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Pääkirjoitus

Tulisitko mukaan?
Meidän aikamme on arvokasta ja ainutkertaista. Ajatuksemme ovat yksilöllisiä
ja samalla arvokkaita. Seurakunnan vapaaehtoisena annat aikaasi, elämääsi ja
ajatuksiasi hyvän käyttöön – arkienkelinä.
Laulatpa kuorossa, soitatpa bändissä,
ohjaatpa varhaisnuoria, rippikoululaisia,
neulotpa lahjaksi tai toimitpa keittiössä.
Luettelo eri tehtävistä palvelevista ihmisistä on pitkä. Seurakuntamme toimii
pelkästään monien ihmisten ojentaessaan auttavan kätensä, elämänsä ja ajatuksensa. Kiitos Sinulle!
Seurakuntamme vapaaehtoinen lahjoittaa paljon ja paljon mittaamatonta,
paljon sellaista, josta ei kuuluteta uutisissa. Saatat kulkea saattohoidossa tai
muussa tilanteessa ihmisen vierellä.
Saatat kutoa tai neuloa joko lähetykselle tai jollekin pienelle seurakuntamme
jäsenelle.
Vapaaehtoistyötä tekevä lahjoittaa
sekä palasen omaa aikaansa että omat
ajatuksensa. Ajatuksesta versoo teko,
joka muuttaa maailmaa, ehkä vain aavistuksen mutta kuitenkin.
Ennen tekoa on ajatus. Minä haluan
tehdä jotain jonkun toisen hyväksi, se
on ehkä hyväksi minulle itsellenikin, se
tuo minut lähemmäksi muita.
Haluatko kokemuksen tehdessäsi jotain, vaikka omasta mielestäsi pientä ja
vähäpätöistä? Se voi olla suuri asia ihmiselle, se voi olla huikea apua työkaverilleni. Miksi viivyttelisit? Ota yhteyttä joko seurakuntamme työntekijään tai jo
toiminnassamme olevaan vapaaehtoiseen. Kysy häneltä.
Kiitos kun pysähdyit lukemaan tämän
ja kiitos Sinulle ajatuksesta. Kiitos, että
olet ajatellut sen ensimmäisen kerran ja
ajattelet yhä uudestaan. Se on ajatus,
joka tekee maailmasta paremman. Samalla olemme yhdessä - Korkeimman
palveluksessa.

Hetki hiljaisuutta

Yhteyden valoa
Syksy, pehmeä pimeys, kuutamoillat,
takkatulen tai kynttilän liekin katselua, laskeutumista kohden hiljaisuutta, jota ympäröivä luonto huokuu.
Näitä miellyttäviä kokemuksia voi
syksy merkitä. Toisaalta loma ja sen
tuoma virkistys etääntyy. Kiire, velvoitteet ja haasteet ahdistavat. Hiljaisuuskin ahdistaa. Yksinäisyyden, irrallisuuden kokemus voi tuntua muurilta, joka erottaa toisista.
Jo ihmiskunnan suuren kertomuksen alkulehdiltä voimme lukea: ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Vasta yhteys
toiseen ihmiseen saattoi loppuun Jumalan luomistyön. Nykypäivä ilmaisee asian näin: pelkkä perustarpeiden
tyydytys ei riitä, ihminen tarvitsee
sosiaalisia verkostoja.
Historia kuvaa, miten nämä usein
ovat liittyneet toisiinsa. Euroopan
katedraalit tai Pyhän Laurin kirkkokaan eivät ole syntyneet yhden ihmisen tuotoksena. On tarvittu monen
ihmisen panosta. On toimittu yhdessä.
Työ on sekä taannut ravinnon rakentajille että synnyttänyt yhteisiä
kokemuksia ja muistoja. Kun työ on
saatettu loppuun, on voitu ihailla
työn tulosta, on voitu hiljentyä holvien alla kohtaamaan pyhä. On voitu
aistia jotain todellisuudesta, jota täällä katsomme kuin kuvastimesta.
Parhaimmatkin asiat voidaan pilata.
Senkin voimme lukea jo Raamatun alkulehdiltä. Arkemme sen myös usein
osoittaa. Yhteyskin voi haavoittaa.
Teemme, sanomme sellaista, jota ei
pitäisi. Modernin teknologian avulla
se on entistä yksinkertaisempaa. Pimeyden valta kasvaa. Raamattu ohjaa

meitä etsimään valoa.
”Mutta jos me vaellamme valossa,
niin kuin hän itse on valossa, meillä
on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät
kaikesta synnistä.” (1. Jh 1:7).
Alkava syksy kutsuu meitä kaikkia
etsimään yhteyttä seurakunnassa.

