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TEE-SE-ITSE
Jakkaran tekoa ja päällystystä, haastiksia, leikkaa ja liimaa oma ikonikuva,
tehtäviä...

Tee- se-itse
jakkara
s.
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MEILLÄ TAPAHTUU

VIERASKYNÄ

VUODEN OHJAAJAKSI ELIAS KELTANEN HELSINGISTÄ!

TÄLLÄ KERTAA KYNÄÄN TARTTUU TAMPEREEN UUSI NUORISOTOIMENOHJAAJA VASILI ”VASKU” VENKULA.
Syksyinen aurinko tarjoaa viimeiset säteensä aurinkolasien läpi. Hymyilen leveästi kävellessäni lounaalle, vastamelukuulokkeista korviani
tervehtii Taeyeonin (
) uutuus
(Spark). Elän täysin musiikin täyttämässä kuplassa.

Ohjaajapolun alussa kelailin usein
omaa kiinnostustani nuorten elämää kohtaan. Ajat ovat muuttuneet
nuoruudestani, tänä vuonna kriparin käyneet ovat syntyneet samana
vuonna kun aloitin toisen asteen.
Haasteet, odotukset ja paineet ovat
erilaisia, some ja puhelimet vievät
aikaa. Poikia kiinnostaviin asioihin
saan kosketusta eSportsin, meemien ja tietotekniikan kautta – puhun
sujuvaa nörttiä ja koen olevani jotakuinkin kärryillä käytetystä slangista. Kiitos Jodel ja laudat!
Työn puolesta mietin usein: mitä
yhteistä minulla on 14–15 vuotiaan
tytön kanssa, mistä voidaan jutella
pidempään? Leireillä yhteinen asia
on löytynyt pelatessamme kriparien vakiokalustoon kuuluvaa hedelmäsalaattia. Sopivassa raossa jättäydyn keskelle ja kajautan ilmoille:
”Moi, oon Vasku, ja mä tykkään ...
kpopista!”. Osa katsoo epäuskoisena, muutama hyppää salamana
tuoliltaan silmät laajentuneina ja
hymyissä suin.

Istun Valamon opistohotellin lattialla ja ympärilläni on viisi nuorta, sylissäni olevalta läppäriltä katselemme
reissussa ottamiani kuvia keikoilta.
Pysähdymme usean kuvan kohdalla pidemmäksi aikaa, kysymyksiä on
paljon. Alkuun häpesin ja piilottelin
oudolta kuulostavaa kiinnostustani
korealaista kulttuuria, musiikkia ja
elokuvia kohtaan.
Rohkaistuin asian suhteen, eikä
muiden mielipiteillä ole asiasta pitämiseen enää mitään vaikutusta.
Vuosien saatossa kpopista on muodostunut osa päivittäistä elämääni,
kuuntelen sitä aamulla kahvin ääressä, perjantaisin kotiin päästyäni
katson jakson Queendom-kilpailua
jos tekstitykset englanniksi ovat valmistuneet, illalla vaihdan balladeihin – pehmeä ja hidastempoinen
musiikki rauhoittaa nukkumaan,
viikonloppuna katson jonkin livekeikan taltioinnin. Sitä musiikki on
varmasti myös osalle teistä; elämäntapa. Olkaa ylpeitä asioista jotka
ovat teille tärkeitä!

KERRO ITSESTÄSI

Olen Elias Keltanen, Helsingistä.
Opiskelen Metropoliassa sähkö- ja
automaatiotekniikkaa ja työskentelen virtuaalioperaattorina Liigalähetyksissä.

MISTÄ OMA INNOSTUKSESI
NUORISOTYÖHÖN ON PERÄISIN?

Aidosta kiinnostuksesta toisiin ihmisiin. Pidän rikkautena, että olen
saanut mahdollisuuden tutustua
niin moniin ortodoksinuoriin ja
työskennellä monenlaisissa työyhteisöissä leireillä.

2018 ottamani kuva
Twicen Nayeonista
fanitavarapisteellä.

Pinssit tuovat
väriä reppuun

VÄHÄN MINUSTA
Saavuin Tampereelle Mikkelistä lokakuun alusta täyttämään nuorisotoimenohjaajan paikan. Kastettu nimeni on Vasili Venkula, joskin Vasku-lempinimeä käyttävät niin oma isoäiti kuin kaveritkin. Olen viimeistä
rykäisyä, eli opinnäytetyötä vailla valmis yhteisöpedagogi (AMK, kansalaistoiminta ja nuorisotyö), melko
(31-vuotias) nuori mies. Ortodoksisen nuorisotyön pariin ajauduin sattuman (tai johdatuksen) kautta 2017,
kun silloinen ONL:n järjestösihteeri Antti Potkonen (os. Kokkonen) ilmoitti Facebookissa etsivänsä ohjaajaa
kesän kristinoppileirille Valamon luostariin. Tuon tapahtuman jälkeisellä tiellä, ja saman henkilön vinkkaamana päädyin nykyiseen työhöni. ONL:n toiminnassa olen ollut Valamon kripareiden kautta asiaohjaajana
sekä LO1-kouluttajana. Tampereen leirejä tulen johtamaan tulevaisuudessa.
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Vuoden ohjaaja 2019 -tittelin saa 26-vuotias Elias Keltanen Helsingin seurakunnasta. Hän on toiminut pitkään Helsingin ortodoksisen seurakunnan leireillä mm. ryhmänohjaajana ja asiaohjaajana. Hän on suorittanut
myös ONL ry:n leirinjohtajakoulutuksen.

MUITAKIN NUORISOTYÖSSÄ
ANSIOITUNEITA PALKITTIIN
Hopeinen ansiomerkki jaettiin viidelle henkilölle
ONL palkitsee vuosittain Vuoden
kerho -tunnustuksella nuorisotyössä kunnostautuneen kerhon.
Tänä vuonna palkinnon saajaksi
valittiin Mikkelin lasten liturgiakerho. Kerho on pyörinyt kolme
vuotta ja sitä ohjaavat paikalliset
nuoret.
Johtokunta jakoi myös tänä
vuonna hopeisia ansiomerkkejä
nuorisotyöaktiiveille. Tänä vuonna hopeisen merkin saivat Kaisa
Nykänen ja Maiju Federley (Joensuun srk), Maisa Kolehmainen
(Jyväskylän srk) sekä Petri Gyllström ja Petrus Palola (Helsingin
srk).
Monia vuosia kaikille palkituille!

MIKÄ ON NUORISOTYÖSSÄ
PARASTA?

Parasta on, kun näen lasten ja
nuorten tulevan yhä uudelleen
mukaan leireille ja tapahtumiin.
Ja kun he vuorostaan jatkavat
työtä nuorison parissa ja jakavat
omaa iloa ympärilleen.

