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AJANKOHTAISTA

VIERASKYNÄ

ONL:N JOHTOKUNTAAN TUO UUTTA VERTA
TURKULAINEN VILHELM VÄHÄSILTA, JOKA
ON MYÖS KIRJOITTANUT VIEREISEN VIERASKYNÄ-PALSTAN.
1. Kerro hieman itsestäsi?
Olen Vilhelm Vähäsilta, 19-vuotias abiturientti Turusta. Opiskelen Puolalanmäen lukiossa
ja vaikutan aktiivisesti nuorisojärjestöissä sekä
omassa seurakunnassani.
2. Mikä sai innostumaan ONL:n johtokuntaan mukaan?
Halu päästä vaikuttamaan sekä päästä tuomaan omaa näkemystään myös ONL:n toimintaan. Kiinnostus ja motivaatio ovat suuria
syitä, miksi mukaan lähdin.
3. Mikä sinusta on nuorisotyössä tärkeää?
Nuorisotyössä tärkeää on toteuttaa sellaista toimintaa, joka on nuorille mielekästä ja
heistä kiinnostavaa. Nuorisotyössä nuorten
kuunteleminen ja heidän ideoidensa huomioiminen ovat äärimmäisen tärkeitä asioita. Omalla kohdallani olen huomannut, että
toiminnan vastatessa toiveita, ovat toimijat
myös aktiivisemmin mukana.
Oikein ihanaa ja lämmintä kesää kaikille!
Nähdään tulevaisuudessa tapahtumilla!

VIISI LEIPÄÄ JA KAKSI KALAA
Va l i te tt ava s t i j o ka p ä i vä i s e e n
kulttuurimme on hiipinyt minä ensin
-ajattelumalli. Tämä ajattelu ajaa meitä
kauemmas oikeudenmukaisuudesta
ja heikompien puolustamisesta.
Nämä asiat vaativat rohkeutta ja
vahvuutta. Näin toimiessaan asettaa
itsensä alttiiksi. Oikeudenmukaisuutta
p u o l u s t ava s a a te t a a n ko kea
hankalaksi tyypiksi; pelko joutua
seuraavaksi ”silmätikuksi” estää
nousemasta barrikadeille.
Käsitys oikeudenmukaisuudesta
on muuttunut ja enää ei ole
yksiselitteistä, miten jokainen
oikeudenmukaisuuden kokee ja
näkee.
Oikeudenmukaisuus tarkoittaa
oikeamielisyy ttä, mutta yhtä
lailla ihmisen hyvettä tai teon
ominaisuutta. Tarkkaa määritelmää
oikeudenmukaisuudelle ei ole,
vaan käsitteen ymmärtäminen
ja soveltaminen on jokaisen
vastuulla. Tapa, jolla joku omasta
mielestään toteuttaa ”oikeaa”
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oikeudenmukaisuutta, voi
toisesta tuntua täysin väärältä ja
epäoikeutetulta. Jokaisen aito halu,
pyrkimys ja vastuu merkitsevät eniten.
Pohtiessa oikeudenmukaisuutta
voi jokainen meistä esittää itselleen
kysymyksiä, mitä itse ajattelee asioista.
Esimerkiksi: onko oikeudenmukaista
kumota tuomitun rikollisen tuomio,
jos hän osoittaa suurta katumusta ja
pyytää anteeksi? Onko se, että jokainen
saa yhtä paljon oikeudenmukaista?
Vai pitäisikö jokaisen saada tarpeensa
mukaisesti, jolloin joku toinen saa
vähemmän ja toinen taas enemmän?
Oikeudenmukaisuuteen liittyy
myös heikompien puolustaminen.
Ne kulkevat käsikädessä. Heikompien puolustamisessakaan ei ole yhtä
oikeaa tai väärää tapaa. Yhden mielestä rahan lahjoittaminen on oikea
tapa ja toisen mielestä oman ajan
antaminen. Kolmas saattaa ylläpitää suojakotia. Jokaisen pitää itse
löytää itsellensä parhaimmat tavat.

Heikompien auttamisessa tärkeintä
on halu auttaa. Joku saattaa kehottaa meitä auttamaan, mutta lopullisen päätöksen teemme jälleen itse.
Auttamisen tapoja ei voida yksilöidä
tai asettaa paremmuusjärjestykseen.
Lopuksi tulee mieleen esimerkki
Raamatusta, jossa Kristus jakaa
viisi leipää ja kaksi kalaa tuhansien
ihmisten kanssa. Jakaminen on tärkeä
taito. Voimme jakaa muutakin kuin
eväitä, voimme jakaa kaikkea sitä,
mitä meillä jo on.
Hyvän puolesta kannattaa toimia aktiivisesti, auttaa niin itseään kuin toisiakin. Tehdään
kanssaihmisille niitä asioita, joita
toivoisimme itsellemmekin tehtävän. Auttaminen ja hyvän tekeminen
vaatii rohkeutta. Uskalletaan yhdessä!
VILHELM VÄHÄSILTA

LIITOLTA STIPENDEJÄ OPPILAILLE
Liitolla oli avoinna valtakunnallinen stipendihaku, jossa opettajat saattoivat hakea stipendejä
ortodoksisen uskonnon opiskelussa kunnostautuneille oppilailleen.
Stipendejä myönnettiin seuraavasti: kaksi stipendiä lukion päättöluokan oppilaille, seitsemän stipendiä perusopetuksen 9. vuosiluokan
oppilaille ja 13 stipendiä perusopetuksen 6.
vuosiluokan oppilaille.
Saajien koulujen paikkakunnat ovat seuraavat:
Lukio: Hyvinkää, Turku
Yläkoulu: Akaa, Kuopio, Nurmes, Porvoo, Rovaniemi, Suomussalmi.
Alakoulu: Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kajaani, Leppävirta,
Mikkeli, Oulu, Sastamala, Siilinjärvi.

Lisäksi annettiin kunniamainintoja eri puolille
Suomea.
Stipendit ja kunniakirjat toimitetaan palkittaville oppilaille koulujen kanslioiden kautta.

MONIA ARMORIKKAITA VUOSIA PALKITTAVILLE
OPPILAILLE, HEIDÄN LÄHEISILLEEN JA
USKONNONOPETTAJILLEEN SEKÄ
KOULUJEN MUULLE HENKILÖKUNNALLE!
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GALLUP

TUOHUSTULEN VÄKEVÄ GALLUP
ON HEIKOMPIEN PUOLELLA!
1
2
3
4

Mitä tarkoittaa oikeudenmukaisuus?
Miten tai miksi heikompia pitää puolustaa?
Mitä aiot tehdä kesällä?
Lempijäätelösi/lempiherkkusi?

1.
2.
3.
4.

Unna 10v ja Saara 10v

Venni 9v
Reilu tyyppi on oikeudenmukainen

1.

Koska heikkojen on vaikea puolustaa itse itseään.

2.

Uida ja veneillä
Suklaa ja mansikka

3.
4.

1.
2.
1.
2.
3.
4.
6

Jere 8v
Oikeudenmukainen ihminen ei
riko sääntöjä
Heikkoja pitää puolustaa, koska
he eivät voi tehdä sitä itse. Niillä ei
ole niin paljon voimaa puolustaa
itseään.
Pelata puhelimella ja Pleikkarilla.
Käydä uimassa, pyöräillä ja olla
kavereiden kanssa.
Tuuteista toffee ja mansikka. Litran
jäätelöistä TRIO eli suklaa, vanilja,
mansikka. Namskis!

1.

Minea 9v
Muita ihmisiä ajatteleva ja huomioon ottava ihminen.

2. Heistä pitää pitää huolta, koska he
eivät itse voi huolehtia itsestään.

3.
4.

Uida
Kolme kaveria: vadelma ja valkosuklaa

Tessa 10v
1.
2.
3.
4.

Ihminen, joka auttaa kaikkia yhtä
paljon
Koska he ovat heikompia kuin
muut ihmiset
Juosta ja olla tallilla
Vaniljajäätelö

3.
4.
1.
2.
3.
4.