Simo Jouhi
TM, kirkkovaltuutettu
kuva Leena Anttila

Pyhän sylissä -arkiretriitti
antaa mahdollisuuden pysähtyä ohjatusti hiljentymään arjen
kiireiden keskellä. Tunnin kestävässä tilaisuudessa hiljaisuuden
kanssa vuorottelevat hengelliset tekstit ja musiikki, jotka johdattavat levottoman mielen
rauhoittumaan. Tilaisuuden aikana saat istua penkissä tai
vaikka asettua makaamaan
penkille. Jos haluat, voit ottaa
mukaasi alustan, viltin tai tyynyn. Pyhän sylissä illat to 12.9.,
to 10.10., to 14.11. ja ma 16.12. klo
18-19 Lohjan Pyhän Laurin kirkossa. Illan vetäjänä toimii Anna
Kivinen. Lastenhoito seurakuntakeskuksessa päiväkerhon tiloissa klo 17.45-19.15.

Juhani Korte
Lohjan seurakunnan kirkkoherra
juhani.korte@evl.fi
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Sinä it-innostunut,
tästä suoraan
nettisivuille:

Ajankohtaista

Vapaaehtoistoiminta tärkeä osa Mitä vapaaehtoisena
seurakunnan perusolemusta toimiminen minulle
merkitsee?

Emmi Nemlander

Johtava diakoni Anna Helenius ja pastori Piia Korpijaakko ovat osa vapaaehtoisista
ja työntekijöistä koostuvaa kehittämistiimiä, joka muun muassa on määritellyt
vapaehtoisen polkua Lohjan seurakunnassa: Uskalla lähteä mukaan ja tule sellaisena, kun olet! (kuva Leena Anttila)

L

ohjan seurakunnan toiminnassa
on mukana satoja vapaaehtoisia
erilaisissa tehtävissä ja vastuunkantajina. Seurakuntalaisten ja muiden kanssakulkijoiden aito halu toimia yhteiseksi hyväksi vapaaehtoistoimijoina on merkittävä hyvän ja hedelmällisen toiminnan edellytys. Toimintaa halutaan suunnitella ja tehdä
yhdessä seurakuntalaisten kanssa.
Vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi on seurakunnassa käynnistynyt
tänä vuonna projekti, jonka tavoitteena on tukea työntekijöitä ja seurakuntalaisia vapaaehtoistoiminnassa ja lisätä vapaehtoistoiminnan näkyvyyttä. Ensimmäisiä projektin tuloksia

voimme nähdä vuoden lopulla ja lisää
ensi vuoden puolella.
- Ajattelemme, että vapaaehtoistoiminta on tapa elää todeksi kristillistä
uskoa ja auttaminen ja tekeminen ilmentävät hengellistä elämäämme.
Seurakunta on rakkauden ja armon
yhteisö, jossa vapaaehtoinenkin saa
kasvaa kristittynä, toteaa yhteistyön
ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisen pastori Piia Korpijaakko.

Sinulla on annettavaa

Olen tällä hetkellä Lohjan seurakunnan nuortenhallituksessa puheenjohtajana. Kiinnostuin seurakunnan toiminnasta riparin jälkeen. Aloitin ensin isoskoulutuksessa ja kerhonohjaajana. Vietin
aikaani paljon nuortenilloissa Lindkullassa, jossa sain kuulla NuHasta.
Kinnostuin heti ja hain. Olen ollut
NuHassa nyt kolme vuotta. Vapaaehtoisena toimiminen Lohjan
seurakunnassa merkitsee minulle
mahdollisuutta vaikuttaa seurakunnan asioihin, lähinnä nuorten
puolella. Minulle on tärkeää päästä kokeilemaan uusia asioita ja rikkoa vanhoja kaavoja. On ihanaa
toteuttaa hyviä ja välillä vähän
eriskummallisiakin asioita niin hyvällä porukalla. Pidän vapaaehtoisena toimimisesta ja siihen suurin
osa vapaa-ajastani kuluu. Toivon,
että moni nuori innostuisi vapaaehtoistoiminnasta ja lähtisi mukaan kokeilemaan!

Ari Piippo
Olen tehnyt vapaaehtoistyötä jo
vuodesta 1992, Lohjan seurakunnassa monta vuotta. Teen monia
hommia, toimin mm. kirkkoväärtinä ja olen myös monissa talkoissa mukana. Tärkeimpänä työnä
pidän päihdeongelmaisten auttamista parempaan elämään. Minusta tuli vapaaehtoinen oikeastaan siitä syystä, kun sain itse aikoinaan apua. Koen johdatusta
tähän työhön. Vapaaehtoistyö
merkitsee minulle kuulumista yhteisöön, jolla on samanlainen näkemys kristillisistä asioista.

nulla aikaa siihen. Oma halu lähteä
mukaan toimimaan ratkaisee. Käy tutustumassa toimintaamme www.lohjanseurakunta.fi tai kysymässä lisää
työntekijöiltämme ja seurakunnan vapaaehtoisilta Omenakarnevaaleilla
(Lohjan museo 21.9.) tai Asunnottomien yössä (Kirkkokenttä 17.10.) Seurakuntamme toiminnan kirjosta löytyy
varmasti juuri sinulle sopiva tehtävä
tai voit tuoda oman uuden ideasi toimintaan mukaan.

