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AJANKOHTAISTA

VIERASKYNÄ

KESÄN LEIRIT LÄHESTYY!
Katso leirit täältä: https://onl.fi/leirit2021
Liiton perinteinen lasten ja varhaisnuorten leiri järjestetään Puroniemessä 8.-11.6. Ilmoittautumisia otetaan
jo vastaan!
Haluaisitko ohjaajaksi kesän leireille? Oletko vähintään 15-vuotias? Lähde leirinohjaajakurssille, niin voit
päästä ohjaajanhommiin! Leirinohjaajien peruskurssi
järjestetään Tampereella 7.-9.5.
Lisätiedot: www.onl.fi
(tapahtumakalenteri heti etusivulla)

Liiton instassa paastolivet käynnissä!
Sunnuntaisin parillisina viikkoina luvassa Juuso&Severi
-show, kuopiolaiset lukiolaiset juttelevat huumorilla
ja lämmöllä kaikesta maan ja taivaan väliltä. Parittomina viikkoina ohjelmassa Kysy papilta -livet, joissa
vetäjinä isä Teemu Toivonen ja kanttori Larissa Qvintus-Petsalo. Mukana voi olla vierailijoista ja kysymysten lisäksi myös ajankohtaisia teemoja. Seuraa siis
onlry1943-kanavaa ja tule mukaan liveihin tai katso
myöhemmin igtv:n puolelta!

TULEVAISUUS LÄHIMMÄISISSÄ
Tulevaisuus on aina kiehtonut ihmisiä,
sillä se on jotain meille tuntematonta.
Ehkä tulevaisuus on tarkoituksellakin
salattua meiltä, meidän parhaaksemme. Silti ihminen on aina halunnut
ylittää ajan rajoja ja kurkistaa tulevaisuuteen. On sitten kysymys pelkästään uteliaisuudesta tai halusta hallita
asioita, niin meitä ihmisiä kuitenkin
kiinnostaa miltä tulevaisuus näyttää.
Jumala on ajan yläpuolella. Hän on
aina läsnä ja joka paikassa. Jumalalle
kaikki on jatkuvaa nykyisyyttä. Tämä
on ehkä asia, jonka Jumala haluaa
meidän ymmärtävän. Meidän olisi
hyvä keskittyä tähän hetkeen ja elää
sitä, iloita Jumalasta ja läheisistämme: vanhempien, sisaruksien, isovanhempien sekä ystävien läsnäolosta ja
rakkaudesta.
Kun pohdimme mitä aika on, niin
voimme huomata seuraavan asian:
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menneisyyttä ei ole nyt olemassa,
koska se on jo mennyttä aikaa, eikä
tulevaisuuttakaan ole olemassa, koska se on vasta tulossa. On vain yksi
aika ja se on nykyisyys, jossa Jumala
on iankaikkisesti läsnä ja jossa me
voimme kohdata Hänet. Meidän ei
tulisikaan murehtia liikaa aiemmin
tapahtuneita asioita eikä huolehtia
siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan:
on parasta keskittyä tähän hetkeen,
joka on meille nyt annettu. Lapsena
voi usein odottaa jännityksellä sitä,
että kasvaisinpa jo aikuiseksi tai voi
miettiä, että mitähän minusta tulee
isona. Aikuisena usein taas huomaa,
että ajassa monet asiat toistuvat: päivät ja vuodet. Ja sen, että aika toimii
kierroksina.
Jos olet lukenut jotain vanhaa kirjaa, kuten Raamattua, olet saattanut

huomata, että kauan sitten eläneiden
ihmisten elämässä on paljon samoja
asioita kuin meillä tänä päivänä. Meillä on tietysti internet, tietokoneet ja
älypuhelimet, mutta ihmisten elämän
perusasiat ovat olleet hyvin samanlaisia. Suurin asia, mitä auringon alla on
tapahtunut ajan saatossa, on se, että
Jumala on tullut ihmiseksi, syntynyt
Neitsyt Mariasta pieneksi lapseksi,
ja asettunut meidän ihmisten keskelle. Jumala on kanssamme. Näin
jokainen meistä voi kohdata hänet.
Häneen ja lähimmäisiimme meidän
on kiinnitettävä kaikki ajatuksemme
ja rakkautemme.
NEMANJA BALČIN
Kirjoittaja on toiminut pitkään
Tampereen seurakunnassa nuorisotyössä ja vihittiin papiksi tammikuussa.

Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry:n
vuosikokous järjestetään
lauantaina 27.3.2021 klo 15.

Tervetuloa
liiton

vuosikokoukseen!

Liiton sääntöjen antaman mahdollisuuden
mukaisesti kokous järjestetään sekä Joensuussa että etäyhteyksin. Pyydämme vallitsevan tilanteen vuoksi suosimaan etäosallistumista.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä lisäksi mahdolliset muut asialistalla
olevat asiat.
Kokoukseen tulee ilmoittautua viimeistään
19.3.2021 esim. onl (at) ort.fi.
Lähetämme ilmoittautuneille sähköpostitse
osallistumisohjeet ja etäosallistumislinkin.
Yhteisöjäsenten edustajien tulee toimittaa
myös valtakirja. Lisätietoja: onl.fi
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GALLUP

TUOHUSTULEN GALLUP
KATSOO TULEVAISUUTEEN!
1
2
3
4
5
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Herkkuja
Modernimpi
Tosi iso
Ettei ei käytä eläinperäisiä tuotteita
Kun saa käydä virpomassa

1.
2.
3.
4.
5.

Mitä odotat tulevaisuudelta (huomiselta tai yleensä)?
Minkälainen luulet, että maailma on sadan vuoden päästä?
Miten iso on avaruus?
Mitä tarkoittaa paasto?
Mikä on parasta pääsiäisessä?

SIIRI, 8V

MATIAS, 11V
1.
2.
3.
4.
5.

SOFIA, 11V

1.
2.
3.
4.
5.

Että olen enemmän perheen kanssa
On enemmän älylaitteita
Yhtä iso kuin aina
Siinä on tietty ruokavalio
Herkut!

Synttäreitäni
Täällä on robotteja ja autobotteja
Todella iso
Ollaan yhdessä
Pääsiäismunat

Varmaan tosi cool, kun on lentäviä autoja
Tosi iso
Paasto on kun ei saa syödä lihaa
Saa syödä suklaamunia

AINO, 8V

MIKAEL, 5V
1.
2.
3.
4.
5.

Jotain kivaa, esimerkiksi jotain taikajuttuja

1.
2.
3.
4.
5.

Pääsen katsomaan kissanpentuja
Tekniikka on kehittynyt paljon
Ääretön.
Ei syödä hirveesti herkkuja, ollaan
yhdessä ja ootellaan pääsiäistä
Kaikki!
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1. Onko avaruuden toisella
puolella jotakin?

Suurten kysymysten äärellä
Tuohustulen teleskoopin äärelle istahti
avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja.

Tätä pohtivat jo muinaiset kreikkalaiset, jotka tulivat siihen tulokseen
että avaruudella ei voi olla loppua,
koska jos tulisi muuri vastaan niin
täytyisihän sen toisella puolellakin
olla jotain. Nykyisin me tiedämme,
että avaruus voi todellakin olla ääretön, eli jos hyppää rakettiin ja painaa
täyttä kaasua suoraan eteenpäin, näkyviin tulee aina vain uusia ja uusia
tähtiä vailla loppua.
Mutta on toinenkin vaihtoehto, joka
voi kuulostaa kummalta. Jos lentää
raketilla suoraan eteenpäin, voi lopulta huomata tehneensä täyden
ympyrän ja palanneensa takaisin
maapallolle. Samaan tapaan kuin
ilmapallon pinnalla suoraan eteenpäin käppäävä muurahainen palaa
lopulta sinne mihin lähtikin. Valitettavasti emme vielä tiedä, kumpi
vaihtoehto on totta. Mutta avaruuden raja ei ainakaan tule vastaan!

2. Onko ikuisuutta olemassa?
Tai mitä se sinun mielestäsi
tarkoittaa?

Havaitsemalla kaikkein vanhinta
ja kaukaisinta avaruuden säteilyä,
jota kutsutaan kosmiseksi taustasäteilyksi, me voimme nähdä ihan
omin silmin miltä maailmankaikkeus näytti 400 000 vuoden ikäisenä.
Siitä tutkijat sitten yrittävät erilaisilla teorioillaan selvitellä, mitä sitä aikaisemmin tapahtui, mutta aikaväli
nollasta sekunnista neljäänsataan
tuhanteen vuoteen on aika pitkä.

