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Vehreä kesä vaihtuu hiljalleen syksyn väriloistoon ja tunnelmallisiin
hämäriin iltoihin. Yksi omista lempipuuhistani on käpertyä syysiltoina
sohvalle jonkin käsityön tai herkkujen kanssa ja katsoa elokuvia. Tässä
numerossa onkin juttua muun muassa niistä!
Minulle elokuvat ovat olleet rakkaita jo lapsuudesta asti. Lapsena
suosikkejani olivat enimmäkseen animaatioelokuvat, kuten Disney- ja
Pokemon-elokuvat. Vuosien varrella rakkaus animaatioelokuvia kohtaan
on säilynyt, mutta myös niin sanottujen tavallisten elokuvien parissa on
vierähtänyt varmaan monia satoja tunteja.
Elokuvat on loistava keino oppia tarinan kautta jostain historiallisesta tapahtumasta tai vaikka ruokkia mielikuvitusta, miltä tuntuisi
olla prinsessa taikka jediritari kaukaisessa galaksissa! Elokuvat voivat
myös auttaa käsittelemään vaikeita asioita, kuten läheisen tai lemmikin
menetystä tai riitaa kaverin kanssa. Samaa asiaa läpikäyviin hahmoihin
on helppo samaistua ja se voi tuntua todella lohduttavalta.
Mitä elokuvaa sinä odotat pääseväsi katsomaan? Itse odotan
eniten pääseväni katsomaan uutta James Bond -leffaa, jonka julkaisu on
koronan vuoksi viivästynyt. Odotellessa haastan kuitenkin jokaisen teistä
lukijoista pitämään leffahetken jonkun läheisen kanssa joko samalta
sohvalta käsin tai etänä!
Oikein kivaa syksyä kaikille ja herkullisia leffahetkiä!
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AJANKOHTAISTA

VIERASKYNÄ

Sinustako stuertti?
Kirkolliskokous on Suomen ortodoksisen kirkon korkein päättävä
elin. Nuoria haetaan avustamaan
ja tutustumaan kirkolliskokouksen toimintaan stuertteina eli
kokousavustajina.

kokouksen ajan myös normaaleista
kokousavustajan tehtävistä – esimerkiksi monistamisesta, kokoustilojen siistimisestä, valokuvauksesta,
teknisestä avustamisesta ja materiaalin jakelusta.

Tulevana syksynä kirkolliskokous
on suunniteltu järjestettäväksi
perinteiseen tapaan Valamon
luostarissa 22.–25.11.2021.

Kokoukseen voi osallistua kaksi stuerttia jokaisesta hiippakunnasta.
Tehtävästä kiinnostuneiden tulee
ilmoittautua sähköpostitse kirkollishallituksen postiin (kirkollishallitus@ort.fi) 15.10.2021 mennessä.
Viestistä tulee käydä ilmi hakijan
ikä ja kotiseurakunta sekä perustelut sille, miksi hakija olisi sopiva

Stuerttien tärkein tehtävä on
tutustua kirkolliskokouksen
työskentelyyn täysistuntoja seuraamalla. Stuertit huolehtivat

Kun saavuimme leirille, jännitys hävisi. Mukavat leirinohjaajat olivat vastassa. Ensimmäinen päivä kului leikkien, pelaillen ja toisiimme tutustuen.
Ekasta päivästä jäi hyvä fiilis. Leirille
oli ehdottomasti kannattanut lähteä!
Leirillä touhuttiin kaikenlaista kivaa. Oppitunneilla isä Sergei opetti meille tärkeitä asioita Jumalasta
ja Jeesuksesta. Opiskelimme asioita keskustellen. Se oli mielenkiintoista ja kivaa. Kävimme myös
päivittäin kirkossa. Vapaa-aikana
pidettiin hauskaa kaikkien kanssa.

4

Tehtävästä ei makseta palkkaa,
mutta oma seurakunta huolehtii
nuorten matkakuluista ja kirkko
tarjoaa heille täyden ylöspidon
kokouksen aikana.
Stuertit ovat paikalla Valamon
luostarissa koko kirkolliskokouksen ajan. Kauempaa matkustaville voidaan varata majoitus jo
sunnuntaista 21.11. lähtien.

Kahden stuertin
haastattelut sivulla 27.

MIETTEITÄ KRIPARILTA
En ollut ollenkaan varma haluanko
lähteä kriparille. Minua mietitytti ja jännitti. Saankohan kavereita?
Päätin kuitenkin lähteä, koska olin
kuullut, että kriparilla on aina kivaa.

kyseiseen tehtävään. Hakija voi
myös kertoa vapaasti omasta
suhteestaan kirkkoon ja kotiseurakuntaan.

Leirillä oli myös vaikeita hetkiä. Hyvä
ystäväni joutui sairaalaan vakavan
asian takia. Onneksi leirillä oli ihania ohjaajia ja mahtava leirinjohtaja,
jotka auttoivat minua surullisessa
tilanteessa. Kävin myös ensimmäisen kerran synnintunnustuksella. Se oli minusta upea kokemus.
Kripari oli kaiken kaikkiaan ihana leiri. Minulle jäi hienoja muistoja sieltä ja sain monta uutta ystävää. Jos
epäilet leirille lähtöä, niin pysähdy
ja mieti mitä kaikkea kivaa siellä voi
tapahtua. Kriparia ei kannata missata!
KATARIINA
HÄMEENLINNA

MÄNNISTÖ

Kulmakivi-festarit järjestetään verkossa

Valitettavasti festareita ei pystytä
järjestämään terveysturvallisesti livenä. Mutta ei syytä huoleen,
Etä-Kulmakivi paikkaa tilannetta!
Seuraile siis some-kanavia sekä
festarisivua onl.fi/kulmakivi, niin
tiedät mitä tapahtuu Kulmakiviviikonvaihteessa 8.-10.10. Elleivät
kokoontumisrajoitukset estä,
kannustamme kokoontumaan
paikallisesti yhteisiin festarikatsomoihin. Tulemme myös keräämään videotervehdyksiä seurakunnilta, nuortenpiireiltä yms.,
joten tuttuja pääsee bongailemaan eri puolilta maata!
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GALLUP

TUOHUSTULEN
ELOKUVAHETKI
1
2.
3.
4.

Mistä elokuvista tai ohjelmista pidät?
Jos saisit tehdä oman elokuvan, mitä siinä tapahtuisi?
Mikä syksyssä on parasta?
Jos saisit kolme toivomusta, mitä toivoisit?

1.1.
2.2.
3.3.
4.4.

1.
2.
3.
4.

Anni 5v
Frozen -elokuvat.
Elsa taikoisi jääportaat.

1.
2.

Lehtien putoaminen puista.
Hello Kitty -sankko, Elsa -nukke,
uuden rattikelkan.

3.
4.

Perttu 7v
Lego Ninjago.
Nuori mies kaataa metsässä
puita ja kuljettaa ne mönkijän
metsäkärrillä sahalle.
Kun saa tehdä polttopuita isin ja
ukin kanssa.
Mopon, oman traktorin ja että
saisin ajaa jo aikuisten mönkijällä.

1.
2.
3.
4.

Harry Potter ja kaikki sen tyyppiset elokuvat. Tykkään myös toiminnasta.
Se olisi hauska. Siinä hassut koirat pakenisivat kennelistä uuden pennun kanssa. Eli
seikkailuelokuva.
Parasta on kun voi kerätä ja prässätä kauniin värisiä lehtiä. On myös kivaa, kun uusi
lukuvuosi on alkanut ja koulussa on uusia
aineita.

1.
2.
3.
4.