Usein vapaaehtoistoimintaan mukaantulo edeltää pohdinta siitä millä
tavoin voisin olla mukana ja onko mi-

Suvi Sojanto

Aloitin vapaaehtoisena 2000-luvun alussa Pusulan seurakunnassa. Lohjan keskustan alueella olen
ollut vapaaehtoisena 3-4 vuotta.
Olen laulanut Pusulan kirkkokuorossa ja Lohjalla Laurin Laulajissa.
Toimin Ystävän Kammarin vetäjänä. Hartauksien pitäminen ja laulattaminen vanhainkodeissa ovat
myös osa vapaaehtoisena toimimista. Lähdin vapaaehtoiseksi
diakoniatyöntekijöiden pyynnöstä. Jäätyäni työkyvyttömyyseläkkeelle aikaa tuntui riittävän muuhunkin kuin makoiluun. Vapaaehtoisena toimiminen merkitsee minulle hyvän mielen tuottamista.
Samalla saan itsellekin hyvä mielen.

kuvat: Leena Anttila
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Veljespiiristä saa voimaa,
kun elämässä on vaikeaa
Seppo Alanko on niitä hiljaisia puurtajia, jotka tekevät vapaaehtoistyötä itsestään
melua pitämättä, ja joita ilman eivät asiat hoituisi. Se on sydämestä tulevaa rohkeutta,
vastuuta ja palvelemista Jumalan kutsumuksesta.

Asunnottomien yön
tapahtuma 17.10. klo 18
alkaen
Veljespiiri kokoontuu keskiviikkoisin kello 18 seurakuntakeskuksessa Köbanya-tuvassa. Seppo Alanko on myös yksi Asunnottomien yön vapaaehtoisista.

H

enkilökohtainen usko Seppo
Alangolla on ollut aina, mutta se on vain vahvistunut vastoinkäymisten myötä.
Aikanaan hänellä oli alkoholiongelma. Vuorotyö oli vaativaa, mutta mies
hoiti työnsä. Vapaa-aikoina tuli käytetyksi yhä enemmän alkoholia. Oli pakko tehdä jotain, ja hän liittyi Lohjan
A-kiltaan. Valtakunnallisen järjestön
päätavoite on päihteettömyys, ja se
myös auttaa vähäosaisia esimerkiksi
ruokalahjoituksilla.
- A-kiltaan saa mennä kuutena päivänä viikossa, mutta selvin päin. Se on
ainoa vaatimus. Puhumme siellä riippuvuusongelmista, kuten päihde- ja
aineriippuvuuksista tai peliriippuvuudesta. Killassa käy kaiken ikäisiä miehiä ja naisia, työssä käyviä ja työttömiä. On itsestä kiinni, miten kukin
osaa ja uskaltaa puhua ongelmistaan,
kertoa omaa tarinaansa ja kuunnella
muita. Sille on suuri tarve, se on vertaistukea parhaimmillaan.
Ajan kanssa alkoholi jäi pois. Alanko
tunsi, ettei tarvinnut sitä, eikä ole
käyttänyt sitä vuosiin.
Yhdeksän vuoden ajan Alanko toimi
Lohjan A-kilta ry:n puheenjohtajana.
Hän jatkaa edelleen sen riveissä.
Muutama vuosi sitten A-kilta ja Lohjan seurakunnan puitteissa vuonna
1998 syntynyt Veljespiiri toteuttivat
yhdessä hankkeen, jonka jälkeen
Alangosta tuli Veljespiirin jäsen.
- Veljespiiriin oli helppo jäädä. Kokoonnumme seurakuntakeskuksen
takkahuoneessa keskiviikkoisin. Meillä on sanonta, että jouluaattona ei kokoonnuta, jos se on keskiviikko. Olen
kerran ollut mukana Tapaninpäivänä,
ja silloin meitä oli kymmenkunta. Se
on tiivis piiri. Kun on uskon avulla sel-
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viydytty päihteistä ja tavataan viikoittain vuodesta vuoteen, meistä tulee
kuin veljeksiä. Luemme Raamattua, ja
siitä keskustellaan. Jos on jotain sydämellä, siitä voi puhua luottamuksella.
- Meitä on kaiken ikäisiä, enemmistö
eläkeikäisiä, perheellisiä ja perheettömiä. Autamme toisiamme, kun on tarvis, esimerkiksi muutoissa. Täältä saa
voimaa, kun elämässä on vaikeaa. Rukous kantaa. Kun kävelee täältä ulos,
on kuin kivireki olisi otettu pois.
Veljespiiri on osa seurakunnan diakoniatyötä. Se järjestää joka vuosi
marraskuun lopulla joulukonsertin
Pyhän Laurin kirkossa. Konsertti on
kaikille avoin ja kirkko täynnä kuulijoita. Esiintyjinä on kuultu nimekkäitä
muusikkoja, kuten Heikki Oramaa ja
Jorma Elorinnettä. Lopuksi ovella
kerätään kolehti vähävaraisen jouluruokailuun, joka järjestetään seurakuntasalissa joulukuussa. Sali täyttyy
joka vuosi. Ennen joulua Veljespiiri lisäksi jakaa sata ruokakassia, joihin varat on kerätty joulukonsertista.
Veljespiirissä syntynyt Veljeskööri
laulaa hengellisiä lauluja omaksi ilokseen ja erilaisissa tilaisuuksissa.