Se, että miettii mikä on oikein ja
mikä väärin ja osaa valita oikean
tavan toimia.
Koska ne ovat heikompia eivätkä
pysty tekemään samoja asioita
kuin vahvemmat.
Eikä se ole niiden vika vaan ominaisuus, jolle ei voi mitään.
Chillata, syödä ja nukkua.
Suklaa, minttu, vanilja, purkkajäätelö ja keksijäätelö

Sanni 9v
Oikeudenmukainen ihminen on reilu
Ettei heille tule paha mieli kun he eivät
pysy muiden mukana.
Uida ja lomailla
Suklaa

Niko 10v
Olla reilu muille ihmisille
Koska heillä ei ole ehkä ystäviä
En tiedä vielä, mutta kaikkea mitä
kouluaikaan ei voi tehdä.
Suklaa.
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Mitä sitten pitäisi tehdä, jos vaikka
näkee kiusaamista tai muuta epäoikeudenmukaisuutta?
- Minusta jokaisen pitäisi ainakin
toimia jollakin tavalla kun kohtaa
epäoikeudenmukaisuutta. Jos luokassasi on oppilas, joka on monesti
yksin, voisitko pyytää hänet seuraavalla välitunnilla mukaan leikkiin?
Asiaa kannattaa miettiä niin, että
miltä tuntuisi itsestä, jos kukaan ei
pyytäisi leikkimään? Mitä silloin toivoisin? Näin jokainen meistä voi aina
tehdä jotakin.

Meillä täällä Suomessa nämä asiat
tuntuvat itsestäänselvyyksiltä, mutta
Lidija huomauttaa, että myös Suomessa on lapsia ja nuoria, jotka voivat huonosti ja joiden ihmisoikeudet
eivät toteudu.
- Joillakin voi olla hankaluuksia koulussa. Siellä voidaan kokea syrjintää
tai kiusaamista. Lasten oikeuksien
yhtenä tehtävänä onkin, että aikuisten pitäisi huolehtia siitä että lapsilla
on kaikki hyvin. Siksi vaikkapa koulun
vaikeuksista kannattaa puhua vanhemmille tai koulun kuraattorille.
Kuraattorit ovat muuten pääasiassa
juuri sosionomeja!

Mitä sitten ortodokseina voisimme
tehdä tai ajatella lasten oikeuksista?
- Lasten oikeuksien vuoden 2021 teemaviikon sanomana on saada ihmisiä pohtimaan seuraavaa kysymystä:
”miten haluamme itse tulla kohdelluiksi, ja miten kohtelemme muita?”
Kuulostaa tutulta, eikö totta? Jeesus
opetti: ”Ja niin kuin te tahdotte ihmisten teille tekevän, niin tehkää tekin
heille.” Eli ”rakasta lähimmäistä niin
kuin itseäsi”. Tähän kiteytyy oikeastaan
kaikkien lasten ja kaikkien ihmisten
oikeuksin sanoma – kuten myös kirkon
ydinopetus.

Jos kotona on vaikeuksia, niistäkin
kannattaa puhua.
- Koti on lapsen tärkein paikka, jonka tulisi olla turvallinen ja jossa saa
ruokaa, huolenpitoa ja ymmärrystä.
Myös omia mielipiteitä pitää saada
sanoa ilman pelkoa. On myös oikeus
leikkiä ja nukkua tarpeeksi. Lastensuojelu on olemassa sitä varten, että
kaikki nämä oikeudet toteutuisivat
kaikilla lapsilla mahdollisimman
hyvin. Tärkeää onkin puhua jollekin
turvalliselle aikuiselle, jos jokin painaa meiltä.

Heikomman puolella
Tiesitkö mitä ovat lasten oikeudet? Entä mitä tekee
sosionomi? Lidija Cederström-Hänninen istui
Tuohustulen kevätterassille haastatteluun

Joensuussa asuva Lidija Cederström-Hänninen on ammatiltaan
uskonnonopettaja, mutta myös
sosionomi. Mikä se sellainen on?
- Sosionomi nimenä ja ammattina on
varmaan monelle vieraampi. Sosionomi voi työskennellä niin lasten kuin
aikuistenkin, vanhusten, sairaiden tai
vaikkapa maahanmuuttajien parissa.
Yhteistä näille on se, että sosionomi
toimii siellä, missä tarvitaan auttajaa
ja ihmisten oikeuksien puolustajaa.
Itse Lidija tekee töitä sosiaalitoimistossa, jossa autetaan aikuisia ja perheitä, joilla kaikki asiat eivät elämässä
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ole hyvin. Lidija muistuttaakin, että
jokainen ihminen on tärkeä ja arvokas riippumatta siitä missä hän on
syntynyt, minkä näköinen hän on tai
vaikkapa mitä hän ajattelee.
Puhe tulee lasten oikeuksista. Mitä
sitten ovat lasten oikeudet? Syödä
herkkuja vaiko jotain muuta?
- No, ruokaankin lasten oikeudet kyllä liittyvät, mutta eivät suoranaisesti herkkuhiin. Kun lasten oikeuksia
pohdittiin, oli maailma aika erilainen
paikka. Kaikki lapset eivät saaneet
leikkiä, käydä koulua, syödä joka päivä tai levätä.

INFO
Kaksi chat-palvelua, joihin voi ottaa yhteyttä jos jokin asia painaa mieltä
tai huomaat, että jollakin kaverilla kaikki asiat eivät ole hyvin.

1.
2.

Lasten ja nuorten chat - Nuortennetti
Sekasin-chat – keskusteluapua nuorille
| MIELI Suomen Mielenterveys ry

TIESITKÖ?
Lasten oikeudet on nähty niin tärkeäksi asiaksi, että joka vuosi vietetään
lasten oikeuksien viikkoa, tänä vuonna se on 15.-21.11.2121.
Viikon teemana on lasten oikeus hyvään kohteluun.
Lasten oikeuksien sopimus kokonaisuudessaan:
https://www.lapsenoikeudet.fi/
lapsen-oikeuksien-sopimus-turvaa-lasten-ihmisoikeudet/
sopimus-kokonaisuudessaan/
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- Yllättäen suurin osa mukavista asioista on ihan ilmaisia. Niistä iloitsemiseen ei tarvita menovesiä, uusia
hienoja varusteita eikä kauaksi lähtemistä. Kannattaa miettiä miten
toteuttaisi iloiset asiat itselle vähemmällä ja ylipäätään pohtia miten paljon haluan jotakin ja tarvitsenko sitä
todella.
Riitta kertoo miten jokainen laji tarvitsee hyvin erilaisia elinpaikkoja. On
lajeja, joille kelpaa monenlainen ympäristö, ja sitten taas nirsompia, jotka
tarvitsevat juuri oikeat olot.

"Väh
elämm ään tyyty
en
e
suurt myös ilma
n
a vaiv
aa"
Kosmo pyhä
s Aitol
ialaine
n

- Mitä monenlaisempia paikkoja
meillä on, sitä useammalle lajille
löytyy oma kolonen. On varjeltava
elämän koko kirjoa ja sen edellytyksiä. On hyvä ja iloa tuottava asia tuntea luontoa ja sen toimintaa, kaikkia

niitä käsittämättömän ihmeellisiä
olentoja ja luonnon toiminnan
ääretöntä ja tarkoituksenmukaista monimuotoisuutta, luonnossa
ilmenevää huimaa totuutta. Totuus
on ihmeitä, ihmeistä voi iloita ja
nauttia.
Elämä ja luonto ovat ihmeitä! Ja
koska ihminen on uskonut siihen
harhaan, että kaikki on häntä varten ja kaikkea voi tehdä, on itse
ihmisen muututtava.
- Jos uskomme Luojan työn hyvyyteen, voimme varmasti turvallisesti ottaa siitä mallia ja toimia sen
valossa, siis luonnonlakien ja luonnon kestävyyden rajoissa. Luonnon
suuri opetus on se, että kaikkia tarvitaan.