Tykkään kauhuelokuvista.
Haluaisin tehdä oman kauhuelokuvan.
Syksy on tylsä.
Toivoisin 65500 Ferrari 488 Pistan
ja Lamborghini Aventador LP 7704 SVJ:n.

1.
2.
3.

Veera 9v
Harry Potter -elokuvat.
Joku ihanan kammottava kauhujuttu.
Voi tehdä lehtikasoja ja hypellä niihin.
Rajattomasti toivomuksia ja oma heppa.

Ensin kaikki paha pois maapallolta. Toiseksi korona pois. Kolmas toivomus olisi, että
läheiseni eläisivät yhtä pitkään kuin minä.

Patrick 12v

4.
6

Saara 11v

Niina 5v

1.

Tykkään Gilmore girls-sarjasta. Tykkään melkein kaikenlaisista elokuvista.

2.

Siinä olisi tosi erikoinen loppu, siis odottamaton. Siinä olisi muuten peruselämää, mutta
loppu olisi jännittävä.

3.
4.

Aivan kaikki!

Totoro-elokuva, Alvin ja Lego Friends.
Hirviöleffa.
Värikkäät lehdet puissa.
Toivoisin lisää pöllökirjoja, joissa on luukkuja ja irto-osia ja ehkä jonkun Barbin.

Juliaana 15v

Lisää toivomuksia, että asuisin isommassa
kaupungissa, että kaikki ruoka olisi mulle
ilmaista.
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Mikä sitten pelien ja tarinoiden tekemisessä on parasta?
hmiset ovat parasta! Pelialaa pidetään vähän ”poikien
paikkana”, mutta todellisuudessa ala monipuolistuu
koko ajan. Pelit yhdistävät meitä kaikkia, tuovat yhteen
erilaisia ihmisiä. Pandemian aikana ihan konkreettisestikin – olen itsekin aloittanut hiljattain Final Fantasy
XIV- moninpelin pelaamisen netissä. Harrastan myös
sarjakuvien käsikirjoittamista ja piirtämistä, ja siinä pitää
miettiä samanlaisia asioita kuin pelien suunnittelussa:
mitä haluan tällä tarinalla sanoa? Miten saan lukijan tai
pelaajan kokemaan sen mitä haluan tarinallani kertoa?

Pelien ja tarinoiden jäljillä

Pelikehittäjä tekee työpäivänsä tietokoneella ruudun ääressä, joten vapaa-aikaa ei tee mieli käyttää
samassa paikassa yhtään.
Nykyään teen lähes kaiken työni tietokoneella, mikä
tarkoittaa, että tahdon irtautua koneelta vapaa-ajallani
mahdollisuuksien mukaan täysin. Kun haastattelupyyntö lehteen tuli, olin juuri palannutmetsäreissulta – suuntaan usein paikkoihin, joissa puhelimen kantama on
niin huono, ettei tarvitse pelätä sen piippaavan koko
ajan. Ulkoilen säännöllisesti joko koiran tai teltan kanssa, mieluusti mahdollisimman kaukana kaupungista ja
ihmisistä. Talvisin harrastan käsitöitä, kesäisin puutarhanhoitoa, ja ympäri vuoden luen sekä soitan musiikkia.

Tuohustulen virtuaalihaastatteluun istahti
pelikehittäjä Serafima Jolkkonen

SERAFIMAN TOP 3 -JUTUT
TIETOKONEPELIEN ULKOPUOLELLA

1.

Pelejä on nykyään kaikkialla. Pelit ovat kuitenkin pohjimmiltaan tarinoita. Oululaistunut pelikehittäjä Serafima Jolkkonen on seurannut työssään samaa polkua,
joka jo lapsuudessa veti kirjojen ja tarinoiden ääreen.
Harrastuksiini on pienestä pitäen kuulunut kirjojen ja
kirjaston suurkuluttaminen, ja samat asiat vetoavat minuun niin kirjallisuudessa kuin peleissäkin: pako toisiin,
kiehtoviin maailmoihin ja hahmoihin sekä tunteita herättävät tarinat ja kohtalot. Peleissäkin lähinnä sydäntäni ovat pelit, joissa on hyvä tarina tai joihin voi todella
eläytyä.
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Pelikehittäjä ei vain suunnittele pelejä, vaan Serafimakin on tehnyt peleissä niin suunnittelutyötä,
grafiikkaa, käsikirjoituksia sekä kehitellyt juuri pelien tarinoita.
Pelit ovat olleet aina elämässäni mukana jollain tasolla, ja päädyin hakeutumaan Kajaanin Ammattikorkeakoulun pelinkehittäjän koulutukseen. Siitä alkoi kehittyminen pelaajasta peligraafikoksi, ja sillä polulla olen
jatkanut eteenpäin. Nykyään tutkin ja suunnittelen pelien narratiiveja, eli tarinakokemuksia, ja päivätyökseni
opetan pelinkehitystä toisella asteella. Veljeni on sanonut minua renessanssi-ihmiseksi (ihmiseksi, joka kokeilee, osaa ja kiinnostuu kaikista asioista), mutta kaikki
tekemiseni liittyy jollakin tavalla tarinointiin.

Pöytäroolipelit! Eli kokoontuminen fyysisesti saman pöydän
ääreen kertomaan tarinoita ja heittämään noppaa. Tällä
hetkellä peluussa on vanha kunnon Dungeons and Dragons.
Ehdoton ykkösajanviete.

2.

Vaeltaminen. Olen usein metsään lähtiessäni niin stressaantunut, että ensimmäisen yön ajan korvissani vain surisee, kun
yritän nukkua. Seuraavana aamuna olo on helpompi. Silloin
kun en pysty lähtemään vaellusreissulle, teen pitkiä kävely- ja
pyöräretkiä.

3.

Lukeminen. Kirjat ja kirjastot ovat yksi loistavimmista asioista,
mitä on olemassa - niitä on kaikenlaisia, jokaiseen olotilaan,
jokaiseen elämänvaiheeseen ja jokaiselle ihmiselle sopivia. Silloin kun en jaksa lukea kokonaisia romaaneja, haen kirjastosta
läjän sarjakuvia ja luen niitä.

SERAFIMAN TOP 3-PELIT:
1.

Journey - Häkellyttävän kaunis peli, jonka pelaa läpi kokonaan
muutamassa tunnissa ja jota suosittelisin erityisesti kaikille
aikuisille. Pelistä voi nauttia sellaisenaan, tai sitä voi pitää
allegorisena kuvauksena elämästä. Vaikeusasteeltaan peli on helppo.

2.

Ori and the Blind Forest - Kuuluu myös kategoriaan "kauniit pelit",
mutta tämän lisäksi peli on teknisesti melko vaikea.

3.

Celeste - Todiste siitä, että peli voi kertoa yksinkertaisilla
grafiikoilla valtavan hienon tarinan sanomatta juuri mitään. Pelin
loppuunpääseminen on kuitenkin erittäin haastavaa ja aiheuttaa
varmaa turhautumista.
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Soturikissat eivät ole kieleltään erityisen vaikeita, mutta
haasteena on pitää mielessä kissan näkökulma ja sarjan
lukuisat yksityiskohdat.
Erityisen hauskaa minusta on suomentaa kohtauksia,
joissa kissojen ja kaksijalkojen (ihmisten) maailmat kohtaavat ja joissa ihmisiä tarkastellaan kissan silmin.
Yllättävintä Soturikissojen suomentamisessa on ollut se,
että olen saanut lukijoista jonkinlaisia faneja ja minulta
on erilaisissa tapahtumissa pyydetty jopa nimikirjoituksia! Se on aika tavatonta suomentajalle.
Entä mitkä ovat suomentajat omat sarjan suoskikkikirjat?
Oma TOP 3 -soturikissakirjalistalleni kuuluisi erikoisseikkailukirjoja. Ne ovat vähän kuin yhden kissan elämäkertoja: niissä pohditaan usein vetävän juonen lisäksi myös
syvällisempiä kysymyksiä, kuten hyvää ja pahaa, kasvua
ja itsensä hyväksymistä, kostoa, uskollisuutta, rohkeutta,
vastuuta, omien tekojen syitä ja seurauksia.