LÄHETÄ TERVEISIÄ
TUOHUSTULEN LUKIJOILLE

Joulua kohden iloisin ja lämpimin
mielin.

KERÄYSLUPA RA/2017/1236, 30.11.2017, ON VOIMASSA KOKO SUOMEN ALUEELLA AHVENANMAATA LUKUUN OTTAMATTA 1.1.2018–31.12.2022. KERÄTYT VARAT KÄYTETÄÄN FILANTROPIAN DIAKONIA-,
LÄHETYS- JA KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEISIIN KANSAINVÄLISESTI JA KOTIMAASSA. WWW.FILANTROPIA.FI

KOSKETUSPINTA
NUOREN MAAILMAAN

Luostarin puutarhassa
JOULUPAASTOKERÄYS
15.11.–31.12.2019

Sinulle ikuisuuden läsnäolosta
Kunniaajallisen
maailman keskellä

Keräyksellä tuetaan luostareiden
viljely- ja varjelutyötä Keniassa

Filant�opia
Tili: FI53 5480 0520 0233 08 Viite: 13301
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GALLUP

TUOHUSTULEN VANKKA,
ITSETEHTY GALLUP!
1. Mitä osaat tehdä itse?
2. Mitä haluaisit osata tehdä?
3. Mikä on siisteintä mitä olet koskaan tehnyt?
4. Mitä ihmiskunta keksii seuraavana?

Erik 10 v.

1. Paperilennokkeja, jotka lentää tosi
hyvin. Isoin tekemäni lennokki on
90 cm pitkä. Tein sen yhdeksästä
paperista.
2. Enemmän tramppistemppuja ja
taikatemppuja.
3. Tuplavoltti airtrakiltä pehmusteisiin.

Anastasia 7v.

1. Pelata, rakentaa legoista taloja.
2. Vaihtaa lampun ja osata ranskaa,
venäjää, saksaa ja englantia.
3. Ulkoiluttanut koiraa.

4. Mekaanisia lintuja, yksisarvinen.

4. Aurinkovoimalla kulkevan auton.

Sofia 10 v.
1. Opiskella, siivota ja vähän kokata.
2. Kirjoittaa kaunoa, tehdä paremmin paperista askarteluja.
3. Nähnyt pienenä delfiinejä.
4. Lentäviä autoja millä voi mennä
minne vaan ja nettihotelliin sekä
näkymättömyysviitan.
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Aino 8v.
1. Laittaa tulen kynttilään.
2. Taikoa.
3. Silittänyt poroa.
4. Taikasauvan.

Miia 9v.

Elsa-Maria 11v.

1. Kananmunaa ja lettuja.

1. Kaikenlaista, tällä hetkellä on työn
alla joulukalenteri kaverille.

2. Uimaan.
3. Spagaatti.

2. Riippuu vähän mitä haluan tehdä
sillä hetkellä

4. Lentävä ihminen.

3. Ehkä lautapeli perheelle.
4. Iphone 12 xDD
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4.

3.

Liiman annetaan kuivua hyvin.
Noin vuorokausi riittää takuuvarmasti! Liimatessa kappaleet pitää saada kiinnitettyä toisiinsa
lujasti. Pitkät puristimet toimivat mainioisti,
mutta esimerkiksi joustava mustekalanauha
tekee myös tehtävänsä.

Osien kiinnitykseen reilusti puuliimaa.
Ylimääräiset liimat voi pyyhkiä pois kostealla liinalla.

TEE-SE-ITSE

5.

JAKKARA

6.

Ohjeet ja kuvat: JOONAS RATILAINEN

1.

2.

Poratapit leikataan sahalla puupinnan tasalle ja näin
saadaan aikaan silmää miellyttävä ja simppeli
yksityiskohta.

7.

Puoliksi suunniteltu on puoliksi tehty.
Puulevyyn merkataan lyijykynällä sahattavat osat.

Kuva: Mikael Ahlfors
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Penkin jalkoja voi muokata oman maun mukaan.
Reiän tekoon voi käyttää mitä tahansa puuporan
terää mitä sattuu varastosta löytymään.
Meidän terä oli halkaisijaltaan melkein neljä
senttimetriä.

Tadaa!

Penkin voi halutessaan maalata, mutta
meilläpä sattui olemaan puuvahaa,
jota levitettiin kahteen kertaan.
Kaakaotahrat pysyvät loitolla!

Penkin kansi voidaan kiinnittää esimerkiksi pienillä
kulmaraudoilla. Me teimme kuitenkin poratappiliitokset
ja laitettiin kansi liiman kanssa puristuksiin.

Laitetaan työmiehille sitten kaffet pöytään.
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MITÄ OHJAAJA ITSE ASIASSA TEKEE?
Ohjaaja tekee lukemattomia erilaisia asioita. Ohjaaja ikään kuin luo
maailman käsikirjoituksen pohjalta
yhdessä työryhmän kanssa. Miltä
asiat näyttävät? Millaisia kuvia kuvataan? Miten henkilöt toimivat kussakin tilanteessa? Mitä kuulemme
milloinkin? Miten elokuva leikataan?
Millainen paita henkilöllä on yllään?
Käytämmekö käytettävissä olevan
rahan tähän vai tuohon? Ohjaaja ei
tee itse kaikkea, vaan keskustelee
työryhmän kanssa kaikista taiteellisista ja tuotannollisista päätöksistä,
joita tulee elokuvan teossa vastaan
satoja päivässä.

Kuva: Inkeri Jäntti

TARINOIDEN JÄLJILLÄ PINNAN ALLA

Tuohustulen valokeilaan asettui ohjaaja Maria Veijalainen

Ohjaaja ottaa vastuun kaikesta mitä
valkokankaalla näkyy. Se on monesti
hassua, sillä valkokankaalla saattaa
näkyä jonkun taitavan ryhmäläisen
kädenjälki sellaisenaan, tai sitten
joku moka, johon ohjaaja ei voinut
millään tavalla vaikuttaa. Mutta elokuvan perinteeseen kuuluu etenkin
Euroopassa se, että se mikä pääsee
läpi valkokankaalle, on ohjaajan sinne päästämää, ja täten hän myös
kantaa vastuun kaikesta.
MIKÄ TEKEE MIELESTÄSI
ELOKUVASTA HYVÄN?
Elokuva on mielestäni onnistunut,
jos se koskettaa katsojaa jollain yllättävällä tavalla siten, että katsojan
näköala todelliseen maailmaan laajenee.

MC Landebööna
sai ensi-iltansa
lokakuussa!