”Laitan hyvän kiertämään”
Alanko on toteuttamassa myös suosittua lohjalaista erikoisuutta, nokipannukahveja. Idean isä Esa Sohlberg oli
tuttu jo Mondin paperitehtaalta. Alanko roudaa ison teräspannun kaikkine
tarvikkeineen peräkärryllä tapahtumiin, joihin seurakunta osallistuu.
Sohlberg keittää pannukahvit avotulella.
Seuraava mahdollisuus juoda ilmaisia nokipannukahveja on Asunnottomien yönä torstaina 17. lokakuuta. Kai-

kille suunnattu iso kansainvälinen tapahtuma muistuttaa siitä, että jokaisella ei ole omaa kotia. Alanko toimii
siellä myös A-killan nimissä ja toimittaa tapahtumaan leipää ja makkaraa,
joita hän on saanut kaupoista ja tukusta. Tapahtuma alkaa Seurakuntakeskuksen edessä kello 17, ja makkaroiden lisäksi tarjolla on hernekeittoa.
Asunnottomien todellista määrää
Lohjalla ei tiedetä.
Alangon vaimo Marja-Liisa on miehensä tavoin aktiivisesti mukana monissa järjestöissä, muun muassa Kehitysvammaisten tuki ry:n hallituksessa.
Perheen kolmesta aikuisesta lapsesta
kaksi on kehitysvammaisia.
Aikoinaan Alanko oli ay-aktiivi. Mies
on aina halunnut osallistua yhteisen
hyvän rakentamiseen ja edistää erilaisuuden ymmärtämistä. Hän haluaa
puhua hiljaisempien ihmisten puolesta, jotka eivät uskalla tuoda kantaansa
esiin, ja puolustaa heikompiosaisia.
Hän myös vastustaa byrokratiaa, joka
aina vain tuntuu pahenevan.
Alangon kaulassa riippuu iso risti, eikä se ole koru tyhjän panttina. Vaimo
osti sen nimipäivälahjaksi, ja sillä on
todellista merkitystä.
- Minun puolestani on rukoiltu. Olen
itsekin saanut apua moniin vaikeuksiin. Haluan kertoa omista kokemuksistani ja vakuuttaa, että tästäkin voi
selvitä. Laitan hyvän kiertämään. Motivaationi tulee siitä, kun joku kiittää,
jos olen pystynyt häntä auttamaan.
Siitä tulee hirveän hyvä olo. Kuin puhaltaisi ilmapalloon, joka aina vain
kasvaa suuremmaksi.

Teksti Liisa Mantere
kuva Leena Anttila

Asunnottomien yön tapahtuma 17.
lokakuuta Lohjan kirkkokentällä,
seurakuntakeskuksessa ja Pyhän
Laurin kirkossa: Asunnottomien yön
tulet sytytetään kello 18. Ohjelmassa
musiikkia, tietoa ja tukea asumisen
kysymyksiin, tarjolla keittoa ja kahvia, kierrätys- ja lahjoitusvaatteita,
juhlapuhe Suomen Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja
Olavi Sydänmaalakka.
Yhteistyökumppanit:
Lohjan kaupunki; maahanmuuttajapalvelut, aikuissosiaalityö, mielen-

terveys- ja päihdepalvelut
Kierrätyskeskus; Nuorisopaja
Länsi-Uudenmaan Romanit
Lohjan seudun mielenterveysseura
Lohjan Vuokra-asunnot oy
Apuomena
A-kilta
Kulttuuripaja
Luksia
Resurssipankkihanke
Maanpuolustusnaiset
SPR
Martat
Betesda -säätiö