Soturikissat vauhdissa
Soturikissat ovat kirjasarja, josta on tullut maailmanlaajuinen ilmiö. Tuohustulen klaanin
haastattelupenkille istuivat Soturikissa-sarjan suomentaja Nana Sironen
sekä yksi innokas Soturikissa-harrastaja.

Soturikissat ovat useamman eri kirjoittajan, Erin Hunternimellä kirjoittama fantasiakirjasarja, jossa seikkailevat
kissat. Kirjoissa seurataan neljään klaaniin jakautuvien
kissojen elämää, taisteluita ja kommelluksia. Suomennettuja kirjoja on jo noin 40, ja niistä suurimman osan
on suomentanut Art House -kustantamossa työskentelevä Nana Sironen.
Miksi Soturikissat ovat niin suosittuja, mistä sarjassa
on pohjimmiltaan mielestäsi kyse?
Uskon sarjan suosion johtuvan siitä, että siinä on hyvin
kehitelty, omaperäinen maailma kissoineen, paikkoineen, tapoineen ja uskomuksineen, ja paljon vauhdikkaita juonenkäänteitä.
Soturikissat ovat myös hyvin monipuolisia kirjoja, jotka
sopivat eri-ikäisille ja monenlaisille lukijoille. Koska erilaisia hahmoja on sarjassa paljon, monien lukijoiden on
helppoa löytää niiden joukosta oma suosikki. On nuoria
ja vanhoja, hyviksiä ja pahiksia, sotureita ja parantajia,
kolleja ja naaraita, klaanikissoja ja kulkukissoja.
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Kirjoissa on myös monenlaista kerrontaa ja tapahtumia: jotkut pitävät eniten hurjista taistelukohtauksista,
jotkut jännittävistä seikkailuista ja juonitteluista, jotkut
vaikkapa yliluonnollisista aikamatkustusjutuista, jotkut
tavallisesta kissan elämän kuvauksesta ja jotkut rakkaustarinoista.
Millaista suomentaminen on?
Soturikissojen suomentaminen on oikeastaan aika tasaista työtä, johon kuuluu paljon näppäimistön näpyttelyä ja vielä enemmän ajattelemista, selvittelemistä ja
asioiden pyörittelyä. Kaikenlaisia (ikäviä) yllätyksiä yritän
välttää niin, että koetan selvittää etukäteen mahdollisimman paljon: kun kirjassa esiintyy ensimmäistä kertaa
vaikkapa jonkin paikan tai kissan nimi tai ennustuksen
sanat, tutkin, missä kaikkialla tämä uusi ilmaus myöhemmin esiintyy ja mitä sen suomentamisessa pitäisi
ottaa huomioon.

Kissojen pauloissa
Miksi Soturikissat ovat niin kivoja?
Ne ovat jännittäviä ja kiinnostavia! Hahmojen seuraaminen kirjasta toiseen on hauskaa.
Mikä Soturikissoissa on parasta?
Se, kun päälliköt menevät ottamaan yhdeksän henkeä
Tähtiklaanilta. Se tarkoittaa sitä, että uuden päällikön
pitää matkustaa tietylle kivelle noutamaan itselleen
yhdeksän henkeä. Klaanin parantaja tulee aina mukana. Se on parasta siksi, että kun kissa kuolee, niin
siitä tulee osa Tähtiklaania ja siten pääsee tapaamaan
vanhoja kissoja uudelleen.
Montako Soturikissaa olet lukenut?
En muista tarkkaan, mutta varmaan noin 35.
Kenelle suosittelisit Soturikissoja?
Kaikille, jotka tykkäävät kissoista ja jännistä jutuista.
Anastasia, 9v.
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TARINANURKKA

Уголок историй

Saako jakaa?

Можно разместить?

Velmu oli viettämässä iltapäivää kavereidensa kanssa läheisessä leikkipuistossa. Ystävykset temppuilivat
kiipeilytelineillä ja kuvailivat hassuja
videoita. Iloa riitti iltaan asti, kunnes
kotiinlähdön aika lopulta koitti.

Velmukin naureskeli muiden mukana videolle: olihan hänellä ollut
hauskaa ja hän piti kovasti videosta.
Jokin häntä kuitenkin häiritsi siinä,
että video oli hänen tietämättään
laitettu kaikkien nähtäville.

Kun Velmu tuli kouluun seuraavana
päivänä, hän jäi ihmettelemään, kun
muut luokkalaiset naureskelivat yhdessä jollekin asialle. Uteliaana Velmukin meni katsomaan, mistä oli
kyse.

Velmu päätti ottaa asian Vilpun
kanssa puheeksi koulupäivän päätyttyä. Velmu kertoi yllättyneensä,
että kaverusten kesken kuvattu video oli päätynyt kaikkien nähtäville.
Vilppu tuntui hämmentyvän Velmun sanoista.

Vilppu esitteli puhelimestaan videota, jonka oli jakanut aamulla nettiin.
Video oli edelliseltä päivältä: siinä näkyi, kun Velmu laski alas liukumäkeä
hassutellen.
Puhelin kiersi ihmiseltä toiselle, kun
kaikki halusivat katsoa hauskaa videota tarkemmin. Se nousi saman
tien kaikkien suosikiksi.
Eilispäiväinen ajanvietto ja nettiin levitetty video puhututti luokassa koko
päivän. Osa halusi koulun jälkeen
lähteä kuvaamaan oman versionsa
videosta.

- Videohan oli meidän kaikkien mielestä tosi huikea, ajattelin että olisi
hauska jakaa se.
- Olihan se, Velmu myönsi. – Mutta
olisit voinut kysyä ensin. Kuvia tai videoita ei saisi julkaista nettiin ilman
lupaa.

Teksti Sanna Salo • Kuvitus Aino Miikkola • Lidija Cederström-Hänninen
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Vilpun suu mutristui.
- En minä edes tajunnut. Mutta olet
oikeassa, minun olisi pitänyt kysyä
sinulta ensin.
- Ei se mitään. Muistat sitten ensi kerralla kysyä, Velmu lohdutti.
- Joo. Tahdotko, että poistan videon?
Vilppu kysyi.
Velmu jäi hetkeksi miettimään. Hän
kyllä piti videosta, ja sen saama positiivinen huomio tuntui ihan hauskalta.
-Kiitos, mutta ei tarvitse.
Video jäi elämään, ja siitä puhuttiin
luokassa vielä pitkään, Velmu etunenässä. Vilppu ja Velmu tekivät jatkossakin uusia hauskoja temppuilu- ja vitsivideoita. Osa niistä jaettiin
muiden kavereiden nähtäväksi, osa
pysyi ihan ystävysten keskinäisinä,
juuri niin, miten sillä kertaa sovittiin.

Велму после обеда проводил время с
друзьями на ближней детской площадке.
Друзья лазали по турникам и снимали
смешные видео. Было очень весело
пока не пришло время идти домой.
Когда Велму пришёл на следующий
день в школу, он был удивлён, что
одноклассники смеялись вместе над
чем-то. Так как Велму был любопытный,
он пошёл тоже посмотреть, в чем дело.
Вилппу показывал на телефоне видео,
которое он загрузил утром в интернет.
Видео было со вчерашнего дня: на нём
Велму дурачась скатывался с горки.
Телефон переходил из рук в руки, так
как все хотели лучше рассмотреть
видео. Видео стало сразу фаворитом.
Вч е р а ш н е е в р е м я п р о в о ж д е н и е
и закаченное в интернет видео
обсуждалось в классе целый день. Ктото хотел пойти после школы снимать
свою версию.