4. Minkälainen maapallo on
vuonna 3000?
Osaako ihminen silloin lentää
ilman lentokonetta?
Tuo olisi mukava nähdä! Tuhat vuotta sitten viikingit purjehtivat Amerikkaan, nyt me matkaamme Kuuhun
ja Marsiin. Omin voimin ihminen ei
voi koskaan lentää, koska painovoima ei katoa minnekään, mutta ehkäpä meillä on henkilökohtaiset pikku
vyöraketit joiden avulla voi piipahtaa
Australiassa tai toisilla planeetoilla.
Vaikka meillä riittää ongelmia ja
epäonnistumisia, olemme kuiten-

kin pystyneet tekemään maailmasta
yhä paremman paikan elää. Jos aikakone kiikuttaisi ihmisen vuodesta
1000 meidän aikaamme, hän varmaan ajattelisi tulleensa paratiisiin.
Uskon, että kehitys jatkuu oikeaan
suuntaan ja vuonna 3000 ihmiset
lukevat kauhistuneina historiankirjoista kuvauksia meidän aikamme
ihmisten surkeasta elämästä.

5. Montako tähteä
avaruudessa on?
Jos maailmankaikkeus on ääretön,
kuten monet tutkijat arvelevat, niin
tähtiäkin on ääretön määrä. Siinä
osassa maailmankaikkeutta, jonka
kaukoputkemme pystyvät näkemään, on muutama sata miljardia
linnunrataa ja jokaisessa niistä muutama sata miljardia tähteä. Eli ainakin tuommoiset hulppeat 10 000
000 000 000 000 000 000 tähteä,
suunnilleen saman verran kuin hiekanjyviä kaikilla maailman rannoilla.

Tällä hetkellä tähtitieteilijät uskovat,
että vaikka maailmankaikkeus alkoi
vajaat 14 miljardia vuotta sitten, sillä ei ole loppua vaan se laajenee ja
jäähtyy ikuisesti. Lopulta viimeisetkin
tähdet sammuvat ja mustat aukot
hajoavat, mutta itse pilkkopimeä ja
muutenkin tylsä maailmankaikkeus
on ikuinen. Ihan henkilökohtaisesti en pidä tätä kovinkaan hyvänä ja
kauniina ideana, mutta jostain syystä
maailmankaikkeus ei ole kysynyt asiassa minun mielipidettäni.

3. Miten tutkijat voivat selvittää tai tutkia alkuräjähdystä?
Kukaan ei ole keksinyt keinoa havaita itse alkuräjähdystä, ja sen
vuoksi meillä on vain hyvin erilaisia
ehdotuksia siitä, mitä silloin tapahtui ja oliko ”alkuräjähdys” todella
ihan kaiken alku tyhjästä vaiko jotain aivan muuta, esimerkiksi yksi
lukemattomista vähän pienemmistä poksahduksista multiversumiksi kutsutussa kummajaisessa

Kuva: Jukka Lariola
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PAPPIEN

NÖRTTINURKKA

1.
Linssit voidaan kiinnittää kännykkään klipsillä tai sitä varten
suunniteltuun kännykänkuoreen.
Linssit toimivat lähestulkoon jokaisessa puhelinmallissa, mutta
valmistajalta voi kuitenkin tarkistaa yhteensopivuuden omaan
puhelimeen.

2.

3.

Tele-linssillä pääset lähemmäksi
kohdetta eli käytännössä se toimii
zoomina. Se on hyödyllinen linssi
erityisesti silloin, kun pitää saada
tarkempi kuva kohteesta, jonka
lähelle ei pääse. Käytössä olen
kuitenkin pannut merkille, että
kuvan reunat (tai kulmat) jäävät
hieman epätarkoiksi.

Pro Cinema -linssi on mielestäni tämän tuoteperheen
paras linssi. Käytännössä sillä
saa aikaan leveämmän kuvan
eikä reunoissa näy minkäänlaisia pyöristyksiä tai epätarkkuuksia. Kuvaan mahtuu
paljon enemmän ihmisiä ja
muutakin sisältöä. Hyödyllinen myös videopuheluissa,
kun haluat, että kuvaan mahtuu useampi ihminen.

ELOKUVIA KÄNNYKÄLLÄ?
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Viimeisten vuosien aikana kännyköiden kamerat ovat kehittyneet hurjasti ja puhelinten valmistajat selvästi
panostavat jatkossakin puhelinten
kameroihin. Noin vuosi takaperin
itsellenikin avautui ihan uusi maailma, kun aloitin YouTubesta selvittelemään mihin kaikkeen kännykkäni kykenee. Moni ominaisuus on edelleen
testaamatta ja selvittämättä. YouTuben fiidistä katselen 10-15 minuutin
opetusvideoita, joita on kotioloissa
kiva kokeilla ja harjoitella.

Vielä linsseistä. Ensinnäkin linssit
eivät ole mitenkään ratkaiseva tekijä
videoiden kuvaamisessa ja voidaankin kysyä, että kumpaan kannattaa
panostaa: kännykkään vai ihan oikeaan kameraan? Toisekseen linssejä
ei ole Suomen markkinoilla helposti
saatavilla. Suomeen rekisteroity Black
Eye Lens -nimeä kantava brändi on
tietääkseni ainoa. Hyvän kuvamateriaalin haaliminen on ensimmäinen
askel. Leikkaaminen ja viimeistely on
asia erikseen.

Innostukseni kännykkäkuvaamiseen kasvoi, kun bongasin jostakin
videosta, että kännykkään voidaan
kiinnittää erilaisia linssejä. Mitä syvemmälle asiaan uppoduin, niin sitä
suuremmaksi nälkäni alkoi kasvaa.
Jos etsit inspiraatiota, niin voit koittaa
hakea YouTubesta materiaaliavaikka
seuraavalla hakusanalla "cinematic
video with smartphone". Muuta ei
oikeastaan alkuun tarvitsekaan.

Videoita ja kuvia on maailma pullollaan, mutta tilausta on myös oikeasti
hyville videoille, jotka erottuvat massasta. Tärkeintä ei ole tuottaa paljon materiaalia vaan ennen kaikkea
laadukasta. Käytännössä tarvittava
tekniikka löytyy sinun taskustasi.

VINKKI:

4.
Makro-linssillä pääset todella lähelle pieniä kohteita. Tällä linssillä
kuvasta erottuu yksityiskohtia, joita paljaalla silmällä ei näe.

5.
Linssit kulkevat mukavasti pehmustetussa ja tyylikkäässä suojakotelossa. Linssit ovat kevyitä
ja kuvausretkellä ne saa helposti
klipsillä kännykkään kiinni.

PIenistä videoista
lyhytelokuviin!
Perusta kaverin kanssa seurakuntaan elokuvakerho. Taivutelkaa kirkkoherrat, papit,
kanttorit tai nuorisotyöntekijät ostamaan seurakunnalle
linssejä tai kameroita.

SEURAAVASSA NUMEROSSA:
TESTISSÄ ILMAISET PUHELINSOVELLUKSET KUVIEN KÄSITTELYYN.
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PAPPIEN

NÖRTTINURKKA

OLEN NÄHNYT ASIOITA, JOITA ETTE USKOISI.
KIRJAPINOJA ORIONIN OLKAPÄÄLLÄ, FANIEN
SILMÄT KIILUMASSA KUIN C-SÄTEET
TANNHÄUSERIN PORTIN LUONA. NYT
NE KATOAVAT KUIN...JAA EIVÄTPÄS
KATOAKAAN KOSKA AION JAKAA PARHAAT
LUKUKOKEMUKSET TEIDÄN KANSSANNE,
ARVOISAT TUOHUSTULEN LUKIJAT!”