Kuvat: Iikka Jaakola

KUKA OLET JA MISTÄ TULET?
Olen Maria Veijalainen, eteläkarjalais-oululainen elokuvaohjaaja.
MITEN ELOKUVAOHJAAJAKSI
TULLAAN?
Siihen on useampia teitä. Minä harrastin lapsena ja nuorena paljon
lukemista, pohtimista, erilaisia taideaineita ja kirjoittamista. Erityisesti
Raamatun kertomukset mietityttivät, punnitsin niiden syvempiä merkityksiä. Huomasin hahmottavani
maailmaa paljolti tarinoiden kautta, ja olevani kiinnostunut elämän
pintakerroksen alla olevista totuuksista. Aikuisena pääsin elokuvaohjauslinjalle silloiseen Taideteolliseen
korkeakouluun, nykyiseen Aalto-yliopistoon, josta valmistuin elokuvaohjaajaksi.
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TOP 3 DIY

TOP 5 ELOKUVAT
1.

400 KEPPOSTA
(OHJAUS FRANÇOIS TRUFFAUT)

1.

2.

INNOCENCE
(OHJAUS LUCILE HADZIHALILOVIC)

2.

3.

KILL BILL 1 & 2
(OHJAUS QUENTIN TARANTINO)

4.

PUNAISET KENGÄT
(OHJAUS MICHAEL POWELL)

5.

MOTHER
(OHJAUS BONG JOON-HO)

3.

HÄÄPUKU

- Tein kesällä oman hääpukuni. Oli hirveä 		
homma mutta opin paljon!
VISPIPUURO

- Kaupasta ostettu ei ikinä vedä vertoja itse 		
tehdylle!
YOUTUBE

- Youtube on paras opastaja itse tekemiseen, 		
ihan mihin vain löytyy ohjeet tubesta!
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TARINANURKKA

Уголок историй

Рождество уже у двери

Joulu on jo ovella
Ulkona oli pilkkopimeää, kun Pikku
Velmu saapui koulusta kotiin. Äiti
oli laittanut joululaulut soimaan, ja
pikkusisarukset olivat napanneet
samana päivänä postiluukusta tipahtaneen lelukuvaston itselleen ja
kilpaa ympyröivät nyt joululahjatoiveitaan niin innoissaan, että kuvaston sivut repeilivät ja rypistyivät. Talon oli vallannut lähestyvän joulun
tunnelma, mutta Velmu ei osannut
siitä innostua.
Hieman alakuloisena Velmu laahusti olohuoneen nurkkaan jatkamaan tekeillä olevaa Lego-linnaansa. Velmulla ei ollut montaakaan
lelua tai peliä, josta hän erityisesti
välitti, mutta Legot olivat hänen
suosikkejaan – niiden parissa hän
saattoi helposti viettää koko illan
rakennellen.
Isä huomasi, että Velmu oli hiljainen ja mietteliäs. ”Hei Velmu, oliko
sinulla mukava koulupäivä?
Velmu katsoi yhä rakennelmaansa vastatessaan isälleen: ”Ihan kiva.”
Nyt isä tiesi, että Velmun ajatukset
olivat jossain ihan muualla. Yleensä
tämä ei meinannut millään lopettaa, kun tahtoi kertoa jokaisen yksi-

tyiskohdan päivästään.
”Sattuiko koulussa jotain? Haluaisitko jutella jostakin?” isä kysyi varovaisesti. Ei hän halunnut tungetella,
mutta tahtoi auttaa lastaan, jos tällä
oli jokin ongelma.
Pikku Velmu oli hetken hiljaa ja
huokaisi. ”Ajattelen vain joulua.”
Vastaus yllätti isän. ”Mikä joulussa
saa sinut noin apeaksi, eikö joulu
ole hauska juhla?”
”No on joo”, Velmu vastasi. ”Minua
vain ärsyttää, kun kaikki puhuvat
pelkästään lahjoista ja herkuista ja
koristeista ja kaikista jouluvalmisteluista, joita pitää tehdä. Mutta
tänään uskonnontunnilla opettaja
puhui siitä, että nyt on paastoaika
ja meidän pitäisi unohtaa ylimääräinen hössötys ja keskittyä olemaan
hyviä kavereita ja kilttejä kotona.
Lisäksi opettaja sanoi, että paastoaikana ei pitäisi herkutella vaan se
pitäisi säästää jouluun, mutta kaikillahan on nyt kaiken maailman suklaajoulukalentereita ja joka paikassa
tarjotaan karkkia ja herkkuja ja leivonnaisia.” Velmu puhui niin nopeasti, ettei meinannut malttaa edes
vetää henkeä välissä.

Isä hymyili Velmulle ja kysyi rauhallisesti: ”Mitä sinä ajattelet tuosta kaikesta? Miten meidän sinun mielestä
pitäisi valmistautua jouluun?”
”En minä kaipaa isoa kasaa leluja
tai herkkuja. Minusta on kiva ajatus, että yritämme olla ystävällisiä
muille emmekä keskittyisi niin paljoa kaikkeen ylimääräiseen. Joulunhan kuuluisi olla perhejuhla, jolloin
rauhoitutaan ja vain nautitaan siitä,
että ollaan yhdessä, eikö?”
”Minä olen kanssasi ihan samaa
mieltä”, isä sanoi. ”Sisaruksesi ja
koulukaverisi innostuvat uusista leluista, ja jouluna me kaikki varmasti herkuttelemme niin, että mahat
tulevat kipeäksi. Mutta tärkeämpää
on se, että olemme hyviä ystäviä,
otamme muut huomioon ja autamme heitä, jotka kaipaavat apuamme. Tavarat ja muut voivat olla
kiva lisä juhlaan, mutta eivät ne saisi
aiheuttaa meille suunnattomasti
turhaa päänvaivaa.”
”Minä tahdon antaa tänä vuonna
joululahjaksi hyvää mieltä ja palveluksia. Ja haleja,” Pikku Velmu lisäsi,
ja antoi ensimmäisen isälleen saman tien.

Teksti Sanna Salo • Kuvitus Aino Miikkola • Käännös Lidija Cederström-Hänninen
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На улице было уже совсем темно,
когда
маленький
Велму
пришел
домой после школы. Мама включила
рождественскую музыку, а младшие
дети схватили
пришедший сегодня
по почте каталог игрушек и с таким
энтузиазмом наперегонки обводили
в каталоге игрушки, которые они
хотели бы получить на Рождество,
что страницы каталога рвались и
мялись. В доме царила атмосфера
приближающегося
Рождества,
но
Велму не мог радоватся.
Слегка подавленный, Велму побрел в
угол гостиной продолжать строить свой
замок из деталей Lego. У Велму было
немного таких игрушек или игр, которые
ему очень нравились, но Lego ему
нравилось больше всего – с ним он мог
провести весь вечер в строительстве.
Папа заметил, что Велму был
молчаливым и задумчивым. " Эй,
Велму, у тебя был хороший день в
школе?". Велму, все еще смотря на
свою постройку, ответил папе: "Вроде
ничего." Теперь папа понял, что мысли
Велму были совсем в другом месте.
Обычно Велму рассказывал всё до
мельчайших подробностей о своём
школьном дне.
"Что-то случилось в школе? Хочешь