Велму тоже смеялся с другими: ему
же было весело и очень нравилось
это видео. Но всё-таки ему мешало,
что видео загрузили в интернет без его
разрешения. Велму решил поговорит
с Вилппу об этом после школы. Велму
сказал, что был удивлён, что это видео
окозалось в просмотре для всех.
Вилппу удивился тому, что сказал Велму.
- Но видео было очень прикольное
по мнению всех и поэтому я подумал,
что было бы весело раместить его в
интернет.
- Да, видео было смешное, признался
Вилму. - Но ты мог бы сначала спросить
разрешение. Фотографии и видео нельзя
помещать в интернет без разрешения.
Вилппу надулся.
- Я даже не подумал об этом. Но ты
прав, мне надо было сначала спросить
разрешение у тебя.
- Ничего. В следующий раз не забудешь
спросить, успокоил Велму.
- Да. Хочешь, чтобы я уничтожил видео?

Текст Санна Сало • Рисунок Аино Мииккола •

Спросил Вилппу.
Велму задумался. Ему нравилось
видео, да и солько внимания было тоже
приятно.
- Спасибо, не нужно.
Видео осталось в интернете, и о нём
ещё долго говорили в классе, и Велму
в первую очередь. Вилппу и Велму
снимали и в дальнейшем смешные
видео. Часть из них размещали в
интернет для просмотра друзьям, а часть
оставалась только между друзьями, так,
как они договаривались.

Перевод Лидия Седерстрём-Хэннинен
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KIRKOLLISIA LEFFOJA ISOMMILLE JA
PIIRRETTYJÄ PIENEMMILLE

ANDEI TARKOVSKI:
ANDREI RUBLEV

Syksyn alkaessa ja iltojen pimetessä on hyvää aikaa katsella leffoja kavereiden kanssa. Mutta entä jos actionleffat eivät miellytä ja Kreikkalainen naimakauppakin on
katsottu jo seitsemän kertaa? Ei hätää, allekirjoittanut ja
pari muuta valitsivat suositusten perusteella muutaman
elokuvan. Katsokaa ja nauttikaa!

Lukuisten suositusten perusteella
juttuun valikoitui Andrei Tarkovskin elokuva Andrei Rublev. Pyhän
Andrei Rublevin elämästä 1400-luvun Venäjällä kertova elokuva on
uskomattoman monitasoinen ja
kuvakieleltään rikas. Siinä käsitellään ihmisen hyvyyttä ja pahuutta,
uskoa ja kärsimystä, toivoa ja epätoivoa, elämää ja kuolemaa. Ja tietysti
maalataan ikoneita. Elokuva on niin

massiivisen mammuttimainen kokonaisuus, että tästä on vaikeaa ellei
peräti mahdotonta sanoa mitään –
tämä täytyy katsoa ja kokea itse. Varoituksen sanana mainittakoon että
kolmetuntinen elokuva kannattaa
katsoa asialle omistautuneella porukalla. Hyvässä seurassa katsottuna
tämä mestariteos on varmasti parhaimillaan.

on tarina kahdesta erilaisesta näkökulmasta uskoon ja kirkon tehtävään
maailmassa. Elokuva kurkistaa myös
paaviuden julkisivun taakse ja valottaa kahden erilaisen kirkonmiehen
ajatusmaailmaa ihmisinä. Huikeat
näyttelijäsuoritukset tekevät tästä
elokuvasta erityisen loistavan elokuvanautinnon. Sir Anthony Hopkinsin esittämä Benedictus ja Jonathan
Prycen Franciscus pitävät otteessaan
koko parituntisen ajan.

Pieni vinkki: elokuvan lopputekstien
aikana on hieno kohtaus, joka on erityisesti jalkapallofanien mieleen...

Isojen elokuvat: Jaso Pössi
Pienten elokuvat: Juliaana Koponen

KAKSI PAAVIA
2019

OSTROV
– SAARI 2006

Saari kertoo Anatoli -merimiehestä, joka kapteeninsa kanssa joutuu
saksalaisten yllättämäksi hiiliproomullansa. Anatolille tarjotaan mahdollisuus säilyttää oma henkensä,
jos hän ampuu kapteeninsa. Tämän
Anatoli tekeekin, ja pelastaa itsensä.
Saksalaiset räjäyttävät proomun ja
Anatoli ajautuu rantaan, josta läheisen luostarin munkit pelastavat hänet. Kolmekymmentä vuotta Anatoli
viettää luostarissa keljanaan luostarin pannuhuone, jossa hän nukkuu
hiilikasan päällä. Luostarissa Ana-
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toli on varsin ristiriitainen hahmo,
muutamat "hurskaammat" munkit
eivät voi sietää tätä kujeilevaa, kuritonta ja epäsovinnaista munkkia.
Anatolin luo tulee läheltä ja kaukaa
ihmisiä hakemaan apua erilaisiin
vaivoihin ja Anatoli auttaakin heitä
omalla tavallaan. Samalla Anatoli
kantaa syyllisyyden raskasta taakkaa
omasta menneisyydestään. Elokuvan teemoina ovat syyllisyys, usko,
pelastuminen ja tietenkin pyhyys ja
sen ilmeneminen yllättävillä tavoilla.
Pyhyys ei näy päällepäin, ei mainosta

itseään ja tulee ilmi mitä yllättävimmissä paikoissa. Visuaalisesti elokuva
on karulla tavalla kaunis. Pohjoisessa, puuttomalla saarella, sijaitseva
luostari ympäristöineen muodostaa
kauniin miljöön
Saari on hyvä elokuva katsottavaksi
yksinään, kavereiden kanssa, uskonnontunnilla tai vaikkapa jossain nuorisotapahtumassa.

Helmikuussa 2013 paavi Benedictus XVI pudotti varsinaisen uutispommin: hän eroaisi paavin virastaan ollen näin ensimmäinen paavi
kuuteensataan vuoteen, joka jätti
kyseisen tehtävän. Hänen tilalleen
valittiin argentiinalainen Jorge
Mario Bergoglio, eli siis paavi Franciscus. Elokuva keskittyy noihin
päiviin, joskin siinä kerrotaan erityisesti Franciscuksen tarinaa, aina
Argentiinasta saakka. Kaksi paavia
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Tuohustulen raati arvosteli myös muutamat lastenelokuvat syysiltojen ratoksi!

PUUHA

Puuhat laati Anastasia Torhamo.
Etsi eroavaisuudet.
Find the differences.
Найди различия.

FROZEN 2

Kaikki on hyvin Arendellissa, kunnes Elsa herättää lumotun metsän
hengen. Elsa, Anna, Kristoff, Sven ja
Olaf lähtevät vapauttamaan metsää.
Elokuvassa Elsa saa myös selville sen
miksi hänellä on supervoimat.
”Elokuva on kiinnostava ja kertoo
lisää Elsan ja Annan vanhemmista”

ZOOTROPOLIS
PUNKI)
– ELÄINTEN KAU

Judy-kani haluaa poliisiksi, mutta
kaikki ovat sitä mieltä, että jänikset
eivät sovi poliiseiksi. Judy todistaa,
että muut ovat väärässä!
”Hyviä juonenkäänteitä ja hauskoja
hetkiä riittää!”