ELÄ HAASKAA, PIÄ HAASKAA!
Tuohustulen haastatteluun singahti etäyhteyksin Puolangalta
ympäristökasvattaja Riitta Nykänen.

Otsikkona on savolainen ilmaisu,
joka yleiskielellä käännettynä tarkoittaa: Älä haaskaa, pidä hauskaa.
Metsähallituksen luontopalveluissa
työskentelevä Riitta Nykänen tekee
monenlaista ympäristötyötä.
- Viime aikoina työhöni on liittynyt
paljon luonnon monimuotoisuuden
näyttämistä ihmisille. Luontokato olisi saatava pysähtymään ja luonnon
toimintakyky säilyisi ja vahvistuisi.
Mitä sitten tarkoittaa luonnon monimuotoisuus?
- Luonto toimii osiensa summana.
Se on kokonaisuus, jossa kaikkia tarvitaan. Luonto itse kyllä pitää hyvin
tasapainoaan, mutta ihminen sotkee
systeemejä ja vie luonnolta mahdollisuuksia toimia kestävästi.
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Usein puhutaan luonnonsuojelusta
tai luonnonvaraisuuden säilyttämisestä. Onko luonnolla itsellään
oikeuksia?
- Sellaisia lakeja ei ole olemassa kuin
”luonnon oikeudet”. Sen sijaan eri lajeja ja alueita suojellaan eri tavoin.
Ei suojella luontoa kokonaisuutena,
vaan enemmänkin tiettyjä alueita tai
tiettyjä lajeja. Luonnon monimuotoisuus on kuitenkin isompi juttu.
Luonto muuttuu itsestäänkin, mutta se muutos on hallittua ja muutos
kestää pitkän ajan. Näin lajeillakin
on aikaa sopeutua uusiin tilanteisiin.
Mutta ihminen muuttaa luonnon
toimintaa, katkoo luonnon ketjuja
ja kiirehtii. Ihminen on ahne.

Jos pitäisi säätää luonnolle omia
oikeuksia, niin ne koskisivat ennen
muuta ihmistä. Ihmisen toiminnan
haitat johtuvat kuluttamisesta.
- Mitä enemmän otamme käyttöön
erilaisia raaka-aineita luonnosta ja
kulutamme energiaa, sitä enemmän
murramme luonnon järjestelmiä ja
kavennamme näin luonnon oikeutta olla oma itsensä. Vähemmän on
parempi.
Riitta muistuttaakin pyhän Kosmas
Aitolialaisen opetuksesta: ”Vähään
tyytyen elämme myös ilman suurta
vaivaa”. Hän itse saa iloa ilmaisista
asioista.

Riitan suosikkijutut luonnossa

Mitä itse voi tehdä luonnon puolesta?

1. Päästäiset. Ne syövät oman painonsa verran päivässä, säätelevät metsän
hyönteiskantaa, kutistuvat pakkasella, jotta kuluttaisivat vähemmän energiaa.
Ne ovat siis huippuhyviä sopeutujia. Ja söpöjä!

1. Pyöräily. Pyöräillessä ei kuluta polttoainetta. Samalla näkee, kuulee ja
haistaa enemmän elämää.

2. Sienestys. Mukavinta mitä voi itsekseen tehdä. Sienet ovat ilmaisia herkkuja
ja niiden poiminta hidasta retkeilyä, täynnä löytämisen iloa.
3. Kimalaiset. Emot hautovat kevään ensimmäisiä muniaan kuin linnut. Ne ovat
kilttejä ja kauniita ja varmistavat että marjasadot onnistuvat.
4. Vanhat metsät. Siellä on kaikki kohdallaan.

2. Kirppisvaatteet. Kun ostaa käytettyjä vaatteita, kuluttaa vähemmän
raaka-aineita ja energiaa. Voi myös löytää jotakin sellaista, mitä ei ole
jo kaikilla muilla.
3. Lintujen seurailu. Lintuja seuraillessa pysyy ajan tasalla, näkee paljon
hauskoja tapahtumia ja kuulee kauniita ääniä. Lisäksi huomaa miten
luonto muuttuu. Se on hyvä taito luonnon oikeuksien puolustajalle. Samalla tulee oppineeksi tuntemaan lintulajeja.
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TARINANURKKA

Уголок историй

Кто может выигрывать?

Kuka saa voittaa?
Velmu oli viettämässä välituntia luokkakavereidensa kanssa. Kaverukset
pelasivat isolla porukalla tervapataa,
niin kuin heillä oli tapana jokaisella
välitunnilla. Tervapata oli kaikkien
suosikkileikki. Oli jännittävää seisoa
paikoillaan ringin reunalla ja odottaa,
pudottaako jääjä kepin oman selän
taakse. Silloin lähdettiin juoksemaan
hurjaa vauhtia ja yritettiin päästä
jääjää nopeammin takaisin omalle
paikalle.
Tällä kertaa jääneenä oli Viki. Oikeastaan Viki jäi melkein aina. Hän ei
juossut yhtä nopeasti kuin muut,
joten hän saattoi viettää pitkäänkin
rinkiä kiertäen, yrittäen aina keksiä
ovelaa taktiikkaa jolla saisi pelastettua itsensä. Eipä tuo silti mitään haitannut, kaikilla oli kuitenkin hauska
pelata.
Siinä seisoessa Velmu alkoi ensimmäistä kertaa miettiä, oliko asia sittenkin näin. Oliko hän kuitenkaan
varma, ettei Vikiä haitannut jäädä
aina? Velmu oli aina ajatellut, että
kaikilla oli samalla tavalla hauskaa,
vaikka muut sattuivatkin olemaan
pelissä parempia. Eikä Viki koskaan
valittanut, hän tuli aina mielellään
leikkimään.

Mutta ei Velmustakaan olisi varmaan
hauskaa olla aina jääjän roolissa, joka
kerta hävitä kisassa muille. Hän katsoi kehää kiertävää Vikiä, joka olisi
kohta Velmun kohdalla. Viki käveli
hänen selkänsä takaa, ja Velmu huomasi, että Viki oli pudottanut tikun
kädestään Velmun kohdalle. Olisi siis
Velmun vuoro juosta. Viki käveli vielä
eteenpäin rauhassa, ihan kuin ei olisi
tikkua vielä pudottanutkaan. Se oli
yksi taktiikka, jolla leikkiä pelattiin.
Velmu päätti tapojensa vastaisesti
odottaa hetken ennen juoksemaan
lähtemistä, esittää, ettei ollut huomannut maassa makaavaa oksanpalasta. Eihän se ollut oikeastaan
huijaamista, hän ajatteli, vaan auttamista. Hän päätti, ettei Vikin tarvitsisi
jäädä enää jälleen uutta kertaa.

sin tunnille. Matkalla luokkaan Velmu ja Viki jäivät juttelemaan keskenään. Viki intoili, miten oli viimeisellä
kierroksella onnistunut voittamaan
Velmun, ja Velmu myhäili iloisena
vieressä.
- Onko sinusta kiva, kun me aina
pelaamme tervapataa? Velmu kysyi
Vikiltä.
- No joo, Viki vastasi, ihan kivaa.
Välillä vähän tylsää, kun häviän aina.
Olisinpa yhtä nopea kuin te.
- Mitäs sanoisit, jos tekisimme
ensi välitunnilla jotain ihan muuta
vaihteeksi?
Viki hämmästyi ehdotuksesta: hehän
kuitenkin pelasivat tervapataa ihan
joka ikinen välitunti.
-Tehdään vain, jos muille sopii, hän
totesi.