STAR TREK - MIELIKUVITUSTA JA UNELMAA
Heti alkuunsa minun pitää kertoa
teille, että pidän tieteiselokuvista.
Vaikka sci-fi, eli tieteistarinat, ovat
mielikuvituksen tuotetta, niin joissakin tapauksissa ne perustuvat sellaiselle olettamukselle, että millaista
meillä saattaa olla tulevaisuudessa,
kenties muutaman sadan vuoden
päästä.
Eräs lempisarjoistani on ollut Star
Trek, jota esitettin jo1960-luvulla
telkkarissa. Pitkän tauon jälkeen
tuli Star Trek - The Next Generation
(1987-1994) ja tämän jälkeen tuohon
nimenomaiseen tulevaisuuden avaruusmaailmaan liittyviä uusia sarjoja on tullut vielä paljon lisää. Minun
mieleeni on tietysti parhaiten jäänyt
tuo The Next Generation, jota seurasin nuorena.
Mikä tuossa Star Trekin maailmassa
on sitten niin kiehtovaa?
Ehkä upeinta siinä on tuo ääretön
avaruus, jota Enterprise-nimisellä
aluksella kuljettiin ristiin rastiin. Pyrkimyksenä löytää uusia planeettoja
ja elämänmuotoja. Kuten tosielämästä tiedämme, niin tiedemiehet
ovat jo löytäneet avaruudesta niin
kutsuttuja eksoplaneettoja, joissa
voi olla edellytykset elämälle. Tällä
hetkellä suurin ongelma on se, ettei
ole keksitty vielä sellaista kulkupeliä,
12

jolla päästäisiin niin kauas tutkimaan
näitä planeettoja lähietäisyydeltä.
Jotain yhtymäkohtia Star Trekkiin
alkaa jo tosielämästäkin löytyä. Hiljattain perustetun Yhdysvaltain Avaruusvoimien logo näyttää erehdyttävästi Star Trekin Tähtiliiton logolta.
Jään innolla odottamaan, että mitä
seuraavaksi tapahtuu.
Joku voisi kysyä, että miksi minunlaiseni hengenmies katsoo tuollaista
sci-fi sarjaa? Tottahan se on, että kaikki siinä on mielikuvituksen tuotetta
ja viihdetarkoituksella tehtyä. Mutta kätkeytyykö sarjaan jotain, mistä
voisimme ottaa oppia ihan oikeassa
elämässä?
Se hyöty Star Trek - sarjasta on ainakin ollut, että moni nykyinen
avaruustieteen insinööri on saanut
kipinän nykyiselle uralleen lapsena
katseltuaan tuota sarjaa. Mutta löytyy
sarjasta myös hyviä ihanteita meille
kaikille. Tähtilaivaston periaatteena
on kaiken elämän kunnioittaminen.
Ensisijaisena tarkoituksena löytöretkeily: etsiä uuttaa ja luoda uusia
suhteita (kuitenkaan puuttumatta
varhaisessa kehityksessä olevien sivilisaatioiden elämään). Tarkoituksena
ei ole valloittaa, ryöstää tai hyväksikäyttää muita. Voimankäyttö on aina

vaihtoehdoista viimeinen ja siinäkään tilanteessa ei ensimmäisenä ole
tarkoitus tappaa. Tämän vuoksi Star
Trekistä tuttua sädeasetta, “vaiheista”, pyrittiin aina käyttämään ensin
tainnutuksella.
Erityisesti kahdesta ensimmäisestä
Star Trek sarjasta huokuu tuo rauhanomaisuuteen pyrkiminen. Näiden toteuttamisessa oli mukana
sarjan isä Gene Roddenberry.
Jos vielä mietimme alkuperäistä
Star Trek - sarjaa, niin sitä esitettiin
Yhdysvalloissa 1960-luvun lopulla,
jolloin elettiin Kylmän sodan aikaa
ja Yhdysvaltojen joukot kävivät sotaa
Vietnamissa. Nyt 2020-luvulla maailmassa on edelleen paljon sotia,
epäoikeudenmukaisuutta, rasismia
ja riistoa. Emme ole siis paljoa vieläkään viisastuneet.
Star Trek -sarja on mielikuvitusta,
mutta se pitää sisällään kauniin
unelman siitä, että tulevaisuudessa
meillä vallitsisi täällä maapallolla
keskinäinen rauha ja samaan rauhaan pyrittäisiin myös koko maailmankaikkeudessa.
Isä Andrei Verikov

NUOREN PASTORIN SCIFIVINKIT
Jos tunnistit yllä olevan viittauksen,
nuori padawan, niin saat kymmenen
galaktista pistettä. Kun tämä pappi
oli vasta pieni nörtinalku, mikään ei
ollut kovempi juttu kuin avaruusraketit, jediritarit ja robotit. Scifimaalima tarjosi mukavaa pakoilua todellisuudesta koulupäivien jälkeen. Eikä
aikaakaan, kun Joensuun kirjaston
fantasia- ja scifiosasto oli käynyt jo
melkoisen tutuksi.
Scifi, eli tieteisfantasia, tarjoaa monenlaisia mielenkiintoisia visioita.
Kaikki näkymät eivät ole ruusuisia.
Scifi on lajityyppi, jonka avulla voidaan käsitellä monenlaisia vakaviakin
teemoja. Tällaisia ovat erilaisuuden
kohtaaminen, ihmislajhin tulevaisuus ja selviytyminen, hyvyys ja pahuus. Vielä voisi mainita myös, että
toisessa maailmansodassa ja Vietnamin sodassa taistelleet scifikirjailijat
käsittelivät verhotusti teoksissaan sodan todellisuutta ja mielettömyyttä.
Kevyeksi mielletty genre osoittautuu
yllättävän syvälliseksi. Synkinkin dystopia sisältää toivon siemenen. Jokaisessa ydinpilvessä on hopeareunus ja
vaikeat olosuhteet tuovat esille myös
sen mikä ihmisyydessä on parasta. Ja
usein pahuus ei löydykään avaruusolioiden lonkeroista vaan ihmisten
mielistä.

Ohessa on muutamia kirjoja, jotka
ovat jääneet erityisellä tavalla mieleen. Tässä siis parhaat scifilukukokemukseni:
Ernest Cline: Ready Player One
Maailma on kokenut ympäristökriisin
ja luonto on pilalla. Ihmiskunta pakenee OASIS -keinotodellisuuteen.
OASIksen luoja kuolee ja lupaa jättää
koko systeemin perinnöksi sille, joka
ratkaisee hänen laatimansa arvoituksellisen ”Pääsiäismunajahdin”. Nuori
orpo, Wade Watts lähtee ratkaisemaan arvoituksia, mutta hänen tiellään on monta estettä, eivätkä kaikki
ole virtuaalitodellisuudessa... Lisäksi
kirja sisältää erikoisherkkua kaikille
retropelien ja 80-luvun popkulttuurin ystäville.
Orson Scott Card: Ender’s Game ja
jatko-osat
Ender -pojasta on tarkoitus tehdä
maailman paras sotastrategi, joka
voi pelastaa ihmiskunnan muukalaisten hyökkäykseltä. Militaristisesta
viitekehyksestään huolimatta kirja on
tarina ennen kaikkea ystävyydestä,
toveruudesta, erilaisuudesta ja sen
kohtaamisesta, pahoista teoista ja
niiden sovittamisesta.

Dan Simmons: Hyperion
Kaukaisella Hyperionin planeetalla
asuu mystinen olento Lepinkäinen,
joka voi toteuttaa minkä tahansa
toiveen. Ryhmä ihmisiä, jokainen
omista syistään, lähtee vaaralliselle
taipaleelle Lepinkäisen luo. Nämä
ihmiset kertovat toisilleen tarinansa
vaelluksen aikana. Matka on kohtalokas, koska Lepinkäinen kuulema
täyttää aina yhden anojan toiveen
muiden saadessa surmansa...
Isaac Asimov: Säätiö -sarja
Ihmiskunta kulkee kohti rappiota ja
tuhoaan. Tiedossa on kymmenentuhannen vuoden pimeä galaktinen
keskiaika, josta ei moni selviä... Kaaosta vastaan taistelee Säätiö, ihmiskunnan pelastamiseen tähtäävästä
salainen organisaatio joka pyrkii ohjaamaan historian kulkua. Paras, kaunein, mutta myös vaikein scifisarja,
jonka lukemiseen meni allekirjoittaneella parikymmentä vuotta.
Ja eikun vain lukemaan! Olkoon voima kanssanne!
isä Jaso Pössi
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MEILLÄ TAPAHTUU