Arvostelu: 5/5, sopii aivan kaikille.
3/5, sopii erityisesti niille, jotka ovat
nähneet ensimmäisen Frozenin.
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TANGLED
– KAKSIN KARKUTEILLÄ
(TÄHKÄPÄÄ)

Elokuvissa käytetään erilaisia kuvakulmia. Yhdistä kuvakulmien nimet oikeisiin kuviin.

Elokuva kertoo Tähkäpää-nimisestä
tytöstä, joka asuu tornissa, josta ei
saa lähteä ulos. Tähkäpää tapaa miehen nimeltä Flynn, ja hänen kanssaan Tähkäpää astuu ensimmäistä
kertaa ulkoilmaan.
”Tapahtuu paljon, ei tylsiä hetkiä!”

Arvostelu: 4/5, sopii pienille ja niille,
jotka tykkäävät Disney-prinsessoista
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PUUHA

Etsi kuvasta popparit.
Find the popcorns in the picture.
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Elokuvan välistä on tippunut pois kohtauksia! Täytä tarinan puuttuvat aukot.
Some of the scenes of the movie have gone missing! Fill in the missing scenes.
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PUUHA

Yhdistä hahmot oikeisiin nimiin.

Pate pala palalta! Opettele piirtämään Pate ja kokeile vaikka animoida piirroksesi!
Puuha: Kirsi Vuomajoki

Etsi elokuvasanoja

Tee oma animaatio!
Jos haluat kokeilla esimerkiksi Paten piirtämistä animaationa tai oman animaation
tekemistä, niin verkossa on saatavilla tietokoneelle ilmainen ohjelma nimeltä Pencil
2D. Sen asentamiseen voi tarvita aikuisen apua, mutta käyttö on helppoa. Ohjelmasta valitaan eri piirustusvälineitä ja uuden kuvan voi lisätä painamalla plus-näppäintä
alapalkista. Animaation voi pistää pyörimään play-napista! Valitettavasti ohjelmaa ei
ole suomeksi, mutta englanti ja ruotsi löytyvät. https://www.pencil2d.org/download/
20
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Leffaristikko.
Ratkaisut sivulla 35!

1
2

3

TUOHUSTULI

LEIPOO

4

5
6
7

Leffailtana
poppareita pöytään!

8

Mysteerikokki on parantumaton elokuva ja animaatiofriikki! Lempiharrastuksiani onkin (ruuanlaiton
ohella) erilaisten elokuvien ja sarjojen katsominen.
Nuorena kokinalkuna tykkäsin paljon animesta ja
lempisarjojani olivatkin klassikot, kuten esimerkiksi
Dragonball Z ja Naruto. Ja kuten klassikkoanimet
eivät petä, eivät petä myöskään klassikko katselun
kyytipoikana - popkornit! Tässä helppo ohje, miten
saat tuunattua popkorneihin enemmän makua.

9
10
11

12

13

14

Potkivat popkornit
1 ½ pussia popkornia
1 dl sulatettua voita tai margariinia
2 ruokalusikkaa persiljaa
½ dl juustoraastetta
1 tl valkosipulijauhetta
1 tl chilijauhetta (mietoa tai vahvaa)
4-6 tippaa chilikastiketta

15
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Mysteerikokin
ruokaohjelma tärpit

(ja mistä niitä voi katsoa)
Alas:
1. elokuvan "päällikkö", päättää mitä tehdään
milloinkin
2. pitää ostaa ennen kuin pääsee elokuviin
3. piirretyn elokuvan toinen nimi
4. elokuva, jota pitää katsella tieynlaiset lasit
päässä
10. kuuluisa paikka Amerikassa jossa tehdään
elokuvia
12. jos elokuva on toisella kielellä, niin ruudun
alareunassa voi olla ...

Sivulle:
5.
6.
7.
8.
9.
11.

elokuva tai näytelmä jossa puheen sijasta
lauletaan
näyttämölle asetettu maisema tai paikka
hauska elokuva tai näytelmä
näyttelijä opettelee tämän ulkoa
tekee työkseen näytelmiä ja elokuvia
elokuva, jossa kuvataan oikeasti
tapahtuneita asioita

13. tällä kuvataan
14. oikein kuuluisia näyttelijöitä voi sanoa
tällaisiksi, loistaa myös taivaalla
15. elokuva kahdesta tytöstä, Elsasta ja

Food Wars!: Shokugeki no Soma
(Crunchyroll)
"Lempianimejani tällä hetkellä ja vielä
aiheesta mitä rakastan eli ruuanlaitosta."

Valmista popkornit joko mikrossa tai kattilassa.
Laita popkornit isoon astiaan. Lisää mausteet ja
sulatettu voi. Sekoita ja nauti.
Alkuperäinen resepti: https://www.tasteofhome.
com/recipes/nacho-popcorn/

Masterchef Australia
(Neloselta/Ruudusta)
"Paras hyvän mielen ohjelma telkkarissa.
Tavalliset kotikokit tekevät uskomattomia
ruoka-annoksia."
Chef's table
(Netflix)
"Maailman parhaat kokit kertovat elämästään ja näyttävät huikeita annoksiaan.
Miten tästä ei voisi tykätä?"

Annasta (vihje: ks. jatko-osan arvostelu s.
15)
16. etunimi on Harry, sukunimi on...
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VALAMON KRIPARI

ONL:n kesän 2021 kristinoppileiri järjestettiin kesäkuussa Valamon luostarissa Heinävedellä.
Tässä leirin tapahtumia kuvien muodossa ja ohjaajien fiiliksiä!

Olennaisena osana leiriin kuului avioliitto- sekä kastedemot. Ohjaajat liikuttuivat kyyneliin asti, kun Romeo ja
Julia saivat toisensa ja Simon kastettiin!

Leirillä oli 22 leiriläistä sekä 12 ohjaajaa eri puolilta Suomea. Alkuviikosta ilmassa oli jännitystä niin leiriläisten
kuin ohjaajienkin kesken, joka kuitenkin hälveni nopeasti, kun päästiin tutustumaan toisiimme.

Viikko huipentui vierailuun Lintulan luostarissa, jossa
saimme tutustua tuohustehtaaseen nunna Ksenian
johdolla.

Leiriläiset oli jaettu pienryhmiin ja he kiersivät viikon
aikana erilaisissa työpisteissä. Päästiin leikkimään, taiteilemaan ja keskustelemaan!

Päivät leirillä koostuivat muun muassa oppitunneista,
ja alkuviikosta tapasimme Valamon igumeni Sergein!

Ohjelmaan kuului tietysti erilaisia jumalanpalveluksia
ja päivän rytmi muotoutui kirkon vuorokausirytmin
mukaan. Aluksi kirkossa monta kertaa päivässä seisominen väsytti, mutta loppuviikosta kirkon rytmiin oltiin
jo totuttu! Leirin lähetessä loppua myös kirkkoveisut
olivat tulleet tutuiksi ja porukka lauloi hienosti kanttorin
mukana. Välillä jopa moniäänisesti!
24

Toimitimme ristisaaton matkalla Valamon hautausmaalle ja perillä toimitimme panihidan. Palvelus oli kaunis,
emmekä antaneet miljoonien hyttysten latistaa tunnelmaa. Kuvassa isä Mikko kertoo hautausmaasta.

Leiri kului nopeasti ja pian oli jo päätösliturgian ja jäähyväisten aika. Ohjaajat kiittävät
ja kuittaavat, työviikko oli hauska ja antoisa! Nähdään Kulmakivessä! :)
TEKSTI: APOLLONIA VIRTANEN JA NOORA SÄRKKÄ
25
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MEILLÄ TAPAHTUU
Koronarajoitusten vuoksi ei voitu
järjestää perinteistä leiridiscoa,
vaan tilalle saatiin kenties vielä jotain coolimpaa: Tesla-dise! Teslan
kaiuttimista soivan popin tahtiin
pidettiin mm. limbokisa pihalla.