Kun Viki oli kiertänyt jo muutaman
metrin päähän, Velmu nappasi kepin ja lähti juoksemaan. Viki ampaisi vauhtiin. Etumatkansa (ja Velmun
minimaalisen hidastelun) ansiosta
hän onnistui pääsemään tyhjälle
paikalle ensimmäisenä, ja Velmu jäi.
Velmu katsoi, miten hengästynyt Viki
hymyili leveästi.
Kello soi ja kutsui kaverukset takai-

Seuraavan välitunnin alkaessa Velmu ehdotti kaveruksille leikin vaihtoa. Pienen neuvottelun jälkeen he
päätyivät pelaamaan peiliä. Viki oli
innoissaan pelistä, jossa ei tarvinnut
juosta nopeasti voittaakseen, ja kaikilla oli hauskaa. Välitunnin päättyessä Viki hymyili Velmulle sellaista
hymyä, joka saattoi tarkoittaa vain
kiitosta.

Teksti Sanna Salo • Kuvitus Aino Miikkola • Käännös Ljubov Zhilinkova
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В ел м у б ы л н а п е р е м е н е с
одноклассниками. Как и на всех
остальных переменах, так и сейчас,
приятели играли в старую финскую игру
«tervapata» (горшок с дёгтем). «Горшок
с дёгтем» - любимая игра всех. Было
очень волнительно стоять на своем
месте на краю круга и ждать, уронит
водящий палочку за твоей спиной или
нет. А если уронит, то надо бежать очень
быстро, чтобы добраться обратно до
своего места быстрее водящего.
На этот раз водящим был Вики. На
самом деле, Вики почти всё время
был водящим. Он бегал медленнее
остальных и мог потратить много
времени, оббегая круг и постоянно
придумывая хитрую тактику, чтобы
выиграть. Но это никому не мешало и
играть всё равно было весело.
И вот, стоя за кругом, Велму впервые
задумался – так ли это? Был ли он
уверен в том, что для Вики было неважно
постоянно оставаться водящим? Велму
всегда думал, что всем одинаково весело
играть, несмотря на то, что некоторые
играют лучше других. И Вики никогда не
жаловался, а с удовольствием приходил
играть.

Но, наверное, Велму бы тоже не
понравилось быть всё время в роли
водящего, в каждый раз проигрывать.
Он посмотрел на обходящего круг
Вики, скоро он будет около Велму.
Вики прошёл за его спиной и Велму
заметил, что Вики уронил палочку сзади
него. Значит Велму надо бежать. Вики
спокойно пошёл дальше, как будто и
не ронял палочку. Это была одна из
используемых в игре тактик.
Вопреки своим привычкам Велму решил
немного подождать, прежде чем бежать,
как будто бы не заметив лежащей на
земле палочки. «В конце концов, это не
обман, - подумал он, - а помощь». Он
решил, что Вики не должен оставаться
в вечной роли ведущего.
Только тогда, когда Вики отошёл от
Велму на несколько метров, Велму
поднял палочку и побежал. Вики
прибавил ходу. Благодаря преимуществу
в расстоянии (и тому, что Велму бежал
чуть-чуть медленнее обычного) Вики
смог первым достичь пустого места, и
Велму стал водящим. Велму смотрел, как
запыхавшийся Вики широко улыбался.
Прозвеневший звонок напомнил об
окончании перемены. По пути в класс

Велму и Вики остановились поговорить.
Вики был в восторге от того, как он
обыграл Велму на последнем круге, а
Велму радостно улыбался рядом.
«Тебе нравится, что мы постоянно
играем в «Горшок с дёгтем?» - спросил
Велму у Вики.
«Ну да, - ответил Вики – нравится.
Иногда немного обидно, что я постоянно
проигрываю. Хотел бы быть таким же
быстрым, как и вы.»
«Как ты смотришь на то, чтобы поиграть
во что-нибудь другое на следующей
перемене?»
В и к и о ч е н ь уд и в и л с я э т о м у
предложению. Они же играли в «Горшок
с дёгтем» каждую перемену.
«Давай поиграем, если остальные
согласятся» - сказал он.
На следующей перемене Велму
предложил друзьям поиграть в какуюнибудь другую игру. После небольших
переговоров, решили играть в «Зеркало».
Вики был в восторге от игры, в которой
ему не нужно было быстро бегать, чтобы
выиграть, и всем было весело. После
перемены Вики так улыбнулся Велму,
что это могло означать лишь одно –
«спасибо».

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

NÖRTTINURKKA

SUOSITTUJA APPEJA
KÄNNYKÄLLÄ KUVAAMISEEN

JUMALAN KUVA?

Edellisessä Tuohustulen numerossa käsiteltiin kännykkäkuvaamisen liittyviä lisävarusteita. Tässä jutussa esitellään Tuohustulen lukijoille kaksi mobiilikuvaamisessa
käytettävää ja suosittua appia. Google Playstä tai App
Storesta on ladattavissa ilmaiseksi kymmeniä ellei satoja
valokuvaukseen ja kuvien muokkaukseen suunniteltuja
ohjelmia. Erot ovat kuitenkin melko minimaalisia eivätkä
ne välttämättä tuo mitään uutta lisäarvoa kännykän
peruskameraan, joten olemme karsineet lukijoille kaksi
sovellusta, jotka erottuvat joukosta edukseen: Snapseed
ja Adobe Lightroom.

SNAPSEED

Googlen kehittämä Snapseed on
luultavasti tällä hetkellä kännykkäkuvaajien suosituin sovellus, koska siinä
käyttäjä pääsee muokkaamaan kuvia
monipuolisesti, ja mikä parasta, tietysti ilmaiseksi! Snapseed-sovelluksessa kuvaaja pääse muokkaamaan
melkeinpä mitä tahansa yksityiskohtaa. Tarjolla on valmiita filttereitä,
mutta parasta tässä sovelluksessa
on se, että kuvaaja voi itse hioa yksityiskohtia omin käsin. Näin kuville
voidaan luoda oma persoonallinen
ilme. Sovelluksen käyttäminen on
helppoa ja kielivaihtoehtona on
myös suomi. Tämä vauhdittaa kuvien
käsittelyä, koska englanninkielinen
valokuvasanasto ei aina välttämättä
helposti aukene. Sovellus ei enempää esittelyä kaipaa – lataa, tutustu
ja ihastu!

Tekniikan maailma -lehdessä
(13.1.2021) päätoimittaja Reijo Ruokanen pohdiskelee älykännyköiden
kehitystä: ”Kun katsot onnistunutta
valokuvaa itsestäsi, älä ylpisty. Jos
kuva on otettu uudehkolla matkapuhelimella, kuvassa et ole sinä. Kuvassa on tulkinta sinusta.”

ADOBE LIGHTROOM
PHOTO EDITOR
Lightroom on ladattavissa ilmaiseksi, mutta kuukausimaksua vastaan
käyttäjälle avautuu joukko lisäominaisuuksia. Maksulliset lisäominaisuudet voidaan tässä yhteydessä
sivuuttaa, koska jo Lightroom-sovelluksen ilmaisversiossa on paljon hyviä juttuja, joihin kannattaa
tutustua. Valokuvatessa käyttäjä
voi manuaalisesti säätää mm. valoherkkyyttä, valotusta, valotusaikaa
ja tarkennusta. Näitä ominaisuuksia
harvemmin voi älypuhelimessa itse
säätää. Lightroomin avulla käyttäjä
vapautuu keinotekoisen näköisistä
kuvista ja saa tasokkaampaa jälkeä.
Lightroom-sovelluksesta löytyy myös
mahtavia opetusvideoita, jotka ovat
omiaan lisäämään valokuvausintoa.

Kyseessä on siis aika tavallinen ilmiö,
josta harvat ovat tietoisia. Kännykkäkamerat manipuloivat kuvia kysymättä kuvaajalta mitään. Kamera tulkitsee todellisuutta kuvausvirheeksi,
kuten Ruokanen kirjoittaa. Kännyköiden ohjelmistot tekevät korjauksia,
jonka seurauksena esimerkiksi iho on
sileämpi ja päivettyneempi kuin se
ehkä todellisuudessa on.
Kuvia ja videoita ladataan nettiin
suuria määriä ja yleensä kuvissa on
käytetty suodattimia, jotka muuntavat todellisuutta. Kun kuvissa todellisuus muuttuu, muuttuuko myös
meidän käsityksemme ihmisestä ja
kauneudesta? Alammeko tavoitella
sellaista kauneutta ja todellisuutta,
jota ei oikeasti ole edes olemassa?