Tule vapaaehtoiseksi!
Lohjan seurakunnan keittiötoimi etsii uusia
vapaaehtoisia keittiön avustaviin töihin
Vapaaehtoistyö on kaikille avointa, omalla
kotipaikkakunnalla tapahtuvaa hyvän mielen yhdessä
tekemistä. Vapaaehtoiseksi voi ryhtyä kuka tahansa ja
koska tahansa. Voit tehdä vapaaehtoistyötä silloin
kun sinulle sopii, elämäntilanteeseesi sopivalla tavalla
ja samalla tutustua uusiin ihmisiin! Seurakunta
toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi ja jos
kiinnostuit, otathan yhteyttä niin jutellaan lisää.
Lohjan seurakunta keittiötoimi
puh: 0447291473

Tavattavissa

Varhaisnuorten
kerhonohjaajat seurakunnan
nuorimmat
vapaaehtoiset

Yli 30 vuotta nuorta kirkkoa rakentamassa. Marita Laaksosen työpiste on Lindkullassa. Ensi keväänä 33 vuotta kestänyt virkaura päättyy ja oma aika alkaa.

Anna Maritalle hyviä
eläkepäiviä
N

uorisotyönohjaaja Marita
Laaksonen yllättyi iloisesti
hänen viimeiseksi jäävän rippikoulunsa konfirmaatiomessussa.
Yhteiseen esirukoukseen ryhmä oli
liittänyt sanat: ”Anna Maritalle hyviä
eläkepäiviä.”
Marita Laaksosen viimeinen työvuosi Lohjan seurakunnassa on alkanut.
Työ päättyy ensi keväänä ja tällä kertaa viimeisen kerran. Hän on näet lähdössä jo kolmatta kertaa.
Ensimmäinen jakso Lohjalla oli opiskelijana 1983, nuorisotyön kesäharjoittelijana ja talven viransijaisena. Valmistuttuaan nuorisotyönohjaajaksi ja
oltuaan hetken muualla häntä kehotettiin hakemaan erityisnuorisotyöntekijäksi Lohjalle keväällä 1986.
- Mieleen jäi erityisesti Kartsa, joka
toteutettiin kaupungin kanssa. Olin
ainoa työntekijä 3,5 vuotta. Apuna olivat vapaaehtoiset Kartsa-avustajat.
Kaikki toimintamuodot kasvoivat,
työpäivät olivat pitkiä ja tekemätöntä
työtä paljon. Tuli aika perustaa perhe
ja muuttaa pois Lohjalta.
Mutta Lohjalta soitettiin taas ja käskettiin hakea nuorisotyöntekijän virkaa.
- Tulin syyskuussa 1991 varhaisnuorisotyöhön ja siinä virassa olen edelleen
Marita Laaksoselle on kertymässä
yhteensä yli 33 vuotta Lohjan seura-

kunnan palveluksessa. Kolme kertaa
on pyydetty hakemaan ja kolme kertaa valittu. Häntä huvittaa, että edessä on kolmannet läksiäiset.
Hän on kokenut paljon. Aikanaan
hän oli ainoa nuorisotyössä ja nyt tiimissä on 10 työntekijää. Niin paljon
nuoriin halutaan nyt panostaa seurakunnassa.
Marita Laaksonen on tullut tutuksi
koulutyöstä, erityisesti alakouluissa.
- Vuosina 1995-2004 pidin alakouluissa erilaisia uskontopäiviä. Raamatun kertomuksia havainnollistettiin näytelmän keinoin. Se vaati uusia
ideoita.
Vastaan tulee myös rippikoululaisten vanhempia, jotka muistavat hänet
omasta rippikoulustaan. Toinen kierros on siis menossa.
Hän kertoo työstään mielellään. Työtapa taitaakin olla elämäntapa.
- Työhön uppoutuu, kun jostain
asiasta innostuu.

Sanoma puhuttelee yhä
Marita Laaksonen ei pelkää muutosta,
jonka sanotaan vievän nuoret kirkosta.
- Nuorten uskoa ei voi mitätöidä sen
mukaan, tuleeko hän seurakuntanuoriin vai ei. Eihän heillä ole aikaakaan,
kun on niin paljon ihania harrastuksia.
Olennaisin tapahtuu rippikoulussa.