UUSIA STUERTTEJA HAETAAN! TÄSSÄ KAKSI KERTOO KOKEMUKSISTAAN.
Hei nuori
- hae stuertiksi
kirkolliskokoukseen!

ONL:n lastenleiri
järjestettiin jälleen Puroniemen
leirikeskuksessa

AUTODISKO JA HYVÄT FIILIKSET
Lasten ja varhaisnuorten leirillä oli tänäkin kesänä lapsia kaikista hiippakunnista, Kaukaisimmat olivat Torniosta, Vaasasta ja Kotkasta. Koronarajoitusten vuoksi leiri oli jaettu sisätoiminnan ja majoitustilojen osalta kolmeen
ryhmään, jotka oli nimetty kuuluisien kristillisten paikkojen mukaan Konstantinopoliksi, Betlehemiksi ja Jerusalemiksi. Henkilökunta piti sisätiloissa
maskeja, mutta lapset saivat nauttia leiristä vapaammin, vaikkakin kaikissa
siirtymissä käsiä pesten.

Suunnistuksen perusteita oli hauskaa harjoitella kaveriporukassa, samalla sai tutkia leirialuetta ja käyttää
aivoja rastivihjeiden ratkaisuun! Ja
joka päivä avautui uusia rasteja…
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Kädentaidot ovat monelle mieluisa
kohta leiriohjelmassa, tänä kesänä
tosin tunnelma oli Puroniemen lasikuistilla kuin olisi saunassa naamioita askarellut! Sää oli siis mahtavan
lämmin ja aurinkoinen!

Kirkolliskokousstuerttina sinulla on
mahdollisuus päästä näkemään jumalanpalvelusten lisäksi myös toinen puoli kirkostamme, eli miten
kirkkomme päätökset syntyvät. Kirkolliskokous on paikalliskirkkomme
korkein päättävä elin, jossa stuertit
toimivat kokousavustajina ja pääsevät seuraamaan kokouksen toimintaa aitopaikalta. Myös tämän vuoden

Toimin vuoden 2019 kirkolliskokouksessa stuerttina yhdessä neljän
muun ortodoksinuoren kanssa. Kirkolliskokous järjestettiin Valamon
luostarissa ja se kesti neljä päivää.
Näiden päivien aikana opin paljon
uutta muun muassa kirkon hallinnosta ja päätöksenteosta. Pääsimme vierailemaan valiokuntien kokouksissa ja seuraamaan täysistuntoja.
Nämä antoivat selkeän kuvan kirkon
korkeimman hallintoelimen toiminnasta ja siitä, mihin kaikkeen se vaikuttaa.

Vedenpyhitys ja majapaikkojen siunaaminen kuuluvat leirielämään,
samoin ruuan siunaaminen ja päivittäiset kirkkohetket. Leppeässä
kesätuulessa siunattiin myös kaksi
uutta Puroniemen pikkusiltaa sekä
rivi leirihenkilökunnan autoja.

Stuerttina kirkolliskokouksessa pääsi tekemään monipuolisesti erilaisia
ja mielenkiintoisia tehtäviä. Saimme
hoitaa useat kahvitukset ja valiokuntien kokousten tarjoilut. Stuertin
työhön kuului myös ison kokoussa-

kirkolliskokous on suunniteltu pidettävän Valamon luostarissa, mikä jo
itsessään tarjoaa ainutlaatuisen
kokemuksen sekä mahdollisuuden
tutustua myös luostariin paremmin.
Lisäksi sinulla on stuerttina mahdollisuus tuoda meidän nuorten ääntä
kuuluviin ja päästä tutustumaan
muihin ortodokseihin ympäri Suomen. Jos stuertin tehtävät kiinnostaa yhtään, kannattaa ehdottomasti
ilmoittaa halukkuudestaan ja laittaa
hakemusta menemään.
Olin itse stuerttina vuoden 2018
kirkolliskokouksessa ja suosittelen
erittäin lämpimästi stuertiksi hakemista!
Mikael Honkaselkä

lin valmistelua, materiaalin jakamista ja muita kokousten avustukseen
liittyviä tehtäviä. Pääsimme myös
ottamaan kantaa erityisesti meitä
nuoria koskeviin asioihin, kuten siihen, että kirkko voisi tulla näkyvämmin esille sosiaalisessa mediassa.
Kokonaisuudessaan stuerttina toimiminen oli antoisa kokemus, joka
opetti sosiaalisia taitoja, antoi valtavan määrän uutta tietoa kirkosta
ja josta sai uusia ystäviä eri puolilta
Suomea. Stuertin tehtäviä sai tehdä yhteistyössä loistavan porukan
kanssa. Suosittelen jokaiselle lämpimästi stuertiksi hakemista. Matkaan
kannattaa lähteä positiivisin ja rohkein mielin. Avoin ja ennakkoluuloton pärjää aina!
Helmiemilia Malin
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KYSY PAPILTA

MEILLÄ TAPAHTUU

Ihmetyttääkö jokin ihmiselämän ilmiö?

Minkälaisia elokuvia katsot?
Elokuvien katsominen kuuluu minun harrastuksiini. Mikäli on hieman vapaa-aikaa, katson mielelläni
toimintaelokuvia, draamoja sekä tositapahtumiin perustuvia elokuvia.
Nykyään on myös valtava valikoima
hyviä sarjoja. Lempisarjoihini kuuluvat muun muassa Breaking Bad,
Boardwalk Empire ja Le Bureauvakoojaverkosto. Tykkään paljon
eurooppalaisista elokuvista, myös
suomalaisista. Tykkään myös katsoa
perhe-elokuvia poikieni kanssa.

KORVAMATOJA LEIRITULIAISINA
NUORTEN ORTODOKSINEN MUSIIKKILEIRI JÄRJESTETTIIN ELOKUUN ALUSSA
NELJÄTTÄ KERTAA. AIEMMIN JYVÄSKYLÄN SEURAKUNNAN ALUEELLA PIDETTY
LEIRI OLIKIN TÄLLÄ KERTAA POHJOIS-KARJALASSA ENOSSA JA KOKOSI
YHTEEN YHDEKSÄN LEIRILÄISTÄ JA NELJÄ OHJAA JAA.
Sikrenvaaran leirikeskuksen vihreään saliin kasatut bändikamat bassoineen ja rumpuineen kannustivat
kokeilemaan ja testaamaan millainen ääni mistäkin soittimesta lähti.
Bändiopettaja Jukka osasi auttaa
leiribiisiksi valitun Pave Maijasen
Lähtisitkö -kappaleen kanssa. Laulunopettaja Alina taas muutti leiriporukan moniääniseksi kuoroksi
kertosäettä varten.
Leirielämään kuuluvat hyvän ruuan
lisäksi nuotiolaulut, makkaranpaisto
ja saunominen. Hurjimmat kävivät
vielä uimassakin, vaikka tunsimme
jo ilman viilenneen! Uusiin ihmisiin
28

tutustuminen, aiempien musaleirikavereiden tapaaminen pitkästä
aikaa ja perinteiset leirileikit jäivät
myös mieleen.
Yksi leiriaamuista aloitettiin ihanasti aamuauringon lämmössä laulunopettaja Ellan ohjatessa kehon ja
äänen lämmittelyä. Ella ja Alina pitivät myös kaikille leiriläisille omia laulutuokioita, joissa sai asiantuntevaa,
yksilöllistä ohjausta ja kannustusta
laulamiseen. Laulutuokiot olivat tosi
suosittuja.