Uskomme, että ihminen on Jumalan kuva. Se tarkoittaa sitä, että
olimmepa minkä näköisiä tahansa,
olemme kaikki Jumalan kuvia eikä
sitä kuvaa suodattimin voi enää parannella. Kauneudella on siis ulkonäköä syvempi merkitys, jota emme
saa kadottaa nyt kun keinotekoisista
kuvista ja videoista on tullut uusi ihmisyyden kerrontalaji.
Arvostan toki hyviä valokuvia, mutta
silmät ovat pikkuhiljaa kyllästyneet
runsaasti manipuloituihin valokuviin,
joihin jatkuvasti sosiaalisessa mediassa törmään. Ruokasen havainnot
matkapuhelinten kameroiden kehityksestä pistävät kuitenkin ajattelemaan: Jos oikea maailma alkaakin
tuntua värittömältä ja tylsältä, sitä
voidaan luonnottomasti parannella – tai oikeastaan näin tapahtuu jo,
mutta kännykkäkuvaaja ei sitä vain
tiedä.
isä Joonas Ratilainen

isä Joonas Ratilainen
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PUUHA

Kaikki puuhat laati Anastasia Torhamo.

Karkkilautaset ovat menneet sekaisin. Selvitä aluksi mihin lautaseen pitäisi lisätä
karkki, että jokaisella lautasella olisi yhtä paljon. Sen jälkeen selvitä mitä reittiä
jokaiselle lautaselle pääsee.

Etsi kuusi vaaleanpunaista kukkaa.
Find six pink flowers.
Найди шесть розовых цветов

Jarmo haluaa antaa vanhoja vaatteitaan kiertoon.
Etsi polku sokkelon läpi lapsen luo.

16

17

PUUHA

Etsi seitsemän eroavaisuutta kuvista.
Find seven differences between the pictures.
Найди семь отличий

18

Mikä sana muodostuu ristikon pystyriville?
Найди семь отличий
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PUUHA

MEILLÄ TAPAHTUU

Yhdistä pisteet.
Connect the dots.
Соедини точки

LO-KURSSILTA EVÄITÄ LEIREILLE
Leirinohjaajien peruskurssi jouduttiin koronarajoituksien vuoksi ensin
siirtämään myöhemmälle keväälle
ja lopulta järjestämään etänä. Vaikka Tampereelle ei päästy kokoontumaan fyysisesti, saatiin kurssilla
onneksi nauttia Tampereen seurakunnan työntekijöiden isä Tuomaan,
kanttori Markuksen ja nuorisotoimenohjaaja Vasilin seurasta. Lisäksi
kouluttamassa olivat kokeneet ohjaajat, aiemminkin kurssilla kouluttamassa olleet Oona ja Tiitus, sekä
liiton työntekijät Annakaisa ja Maria.
Zoomin välityksellä kokoonnuimme
parinkymmenen kurssilaisen kanssa
yhteen ja kävimme läpi mm. hyvän
ohjaajan ominaisuuksia, miten ortodoksisuus näkyy leireillä, ryhmän
muodostumisen periaatteita ja lastenleirien erityispiirteitä. Pienryhmissä keskusteltiin siitä, miten erilaisissa
leirillä mahdollisesti eteen tulevissa
tilanteissa voisi toimia, ja päästiinpä
treenaamaan leikin vetämistäkin!
Palautteen perusteella kurssi oli onnistunut, vaikka ymmärrettävästi livekurssi olisi vetänyt pidemmän korren,
jos sellainen olisi ollut mahdollista
järjestää. 100 % vastanneista suosittelisi kurssia kaverillekin!
ONL
20

Kokemuksia kurssista
Päällimmäinen ajatus etäkurssista ja
sen toimivuudesta hieman epäilytti. Kurssi yllätti positiivisesti, vaikka
alussa totta kai oli pientä jännitystä
ja puhuminen muille etäyhteyden
kautta pelotti. Opimme leirinohjaajan työstä paljon: tärkeimmät leirinohjaajan tehtävät ovat olla esimerkkinä ja osata toimia erilaisissa, jopa
haastavissakin tilanteissa.
Kurssilla teimme yhdessä erilaisia
tehtäviä, kuten pidimme toisillemme
leikkejä ja pelejä. Pohdimme myös
kuinka toimia leireillä erilaisissa tilanteissa.
Oppimisen lisäksi kurssissa oli parasta tutustua muihin ortodokseihin ja
kuunnella kaikkien hyvää yhteiskeskustelua. Kurssi oli suunniteltu ja toteutettu hyvin. Kurssin lopussa olikin
haikeaa sanoa muille leirinohjaajille
heipat, mutta odotamme tulevaa
leirikesää innokkaasti ja toivomme
näkevämme tulevilla leireillä!
Aada Jaamalainen ja Diana Intke
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MEILLÄ TAPAHTUU

KESÄN ETÄTOIMINTAA!
Kesällä voit osallistua lasten ja nuorten toimintaan myös etänä!
Käy katsomassa tarkemmat kuvaukset ja osallistumisohjeet
osoitteesta: http://onl.fi/kesa2021/

TOIMINTAA VETÄVÄT ALEKSANTERI, LEENA JA KRISTIINA.

TUOHUSTULI

LEIPOO

Isoäidin kesäkakku
Kesään kuuluu ehdottomasti ulkona oleminen ja
mysteerikokki tykkääkin viettää mahdollisimman
paljon aikaa lämpimässä kelissä ystävien kanssa. Ja
mikä onkaan parempi tapa olla ulkona kuin istua
piknikillä nurmikolla viltin päällä syöden maukkaita kesäisiä herkkuja. Piknikkiä varten ei tarvitse
lähteä edes kauas, vaan mysteerikokkikin levittää
viltin ihan takapihalleen. Kätevää ja helppoa. Mysteerikokin herkkuja lapsuudesta saakka on ollut
tämä isoäidin tekemä kesäinen täytekakku, josta
on helppo laittaa rasiaan palasia piknikillä maisteltavaksi. Ja tästä riittää kavereillekin jaettavaksi.
Makoisaa kesää!

Hei, olen Aleksanteri! Olen 20-vuotias
oululainen yliopisto-opiskelija ja yksi
ONL:n tämän kesän etäohjaajista.
Olen ohjannut monena kesänä niin
lasten leirejä kuin kripareita. Mielenkiintoni on tietokoneessa, tietotekniikassa ja musiikissa. Harrastuksiini
kuuluu kuntonyrkkeily, tanssiminen
ja videopelit.

Lasten etäleiri 6-10v.
21.6.-23.6.2021 Klo 10-14
Ohjelmassa yhdessäoloa,
jumppailua, askartelua ja leikkejä
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Tervehdys! Mie oon Leena, 25-vuotias
sosionomiopiskelija Rovaniemeltä ja
olen tänä kesänä mukana ohjaamassa ONL:n etätoimintaa. Olin kriparilla ensimmäistä kertaa apuohjaajana kymmenen vuotta sitten, ja siitä
lähtien olen työskennellyt monipuolisesti lasten ja nuorten kanssa. Nyt
odotan innolla tulevaa etäkesää ja
teidän kanssa yhdessäoloa! Mie pidän laulamisesta, leipomisesta, käsitöistä ja kavereiden kanssa yhdessäolosta. Nähdään linjoilla!

