt ä neuv otaa n ottam aan oppia
linnu ista: ”Kat soka a taiva an lintu ja: eivät ne kylvä ,
eivät ne leikk aa eivät kä kokoa vara stoon , ja silti teidä n
taiva allin en Isän ne ruok kii ne. Ja olett ehan te paljo n
enem män arvo isia kuin linnu t!”
Ny eri n hii pp ak un na n pe llo lle
ma iss ia ja pa pu ja. Sa do nkor La iki pia ssa on ist ut ett u
jou luk uu ssa , jos ka ikk i kä y hyjuu on seu ra av an ker ra n
ma iss in leh tie n vä lis tä pie ne vin . Isä Cy pr ian ka ive lee
osa an leh dis tä rei kiä . On ne ksin tou ka n, jok a on syö ny t
jok a ker too mi llä ta va lla tou mu ka na on äit i Jo ha nn a,
ka svi en pä äll e ta rv its e ka at kki a vo i hä vit tä ä nii n ett ei
aa my rkk yjä .

Teksti ja kuvat FILANTROPIA
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ONL Verkkokauppa

PERUSPAKETTI SYKSYYN!
Ortodoksinen hartauskirja

Hartauskirja sisältää yleisimmät
rukous- ja hartaustekstit sekä
jumalanpalvelusten, rukoushetkien ja juhlien veisut. Lisäksi akatistosveisu Jumalansynnyttäjälle.
Kulkee näppärästi mukana!

Minun rukouskirjani

4€

Lapsen käteen sopiva kaunis rukouskirjanen, johon on koottu mm.
alkurukoukset, aamu- ja iltarukouksia, ruokarukouksia ja uskontunnustus. Kaunis kuvitus koostuu
Mikaela Mughalin akvarelleista ja
Kyllikki Suvannon viivapiirroksista.

Ortodoksisuuden mitä, miksi, miten
Kirjanen on kirkollisen elämän perusopas, joka sopii sekä
lapsen että aikuisen käteen. Kirjassa esitellään sakramentit,
kirkkorakennus sekä kirkollista esineistöä ja tapoja.
Teksti: Kalevi Kasala. Kuvitus: Irke Petterberg.
Saatavilla myös venäjäksi, ruotsiksi, englanniksi ja karjalaksi.

4€

4€

8€
ONL-kangaskassi
Ihastuttava puuvillainen kangaskassi
pitkillä kantohihnoilla. Kassin koko
n. 37 x 42 cm. Ekologinen ja tyylikäs!

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