поговорить?"спросил осторожно
папа. Папа не хотел быть назойливым,
но хотел помочь ребёнку, если у него
была какая-то проблема. Маленький
Велму помолчал, потом вздохнул. " Я
всё думаю о Рождестве."
Ответ удивил папу. "Что в Рождестве
делает тебя таким грустным, разве
Рождество - это не радостный
праздник?". "Ну да", - ответил Велму.
"Меня просто раздражает, что все
вокруг только и говорят о подарках
и лакомствах, об украшениях и обо
всех приготовлениях к Рождеству. Но
сегодня на уроке религии учительница
говорила о том, что сейчас пост и нам
надо перестать излишне суетиться, а
постараться быть хорошими друзьями
и хорошо вести себя дома. И ещё
учительница сказала, что во время
поста не стоит есть сладости, а лучше
сохранить их на Рождество, но сейчас
у всех есть разные шоколадные
рождественские календари и везде
предлагают конфеты, сладости, и
выпечку." Велму говорил так быстро,
что почти забывал дышать.
Папа улыбнулся и спокойно спросил:
"А что ты думаешь обо всем этом?
Как нам, по-твоему, надо готовиться
к
Рождеству?".
"Мне
не
надо

много игрушек или сладостей. Мне
понравилась мысль, что нам надо
старатся относится дружелюбнее к
другим и не тратить время на всякое
ненужное. Рождество – это же семейный
праздник, когда все успокаиваются и
просто радуются быть вместе, правда
ведь?"
"Я с тобой полностью согласен",сказал папа. " Твои сёстры, братья и
твои школьные друзья будут радоватся
новым игрушкам, а на Рождество
мы все так объедимся, что у нас
заболят животы. Но главнее то, что
мы хорошие друзья, внимательны к
другим и помогаем тем, кто нуждается
в помощи. Разные вещи могут быть
хорошим дополнением к празднику, но
они не должны создавать нам лишней
головной боли."
" Я хочу на это Рождество дарить
хорошее настроение и добрые дела. И
объятия", -добавил маленький Велму и
сразу же подарил первое объятие папе.

Текст Санна Сало • Рисунок Аино Мииккола • Перевод Лидия Седерстрём-Хэннинен
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PUUHA

Puuhat laati Helena Penttinen

Kirjoita unelmiesi kakkuresepti ja sen ohjeet. Lopuksi piirrä ja väritä valmiista kakusta kuva.

Unelmakakku
Laatikossa on monenlaisia sanoja sekaisin. Etsi keskenään samanlaiset
sanat (esim. eläimet, värit jne.) ja väritä jokainen sanatyyppi eri värillä.
Laske laatikon alle montaako eri väriä laatikkoon tuli ja montako ruutua
on väritetty kullakin värillä.
purppura

orava

palettiveitsi

vaari

ilosanoma

sivellin

orkidea

harmaa

metso

kehykset

iloinen

maalausteline

surullinen

talvi

voikukka

isosisko

vaaleanpunainen

täti

vihreä

sukat

solmio

serkku

lahjapaketti

kananmuna

kirahvi

tonttu

sakaali

t-paita

tylsistynyt

voisilmäpulla

kesä

ärsyyntynyt

tulppaani

tunika

sininen

elefantti

musta

persikka

öljyvärit

anoppi

ruusu

tomaatti

pesukarhu

joulupukki

syksy

1 dl
3 tl
7 rkl
250 g
4 pkt

1. Sekoita
2. Vatkaa
3. Sulata
4. Siivilöi
5. Kauli

____kpl ____kpl ____kpl ____kpl ____kpl
____kpl ____kpl ____kpl ____kpl ____kpl
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PUUHA
Puuhat laati Anastasia Torhamo

Tietäjien lahjat Kristus-lapselle ovat menneet sekaisin, mikä kuuluu mihinkin rasiaan?
Mitä tietäjät tuovat Kristukselle lahjaksi?
The presents of the Magi are mixed up! Which item goes to which chest?

Piirrä joulukuusen toinen puoli valmiiksi.
Finish the Christmas tree.
Дорисуй ёлку
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TEE-SE-ITSE-IKONI! Leikkaa Jumalansynnyttäjän ikonien osat irti ja sommittele mieleisesi ikoni. Muista että
ikoniin kuuluu ainakin tausta, Jumalansynnyttäjä, Kristus-lapsi, sädekehä ja pyhien "nimikirjaimet". Muita osia voit
käyttää halutessasi. Liimaa valmiin ikonin osat yhteen.

Liima, 2. Sakset, 3. Viivoitin 4. Lanka, 5. Teroitin 6. Vesivärit 7. Tussi, 8. Paperi, 9. Maali, 10. Sivellin 11. Teippi

Täytä ristikkoon kuvien askartelutarvikkeet. Nuolen kohdalle muodostuu eräs kirkon osa.

Väritä rukousnauha.
Color the prayer rope.
Раскрась чётки
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PYHIEN
SAATTO

6.1

KRISTUS SYNTYY — KIITTÄKÄÄ!

Kristuksen kaste on vanhan joulujuhlan
toinen puoli. Juhla kertoo miten Johannes Kastaja kastaa Jeesuksen. Tämän
jälkeen Pyhä Henki laskeutuu taivaasta
ja Isä-Jumala kertoo Jeesuksen olevan
hänen poikansa. Juhlassa Kristus paljastuu siis ensi kerran Jumalaksi itsekin.
Teofanian yhteydessä toimitetaan suuri
vedenpyhitys, ja pyhitetyllä vedellä pappi vihmoo kansaa ja siunattavia asioita.
Pyhitettyä vettä voi viedä vaikkapa kotiin
pienessä pullossa ja siunata sillä itselle
tärkeitä asioita.

Kuva uudesta
Kristuksen elämä
-kirjasta.

Uusi lastenkirja Kristuksen elämästä!

Joulua edeltää 40 päivän joulupaasto. Tämä aika
on kuin Kristuksen sukujuhla. Kahtena joulua edeltävänä sunnuntaina kirkko muistelee esi-isiä, Vanhan testamentin hahmoja. Erityisesti pyhien isien
sunnuntaina viikkoa ennen joulua liturgiset tekstit
tuovat esiin hurskaita henkilöitä ennen Kristusta.

Kristuksen syntymäjuhlaa, eli joulua vietetään gregoriaanisen kalenterin mukaan 25.12. Tiesitkö, että
näin ei kuitenkaan ole aina ollut? Joulua vanhempi
juhla on nykyään 6. tammikuuta vietettävä Kristuksen kaste, eli teofania. Jos kuuntelet kirkossa näinä
päivinä laulettavia tekstejä, saatat huomata samankaltaisuuksia. Juhlat ovatkin samaa juurta ja kenties
lohjenneet vasta myöhemmin kahdeksi eri juhlaksi.