Siellä nuoret voivat ajatella ja ihmetellä. Niin myös tapahtuu. Raamatun kertomukset ja mystiikka vaikuttaa. Kristinuskossa on hyviä asioita kuten anteeksi antaminen ja pyytäminen, toisten kunnioittaminen. Koskaan ei voi
tietää, miten rippikoulun aikana mietitty vaikuttaa elämän aikana.
- Seurakunnan nuorisotyön tulevaisuutta turvataan kuuntelemalla herkällä korvalla, mitä nuoret toivovat. Ja
vastaamalla heidän tarpeisiinsa.
Marita Laaksonen heittää haasteen:
Onko määrä vai laatu onnistumisen
mittari.

teksti Maija Majuri
kuva Leena Anttila

Kerhonohjaajien ensimmäisessä kokouksessa tänä
syksynä tunnelma oli iloisen aktiivinen.

L

ohjan seurakunnan tiloissa eri
puolilla kaupunkia loistaa usein
alkuiltoina valot. Koolla on varhaisnuorten kerhoja. Kerhoissa harrastetaan ja opitaan erilaisia taitoja.
Kerhojen ohjaajat ovat 15-18 -vuotiaita
nuoria. Heille yhteistä on halu järjestää alakouluikäisille kiinnostavia kerhoja.
Marita Laaksonen kutsuu kerhonohjaajat koolle kerran kuukaudessa, jolloin käydään läpi käytännön asioita,
vinkkejä ja turvallisuutta. Hän kertoo innostuneesti tästä seurakuntatyöstä, joka usein jää vähälle huomiolle. Vuosittain eri kerhoja on ollut kymmenkunta ja niissä yhteensä noin 30
kerhonohjaajaa. Ohjaajaksi pääsee,
kun rippikoulu on käyty. Kerhossa on
aina läsnä vähintään kaksi ohjaajaa.
Marita Laaksonen korostaa, että kerhonohjaajat tekevät vapaaehtoistyötä, vaikka heille maksetaan pientä
korvausta. Hän arvostaa kerhonohjaajiksi sitoutuvia nuoria. Koulunkäynnin
ohessa he antavat aikaansa nuoremmille kerran viikossa. He suunnittelevat ja ohjaavat kerhoillat itsenäisesti
ja vastaavat toiminnan säännöllisyydestä. Kerhojen teemat vaihtelevat
vuosittain. Tämän syksyn uutuuksia
ovat keppihevos- ja sählykerhot. Kokkikerho on kestosuosikki. Alkamassa
ovat myös musiikki- ja askartelu- sekä
läksy- ja toimintakerhot. Kerhot alkavat syyskuussa ja jatkuvat pääsiäiseen.
Kerhonohjaajana oppii vastuullisuutta. Kauden alkaessa allekirjoite-

taan sopimus, jossa sitoudutaan sovittuihin menettelytapoihin. Kauden
päättyessä saa työtodistuksen, josta
voi olla jatkossa hyötyä. Vastaan on
tullut useampia entisiä kerhonohjaajia, jotka ovat hakeutuneet opiskelemaan ja työhön kasvatusalalle.
- Kerhonohjaajien yhteinen piirre
on, että he pitävät lapsista.
Kerhotoiminnan organisointi on ollut Marita Laaksosen päätehtäviä. Kerhoiltoina hänet tavoittaa, jos ohjaajille tulee asiaa. Vastuuntunto kasvattaa
omatoimisuutta. Usein ongelmia yritetään ratkaista itse ennen kuin soitetaan hänelle. Se on hyvä taito tulevaisuutta varten.
Varhaisnuorten kerhoista saa tietoa
seurakunnan verkkosivuilta ja koululaisten mukana kotiin tulevista esitteistä.
Syyskaudella 2019 koululaisten kerhot alkavat viikolla 39 ja päättyvät viikolla 48. Syyslomalla ei ole kerhoja.
Kevätkaudella 2020 kerhot jatkuvat
viikolla 3. Viimeinen kevään kerhokerta on vkolla 14.
Kerhoista tiedotetaan syyskuun
alussa koulujen ja Internet-sivujen
kautta.

teksti ja kuva Maija Majuri
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L oh ja n seu r a k u n na s s a t a p a ht u u
Tapahtumat ks. www.lohjanseurakunta.fi. Lisäksi paikallislehdissä julkaistaan viikottain Seurakunnat-palstaa. Seuraava Lohkare-seurakuntalehti ilmestyy 27.11.2019

Kuorot kutsuvat

Jos sinulla on sävelkorvaa ja olet kiinnostunut laulamaan omaksi ja muidenkin iloksi, tule kokeilemaan laulamista Lohjan seurakunnan kuoroissa!
Tarjoamme Sinulle omaa laulupanostustasi vastaan hienot harjoitteluja esiintymisympäristöt. Seurakunta
tukee kuorojen toimintaa taloudellisesti, joten tämä on samalla hyvin
edullinen tapa harrastaa ja kehittää itseään.Vaikka kuorot ovat jo aloittaneet syyskauden toimintansa, ehdit
vielä hyvin mukaan.
Tarkempia tietoja eri kuorojen toiminnasta löydät seurakunnan nettisivuilta musiikkityön kohdalta.
www.lohjanseurakunta.fi