ANSIOITUNUT
PONOMARI KERTOO
PONOMARIN TEHTÄVÄT
OPPII KYLLÄ AJAN
KULUESSA

- digitaalinen osaamismerkki kertoo osaamisesta modernisti
Ortodoksisen kirkon toiminnassa
karttuu monipuolista ja vaikkapa
työelämän kannalta merkittävää
osaamista, jota virallinen koulutusjärjestelmä tai työelämä hyödyntävät
usein vielä heikosti.
Sähköiset osaamismerkit ovat mainio apu, sillä osaamisen sanoittaminen ja näyttäminen osaamismerkein voi tuoda työmahdollisuuksia
ja opintosuorituksia sekä kasvattaa
itsetuntemusta ja rohkeutta. Osaamismerkkejä on helppo jakaa sähköisesti, esimerkiksi CV:n liitteenä, ja
ne kulkevat kätevästi mukana myös
virtuaalilompakossa.
Kahdeksan ortodoksista
osaamismerkkiä
Nyt on mahdollista hakea kahdeksaa
erilaista ortodoksista osaamismerkkiä. Osaaminen voi olla seurakunnan,
järjestön tai vaikka luostarin toiminnassa hankittua; edellytyksenä on
14

lähinnä, että merkin hakija pystyy
luotettavasti osoittamaan osaamisensa tai osallistumisensa.
Merkeistä osa sopii mainiosti myös
isoille lapsille ja varhaisnuorille, jos
sopivaa kokemusta löytyy. Esim.
apulaisena ortodoksisessa kirkossamerkkiä voi hakea sellainen, joka
on toiminut ortodoksisessa kirkossa
apulaisena, esimerkiksi ponomarina,
tuohustenmyyjänä, kirkon somistajana tai lähimmäisapurina. Myös
vapaaehtoisena ortodoksisessa kirkossa ja pienryhmänohjaajana ortodoksisessa kirkossa -merkit ovat
haettavissa jo melko suppean kokemuksen perusteella.
Lisäksi muita leirityömerkkejä on
kaksi ja yksi merkki liittyy kerhotoimintaan. Viestijänä ortodoksisessa
kirkossa -merkki on nimensä mukaisesti tiedonvälittämiseen, vuorovaikutukseen ja mediaan liittyvä

merkki. Merkeistä kahdeksas, kummina kirkossa -osaamismerkki, on
hieman muista poikkeava, sillä sen
hakemisen edellytyksenä ei ole niinkään kokemus kuin ymmärrys.
Merkkejä helppo hakea
Kannattaa tutustua merkkeihin ja
niiden kriteereihin ja miettiä, mikä
niistä sopii itselle. Osaamismerkin
hakija täyttää sähköisen hakulomakkeen, johon hän omin sanoin kuvaa
kirkon toiminnassa hankkimaansa
osaamista.
Ortodoksisia osaamismerkkejä voi
hakea ilman kirjautumista ONL ry:n
verkkosivustolla olevien upotuslinkkien kautta, ne löytyvät osoitteesta
http://onl.fi/osaamismerkit/

Olen toiminut Lahden kirkossa monissa avustavissa tehtävissä.
Eräs juttuni oli toimia alttarissa
ponomarina, eli avustamassa jumalanpalvelusta toimittavaa papistoa.
Monesti ponomarin tehtävissä aloittavat ovat nuoria poikia. Mutta ei
se ikää katso – minä olin 30-vuotias
aloittaessani.
Tapasin tulevan puolisoni kirkossa,
ja yhdessä kävimme sitten palveluksissa, ja muissa Lahden seurakunnan
järjestämissä tilaisuuksissa. Sitten tuleva vaimoni alkoi laulaa kirkkokuorossa, ja minä kysyin papilta, voisinko
tulla alttariin ponomarikouluun.
Ei se alttariin meno ollut kovinkaan
jännää, sillä papit ja diakonit neuvoivat koko ajan, mitä tehdään. Pappi
siunasi päälleni puettavan täyspitkän
jumalanpalveluspuvun, eli stikarin.
Ensimmäinen ja ehdoton määräys
oli kumartaa pyhää pöytää ja olla
koskematta sitä. Sama koski myös
ehtoolliskalkkia, ja ikonostaasin keskimmäistä, pyhää ovea.

Ponomarin tehtävät oppii kyllä ajan
kuluessa. Ensin saa helpohkoja juttuja, ja myöhemmin vaativampia.
Ponomarin tehtävät jumalanpalveluksissa vaihtelee aina siitä riippuen,
mikä palvelus toimitetaan.
Nuoret pojat yleensä aluksi avaavat
papistolle alttarin oikean tai vasemman oven kirkkosaliin. Ei siis keskimmäistä pyhää ovea. Sitten on
suitsutusastian eli kadilon hoito ja
antaminen sekä pois ottaminen papilta. Ensin tuntui hankalalta muistaa milloin tulee suitsutus – onneksi
pappi ohjeistaa tässä.
Kadilon hoitoon kuuluu aluksi palavan hiilen laitto astiaan, ja aina
ennen suitsutusta hyväntuoksuisen
pihkan laittaminen lusikalla hiilen
päälle antamaan tuoksuvaa savua.

myös viiniin, kun liturgian päätyttyä
kirkkokansalle tarjotaan jälkiviini.
Kun papit proskomidissa valmistelevat Karitsan, eli osan, joka siunataan Ehtoolliseksi, muut osat leivistä
ponomari leikkelee palasiksi ja laittaa lautaselle. Ne tarjotaan liturgiapalveluksen jälkeen kirkkokansalle
nautittavaksi antidorana.
Seurakunnissa on paljon muitakin
tehtäviä, joita tulee ajan kanssa vastaan. Kaiken kaikkiaan mielenkiintoista olla seurakunnan mukana
muulloinkin, kun vain kirkossa.
Ei pidä pelästyä, jos kaikki kirjoittamani tuntuu ehkä vaikealta, sillä vähitellen kyllä oppii aina jotain lisää.
Kari Lindell

Sitten eräs juttu on laittaa keittimeen vettä ja laittaa se ajoissa päälle
kuumenemaan. Lämmintä vettä viedään papille, kun hän siunaa Pyhän
Ehtoollisen. Lämmintä vettä lisätään
15

TARINANURKKA

Уголок историй

Кем я стану, когда вырасту

Mikä minusta tulee isona
Koulussa puhuttiin tänään ammateista. Jokainen luokassa sai kertoa,
mitä heidän vanhempansa tekivät
työkseen ja mitä he itse halusivat olla
isona.
Velmun luokkatovereiden vanhempien joukossa oli opettajia, sairaanhoitajia, siivoojia, talonrakentajia,
poliiseja, myyjiä ja kirjailijoita. Joidenkin vanhempien työ oli olla kotona pitämässä huolta pienemmistä
sisaruksista.
Velmun vanhemmat olivat kyllä monesti kertoneet työstään, mutta jos
Velmu oli täysin rehellinen, ei hän
ollut täysin varma siitä, mitä he oikeasti tekivät. Velmu tiesi, että äiti
puhui töissä monia kieliä ja saattoi
välillä lähteä ulkomaille asti töihin.
Isä puolestaan kantoi aina kassissaan
mukana paksua paperipinoa.
Välitunnilla Velmu huomasi, miten
kaksi hänen luokkatoveriaan kiisteli,
kumman vanhemmalla on hienompi
työ.

- Minun äitini on poliisi, hän saa ajaa
autollaan tosi nopeasti valot vilkkuen, toinen hehkutti.

mitä tämä tahtoisi tehdä isona. Velmu mietti hetken ennen vastaamistaan.

- Minunpas isä onkin kiinteistövälittäjä, hän pääsee sisään kenen tahansa
kotiin, toinen ylpeili.

- Isona minä haluaisin rakentaa suuria legolinnoja, kokonaisia kaupunkeja. Tahdon nähdä maailmaa niin kuin
äiti ja oppia leipomaan herkkuja niin
kuin isä. Niin ja olisihan se ihan siistiä käydä vaikka Kuussa tai potkaista
jalkapalloa pidemmälle kuin kukaan
muu koskaan ennen, mutta en tiedä,
kuinka todennäköisiä se olisi.

Väittely sai Velmun pohtimaan. Hän
ei tiedä, mitä hänen vanhempansa
tekevät työkseen, mutta ei hän usko,
että sillä erityisesti olisi väliäkään. He
auttavat Velmua läksyissä ja rakentavat mahtavia legolinnoja hänen
kanssaan. Äiti tekee maailman parasta ruokaa ja isä osaa leipoa herkullisia
kakkuja ja pullia. Joskus he antavat
Velmulle ja tämän sisaruksille pieniä lahjoja, vaikka ei olisi kenenkään
merkkipäivä, ja joskus he menevät
koko perheen kesken uimaan, keilaamaan tai rakentamaan majoja
metsään.
Välitunnin jälkeen kaikki palasivat
luokkaan. Opettaja kysyi Velmulta,

Teksti Sanna Salo • Kuvitus Aino Miikkola • Käännös Ljubov Zhilinkova
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Opettaja ei voinut olla peittelemättä
pientä hymyään.
- Niin, siis kysymys oli, että mitä tahtoisit tehdä työksesi, kun kasvat aikuiseksi, opettaja korjasi.
- En minä vielä tiedä, Velmu vastasi, olen vielä niin pieni. Toivon vain,
että olisin onnellinen ja saisin viettää
paljon hauskoja hetkiä perheeni ja
kavereideni kanssa. Töistä huolehtimiseen minulla on vielä koko elämä
aikaa.