Kristuksen elämän vaiheisiin voi tutustua nyt kauniin, ikonein kuvitetun kirjan
voimin. Helppolukuinen kirja kuvaa ja kertoo Kristuksen elämän ja ylösnousemuksen keskeiset vaiheet ja sisältää myös pieniä kysymyksiä ikonikuvituksesta pohdittavaksi. Teos on samaa sarjaa ONL:n kautta aiemmin suomeksi
ilmestyneen Maria Jumalanäiti -kirjan kanssa.
Kirja on myytävänä ONL:n verkkokaupassa ja toimistolla hintaan 8 e.

KRISTUS SYNTYY — KIITTÄKÄÄ!
Gregoriaaniseen kalenteriin siirryttiin katolilaisissa maissa Rooman
paavi Gregorios XIII:n käskystä vuonna 1582. Monet Euroopan maat
elivät useamman vuosisadan eri kalenterissa. Suomessakin uuteen
kalenteriin siirryttin vasta vuonna 1753. Monissa vanhoissa kirkoissa
noudatetaan yhä vanhempaa, juliaanista kalenteria.
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ONL toivottaa kaikille riemullista Kristuksen syntymäjuhlaa!
Jätämme tänä vuonna joulukortit lähettämättä ja ohjaamme varat
Filantropian joulupaastokeräykseen.
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VOIKO SARJAKUVILLA
PÄÄLLYSTÄÄ HUONEKALUJA?

Näin joskus vuosia sitten jonkun
blogissa, kun hän oli päällystänyt
sivupöydän kannen sarjakuvilla. Se
palasi mieleeni, kun mietin miten
piristäisin hieman tylsää puunväristä jakkaraani. Ajattelin, että samahan tuota olisi kokeilla, jos ei onnistu, niin jakkaran voi maalata jollain
kivalla värillä!
Onneksi projektini kuitenkin onnistui ja lopputulos on parempi kuin
alkuun kuvittelin. Jakkara tuo nyt
paljon enemmän väriä ja iloa silmälle! Näillä vinkeillä voit päällystää
itsekin jonkun huonekalun tai tapetoida seinän sarjakuvilla:

TARVIKKEET

comics

Pensseli tai pari
Tapettiliisteriä
Kalustelakka
Astia mihin tehdä liisteri
Tikku/keppi liisterin sekoitukseen
Sarjakuvia ( Jakkaran päällystämiseen
meni yksi Aku Ankan taskukirja)
(Hiomapaperia)

!

4.
Tässä vaiheessa sekoita paketin ohjeiden mukaan liisteri. Pyydä tarvittaessa apua vanhemmilta! Valitse
sarjakuva, jolla haluat päällystää ja
haluatko jotkin tietyt sivut/kuvat
vai sieltä täältä jotakin. Itse valikoin
summanmutikassa kuvat, jotka jakkaraan päätyivät. Leikkasin saksilla
ylimääräiset valkoiset reunukset ja
rupesin liisteröimään!

5.

6.

Ensin liisteriä levitetään päällystettävään pintaan, sitten päälle lätkäistään kuva ja levitetään liisteriä vielä
sen päälle reilusti, jotta se varmasti
tarttuu hyvin. Tätä jatketaan, kunnes päällystettävä alue on päällystetty. Liisteriä ei kannata säästellä
varsinkaan kulma- ja taite- kohdissa, jotta sarjakuva varmasti tarttuu
pintaan.

comics2

T ADA
1.
2.
3.

Kun liisteri on kuivunut, on aika
laittaa kalustelakkaa! Kalustelakka
suojaa huonekalua esimerkiksi kosteudelta ja se kestää paremmin kulutusta lakattuna. Lakan voi levittää
pakkauksen ohjeiden mukaan joko
pensselillä tai sienellä. Lakkakerroksia kannattaa laittaa ainakin kaksi,
mutta kolmaskaan ei ole pahitteeksi. Jos tapetoit seinän sarjakuvilla,
niin sekin kannattaa vetäistä kalustelakalla, jolloin tapetointi ei kärsi,
jos vaikka seinään roiskuisi jotain.

A!

Suojaa alue, missä työskentelet, ellei se ole erityisesti puuhasteluun tarkoitettu vaja/autotalli tai muu vastaava.

Jos huonekalun pinnat ovat epätasaiset tai ne ovat aiemmin lakattu/maalattu, kannattaa hioa pinta tasaisemmaksi tai lakka-/maalipinta rikki, jotta liisteri toimii
paremmin.

7.

Valmista on. Nyt sinulla on hieno päällystetty jakkara, pöytä, seinä tai mikä tahansa minkä päätit päällystää!

Tämä ei ole välttämätöntä, mutta itse esiliisteröin jakkaran. Eli tein liisteripaketin sekoitusohjeiden mukaan esiliisteröintiseoksen ja käsittelin sillä koko jakkaran.
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LI

U
TUOHUST

LEIPOO

TEE-SE-ITSE
UUSIOLEIVONNAISET JOULUKSI!

AJANKOHTAISTA

KUUTAMOLLA!

TAPAHTUMIA!

LEIRINOHJAAJIEN
PERUSKURSSI

14.-16.2.2020 MIKKELISSÄ
Kurssi on tarkoitettu kristinoppileirin käyneille leirinohjaajaksi
aikoville. Kurssi antaa perusvalmiudet toimia ohjaajana (ortodoksisella) leirillä ja se onkin edellytyksenä ohjaajantöille useimmissa
seurakunnissa ja ONL:n leireillä.

Piparkakkukeksit:
. 500g piparitaikinaa
• 75g tummaa suklaata
• 75g valkosuklaata
Ota piparitaikina pakkasesta tai jääkaapista
pehmenemään ja pyörittele se palloksi. Rouhi
suklaa veitsellä karkeaksi rouheeksi ja lisää
piparitaikinan joukkoon. Tee piparitaikinasta
pötkö, johon voi painaa isoimpia
suklaarouheita, jos ne eivät meinaa pysyä
taikinan sisällä. Tee pötköstä 20-24 pientä
palloa ja paina ne hieman kasaan ennen
pellille laittamista. Paista 175-asteisessa
uunissa 10-15 minuuttia riippuen siitä kuinka
monta tai ohutta keksiä teet.
(resepti https://www.soppa365.fi/reseptit/
makea-leivonta/piparicookiet)

•
•
•

500g voitaikinaa
1 prk ruohosipulituorejuustoa (180G)
200g palvikinkkua,joulukinkkua tai
muuta kinkkua
• 1 paprika (200g)
• 2 ½ dl emmentaljuustoraastetta
• 1 kananmuna
Sulata jäätynyt voitaikina ja kauli se ohueksi
levyksi. Levitä levyn päälle tuorejuusto, jonka
jälkeen lisää sen päälle kuutioidut kinkku ja
paprika. Ripottele päälle juustoraaste. Kääri
levy rullalle ja leikkaa se 1-2cm paksuiksi
paloiksi. Asettele hyrrät pellille leivinpaperin
päälle ja voitele ne kananmunalla. Paista
hyrriä 225 asteessa 10-15min.