Kuorot harjoittelevat seuraavasti:
Lohjan kantaseurakunta:
Laurin Miehet tiistaisin klo 17.30 Lohjan kirkossa
Laurin Laulajat tiistaisin klo 18.30 Lohjan kirkossa
Lohjan kirkkokuoro keskiviikkoisin
klo 17.30 lastenkappeli Pikku Laurissa
Em. kuoroja johtaa kanttori Timo
Saario.
Lapsikuoro torstaisin klo 17 lastenkappeli Pikku Laurissa kutsuu 7-13-vuotiaita tyttöjä ja poikia iloiseen joukkoonsa. Ilm. paikan päällä. Lisätietoja
kanttori Pirjolta 050 593 0765, pirjo.
rajalin-Tymura@evl.fi

Kun elämä satuttaa

Yhteinen usko ja laulaminen
yhdistävät baritoni Jorma
Elorinteen ja hänen
lapsenlapsensa Ida Lopandan.
Heidän yhteinen konsertti
järjestetään Virkkalan kirkossa
22.9.2019 klo 18. Säestäjänä
diplomipianisti Ilmari Räikkönen.

Nummen alueseurakunta:
Nummen kirkkokuoron harjoitukset
ke klo 18.30 Nummen seurakuntatalolla, johtaa kanttori Sanna Kuoppala p.
040 770 0361.
Pusulan alueseurakunta:
Pusulan lapsikuoro ke klo 17 ja ke kirkkokuoro klo 18 seurakuntatalossa.
Kuoroja johtaa kanttori Päivikki Jurmu
p.040 7799366.
Karjalohjan alueseurakunta:
Karjalohjan kirkkokuoron harjoitukset
keskiviikkoisin klo 18.30 seurakuntatalo Lasikirkossa, joht. kanttori Atte Tenkanen.

vapaa pääsy, ohjelma 5 €

LOHJAN SEURAKUNTA

Saattohoitoon tukea

Pyhän Laurin kirkossa kaksi
kirkkokantaattia
tenori Heikki Kulo, sopraano Saana-Maria Tenkanen, huilisti Ilari Lehtinen sekä oboistit Tuomas Tenkanen ja Mika Wecström. Toinen kantaatti; Nun komm der Heiden Heiland,
esitetään ensimmäisen adventin (1.12.)
jumalanpalveluksessa yhteistyössä
Laurentius-kuoron (joht. Sakari Ylivuori) kanssa.

Kamariorkesteri Collegium Musicum toimii yhteistyössä
Lohjan seurakunnan kanssa.
Kanttori Harri Kerko esittää seurakunnan kamariorkesterin Collegium
Musicumin ja vaihtelevien yhteistyökumpanien kanssa kaksi Johann Sebastian Bachin kirkkokantaattia seurakunnan jumalanpalveluksissa Loh-
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jan Pyhän Laurin kirkossa. Ensimmäinen näistä; Herr Christ, der einge Gottessohn, bwv 96, kuullaan 20.10.2019
klo 10 alkavassa messussa. Mukana
messussa on Kullervo Latvasen johtama Leppävaaran Kamarikuoro sekä

Tarvitsemme toisiamme koko elämän
ajan ja varsinkin elämän loppuvaiheessa. Silloin on tärkeää saada puhua eletystä elämästä luottamuksellisesti ja rauhassa.
Lohjalla on käynnistynyt vapaaehtoisten saattohoidontukihenkilötoiminta. Tukihenkilöt ovat tehtäväänsä
koulutettuja, turvallisia ihmisiä, valmiina kuuntelemaan, keskustelemaan
ja olemaan läsnä.

Voisinko
viipyä vierelläsi,
kuulla elämäsi tarinaa,
lukea kanssasi päivän lehden tai
hyvää kirjaa,
silittää kättäsi,
katsoa televisiota ja hämmästellä
kanssasi,

kammata hiuksiasi
Pohtia elämän ja kuoleman
kysymyksiä,
käydä haukkaamassa raitista
ilmaa yhdessä,
laulaa sinulle tai sinun kanssasi,
olla lähelläsi?