Сегодня в школе говорили о профессиях.
Каждый мог рассказать, чем занимаются
его родители и кем бы он сам хотел
стать, когда вырастет.
Среди родителей одноклассников Велму
были учителя, медсёстры, уборщицы,
строители, полицейские, продавцы и
писатели. Работа некоторых родителей
состояла в заботе о младших сестрах и
братьях дома.
Родители Велму много раз рассказывали
о своей работе, но, если честно, Велму
был не совсем уверен, чем на самом
деле занимаются его родители. Велму
знал, что мама говорит на работе
на разных языках и иногда ездит в
командировки в другие страны. А папа
всё время носил в сумке большую стопку
бумаг.
На перемене Велму заметил, как два
одноклассника спорили, у кого из
родителей профессия лучше.
«Моя мама полицейский и она может

очень быстро ездить на своей машине
с сиреной», - хвастался один из них.
«А мой папа агент по недвижимости и
он может попасть в дом к кому угодно»,
- гордился другой.
Спор заставил Велму задуматься. Он
не знает, чем занимаются его родители,
но и не думает, что это имеет особое
значение. Родители помогают ему с
уроками и строят крутые лего-замки
с ним. Мама готовит лучшую на свете
еду, а папа умеет печь очень вкусные
торты и булочки. Иногда они просто так
дарят Велму и его братьям и сёстрам
маленькие подарочки. А иногда они всей
семьёй ходят плавать, играть в боулинг
или строят в лесу шалаши.

«Когда я вырасту, я хочу строить
огромные лего-замки, целые города.
Хочу увидеть мир, как мама, и научиться
печь вкусности, как папа. И было бы
здорово побывать на Луне или пнуть
мяч дальше, чем кто-либо другой, но я
не знаю насколько всё это вероятно».
Учитель не мог сдержать небольшой
улыбки.
«Вопрос был о том, кем бы ты хотел
стать, когда вырастешь, кем работать»,
- поправил учитель.
«Я ещё не знаю, - ответил Велму, - я
ещё такой маленький. Я только надеюсь
быть счастливым и провести много
веселых моментов со своей семьёй и
друзьями. Чтобы заниматься работой, у
меня еще вся жизнь впереди».

После перемены все вернулись в класс.
Учитель спросил у Велму, кем бы он
хотел стать, когда вырастет. Перед тем
как ответить, Велму немного подумал.

Текст Санна Сало • Рисунок Аино Мииккола • Перевод Любовь Жилинкова
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PUUHA

Kaikki Puuhat laati Anastasia Torhamo.
Etsi eroavaisuudet.
Find the differences between the two pictures.

Piirrä pääsiäismunalle toinen puoli.
Complete the other half of the easter egg.
Дорисуй вторую половину пасхального яйца

Найди отличия.

18
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PUUHA

Etsi papin tie pääsiäiskirkkoon.

Etsi kuvasta tähdet.

Помоги батюшке дойти до церкви

Yhdistä oikeat pääsiäistervehdykset maihin.

20
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PUUHA
Piirrä ja kirjoita kuvaan minkälaiselta tulevaisuus sinusta näyttää.

nam!

TUOHUSTULI

LEIPOO

Kasvisnakkipiilot
ja paastodippi
Paasto on jälleen käsillä ja mysteerikokilla on jälleen tuttu vaikea tilanne edessään.
Mitä tarjota vieraille paastonajan juhlissa? Varsinkaan sellaisille, jotka eivät itse paastoa?
Onneksi nykyään on olemassa tutuista suosikkiruuista helppoja kasvisversioita tehtävissä.
Tässäpä mysteerikokin oma lapsuuden suosikki, josta on tehty maittava paastoherkku,
joka varmasti kelpaa nirsollekkin vieraalle.
Mysteerikokki pohti myös tulevaisuuden ruokia. Mistäköhän lapsuudenherkuista tulevaisuudessa saa lihattoman version? Veriletuista tai maksalaatikosta ?

Nakkipiilot:

Kaurafraiche/kermaviilidippi:

4 levyä lehtitaikinaa
8 (kasvis)nakkia
Ketsuppia

2 dl kaurafraichea tai kermaviiliä
1-2 rkl ketsuppia
2 rkl sitruunamehua
ripaus sokeria tai tilkka hunajaa
1 pieni valkosipulinkynsi
suolaa, pippuria

Ota 4 valmista lehtitaikina levyä sulamaan.
Kauli levyistä ohuempia ja leikkaa kahteen
osaan. Yhdestä levystä tulee siis 2 piiloa.
Aseta nakki taikinan päälle ja rullaa piiloksi.
Kostuta taikinan taitekohtia vedellä ja paina
kiinni. Paista nakkipiiloja 200-asteisessa uunissa noin 12 minuuttia tai kunnes pinta on
kullanruskea. Anna jäähtyä, dippaa ja nauti.

1. Sekoita kastikeainekset keskenään.
2. Nosta kylmään maustumaan.

Sriracha-majoneesidippi:
2dl majoneesia (tavallista tai vegaanista)
2rkl sriracha-chilikastiketta
1rkl ketsuppia
1rkl punaviinietikkaa (tai muuta etikkaa)
1tl suolaa
1/2 tl mustapippuria

Reseptit:

Dippi https://anna.fi/reseptit/dippikasvikset-jakermaviilikastike?shared=121688-60c01a08-999
Sriracha-majoneesi https://www.k-ruoka.fi/
reseptit/sriracha-majoneesi

1.Sekoita majoneesi, sriracha, ketsuppi ja
punaviinietikka. Mausta suolalla ja mustapippurilla.
2.Nosta kylmään maustumaan.

22

23

TT
TESTAA
CHILI-MANGO DIPPIMAUSTE,
TAFFEL

KARTANON HUNAJA &
ROSMARIINI SIPSIT, TAFFEL

Arvostelut:
Oudonmakuinen, mango ei sovi dippiin. Yksinkertaisesti IHAN KAMALA!

Arvostelut:
Vähän outo yhdistelmä, mutta toimii!
Sipsit olivat hyvän rapeita ja vähän
erikoisemman makuisia. En pitänyt
yhtään enkä söis toiste.

GEISHA CARAMEL & SEAL SALT,
FAZER

POPCORN CHOCO, TAFFEL

LINSSISNACKS CHEDDAR,
ESTRELLA
Arvostelu:
Olisin voinut syödä koko pussin,
huhhuh että oli hyviä! Todella hyviä vaikken normaalisti juustonaksuista tykkää. Linssi ei juurikaan
maistunut.

PÄÄSIÄISKAUDEN HERKUT TESTISSÄ!
Kuopion ortodoksisen seurakunnan nuorten piiri halusi testata kevään uutusherkkuja. Kirjoitimme samalla
niistä pienet arvostelut, että kaikki muutkin tietävät mitä herkkuja kannattaa ostaa, kun paasto päättyy.
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Arvostelu:
Suussa sulava. Hyvä sekoitus suolaista ja makeaa. Tästä tuli uus lempparisuklaa!

Arvostelu:
Toimiva yhdistelmä, sekä popcorni
että suklaa maistui. Popcornit saisivat olla suolaisempia mutta muuten
herkullista. Popcornin kuoret jäi ikävästi hampaisiin.

PUUMA PASTILLI, FAZER

MÄSSÄ YX-KARKKIPUSSI,
FAZER

KUNINGATAR CHOCO AAKKOSET,
MALACO

SUFFELI PUFFI SUKLAALEVY,
FAZER

KISMET ISLANTI, FAZER

Arvostelu:
Söpö pakkaus ja muoto. Maistuu
panttereilta, ehkä vähän tylsä.

Arvostelu:
Klassikko tullut takaisin! Todella hyvä
maku! Miinusta liian iso koko ja koostumus ehkä vähän liian kuminen.
Plussaa hauskasta muodosta!

Arvostelu:
Aika tavallinen karkkipussi. Pussissa
oli pari todella hyvää karkkia, muuten
ehkä tylsä.

Arvostelu:
Odotin tältä levyltä enemmän. Suffeli puffi ei maistunut, enemmänkin joku perus riisisuklaa. Perushyvä
suklaalevy.ä.