LÄLLYSSÄ JÄRJESTETTIIN MYSTEERINTÄYTEINEN
VIIKONLOPPU 25.10.-27.10
Oli synkkä ja myrskyinen lokakuun yö (tai oikeastaan loppusyksyn
iltapäivä), kun suuri joukko nuoria hyppäsi idän pikajunaan tai
suuntasi hallavan hevosen selässä kohti Kaunisniemen leirikeskusta. Kuutamoleirin, eli tuttavallisemmin Qtiksen, teemana oli
tänä vuonna murhamysteeri, jonka ratkaisemiseen jokainen sai
kaivella esiin sisäisen poirotinsa. Kylillä puhuttiin, että leirikeskuksen
suunnalla olisi tapahtunut jotain epämääräistä ja huhuttiin myös,
että leiriläisten joukkoon olisi soluttautunut murhaaja... Kuumottavasta Qtiksesta selvittiin kuitenkin hyvin ja viikonloppuun mahtui monta hienoa hetkeä. Oli railakasta discomeininkiä, rukouksellisia yhteisiä jumalanpalveluksia ja monta muuta eeppistä ja
mahtavaa juttua. Kiitokset kaikille ja ensi vuonna uudestaan!

8.-10.3.2020 VALAMOSSA
Nuorisotyöpäivät ovat ortodoksisten seurakuntien ja järjestöjen
nuorisotyöntekijöiden, opettajien
ja nuorisotyöstä kiinnostuneiden
koulutus- ja verkostoitumistapahtuma, joka järjestetään ONL ry:n
ja Valamon opiston yhteistyönä.
Tällä kertaa aiheina on mm. kestävä kehitys kirkollisessa työssä sekä
nuorten mielenterveys. Tuttuun
tapaan ohjelmassa on myös käytännön vinkkejä lapsi- ja nuorisotyöhön sekä antoisia keskusteluja,
vertaistukea ja mukavaa yhdessäoloa luostarin rauhassa.

Lisätietoja
tapahtumista:
www.onl.fi

(resepti https://www.k-ruoka.fi/reseptit/
kinkkurullat-eli-kinkkuhyrrat)

Vaikka tätä lukiessasi paasto on käynnissä, niin pian päästään nauttimaan joulun ilosanomasta ja sen ansiosta
myös runsaista jouluherkuista. Tämän mysteerikokin lempparijouluherkkuja ovatkin joulutortut ja piparit, mikä
saattaa johtaa siihen, että joskus leipoessa tarvikkeita tulee ostettua liikaa ja niitä jää yli äyräiyden. Näillä
helpoilla resepteillä teet torttutaikinasta ja vaikka joulukinkun jämästä kaikille maistuvat pikkuleivonnaiset sekä
yhdistämällä ylimääräisen piparitaikinan ja suklaan saat joulun herkullisimmat keksit.
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NUORISOTYÖPÄIVÄT

Kinkkurullat:

Helsingin ortodoksisen seurakunnan nuoria oli ulkoministeri
Pekka Haaviston ja muiden uskontojen edustajien kanssa kukittamassa juutalaisen synagogan
aitaa 18.11. Kukitus merkitsi tuen
antamista häirinnän kohteeksi
joutuneelle juutalaisyhteisölle.
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KYSY PAPILTA
Askarruttaako jokin ortodoksisuuteen liittyvä asia?
Ihmetyttääkö jokin ihmiselämän ilmiö?
Mitä Jumala tarvitsi maailman luomiseen?

Jumala tarvitsi maailman luomiseen vain
oman luovan tahtonsa ja luovan Sanansa ja siitä seurasi kaikki muu: Jumala loi
Sanallaan aineen, ajan, kaikki luonnonlait,
ideat joiden mukaisesti luotu maailma
järjestyi ja sai hahmonsa. Toisin sanoen
Jumala loi maailman aivan tyhjästä. Ennen luomista ei ollut mitään muuta kuin
Jumala. Tätä on ihmismielen hyvin vaikea
käsittää, koska me tarvitsemme niin monia asioita luodaksemme jotakin. Jumala
vain tahtoi - ja se tapahtui. Jumala tahtoi
luoda maailmaan myös oman kuvansa eli
ihmisen, josta Jumala teki kaltaisensa luovan olennon.
Me voimme olla Jumalan työtovereita maailmassa ja pyrkiä luomaan siihen
kauniita ja hyviä asioita. Tällä tavalla mekin luomme koko ajan maailmaa. Emme
tosin tyhjästä kuten Jumala, mutta kuitenkin me painamme maailmaan oman
erityisen jälkemme. Tämä tekee elämästä
tavattoman ihmeellistä ja mielenkiintoista
- todellista taidetta!

Miten voisi opetella olemaan rohkeampi?
Me ihmiset olemme ensinnäkin hyvin erilaisia.
Jotkut ovat luonteeltaan varovaisempia ja arempia, ja se ei ole mikään puute. On päinvastoin
hyvä, että jotkut syttyvät hitaammin uusiin asioihin ja ensin harkitsevat ja tarkkailevat huolella.
Mutta kaikkien on hyvä olla sen verran rohkea,
että rohkenee olla juuri oma itsensä. Silloin on
joskus voitettava oma jännityksensä.
Itsekin olen ollut kova jännittäjä. Minua on
auttanut harjoitus: olen vain mennyt tilanteisiin,
jotka ovat olleet vähän pelottavia ja epämukavia.
Vähitellen ne ovat muuttuneet ensin siedettäviksi
ja joskus jopa mukaviksi. Jännittävässä tilanteessa

• Soita sukulaiselle tai ystävälle. Älä
lähetäkään viestiä vaan soita puhelimella
jollekin, jota et tapaa kovin usein tai
vaikkapa isovanhemmalle.

Mitä papin pitää osata?