Varhaisnuorten etäleiri 11-14v.
29.6.-1.7.2021 Klo 12-16
Ohjelmassa yhdessäoloa,
videoiden tekoa, arvoituksia ja liikuntaa

Moi, olen Kristiina! Olen 17-vuotias
Kouvolasta. Opiskelen ensimmäistä
vuotta lukiossa. Tykkään viettää kavereiden kanssa aikaa ja tutustua uusiin ihmisiin. Tykkään myös mopoista.
Olen ollut ONL:n tapahtumissa viime
vuodesta alkaen. Mielelläni odotan
teidän kanssanne ajan viettoa! Nähdään kesällä! <3

Nuorten etänupit 15
klo 18 ->
23.6 Meemi-ilta
30.6. Mysteeri-ilta
järjestetään Discordissa!

Tiesitkö muuten, että kesäkuussa vietetään apostolien paastoa
30.5–29.6.? Kakku onkin helppo
muuttaa vegaaniseksi, kun vaihdat
kerman ja maitorahkan vegaanisiin
vaihtoehtoihin. Kananmunatkin voi
korvata esim. Vegaaniliiton ohjeilla, ks. https://vegaaniliitto.fi/arki/
vinkkeja-ruoanlaittoon/

4 kananmunaa
2 dl sokeria
Vajaa 2 dl vehnäjauhoja
1 ti leivinjauhetta
Täyte ja kuorrutus
3,3 dl kermaa
½ tl vaniljasokeria
250 g maitorahkaa
Mansikoita, mustikoita tai muita hedelmiä
Vatkaa kananmunat ja sokeri vaahdoksi. Sekoita
leivinjauhe ja jauhot keskenään, minkä jälkeen
lisää ne munasokerivaahtoon. Kaada taikina
vuokaan ja paista 200 asteessa vajaa puoli tuntia. Voit testata kakun kypsyyden kokeilemalla
sitä sukkapuikolla tai haarukalla. Kun kakku on
valmis niin taikinaa ei jää puikkoon.
Anna kakun jäähtyä ja leikkaa se puoliksi.
Halutessasi voit kostuttaa mehulla kakun puolikkaita. Tässä kohtaa sekoita kerma ja vaniljasokeri vaahdoksi. Vaahdottamisen jälkeen lisää
maitorahka ja sekoita joukkoon. Täytä kakku
kermarahkaseoksella ja lopuilla kuorruta kakku.
Koristele mansikoilla ja nauti mehun kanssa.
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ILMAN KÄSIÄ MAALAAMINEN

HENGITYSHARJOITUS/
RENTOUTUSHARJOITUS

Ohje:
Tarvitset paperia, vesivärejä ja siveltimiä. Onnistuu myös kynillä. Ainut
ohje on, ettet saa käyttää käsiä taiteilemiseen. Vinkki: maalaaminen oli
helpointa, kun piti sivellintä suussa.

Ohje:
Etsi YouTubesta joku hyvä harjoitus,
niitä on paljon erilaisia. Ota hyvä
asento ja kuuntele videon ohjeita.
Mietteet:
Oli ihanaa pysähtyä ja keskittyä vain
rentoutumiseen. Sitä ei aina ajattelekaan kuinka kiireistä arki on, rentoutumishetki tekisi hyvää, vaikka
joka päivä. Aluksi oli hankala pysyä
paikallaan ja kuunnella videon ääntä, mutta hetken päästä olin jo ihan
omissa maailmoissa, tosi jees.

Mietteet:
Yllättävän kivaa! Aluksi meinasi mennä hermot, kun oli niin hankalaa,
mutta sitten tajusin, mikä on paras
ja helpoin taktiikka. En normaalisti
tykkää maalaamisesta, mutta toi oli
ihan hauskaa, koska oli vähän haastetta. No ei siitä mikään kaunein
maalaus tullut, mutta ainakin uusi
kokemus

METSÄSSÄ YKSIN KÄVELY ILMAN
ELEKTRONIIKKAA

KUOPION NUPI TESTAA TAAS!
Kuopion ortodoksisen seurakunnan nuortenpiiri kokoontui ja luvassa oli tuttuun
tapaan testailua. Tällä kertaa luvassa oli erilaisten elämyksien testailua.
Elämykset on valittu niin että jokainen voi testailla niitä myös kotona.

Mietteet:
En muista koska olisin ollut
ilman kännykkää noin kauan. Oli
rentouttavaa ja oli kiva olla ilman
puhelinta/musiikkia ja keskittyä vaan
ympäristöön. Oli virkistävää ja tuntui
että pystyi ajattelemaan jotenkin
selkeämmin, suosittelen kaikille.

SILMÄT SIDOTTUNA RUUAN
MAISTELU

KAVERIN, JONKA SILMÄT ON
SIDOTTU, OHJAAMINEN

Ohje:
Sido omat silmäsi ja pyydä kaveria tai perheenjäsentä tarjoilemaan sinulle erilaisia ruokia.

Ohje:
Tähän taas tarvitaan kaksi ihmistä. Toinen sitoo silmät ja toinen on
”ohjaaja”. Valitkaa joku reitti minkä
esim. pihan ympäri. Toinen ohjaa
silmät sidottuna olevan reitin läpi.
Voit ohjata joko pelkästään sanallisilla ohjeilla tai ottamalla kaveria kädestä ja siten johdattamalla.

Mietteet:
Jännittävä kokemus! Ei yhtään tiedä mitä laittoi suuhun, onneksi ei
ollut mitään ällöä. Herkut maistuivat jotenkin paljon paremmilta, kun
silmät oli sidottu. Hauska kokemus,
en ole varmaan ikinä syönyt mitään
silmät kiinni.
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Ohje:
Mene metsään, jossa saat
olla rauhassa. Älä ota mitään
elektroniikkaa, kuten kännykkää
mukaan. Kuuntele metsän ääniä.

Mietteet:
Oli aika outoa, että piti luottaa pelkästään kaveriin, no onneksi en kaatunut tai törmännyt mihinkään. Sitä
ei edes tajua kuinka paljon näköaistilla tekee, liikuin todella hitaasti
silmät sidottuna. Kunnon luottamustesti, mut meni tosi hyvin, kun sain
kaverilta selvät ohjeet.
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KESÄTEKEMISTÄ!

LUETAAN!
Lue kirjoja tai aloita jokin kirjasarja
Kesällä harvemmin on loistava sää
joka päivä, joten on hyvä varata tekemistä myös sateisille päiville tai
niille päiville, kun on liian kuuma
tehdä yhtään mitään. Jonkin hyvän
kirjan kanssa on ihan parasta vetäytyä sadepäivänä esimerkiksi sisälle
rakennettuun majaan lueskelemaan
ja torkkumaan!

Kesällä on aikaa sekä puuhailla että laiskotella.
Montako tehtävää saat kesän aikana suoritettua?

Etsi kesälomalla seuraavat asiat. Lähde vaikka metsäretkelle ja koita
löytää mahdollisimman moni asia. Jokaisesta löydetystä saa yhden
pisteen. Keräätkö täydet pisteet?

lentävä
pörriäinen

laivanmuotoinen
pilvi

jotain
syötävää

musta
lintu

ötökkä,
jolla on
enemmän
kuin kuusi
jalkaa

perhonen

hassun
muotoinen
kivi

apilanlehti

kirkko

valkoinen
kukka

uimapuku

kanttori
rannalla

nuotio

haapa

kastemato

Lähde tutkimusmatkalle jonnekin
uuteen tai tuttuun paikkaan, mutta
kiinnitä erityistä huomiota kaikkeen
ympärillä olevaan ja tapahtuvaan, kuten kasveihin, eläimiin ja ötökköihin.
Voit tehdä muistiinpanoja ja tutkia
saman reitin uudelleen, jolloin voit
vertailla havaintojasi. Muista ottaa
myös eväät mukaan tutkimusmatkallesi!

MAJA

KESÄBINGO

makkara

TUTKIMUSMATKA

pappi
lomalla

muurahaispesä

kartta

puro

jäätelö

pyyhe

onki

uimalasit

Rakenna maja lähimetsään, omalle
pihalle tai vaikka olkkariin. Oman
majan rakentaminen on hauskaa
puuhaa ja siinä pääsee käyttämään
luovuutta. Varsinkin, jos rakennat
ison majan, minne mahtuu kaverikin kylään!