Arvostelu:
Ihan jees, voisin syödä toistekin. Ei
kyllä sopinut yhteen yhtään kismet
ja päärynä.

DUMLE SNACKS CHOCO
CHEWIES, FAZER

Arvostelu:
Maku oli hyvä ja koostumus pehmeä,
mutta voisivat olla isomman kokoisia. Maistuu yllättävän paljon normi
dumlelta.
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Ortodoksit pohtivat
ilmaston tulevaisuutta
Ortodoksiset nuoret ja ilmastohuominen - thinktank eli ajatushautomo on kokoontunut
vuoden alussa kaksi kertaa. Tapaamisissa on ollut mukana mm. nuoria, pappeja sekä
kasvatustyötä tekeviä.
Ihmisen aiheuttama ilmaston lämpeneminen on haitallista muulle planeettamme
elämälle ja on vaarana myös ihmiskunnalle. Tietoa on paljon, ja sen myötä moni
kokee ahdistusta ja voimattomuutta suurten muutosten äärellä.

Ilmastoahdistus on tärkeä merkki!

Kokoontumisissa on todettu, että
ilmastoahdistus on todella tärkeä
tunne. Sitä ei pidä selittää pois, vaan
pitää ymmärtää, että se kertoo etenkin nuorten ehdottomasta totuudellisuudesta tavalla, johon moni aikuinen ei en kykene. Nuoret puhuvat
asiasta, jota jokaisen ihmisen tulee
herätä miettimään!

Onko ihminen virhe ja sairaus?

Ortodoksinen ihmiskuva korostaa,
että ihminen on luomakunnan
pappi, ei sen diktaattori. Oikeastaan
koko luomakunta voidaan nähdä
lähimmäisenämme. viljelemään
myös varjelemaan maata. Jumala loi
ihmisen ja asetti hänet Raamatun
mukaan sekä viljelemään että varjelemaan maailmaa. Ihminen ei siis
ole virhe eikä sairaus, mutta hänen
on nyt aika löytää suurille kyvyilleen
käyttöä maailman parantamisessa,
ei väärinkäytössä.
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Ylikulutuksen taustalla
henkinen tyhjyys

Kirkko tulkitsee usein ilmastonmuutoksen johtuvan ylikulutuksesta, jonka takana on ihmisen yritys löytää
onnea aineellisesta maailmasta. Ortodoksisen kirkon opetuksessa materiaalinen maailma ei yksistään riitä
tyydyttämään ihmisessä olevia tarpeita, vaan ihminen tarvitsee myös
henkistä ruokaa. Kirkon opetuksessa
onkin keskeistä rukous ja jumalanpalvelus. Lisäksi Kirkko opettaa kohtuullisuutta ja turhasta luopumista
ja tätä koko ihmiskunta tarvitsee lähivuosina. Jos ihmiset noudattavat
esim. ortodoksiseen paastoon kuuluvaa eläinkunnan tuotteista luopumista sekä lähimmäisen auttamista, niin maailma muuttuu jo noiden
kautta paremmaksi paikaksi.

Luostareista mallia

Maailman ekologisimpien yhteisöjen
joukossa on myös useita ortodoksisia
luostareita. Luostarimaailma näyttää
monille tavallisille ihmisille esimerk-

kiä, että on mahdollista elää vaatimattomasti, yhdessä eläen, omavaraisesti ruokaa tuottaen ja kuluttaen
niukasti. Jokaiselle on kykyjensä mukaista puuhaa ja Jumalan läsnäolo
tunnustetaan ja tunnistetaan päivittäin.

Ilo, toivo ja ilmastohuominen

Kirkko ja uskovat voivat pitää arkisessa toiminnassaan esillä perimmäisiä
kristillisiä hyveitä: toisten auttamista,
vastuullisuutta, elämän merkityksellisyyttä sekä ennen kaikkea iloa ja
toivoa. Ilo ja toivo ovat asioita, jotka
näkyvät ilmastouutisoinnissa hyvin
vähän – mutta niiden valtavaa muutosvoimaa ei kannata jättää piiloon.
Ilmastohuominen-sana muistuttaa,
että tätäkään ongelmaa ei yksittäinen ihminen voi itsekseen ratkaista,
vaan kyseessä on kaikkia koskeva
huominen, jota kohti voimme matkata yhdessä kohtuullistaen ja toivosta kiinnipitäen sekä kaikkivaltiaan
Jumalan varjelusta pyytäen.

"Kysymys muuhun luomakuntaan suhtautumisesta on ajankohtainen aihe. Ihmisen
ylivertainen suhde eläimiin on näkynyt
ihmiskunnan historiassa erilaisien eläimistä
peräisin olevien tautien muodoissa ja tälläkin hetkellä käynnissä olevan pandemia
arvellaan saaneen alkunsa noin. Lähimmäisenrakkaus ei ole tarkoitettu toteutettavaksi
pelkästään ihmiseltä ihmiselle. Myös eläimet
ovat arvostettavia ja kunnioitettavia ihmisen
elinikäisiä ystäviä lajista riippumatta, joiden
osuutta globaalissa ilmastokeskustelussa ei
sovi unohtaa."
Helmiemilia Malin,
lukiolainen Heinolasta
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KYSY PAPILTA
Ihmetyttääkö jokin ihmiselämän ilmiö?

Miksi pitäisi paastota?
Paastossa jätämme pois ruokavaliosta tiettyjä
ruoka-aineita. Eläinkunnan tuotteet liha , erilaiset maitotuotteet, ja kananmunat eivät paastosääntöjen mukaan kuulu paaston ajan ruokavalioon. Näistä ruoista luopuminen paaston
aikana ei kuitenkaan ole paaston varsinainen
tarkoitus, mutta se että syömme yksinkertaisemmin, auttaa meitä siinä mihin paastossa
oikeasti pyrimme.

Onko Kirkko olemassa vuonna 3000?
Millainen se silloin on?

Mitä tapahtuu tulevaisuudessa?
Me ihmiset elämme tässä hetkessä.
Kun katsomme elämäämme taaksepäin, näemme menneisyyden, historian. Tulevaisuus on sen sijaan sellainen,
että se ei vielä ole tapahtunut. Tulevaisuus on melko jännä asia ja joskus pelottavakin, emmehän voi ihan tarkasti
tietää mitä kaikkea se pitää sisällään.
Menneisyyteen katsomalla ja historiaa
tutkimalla voimme oppia miten ihmiset ovat eläneet ennen ja aina tähän
päivään saakka. Voimme oppia mitkä
asiat ovat olleet hyviä meidän ihmisten ja koko muun maailman, luonnon
ja eläinten kannalta. Historiasta voimme oppia myös mitkä asiat ovat olleet
meille huonoja.
Tulevaisuus rakentuu siitä miten me
ihmiset päätämme elää, kohdella toinen toisiamme ja ympäristöämme.

Menneisyyttä, historiaa voimme ajatella vähän kuin oppikirjana. Jos olemme
tehneet läksymme hyvin ja oppineet
mitä historia opettaa meille, meillä on
taitoa rakentaa hyvä tulevaisuus. Aina
me ihmiset kuitenkin teemme virheitä,
sille emme voi mitään, mutta virheistä
voi aina oppia.

Kirkko on varmasti olemassa vuonna
3000! Se on tuolloinkin olemassa siksi, että Kirkko edustaa ja pyrkii tekemään näkyväksi Jumalan valtakuntaa
maan päällä, ja Jumalan valtakunta
on ikuinen. Niin kauan kuin maailma ja me ihmiset olemme olemassa
Kirkkokin on.

Tulevaisuutta ei kuitenkaan kannata
pelätä. Me ihmiset olemme kekseliäitä
ja oppivaisia, osaamme tehdä asioita,
korjata virheitämme ja keksiä uudenlaisia tapoja ratkaista ongelmia. On
tärkeää myös muistaa, että Jumala on
aina kanssamme ja auttaa meitä kun
me vain pyrimme hyvään. Tärkeintä on
pyrkiä kohtelemaan toinen toisiamme
ja meitä ympäröivää luontoa rakkaudella. Silloin Jumalakin rakastaa ja auttaa
meitä elämässämme.

Miltä Kirkko sitten tuolloin näyttää?
Millainen se silloin on? Jos katsomme
Kirkon historiaa monet asiat kirkossa
ovat pysyneet suhteellisen samanlaisina jo noin 2000 vuotta. Toki moni
tapa, kirkkorakennukset ja vaikkapa
jumalanpalveluspuvut ovat muuttunneet ajan saatossa. Niinpä Kirkko
vuonna 3000 saattaa näyttää ulkoisesti vähän erilaiselta kuin nyt, mutta
se miksi ja mitä varten Kirkko on olemassa on samaa kuin nytkin.