Papin pitää ensinnäkin osata olla ihminen. Papin pitää kunnioittaa ihan jokaista ihmistä ja
kaikkea elämää, ja osata kuunnella muita ja
asettua toisten asemaan. Sen voisi kai tiivistää
sanoihin välittäminen ja myötätunto. Papin pitää ymmärtää, että hänen tehtävänsä on palvella ihmisiä, eikä tehostella itseään. Papin on oltava ehdottoman luotettava.
Toisekseen papin pitää osata rukoilla Jumalaa,
koska vain Jumala voi antaa papille kyvyn toimia
seurakunnan palvelijan tehtävässä. Papin pitää
osata nähdä omat puutteensa ja katua tekemiään virheitä ja ottaa niistä opiksi. Papin pitää
uskoa siihen, että kirkossa vaikuttaa Jumalan
voima ja viisaus, joka on papin omaa ymmärrystä suurempi. Ja sitten papin pitää osata välittää
ihmisille tuota Jumalan armovoimaa: opettaa
kirkon opetusta, toimittaa jumalanpalveluksia
ja pyhiä toimituksia. Onnistuakseen tässä papin
pitää osata hyvin Raamattu, kirkon opetus ja
jumalanpalvelusperinne. Sitten on koko joukko
hyödyllisiä taitoja, jotka kyllä oppii, kun perusta on kunnossa. Papin on osattava seistä paljon,
saarnata, suitsuttaa, siunata, vihmoa, veisata,
puhua harkitusti ja selkeästi (mielellään mielenkiintoisesti), keskustella kiinnostuneesti mistä
tahansa lemmikeistä astrofysiikkaan... Ja vielä
papin pitäisi osata olla oma itsensä!

huomaa, että jännitys on vain tunne. Se ei
ole vaarallista, ja se menee ohi. Jännityksen
lauettua sitä seurailee monesti huojennus
ja tunne onnistumisesta. Jokainen tällainen
pieni voitto pelosta ja jännityksestä kasvattaa rohkeutta. Mitä jos ei onnistukaan?
Epäonnistuminen vasta onkin tärkeä taito!
Jokainen epäonnistuu joskus, ja siihen pitää antaa lupa itselle ja toisille. Kaikilla on
mukavampaa, kun saa turvallisin mielin
epäonnistua. Siitä saa rohkeutta yrittää!

Tee-se-itse...
hyviä töitä!
Tekemisen ei tarvitse olla aina rakentamista tai askartelua. Esimerkiksi nyt
joulupaastona tai seuraavan kevään
suuren paaston aikaan voit pyrkiä hyvän tekemiseen – se ei maksa mitään,
mutta siitä tulee hyvä mieli!

• Säästä karkkirahat tai muut herkkuihin
menevät rahat paaston aikana ja anna ne
hyväntekeväisyyteen.
• Pysähdy ulkona leikkiessäsi tai kävellessäsi (älä tietä ylittäessäsi). Katso
ympärillesi. Mieti mitä hienoja tai kauniita asioita näet.
• Muista sanoa kiitos!
• Talvella on ulkoilu parasta! Kunnosta
huolehtiminen kuuluu sekin hyviin töihin.

Palstalla papit vastaavat lasten ja nuorten kysymyksiin. Tämänkertaisessa vastausvuorossa on isä Tuomas Kallonen Taipaleen seurakunnasta. Lähetä omia kysymyksiäsi papille tuohustuli@gmail.com.
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FILANTROPIA

Päiväkodin keittiössä Etiopiassa
Oletko miettinyt mitä sinusta tulee isona? Maailmassa on vaikka kuinka paljon
tärkeää tekemistä. Voisiko sinusta tulla vaikka kokki päiväkodin keittiöön?
Dilellan päiväkodin pihalta Etiopiassa kuuluu lasten ääniä. Lapset
laulavat ja taputtavat laulun tahtiin. Kohta on ruoka-aika.

työstä päiväkodilla saan parempaa
palkkaa ja työ on myös kevyempää
kuin torimyyjänä, kertoo yksi naisista.

Päiväkodin ruoanlaitosta vastaa 12
naisen ryhmä. Naiset vuorottelevat siitä kenen vuoro on minäkin
päivänä tulla laittamaan ruokaa.
Ruokaa tehdään isoissa kattiloissa
nuotiolla.
Yleensä ruokana on injera-nimisiä
lettuja, joiden keskelle laitetaan
vaikka perunoita tai linssikastiketta.

- Pystyn pitämään huolta perheestäni. Raha riittää kotona ruokaan,
pystyn maksamaan kahden lapseni koulupuvut ja muut koulussa tarvittavat materiaalit. Lisäksi
pystyn myös säästämään hieman
rahaa joka kuukausi tulevaisuutta
varten.

Työ päiväkodilla sisältää ruoanlait- Teemme ruokaa yhdessä tässä toa, astioiden tiskaamista sekä siinaisten ryhmässä ja jaamme saa- voamista. Yleensä työpäivä kestää
mamme tuotot. Ennen myin vi- noin kolme tuntia.
hanneksia torilla joka päivä. Tästä
TEKSTI JA KUVAT FILANTROPIA
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SANNAN TOP 3 DIY
1.

2.

RUOKA.

-Tykkään laittaa ruokaa, ja ainakin omasta
mielestäni kokkailuni maistuvat herkullisilta!
Laitan usein mieluummin itse ruokaa kuin
menen ravintolaan, koska silloin saan tehdä
juuri sellaista, mitä itse tekee mieli.
VILLASUKAT.

-Syksyisin innostun aina neulomaan, ja tähän

mennessä olenkin jo tehnyt monet villasukat.
Neulominen on rentouttavaa puuhaa esimerkiksi
illalla telkkaria katsoessa, ja käsillä tekeminen
auttaa minua keskittymään myös kokeeseen
lukiessa.

3.

KAMPAUKSET, ETENKIN LETIT

- Hiukseni ovat ranskanleteillä lähes päivittäin!

Terveisiä pannukakkupalatsista!
Universumin blogosfääristä Tuohustulen haastatteluun astui bloggaaja Sanna Salo
KUKA OLET JA MISTÄ TULET?
Olen Sanna, 21 vuotta. Asun Helsingissä ja opiskelen yliopistossa suomen kieltä.
Pidät blogia osoitteessa pancakepalace.fi. Mistä sait idean aloittaa
kirjoittaminen? Mitä haluat blogissasi käsitellä ja kertoa?
Kriparini jälkeen 14-vuotiaana olin
Nuorten piirissä, eli Nupissa, jossa
kaikki yhdessä kirjoitimme ortodoksisten nuorten blogiin. Se oli minusta niin hauskaa, että samana iltana
perustin oman blogini.
Blogissa kirjoitan oman elämäni aiheista, kuulumisista ja tekemisistä.
Jos joku asia mietityttää minua, kirjoittamalla postauksen pystyn selkeyttämään myös omia ajatuksiani.
Tahdon myös ottaa kantaa tärkeisiin asioihin, poistaa ennakkoluuloja
ja auttaa esimerkiksi itsetunto-ongelmien kanssa painivia.
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ONKO OMAN ELÄMÄN JAKAMINEN
PELOTTAVAA? PELKÄÄTKÖ PALAUTETTA?
En ole koskaan ajatellut sen olevan
pelottavaa. Vaikka jaan paljon, jätän
yksityiselämääni liittyvät tiedot piiloon: en esimerkiksi puhu tarkkaan
siitä, missä asun tai käyn töissä. Jaan
myös ainoastaan itseeni liittyviä asioita, enkä puhu muista läheisistäni
tai perheestäni.
En pelkää palautetta. Tavalliseen
postaukseen harvemmin saan edes
kummemmin kommentteja. Jotkut
aiheet puhuttavat enemmän, ja on
luonnollista, että ihmiset ovat asioista eri mieltä. Jos joku lukija esittää vastakkaisen näkemyksensä, voi
sen ansiosta saada aikaiseksi hyvän
keskustelun. Asiattomat haukkujat
saa jättää täysin huomiotta. Onneksi ilkeitä kommentteja en saa lähes
koskaan.