Toimitus suosittelee näitä kirjasarjoja:
Harry Potterit tietty!
Walter Moersin Zamonia -sarja
Merja Jalon Nummelan ponitalli tai
Jesse-koira -sarjat

Retkievässuositukset:
Täytetty ruisleipä
Suklaa
Banaani, omena tai joku muu hedelmä
Itse leivotut keksit

KESÄINEN VISA ELÄIMISTÄ JA MAAPALLOSTA
1.Mikä on maailman
painavin eläin?
a) liikaa syönyt ihminen
b) sinivalas
c) elefantti
d)romedaari

3. Mikä on maailman vahvin
kädellinen eläin?
a) voimamies
b) simpanssi
c) gorilla
d) oranki

2. Mikä on maailman
pienin lintu?
a) peukaloinen
b) hippiäinen
c) kimalaiskolibri
d) papukaija

4. Mikä on maailman
kylmin paikka?
a) Etelämanner
b) Oulu
c) Pohjoisnapa
d) Grönlanti

5. Mikä on maailman
suurin valtameri?
a) Atlantin valtameri
b) Intian valtameri
c) Tyyni valtameri
d) Se mikä näyttää isoimmalta
rannasta katsottuna
6. Miksi sanotaan usein kesällä
vietettävää jonkin kirkon
temppelijuhlaa?
a) kynäniekka
b) raastinmiekka
c) juhannus
d) praasniekka
[vastaukset: b), c), c), a), c), d) ]
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KYSY ESIPAIMENELTA
Ihmetyttääkö jokin ihmiselämän ilmiö?

Miksi Jumala kiusaa Jobia Raamatussa?

Miten voisin auttaa eläimiä ja luontoa?
Maailmaa luodessaan Jumala antoi
ihmiselle suuren vastuun. Ihmisen
tuli pitää huolta luomakunnasta ja
kaikesta mitä siinä on, niin luonnosta, elämistä kuin toisista maapallon
asukkaistakin. Ikävä kyllä ihminen
on aika pahoin epäonnistunut tässä
tehtävässä. Luonto ja eläimet kärsivät
ihmisen itsekkyyden vuoksi. Meidän
tulisikin nyt ottaa suurempi vastuu
koko luomakunnasta.
Luontoa voi auttaa alkuun jo ihan kotoa käsin, vaikka lajittelemalla omat
roskat oikein (ruoantähteet biojätteeseen, muovit omaansa jne.). Jos
sinulla on vaikka lemmikkejä, olet
heitä kohtaan rakastava, annat paljon silityksiä ja heille sopivaa ruokaa.

Aivan aluksi pitää sanoa, ettei Jumala
kiusaa ketään. Jumala rakastaa jokaista
ja haluaa kaikille hyvää. Mutta Jumala
sallii meille myös koettelemuksia elämässä. Sellaisilla voi olla suuri vaikutus
elämäämme. Niiden keskellä on vaikea nähdä niissä mitään hyvää mutta
jälkeenpäin voimme sen kenties ymmärtää, jotta voisimme kenties kiittää
Jumalaa kaikesta huolimatta.

On tärkeää olla jokaista luontokappaletta kohtaan kunnioittava, sillä ne
ovat osa tätä samaa luomakuntaa,
mitä meidät ihmiset on luotu varjelemaan.
Luonnonsuojelu lähtee ihan pienistä
arkisista teoista, et heitä roskia kaduille tai luontoon, vaan viet ne aina
roskikseen. Myös näin korona-aikaan,
jos käytät kertakäyttöistä kasvomaskia, niin et roskaa sillä ympäristöä,
vaan aina käytön jälkeen heität roskiin.

Miten heikompia voi oikeasti puolustaa?
Kysymys on hyvä, sillä lähtökohtaisesti
meidän tulee aina olla heikomman
puolella. Esikuvana tässä toimii tietenkin Kristus. Voimme puolustaa
heikompia monin tavoin. Voimme
olla kuuleva korva, apu ongelmissa
tai vaikkapa puolustamassa heikompaa sanoin ja myös teoin. En tarkoita
nyrkein, vaan asettumalla heikomman
vierelle ja tulla apuun, joskus aivan
fyysisestikin. Jos ajattelemme vaikka
koulussa tapahtuvaa kiusaamista, niin
hyvä keino puuttua on kertoa asiasta,
vaikka opettajalle tai jollekin aikuiselle. Sulkemalla silmämme asetumme
kiusaajan puolelle. Perusperiaate on,
että kohtelen toista niin kuin haluan
itseäni kohdeltavan.

Jumala todella antoi Jobille paljon koettelemuksia. Job kesti ne kaikki, eikä
napissut Jumalaa vastaan. Job on meille esikuvana siinä, että uskoisimme Jumalan kaitselmukseen vaikeuksienkin
keskellä. Lopulta kaikki kääntyi hyväksi
Jobin kannalta. Monet kirkon pyhät
ovat myös kokeneet paljon kiusaamista ja jopa kuoleman, mutta hekin olivat
Jobin tavoin uskollisia Jumalalle. Vanha
sanonta on, että vaikeudet vahvistavat
meitä ja se on kyllä totta myös hengellisessä mielessä.

Tämänkertaisessa vastausvuorossa oli Oulun metropoliitta Elia. Lähetä omia kysymyksiäsi
tuohustuli@gmail.com.
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Kesän pyhät ja praasniekat

29.6.

24.6.
Kuva: Teemu Virtanen ja Ulla Pohjola

PYHIEN
SAATTO

Pyhä
Johannes Kastaja

Pyhät apostolit
Pietari ja Paavali

Kristuksen serkku, pyhä Johannes Kastaja
oli Vanhan Testamentin viimeinen ja Uuden
Testamentin ensimmäinen profeetta. Johannes oli hurja mies: hän eli autiomaassa, söi
hyönteisiä ja saarnasi parannuksen tekoa.
Hän myös kastoi Kristuksen, vaikka olikin sitä
mieltä, että Kristuksen olisi pitänyt kastaa hänet. Johannes Kastajan päivä on kirkollinen
juhannus.

Apostolit Pietari ja Paavali olivat kenties Johanneksen ohella Kristuksen tunnetuimmat
opetuslapset. Pietari oli opetuslapsi, joka oli
uskollinen ja luotettava. Vaikka Pietari kielsikin
Kristuksen, kun Kristus vangittiin, näki Kristus
Pietarissa esimerkin Jumalan seuraamisesta
vaikeuksienkin keskellä. Paavali taas oli tärkein
apostoli kun kristinusko levisi ympäri maailman.
Hän kiersi eri seurakunnissa ja kirjoitti tärkeitä
kirjeitä, jotka ovat yhä luettavissa Raamatusta.
Pyhien muistopäivä päättää myös kirkkovuodessa apostolien paaston.
Myös näille apostoleille pyhitettyjä kirkkoja tai
tsasounia on Suomessa monia. Esimerkiksi Haminassa, Pielavedellä ja Nurmeksessa on pyhien
apostolien Pietarin ja Paavalin kirkko.

Kuvat: Jehki Po

tkonen

Johannes Kastajalle pyhitettyjä kirkkoja tai
pyhäkköjä on Suomessa useampia. Esimerkiksi Taipaleen seurakunnassa Polvijärvellä on
praasniekka 24.6. Myös Kemin kirkossa vietetään 24.6. temppelijuhlaa.

Jokainen ortodoksikirkko on nimetty jonkun pyhän
mukaan. Pyhän muistopäivänä vietetään myös hänelle
pyhitetyn kirkon juhlaa. Tuohustuli listaa muutaman
kesän praasniekan ja kertoo niiden pyhien taustoista.