Paaston varsinainen tarkoitus on, että me keskittyisimme muistamaan, että meidät on tarkoitettu elämään yhteydessä Jumalaan. Meillä
on elämässämme paljon asioita jotka vievät
huomiotamme. Ne ovat usein ihan tavallisia,
mutta meille tärkeitä ja hauskoja juttuja. Me
ihmiset tykkäämme herkutella, pelata pelejä,
katsoa telkkaria ja puuhailla kaikkea kivaa. Näin
kuuluukin olla ja eikä siinä ole mitään pahaa ja
kiellettyä. Paaston aikana kirkko ohjaa meitä
kuitenkin keskittymään enemmän rukoukseen
ja miettimään suhdettamme Jumalaan. Paaston aikana on tärkeää myös pyrkiä olemaan
enemmän yhdessä meille läheisten ihmisten
kanssa. Arjessahan meillä on usein kiire, emmekä paljon ehdi keskittyä toisiimme ja siihen
mitä meille kuuluu.
Kun me sitten paastoamme ja yksinkertaistamme elämäämme, meille jää aikaa keskittyä enemmäntoinen toisiimme ja rukoukseen.
Paastota voi ja kannattaa myös muusta kuin
ruoasta. Oikeastaan kaikki sellaiset asiat joista
meidän tuntuisi vaikealta luopua ovat sellaisia
joista voimme yrittää paastota. Lopulta jos onnistumme luopumaan hetkeksi jostakin meille
tärkeältä tuntuvasta, esimerkiksi pelaamisesta,
saammekin jotain muuta tilalle. Silloin meille
jää aikaa vielä tärkeämmille
asioille, vaikkapa mukavalle yhdessäololle perheen tai ystävien kanssa. Ja kannattaa vielä
muistaa että paastoamisen ei pidä olla kurjaa,
vaan se on oikeasti iloinen asia, vahän normista
poikeavaa aikaa!

Tämänkertaisessa vastausvuorossa oli isä Petri Korhonen Helsingin seurakunnasta. Lähetä omia kysymyksiäsi
tuohustuli@gmail.com.
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PYHIEN
SAATTO

Paaston kautta pääsiäiseen!
Kirkossa puhutaan paljon paastosta. Mitä se tarkoittaa ja mitä silloin voi tehdä?

Ennen pääsiäistä on suuri paasto, joka kestää 40 päivää. Se päättyy pääsiäistä edeltävään viikkoon, jonka jälkeen on suuri viikko.
Suuren viikon lauantain ja sunnuntain välisenä yönä toimitetaan pääsiäisjumalanpalvelus. Silloin juhlitaan Kristuksen ylösnousemusta. Se on kristittyjen suurin juhla.

Yksi kirkon paastorukouksista on Efraim
Syyrialaisen paastorukous. Siinä kumarretaan kolmesti maahan, kerran jokaisen
kappaleen jälkeen.

Mitä sitten pääsiäistä edeltävä paasto
tarkoittaa? Nykyään puhutaan paastoamisesta usein vain siten, että se tarkoittaa tiettyjen ruokien syömättä jättämistä.
Mutta paasto enemmänkin kaiken hyvän
lisäämistä elämässä. Niinpä onkin parempi
puhua pahasta paastoamisesta.
Jos syö vähemmän, on yleensä kevyempi
olo. Jos siivoaa, tulee tilaa uusille leikeille.
Jos auttaa toista, yleensä toinen auttaa
sinuakin. Paasto onkin valmistautumista
pääsiäiseen, jotta silloin olisi tilaa, aikaa ja
hyvä mieli kaikilla juhlia.

Ja kun pääsiäinen tulee, muista tervehtiä
toisia pääsiäistervehdyksellä:
Kristus nousi kuolleista – totisesti nousi!

Esimerkkejä paastoamisesta:
Efraim Syyrialaisen paastorukous
Herra, minun elämäni Valtias!
Estä minusta laiskuuden, velttouden,
vallanhimon ja turhanpuhumisen henki!
Anna minulle, Sinun palvelijallesi sielun
puhtauden, nöyryyden, kärsivällisyyden
ja rakkauden henki!
Oi Kuningas ja Herra!
Anna minun nähdä rikokseni ja
olla veljeäni tuomitsematta sillä
siunattu olet Sinä iankaikkisesti!
Aamen
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- Koita olla puhumatta kenestäkään
tai mistään pahaa yhtenä päivänä. Se
on yllättävän vaikeaa, sillä ajatukset
usein tekevät tepposet. Jos vaikka on
jotain ruokaa josta et kovasti välitä,
koita ajatella miten tärkeää on syödä
terveellisesti ja miten hienoa on että
ruokaa on ylipäätään saatavilla. Jos
taas joku kavereista ärsyttää, koita
ajatella, että hänellä on vain huono
päivä tai kysy voitko auttaa häntä jotenkin.

- Tee jokin kotityö tai askare pyytämättä.
Aseta kirjahyllyn kirjat riviin. Jos yletyt,
voit pyyhkiä vaikka pöydät tai keittiön tasot puhtaaksi. Tai kysy aikuisilta voisitko
tehdä jonkun kotityön. Auttamisesta saa
iloisen mielen.

- Koita asettaa tavalliset herkut pääsiäiseen asti sivuun, vaikkapa paastorasiaan. Herkut maistuvat sitäkin
paremmilta pääsiäisaamuna!

- Rukoile jonkun toisen ihmisen puolesta.
Toisen auttaminen voi tapahtua Jumalan
kautta.

- Säästä viikko- tai kuukausirahastasi
hiukan ja anna ne hyväntekeväisyyteen.
Esimerkiksi tämän lehden lopussa on Filantropian paastokeräys, jonka avulla voit
auttaa ihmisiä Afrikassa.
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FILANTROPIA

Tulevaisuutta
tekemässä
Oletko koskaan ajatellut miten melkein
kaikki mitä teet vaikuttaa tulevaisuuteen?

Jos teet läksyt joka päivä niin koulussa menee yleensä paremmin. Samalla opit asioita, joista on hyötyä pitkin
elämää. Mieti vaikka kaikkia koulussa
opetettavia kieliä, kertotaulua, loruja
tai musiikkitunnin lauluja. Kaikki opittu
jää päähän, vaikka joskus voi tuntua
siltä, ettei mikään jää päähän. Sieltä
ne muistin lokeroista pulpahtelevat
mieleen elämän varrella.
Monissa maissa Filantropia on auttanut
naisia kouluun oppimaan uutta. Sekin
on tulevaisuuden tekemistä, koska naiset pystyvät sitten pitämään paremmin
huolta perheistään ja heillä on varaa
lähettää lapsiaan kouluun. Yhteistä
kaikille maailman vanhemmille kun
on se, että he toivovat lapsilleen hyvää
elämää.
Jotkut viisaat ovat sitä mieltä, että tulevaisuutta ei ole olemassakaan, koska ainoa asia mitä meillä on, on tämä
hetki. Sen ajatuksen mukaan tulevaisuus olisi vain mielikuvitusta. Toisten
viisaiden mielestä tulevaisuutta kannattaa rakentaa yhdessä. Raamatussa
taas neuvotaan keskittymään nykyhetkeen, koska elämä on kuitenkin Luojan
käsissä. Sen mukaan riittää, jos tekee
tänä päivänä parhaansa eli ne läksyt
kannattaa tehdä.
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Filantropia työssä maailmalla paremman tulevaisuutta tehdään koko ajan.
Keniassa Nyerin hiippakunnalle ostettiin neljä vuotta sitten pelto. Kauppakirjoja allekirjoittaessa piispa Neofitos
ei ajatellut hetkeäkään, että jotakin olisi tullut valmiiksi, vaan että nyt vasta
työ voi alkaa. Sen jälkeen pellolla on
viljelty maissia ja papuja monta kertaa.
Myöhemmin hiippakuntaan rakennettiin yläkoulu tytöille ja koulun ruokalaan saadaan ruokaa juuri tuolta
pellolta. Hiippakunnalla on koulu sen
vuoksi, että tytöillä olisi hyvä ja turvallinen paikka, jossa he saisivat kasvaa
rauhassa ja oppia elämässä aikuisena
tarvittavia taitoja. Koulu avattiin tauon jälkeen pari viikkoa sitten ja se on
tytöistä hyvä asia. Keniassa etäkoulua
ei oikein pystytty järjestämään viime
vuonna, koska kenelläkään ei ollut
tietokoneita ja nettiä, joilla olisi voitu
pitää yhteyttä.
Tulevaisuus on mielessä myös Kisumun hiippakunnan mehiläistarhalla
Keniassa. Piispa Markos on aloittanut
työmiesten kanssa uuden tarhan rakentamisen. Mehiläisistä huolta pitämällä piispa saa myyntiin hunajaa ja
rahalla voi maksaa esimerkiksi papiston palkkoja.