KIRJOITAT LAAJALTI ERI AIHEISTA,
AINA MINÄKUVASTA ORTODOKSISUUTEEN. MISTÄ PIDÄT ENITEN IHMISISSÄ? ENTÄ KIRKOSSA?
Pidän ihmisistä, jotka ovat kilttejä ja
huomaavaisia, ja ajattelevat muiden
ihmisten parasta. Arvostan myös
rehellisyyttä ja sitä, ettei ketään
tuomita perusteetta, vaan kaikki
ovat samanarvoisia. Sama on myös
kirkossa: jokainen on tervetullut ja
hyväksytty, kukaan ei ole toista ihmistä parempi, ja lähimmäisenrakkaus ulottuu ihan jokaiseen. Tärkeä
osa omaa seurakuntaelämääni on
myös laaja ystäväpiiri, joka minulle
on vuosien saatossa muodostunut.

NÄIN TEET ITSE HELPON,
MUTTA NÄYTTÄVÄN KALANRUOTOLETIN:
• Jaa hiukset kahteen osaan ja ota toisen osan
ulkoreunasta pieni hiusosio
• Vie se toiselle puolelle
• Nyt ota toisesta osasta samankokoinen nippu
ja vie se toiselle puolelle
• Toista näitä vaiheita vuorotellen, kunnes letti on valmis

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Ötököitä pelkäämättä
Tuohustulen luonto-objektiiviin tarkentui luontokuvaaja Mitja Sorsa
KUKA OLET JA MISTÄ TULET?
Olen Mitja, 15-vuotias harrastajaluontovalokuvaaja. Muutin
perheeni kanssa pääkaupunkiseudulta Pohjois-Karjalaan kahdeksan vuotta sitten. Nyt asun
arkisin Joensuussa ja muuten
Ilomantsissa. Harrastan retkeilyä, luontokuvausta, kiipeilyä ja
kontrabasson soittoa.
MITEN PITKÄÄN OLET HARRASTANUT LUONTOKUVAUSTA JA
MITEN PÄÄTIT ALKAA KUVAAMAAN LUONTOA?
Olen aina pitänyt luonnossa
retkeilystä ja liikkumisesta. Aiemmin otin silloin tällöin kuvia
hienoista paikoista kännykkäkameralla, mutta noin kaksi vuotta
sitten aloitin luontokuvauksen
vakavammin järjestelmäkameralla.
MILLAISET VARUSTEET KANNATTAA OLLA, KUN LÄHTEE KUVAAMAAN LUONTOON?
Ihan ensiksi tarvitsee lämpimät,
säänmukaiset vaatteet, koska
eläimiä kuvatessa voi joutua
odottelemaan pitkiäkin aiko-
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ja paikoillaan. Talvella on erityisesti
muistettava se koulussa puhuttu
kerrospukeutuminen,
lämpimät
kengät ja hanskat. Kesällä kannattaa olla yleensä pitkät housut, pitkähihainen huppari tai anorakki ja
hyttyshattu ainakin täällä PohjoisKarjalassa ja Lapissa, missä itikkaa ja
ötökkää riittää.
Evääksi on kiva ottaa jotain purtavaa esim. pähkinöitä ja leipää, talvella termariin lämmintä juotavaa ja
kesällä muuten riittävästi juotavaa.
Sitten tietysti tarvitaan se kamera.
Puhelimenkin kameralla pääsee alkuun. Järjestelmäkameran mukana
yleensä tuleva peruskittilinssi riittää
alkuun, mutta harrastuksen edetessä kannattaa alkaa miettiä myös
muita objektiiveja; maisemakuvaajille 10-20mm objektiivi, eläimiä kuvaaville 200-400mm sekä paljon lintuja kuvaaville 500mm ylöspäin. Jos
kuvaa vähän kaikkea, suosittelen 20200mm yleisobjektiivia. Maisemakuvia paljon ottavalle myös kameran jalusta on suositeltava. Painavia
teleobjektiiveja käyttäville suosittelen monopodia. Muista myös ottaa
muistikortit ja vara-akku mukaan.

VOIKO LUONTOKUVAUSTA HARRASTAA ILMAN KALLISTA KAMERAKALUSTOA?
Voi, vaikkapa maisemakuvaus ja lähikuvaus onnistuu hyvin tavallisella
puhelimen kameralla. Oravista ja
useista pihapiirin pikkulinnuista saa
myös hyvin kuvia puhelimen kameralla. Muihin arempiin ja vikkeläliikkeisimpiin eläimiin ja lintuihin tarvitaan jo kunnon järjestelmäkamera
valovoimaisella linssillä.
LEMPIASIASI LUONNOSSA?
Pidän rauhallisuudesta ja vapaudesta, mikä luonnossa vallitsee. Arkiviikon keskelläkin muutama tunti
luonnossa saa kummasti rauhoittumaan.

Vastaanottaja
maksaa
postimaksun
Mottagaren
Betalar
portot

Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry
Info: jäsenyys ja arvonta
Tunnus: 5022140
00003 VASTAUSLÄHETYS

ONL Verkkokauppa

JOULUN UUTUUS!
Kristuksen elämä

Mitä ihmeitä Kristus teki? Miten hän opetti rukoilemaan?
Lapset pääsevät tutustumaan Kristuksen elämään
Athosvuoren pyhän Dionysioksen luostarin pääkirkon
kauniiden seinämaalausten
kautta.

8€

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

Osallistu arvontaan!
Voit samalla liittyä halutessasi ONL:n jäseneksi - aivan ilmaiseksi!
Saat mainioita etuja ja olet mukana tukemassa ortodoksista nuorisotoimintaa!
Vastaa nyt ja osallistu samalla arvontaan. Arvomme vastanneiden kesken 3 kpl lahjakortteja (30 euroa/kpl).
Vastauksia pyydämme 31.1. 2020 mennessä!
Liityn jäseneksi ja osallistun arvontaan
Olen jo jäsen, osallistun arvontaan
Osallistun pelkkään arvontaan
Nimi:
Syntymävuosi (vain uudet jäsenet):
Sähköposti/puhelin:
Jos olet alle 15-vuotias, kysythän suostumuksen huoltajalta.

www.onl.fi/voita-lahjakortti