Kanttori Valerian kanssa käytiin läpi
jumalanpalvelusten laulut ja ne toimitettiin yhdessä jopa neliäänisesti
laulaen. Kirkkolaulu ja stemmoissa
laulaminen oli kiva kokemus.
Toiveita ensi vuoden leiriä varten
esitettiin: voisi olla pidempi leiri ja
vähemmän korvamatoja!

Katso video leiriltä
youtubessa:
Lähtisitkö, Nuorten ortodoksinen
musiikkileiri

Mitä jos elokuva on liian pelottava
tai jää pyörimään mieleen?
Elokuvista on, samoin kuin videopeleistä,
suositukset eri ikäryhmille. Näitä ikärajoituksia kannattaa noudattaa. Lisäksi televisiossa näytetään merkkejä, jotka varoittavat esimerkiksi ohjelmassa esiintyvästä
väkivallasta tai pelottavista kohdista. On
hyvä muistaa, että elokuvat ovat elokuvia
eivätkä totta. Ja tietenkin meillä on aina
mahdollisuus laittaa laite kiinni, jos sieltä
näkyy jotain pelottavaa.
Jos jokin kohtaus tai vaikkapa pelkkä tunnelma jää pelottavana tai häiritsevänä
mieleen pyörimään, kannattaa puhdistaa
mieli ajattelemalla jotain hyvää ja turvallista. Perhettä, ystäviä, hauskaa muistoa
tai omaa suojelusenkeliä. Voi tehdä ristinmerkin ja luottaa, ettei sen ohi pääse
mikään paha tai pelottava asia.

Miksi luomakunnan päivä on tärkeä
ja miten sitä voisi juhlistaa kotona?
Meistä jokaisella on vastuu luomakunnasta. Raamatun mukaanhan
ihminen asetettiin maailmaan sitä
viljelemään ja varjelemaan. Voimme
juhlistaa luomakunnan päivää esimerkiksi olemalla luonnossa ja tekemällä
vaikkapa hyvää satokauden kasvisruokaa. Voimme myös tehdä itsellemme
lupauksen alkavalle kirkkovuodelle jostakin hyvästä asiasta, esimerkiksi alkaa
kierrättämään, säästämään vettä tai
olla ostamatta tarpeettomia asioita.
Pienetkin muutokset vaikuttavat, ja
yhdessä meissä on voimaa!

Tämänkertaisessa vastausvuorossa oli isä Aleksander (isä Sasha) Roszczenko Joensuun seurakunnasta.
Lähetä omia kysymyksiäsi tuohustuli@gmail.com.
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PYHIEN
SAATTO

Jumala loi myös liiton ihmisen kanssa, jotta ihminen
muistaisi olevansa Jumalan työtoveri. Kertomuksessa
vedenpaisumuksesta Jumala määräsi Nooan ottamaan
mukaansa myös parin kaikista eläimistä. Vaikka luonto
muuttuukin koko ajan, ihmisen ja muun luomakunnan
yhteys pysyy.

Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että ihmisellä on
vastuu muusta luomakunnasta ja sen hyvinvoinnista.
Ihmisellä on kyky hyvään ja pahaan. Jumalan hyvyys on
kuitenkin aina suurin. Ihmisen toiminta vaikuttaa luomakuntaan niin hyvässä kuin pahassakin. Kristus jatkoi
Jumalan luomistyötä kirkastamalla ihmisen ja Jumalan
suhteen ennalleen. Ihmisen tehtävä onkin pyhittää ja
kirkastaa luomakuntaa, kuten esimerkiksi vedenpyhityksessä.

Luomakunnan päivä aloittaa kirkkovuoden
Mitä tapahtuu luomiskertomuksessa ja mitä se tarkoittaa?
Ortodoksinen kirkkovuosi alkaa syyskuun alusta. Syyskuun ensimmäisenä päivänä kirkko viettää nykyään luomakunnan päivää. Luomakunta tarkoittaa koko maailmaa, siis kaikkea minkä Jumala on luonut.

Mitä minä voin tehdä luonnon hyväksi?
1.

2.

Tiesitkö, että Raamatussa on itse asiassa kaksi
luomiskertomusta? Aivan alussa oleva kertomus
on kertomuksista nuorempi: siinä Jumala luo
kaiken mikä on olemassa seitsemässä päivässä. Viimeisenä Jumala loi ihmisen. Jumala pani
ihmisen vastuuseen muusta luomakunnasta.
Ihmisestä tuli luonnon pappi ja palvelija. Tästä
merkkinä Jumala antoi Adamin nimetä kaikki
muut eläimet.
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Ihminen erosi muista luoduista siten, että hänet Jumala loi omaksi kuvakseen ja kaltaisuudekseen. Ihmiset ovat siis tavallaan jumalallista
sukua. Jumalan kuva on kaikissa ihmisissä ja
jokainen voi pyrkiä kohti Jumalan kaltaisuutta.

Pyhittäminen ja kirkastaminen voi tapahtua myös luontoa kunnioittamalla ja suojelemalla. Esimerkiksi paastoaikoina voimme kuluttaa vähemmän, syödä terveellisemmin ja kestävämmin. Luonnosta voi myös nauttia
vain olemalla, käydä ulkona ja kävellä vaikkapa metsässä. Jokainen ilon hetki luonnossa on samaa hyvyyttä
kuin minkä Jumalakin huomasi luomiskertomuksessa.
Jumala näet ajatteli kaiken luomansa olevan hyvää ja
kaunista.

3.

Kierrätä roskat. Nykyään on mahdollista lajitella ja kierrättää suurin osa kodin
roskista. Kierrätetyt roskat menevät
suurilta osin uuteen käyttöön tai energiaksi.
Mieti ostoksia. Monet tavarat voivat tuntua kivoilta, mutta voivat unohtua pian
tai jäädä vähälle käytölle. Lisäksi on hyvä
kysyä ja selvittää miten tavarat tai vaikka
ruoka on valmistettu.
Kasvisruoka on maapallolle ystävällisin
vaihtoehto. Kokeile vaikka jotain uutta
kasvisruokaa kerran viikossa!
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Joskus käy kuitenkin niin hyvin, että koulua voi käydä
myös isona. Syyriassa monen koulunkäynti loppui siihen,
kun maassa ruvettiin sotimaan. Filantropia on auttanut
monia Damaskoksessa asuvia naisia takaisin koulunpenkille. Naiset opiskelevat Antiokian ortodoksisen patriarkaatin järjestämillä kursseilla esimerkiksi kampaajiksi
tai ompelijoiksi. Nelivuotisen hankkeen aikana monta
koululuokallista naisia ehtii käydä kurssin valmiiksi ja
saada todistuksen.

FILANTROPIA

Kaikilla näillä naisilla on kotona pieniä lapsia. Uusi ammatti auttaa heitä pitämään lapsistaan parempaa huolta.

Kauan sitten ortodoksiset lähetystyöntekijät Suomesta
perustivat Keniaan Loberen alakoulun. Ennen ensimmäisiä rakennuksia oppitunteja pidettiin ison puun alla
varjossa. Kaikille koulussa vieraileville esitellään tänäkin päivänä pihan perällä kasvava puu, josta koulu alkoi. Koulun suomalaisesta historiasta muistuttaa myös
rehtorin huoneen seinällä oleva valokuva presidentti
Mauno Koivistosta.