Sana praasniekka tulee venäjän kielen
juhlaa tarkoittavasta sanasta pradznik.
Praasniekkoja on ympäri vuoden, mutta
monet niistä keskittyvät kesään. Praasniekat ovat mukava tapa viettää kesäpäivää kirkossa ja tavata muita ortodokseja. Kirkoissa toimitetaan liturgia ja usein
myös ristisaatto ja vedenpyhitys.
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Kesäpraasniekkoja vietetään näillä näkymin monissa suomalaisissa kirkoissa,
mikäli nykyiset rajoitukset ovat lieventymässä. Seuraa tietoja seurakuntien omilta sivuilta! Joihinkin palveluksiin on myös
ilmoittauduttava ennakolta!

6.8.

20.7.
Pyhä profeetta Elia
Elia oli Vanhan Testamentin profeetta, joka
teki monia ihmeitä ja puolusti uskoa oikeaan
Jumalaan. Raamattu kertoo, että maanpäällisen tehtävänsä jälkeen hän nousi tulisissa
vaunuissa taivaaseen.
Elian eli Iljan praasniekat keräävät väkeä suurin joukoin heinäkuussa. Profeetalle pyhitettyjä kirkkoja on Helsingissä, Ilomantsissa, Iisalmessa ja Lieksassa.

Kristuksen
kirkastuminen
Kristus vei kerran opetuslapsensa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen Taaborin vuorelle. Siellä hän
yhtäkkiä alkoi loistaa niin kirkasta valoa, että
opetuslapset joutuivat peittämään silmänsä.
Lisäksi Kristuksen ympärille ilmestyi Vanhan
Testamentin profeettoja, jotka olivat ennustaneet hänen tulostaan. Kirkastumisella Kristus
näytti ensimmäisen kerran selvästi, että hän on
todellinen Jumala.
Kristuksen kirkastumisen päivänä praasniekkoja
vietetään muun muassa Valamon luostarissa,
Kajaanissa, Suonenjoella ja Porvoossa.
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FILANTROPIA

Ihminen on osa luomakuntaa, josta meidän on
pidettävä huolta, koska muutoin meidänkin
paikkamme katoaa. Hyvänä pidetty koira pitää
huolta myös omistajastaan.

Huolenpitoa ja puolustamista voi tehdä monella tavalla. Se voi olla vaikkapa taimien istuttamista, että
tulevaisuudessakin kasvaisi korkeita puita ja suuria
metsiä.

Poliisien työ on ihmisten auttamista ja niiden
puolustamista, joita on kohdeltu väärin. Margaret
työskentelee poliisina Ugandassa, Mayugessa.

Oman seurakuntasi kirkossa rukoillaan puolestasi
kaikissa palveluksissa. Siellä muistetaan sinua myös
silloin kun olet vaikkapa matkoilla tai sairaana.

Huolenpitoa voi osoittaa monella tavalla. Jokaiselle
löytyy varmasti jotakin tekemistä. Nämä naiset
ovat auttamassa nunnaluostarin rakentamisessa
Keniassa.

Roskakuskit selvittelevät jätteitä Keniassa. Nämä
roskat eivät päädy likaamaan luontoa eikä käyttökelpoista materiaalia myöskään mene hukkaan.
Heidänkin työnsä on huolenpitoa ja puolustamista.

Puolustajia ja auttajia
Oletko koskaan ollut pulassa ja tarvinnut apua? Et ole pärjännyt millään itseksesi,
mutta joku on tullut auttamaan. Joku on tullut puolustamaan sinua
ja loppujen lopuksi kaikki on mennyt hyvin.

Maailma on täynnä ihmisiä, jotka haluavat toisilleen hyvää, koska
semmoiseksi on ihminen tarkoitettu. Ympärillämme on perheenjäseniä
ja kummeja, joille sinä olet erityisen
rakas. Jokaisen arjessa on muitakin
ihmisiä, jotka haluavat suojella sinua. Osa heistä on tuttuja ja osa voi
olla ihan tuntemattomia. Sellaisten
ihmisten katseessa on silitystä, kun
he näkevät sinut matkalla kouluun
tai pihalla leikkimässä. Lisäksi on
niitäkin, jotka rukoilevat puolestasi, vaikka et ole heitä ehkä koskaan
nähnytkään. Jos käyt kirkossa, niin
huomaat siellä monta kohtaa, jossa
sinutkin on mainittu.
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Kenestä sinä pidät huolta? Onko sinulla ystäviä, joiden vierelle menet
aina, jos joku kiusaa? Apua voi hakea myös opettajilta, jos asia ei muuten selviä. Tai jos sinulla on pieniä
sisaruksia, niin olet varmasti nähnyt
miten he tarvitsevat apua, koska
eivät vielä yksin pärjää. Yksin eivät
pärjää myöskään lemmikkieläimet.
Eikä tarvitsekaan pärjätä, koska sitä
vartenhan me olemme maailmassa,
pitämässä toisistamme huolta.
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8.-10.10.2021 Jyväskylä

NUORTEN
ORTODOKSINEN
MUSIIKKILEIRI
5.-8.8.21

kulmakivi

JOENSUU
SIKRENVAARAN LEIRIKESKUS
Kaikille nuorille (noin 13v eteenpäin)
tarkoitettu musiikkileiri täynnä ortodoksista
kirkkolaulua, kevyttä musiikkia, hauskanpitoa,
jumalanpalveluksia ja taattua musaleiritunnelmaa.
Aiempaa musiikkitaustaa ei tarvita!
Leirimaksu 40 euroa.

onl.fi/kulmakivi

Ilmottaudu mukaan 1.7. mennessä!
YHTEISTYÖSSÄ:
Joensuun ortodoksinen seurakunta
Jyväskylän ortodoksinen seurakunta
Ortodoksisten nuorten liitto ry

Ilmottautumiset ja
lisätiedot:
Kanttori Valeria Ratilainen
050 439 1883
valeria.ratilainen@ort.fi

PUUHAVASTAUKSET

fb.me/ortmusaleiri

Ortodoksiselle musiikkileirille
Nuorten ortodoksinen musiikkileiri
yhdistää kolme mainiota asiaa: ortodoksisuuden, musiikin ja leirielämän! Muutamana kesänä järjestetty
musiikkileiri on koonnut yhteen ortodoksinuoria ympäri Suomen jumalanpalvelusten, yhteisen musisoinnin
ja leirielämän merkeissä. Musaleiri on
tarkoitettu kaiken tasoisille musiikista kiinnostuneille nuorille - aiempaa
musiikkitaustaa ei tarvita. Leirillä saa
kokeilla ja oppia uutta. Laulamme ja
soitamme yhdessä kevyttä musiikkia,
tutustumme kirkkolauluun, syömme
hyvin, uimme ja nautimme kesästä.
Kiinnostuitko? Kysy lisää ja tule mukaan!
Valeria Ratilainen,
valeria.ratilainen@ort.fi
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ONL Verkkokauppa

PUUHAA LOMAPÄIVIIN JA KORTTEJA KAVEREILLE!

ER IKOI STAR JO US

S!!
TA R J O U

!!

10 €

12 €
Domino-peli

(norm.15€)

Opettavainen kuvadomino esittelee kirkosta ja sen liepeiltä tuttuja esineitä ja
asioita. Sopii hyvin myös pienemmille,
pelaamiseen ei tarvita luku- tai laskutaitoa.

Ihastuttava kokonaisuus Ulla Puhakan kirjoittamia ortodoksilapsen elämänpiiriin
liittyviä tarinoita ja Kirsi Vuomajoen kuvitusta. Tarinat myötäilevät kirkkovuoden
kulkua juhlineen, unohtamatta perhe- ja
seurakuntaelämän arkea.

3€

(sis. kuoren)

Jumalanäiti -kortti
A5-kokoinen kaksiosainen kortti on juhlava
onnittelukorttina, mutta sopii hyvin myös
suruadressin sijaan. Tekstitön.

Taivasvakuutettu polkupyörä ja
muita tarinoita

(norm.15€)

Yksiosainen

1€

Iloinen Pate -onnittelukortti
Hauska onnittelukortti sopii lapsille ja
lapsenmielisille!

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