Filantropia auttoi piispa Neofitosta ostamaan pellon
hiippakunnalle Laikipian ylängöltä Keniassa. Sen
jälkeen, kun piispa ja myyjä olivat allekirjoittaneet
kauppakirjat, papereihin lyötiin monta leimaa ja
paikalla ollut juristi ehdotti, että rukoillaan yhdessä. Tuon sopimuksen päällä on monta leimaa ja
aamenta.
Laikipian pellolla on kasvatettu jo monena vuonna
maissia ja papuja koulun keittiöön. Maissia syödään
keitettyinä jyvinä tai sitten siitä jauhetaan jauhoa,
josta tehdään ugalia. Ugali muistuttaa vähän valkoista perunamuusia.

Nämä naiset opiskelevat ompelemista Syyriassa.
Kurssin jälkeen he voivat työskennellä ompelijoina
ja pitää paremmin huolta lapsistaan. Maassa on
ollut sota melkein kymmenen vuotta ja tavallinen
arki on hyvin vaikeaa.
Koulunkäyntiä voisi ajatella tulevaisuuden rakentamisena pala kerrallaan. Ei siitä aina ymmärrä, että
mitäköhän tästä tulee, mutta tärkeintä on yrittää
parhaansa.

Älkää siis huolehtiko huomispäivästä,
se pitää kyllä itsestään huolen.
Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet.
Matteus 6:34

Mehiläisten ahkeroinnista voisi ottaa mallia. Huonolla säällä ne pitävät lepopäivää ja keräävät voimia. Kisumun hiippakunnassa mehiläistarhaa rakennetaan
pihamaan perälle. Piispa Markos haluaa opiskella
mehiläisten hoitamista kunnolla, koska siitä voi olla
hyötyä koko hiippakunnalle.

TEKSTI: MINNA RASKU,
KUVAT: ANNA-MAIJA KEURULAINEN
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Ikuisuus&

SUUREN PAASTON KERÄYS 15.2.– 4.4.2021
Trooppisten tautien torjumiseen ETIOPIASSA

HIPHOP
Levyarvostelu, DJ Polarsoul – Forever (Monsp Records, 2016)
Löysin Spotifysta pitkästä aikaa lempi hiphop-tuottajani DJ Polarsoulin
Forever -levyn. Kyseessä on niin sanottu tuottajalevy, jossa kaikista biisien taustoista vastaa Polarsoul itse
lukuisten vierailijoiden vastatessa
sanoituksista. Levyn kappaleet syväluotaavat elämän eri puolia, hyviä ja
rankempia hetkiä. Ne kertovat kaipauksesta elää elämää tässä ja nyt -ajatuksella. Esittelen tässä levyltä kolme
itseäni eniten puhuttelevaa biisiä.
Levyn aloittaa ivalolainen Edorf ja
hänen kuolemansa jälkeen julkaistu
Ikuisesti-biisi. Vaikka Edorf sairasti
syöpää, päätti hän tehdä vielä musiikkia, joka jäisi soimaan vielä hänen
poismenonsa jälkeen. Tämänkin biisin kertosäkeessä hän laulaa elävänsä vain kerran, mutta ”tää (biisi) elää
ikuisesti”. Edorfin mukaan uhmakkaasti hoetut fraasit, kuten ”elät vain
kerran” todetaan turhaksi silloin kun
”ikuisuus otetaan suunnaks”. Biisin
sanoma onkin nauttia elämästä ja
nuoruudesta, vaikka ikuisuus odottaa
meitä jokaista ajallaan. Edorf tahtookin, että ”mitä ikinä päätetään tehdä,
niin tehdään se valon ja rakkauden
nimeen”. Ikuisuuden ja sen pohtiminen, mitä tämän elämän jälkeen ta34

Tili: FI53 5480 0520 0233 08 Viite: 13356

Filant�opia

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

Herra, sinäkö peset minun jalkani? Joh 13:6

Kutsu palvelemaan
8.-10.10.2021 Jyväskylä

kulmakivi

Kulmakivi-festarit järjestetään livenä tai virtuaalispektaakkelina. Merkkaa siis ajankohta kalenteriin!

PUUHAVASTAUKSET
pahtuu, erottaakin ihmisen ”muista
tämän kiviplaneettamme elukoista”,
sillä ”kaikkien yhteistä on, mitä jälkeensä jättää yks meistä”.
Kultainen leikkaus -biisissä vierailevat
kertosäkeen laulava Sipulijaska, Kulmakivi-festareiltakin tuttu Stepa sekä
Jere. Biisissä maalaillaan elämän
parhaista puolista erittäin kaunista
taulua, johon jo sen nimikin viittaa.
Kultaisella leikkauksella tarkoitetaan
kuvatataiteessa maalauksen täydellisen harmonista sommittelua. Biisin
virkistävän runollinen kertosäe maalaileekin lähes kosmista kauneutta:
”Nään maailman hiekanjyvässä,
taivaan villikukassa, pidän iäisyyttä
kädessä, elän ikuisuuden nyt.” Kertosäkeessä on kirkon jumalanpalvelusteksteistäkin tuttua vastakohtien
yhdistämistä toisiinsa. Siinä voidaan
nähdä kirjoittajan taholta ehkä tahattoman paljon viittauksia myös
ortodoksiseen maailmankuvaan.
Suuri maailmankaikkeus on Jumalan luomaa, samoin kuin on aika ja
kaikki meidän tuntema olemassaolo.
Tämä olemassaolo on sekä ajallista
että ajatonta eli iätöntä. Ajatus siitä,
että iäisyyttä voi pitää kädessä, on

siis myös hengellisesti erittäin kaunis
ajatus!
Kaikkeus on tässä ja nyt, julistetaan
kolmannessa suosikissani, jossa aika
on pysähtynyt kirjaimellisesti. Biisin
nimi on Aika on pysähtynyt, ja äänessä on Ertsi, joka kertsissä kertoo: ”oon
läsnä ja nyt, maailma on pysähtynyt;
oon tässä ja nyt, aika on pysähtynyt.”
Läsnä oleminen onkin tärkeä taito,
jota vilkkaana välkkyvässä someajassa on hyvä opetella. Ollaan tässä ja
nyt, vaikka se tuntuisikin ikuisuudelta.
Jätetään tämä Jeren sanoihin, jotka
maalaavat suunnilleen sen, mistä
tässä kaikessa on kyse: ”Yks on kaikki, kaikki on yks, kaikkeudel on kadotettu merkitys. Vaik vaihtuu värit
ja paletit, sulat ja kasetit, te tiiätte,
toverit, tää voi olla kangastus, heijastus, harha motaril – taikka sitten vaan
todellist.”
Artturi Hirvonen
Kirjoittaja on teologian maisteri ja entinen Tuohustulen päätoimittaja, joka
on jo boomer-tason Suomi hiphopin
suurkuluttaja.
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ONL Verkkokauppa

VERKKOKAUPASTA KEVÄTTALVEEN JA PÄÄSIÄISEEN!

Virvon varvon!

7€

ALE!

8€

Kristuksen elämä
Kristuksen elämä -kirjan kauniit ikonit ja
helppotajuinen teksti tutustuttavat lukijan
Kristuksen elämään. Mukana on tietenkin
myös tärkeimmät pääsiäiseen liittyvät tapahtumat!

Värikkäästi kuvitettu Virvon varvon
-satukirja vie lukijan keskelle Ruskometsän pääsiäisvalmisteluita ja -juhlaa. Tarjoushinta 7€ (norm. 10€)
Kirjassa on myös muutama värityskuva!
Tarinat on kirjoittanut Anniina Jauhiainen ja kuvittanut Marleena Jauhiainen.
Pehmeäkantinen.

Muista läheisiäsi pääsiäiskortilla!
Kaksiosaiset

2€

(sis. kuoren)

2€
Enkeli-heijastin

Yksiosaiset

1€

Suojelusenkeli turvaksi liikenteeseen!

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