Unelmia opiskelemassa
Kouluun pääseminen on suurimmalle osalle maailman ihmisistä unelma. Lukutaito auttaa ihmistä jo pitkälle elämässä ja opitaanhan koulussa paljon muutakin. Filantropian
työssä maailmalla järjestetään paljon koulutuksia ihmisille, joille kouluun pääseminen
on ollut vaikeaa. Joskus koulut laitetaan kiinni kulkutautien vuoksi ja joskus syynä voi
olla vaikkapa sota. Poikkeusoloissa etäopetusta voidaan järjestää vain sellaisissa maissa
kuin Suomi.
Alakoululaisia on joka paikassa paljon, mutta jo yläkoululaisten kohdalla aika harva
pääsee kouluun. Suurin syy siihen, että koulutie jää kesken, on yleensä köyhyys. Jos
perheellä on vähän rahaa, vanhemmat voivat joutua päättämään, että lapsista vain
yksi saa jatkaa koulua. Yleensä silloin koulua jatkaa joku perheen pojista. Muut lapset
tekevät töitä aikuisten rinnalla.

Nykyisin koulu on ihan tavallinen Kenian valtion omistama koulu, mutta aina joskus Nyerin piispa Neofitos ja
suomalaiset vieraat käyvät siellä kyselemässä kuulumisia. Edellisen vierailun jälkeen sovimme, että Filantropia
maksaa viiden sellaisen ahkeran koululaisen yläkoulumaksut, joiden perheellä ei olisi muuten varaa jatkaa
lastensa koulutietä. Yläkoululaiset ovat kasvaneet näinä
vuosina lukiolaisiksi ja nyt Rebecca, Judy ja Shazin sekä
edessä olevat Dennis ja Gideon ovat aloittamassa viimeistä vuottaan lukiossa.

Viime vuosina Filantropia on tukenut Nyerin hiippakuntaan perustetun tyttöjen yläkoulun käynnistämistä. Yhdellä työmatkalla hankittiin esimerkiksi kemian
luokassa tarvittavia välineitä. Koulu on sisäoppilaitos ja
sinne rakennetaan parhaillaan uutta asuntolaa. Tytöt
asuvat koululla ja käyvät kotona ainoastaan koulujen
loma-aikoina.
Ensimmäisenä vuonna koulussa aloittivat suomalaista seiskaluokkaa vastaavat ykkösluokkalaiset.
Tarkoituksena on, että joka vuosi otetaan yksi luokallinen lisää uusia aloittavia oppilaita ja sillä tavalla koulu kasvaa isoksi tulevien vuosien aikana.
TEKSTI JA KUVAT: FILANTROPIA
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PUUHAVASTAUKSET

Iloa kirkkovuoden alussa
Kerttuli havahtui pystyyn sängystään. Olo oli oudon
levoton. Hän nousi pystyyn ja puki siniraidallisen yömekkonsa päälle kirkkaan punaisen aamutakin, veti
vihreät tohvelit jalkaansa ja kipaisi ulos. Aurinko ei ollut
vielä noussut, mutta oli nousemassa. Kerttuli lähti
kiireen vilkkaan juoksemaan läpi metsän, jonka reunalla hänen pieni mökkinsä oli. Hän kulki ohi peuran
ja pienen ketun, jotka olivat niin tottuneita Kerttulin
liikkumiseen metsässä että eivät säikähtäneet, vaikka
Kerttulin matkan teko olikin hätäistä. Kerttuli juoksi,
kunnes päätyi jyrkälle kallion kielekkeelle. Sieltä hänelle avautui uljas näkymä yli metsäisten maitten.
Aurinko nousi juuri horisontin takaa, näyttäen ensi
säteensä. Kerttulin valtasi voimakas ilo ja lauloi:
Kunnia Sinulle, kun kutsuit
minut elämään;
Kunnia Sinulle, kun näytit minulle maailmankaikkeuden kauneuden;
Kunnia Sinulle,
kun avasit viisauden kirjaksi eteeni taivaan ja
maan;
Kunnia Sinulle ikuisuuden läsnäolosta ajallisen
maailman keskellä;
Kunnia Sinulle kätketyistä ja näkyvistä lahjoistasi;
Kunnia Sinulle elämäni jokaisesta askeleesta;
Kunnia Sinulle kaikista surun huokauksistani;
Kunnia Sinulle jokaisesta ilon hetkestä;
Kunnia olkoon Sinulle, Jumala, iankaikkisesti

Kerttuli katseli ihastuneena auringon nousua. Hän
kuunteli lintujen kuoroa ja pieni keltainen lehti laskeutui viereisen koivun oksalta hänen eteensä. ”Syksy
tulee, uusi kirkkovuosi alkaa, aivan mahtavaa uutta
vuotta!” Kerttuli hihkaisi ja kääntyi takaisin metsään
päin.

Kotiin päästyään hän herätteli hellästi kanaset ja
kukon, vuohet sekä kissat. ”Nyt kuulkaa lähdetään
kirkkoon!” Kaikki eläimet asettuivat jonoon Kerttulin
taakse, ensimmäisenä asteli arvokkaasti Vuohi-emo
Kultamarja ja tämän jäljessä pienet vilkkaat kilinpoikaset Kili ja Päkä. Musta-harmaa-oranssi kissa, Herra
Kirjavainen, hyppäsi sulavasti Kultamarjan selkään.
Kanat asettuivat parijonoon ja viimeisenä jonon hännillä asteli Kaarle Kukko.
Isä Simeon näki jo kaukaa mahtavan kulkueen joka
lähestyi pientä puista tsasounaa. Kirkon pihaan päästyään Kerttuli toivotti isälle hyvää kirkkovuotta ja asetteli eläimet nättiin riviin pihan reunaan:” Odottakaa
te täällä liturgian ajan. Minä haen pyhityksen ensin
ja liturgian jälkeen on sitten kotieläinten vuoro.” Isä
Simeon nauroi, kun kaikki eläimet tekivät olonsa kotoisaksi ja jäivät odottamaan.
Liturgian jälkeen kirkkain kasvoin Kerttuli, isä Simeon ja muutama muu seurakuntalainen tulivat ulos.
Eläinkatras oli pysynyt palveluksen ajan paikoillaan
ja odottivat omaa pyhitystään. Papilla oli kädessään
vihmin ja pieni lasikulho pyhitettyä vettä. Hän astui
eläinten eteen ja lausui:
Poista ja karkota palvelijasi Modestoksen nimen
tähden kaikista Kerttulin kotieläimistä kaikkinainen kiusa ja sairaus. Valtias, kuule nyt pyhästä
asumuksestasi rukoukseni ja siunaa ja enennä
hänen laumansa niinkuin siunasit ja enensit Aabrahamin, Iisakin, Jaakobin ja kaikkien palvelijoittesi laumat. Sillä Sinä olet siunattu iankaikkisesta
iankaikkiseen. Amen.
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Herra Kirjavainen ei niin pitänyt pyhitetyn veden pirskottamisesta päälleen, mutta muut eläimet pörhistelivät ja liikahtelivat iloisina. Kirkkokahvit päätettiin pitää tsasounan pihassa,
jotta eläinystävätkin pääsivät osallisiksi. Seurakunnan lapset rapsuttelivat ja paijailivat eläimiä iloisina.
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TARINA: LAURA KOVERSKOI
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ONL Verkkokauppa

SYKSYN PIMEYTTÄ JA VIILEYTTÄ VASTAAN!

8€

2€

Monikäyttöinen putkihuivi toimii
kaulahuivina, pipona, pantana…

Enkeli-heijastin turvaksi liikenteeseen

Henkilöjäsenille jäsenhintaan 5€

TU LO SS A UU TU US

4€
Hartauskirja
Uuteen painokseen on lisätty mm. uusien
pyhien Johannes Sonkajanrantalaisen ja
Johannes Valamolaisen troparit ja kontakit, rukoukset työhön ryhdyttäessä ja
matkalle lähtiessä, sekä muutama hengellinen laulu.

!

4€
Minun rukouskirjani
Kauniisti kuvitettu pieni rukouskirja sopii
erityisesti lapsen käteen.

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