Vapaaehtoista tukihenkilöä voi pyytää elämänsä lopulla oleva itse, hänen
omaisensa tai työntekijä.Yhteyttä voit
ottaa:
Eila Sundell, puh. 045 871 6690
(Laurentius Lähimmäispalvelu), Tanja
Mäkelä, puh. 040 779 9363 (diakoni
Lohjan seurakunta) tai Anna-Maija
Lakomaa, puh. 044 328 4356 (sairaalapastori)

Marika Blomeruksen
kirkkokonsertti 9.11 klo 19
Karjalohjan kirkossa
Tule kuuntelemaan ja nauttimaan
karjalohjalaisen gospellaulajan/lauluntekijän syvällisestä ja
koskettavasta musiikista.
Ohjelmamaksu 5€

21.9.2019

www.lohjanseurakunta.fi

Omenakarnevaalit
Lauantaina 21. syyskuuta Lohjan museon alueelle levittäytyy
sadonkorjuuhenkisiä kojuja, joista löytyy herkkuja, käsitöitä

Marika Blomeruksen uutuusäänite
”Lohduttajani” ostettavissa konsertin
jälkeen 15 € kpl.
Konserttiin vapaa pääsy.

Lohjan seurakunta
• Lojo församling¤

ja tietenkin omenaa monessa muodossa. Lohjan seurakunta
on markkinoilla mukana Iso-Pappilan pihapiirissä.
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Kahvit konsertin jälkeen!

TERVETULOA!
Konsertti järjestetään
yhteistyössä
Lohjan seurakunnan ja
Vihdin Vapaaseurakunnan kanssa.

Kojun tuotto seurakunnan lähetystyön hyväksi www.lohjanseurakunta.fi
Karnevaalit järjestää Lohjan Omenakarnevaalit ry www.omenakarnevaalit.fi

Ilta kahdelle

la 26.10. klo 16-18
seurakuntakeskus (Sibeliuksenk. 2)
Kaipaatteko irtiottoa arjesta, kahdenkeskistä
aikaa tai voimavaroja perhe-elämään?
Tulkaa nauttimaan yhdessä illallista, kuulemaan
vinkkejä parisuhteen voimavaroista ja
nauttimaan yhteisestä ajasta ja musiikista.
Lapsille on järjestetty lastenhoito ja iltapala.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
https://urly.fi/1hb5

Paikkoja on rajoitetusti, ilmoittauduthan 17.10.
mennessä (hinta 36 €/pariskunta)

syksy 2019

Teologinen opintopiiri
seurakuntakeskuksessa
(Sibeliuksenk. 2) klo 17.30
kahvitarjoilu, asiantuntijaluento
klo 18, illan päätteeksi
kysymyksiä ja keskustelua:
• 3.10. filosofian tohtori Reijo
Pajamo ja kanttori Harri Kerko,
”Soi kunniaksi Luojan”, vuoden
1938 virsikirja
• 7.11. TM, psykoterapeutti, Terhi
Ketola-Huttunen, Terapiaa vai
sielunhoitoa — millä rajapinnalla
kirkon perheneuvonnassa
liikutaan?

LOHJAN SEURAKUNTA
www.lohjanseurakunta.fi

Retriitti alkaa perjantaina kello 18 yhteisellä päivällisellä ja päättyy sunnuntaina kello 14. Retriitin hinta on
185€ täysihoitoineen. (seurakunnan
jäsenten osallistumismaksu on pienempi.)

n Nummen alueseurakunta
seurakuntatoimisto
Rauhanpolku 8
09810 Nummi
avoinna ti klo 9–11.30 ja 12–15,
p. 044 328 4372
lohjan.aluesrk@evl.fi
n Pusulan alueseurakunta
seurakuntatoimisto
Sentraalitie 5
03850 Pusula
avoinna ke klo 9–11.30 ja 12–15,
p. 044 328 4372
lohjan.aluesrk@evl.fi
n Sammatin alueseurakunta
seurakuntatoimisto
Pappilantie 1
09220 Sammatti
avoinna to klo 9–11.30 ja 12–15,
p. 044 328 4372
lohjan.aluesrk@evl.fi

Lohkare
Laurinkatu 40, 08100 Lohja
p. (019) 32 841
Päätoimittaja
Juhani Korte
juhani.korte@evl.fi
Toimitussihteeri
Leena Anttila
leena.t.anttila@evl.fi
Taitto
Kari Oksanen
kari.oksanen@kettujulkaisut.fi

Lepoa ja hiljaisuutta
Lohjan seurakunta järjestää Hiljaisuuden retriitin 18.-20.10. Bergvikin kartano ja toimintakeskuksessa.
Retriitti rakentuu omasta ja yhteisestä
hiljaisuudesta, yhteisistä rukous- ja
ruokailuhetkistä, levosta ja ulkoilusta.

n Karjalohjan alueseurakunta
seurakuntatoimisto
Keskustie 30
09120 Karjalohja
avoinna ma klo 9–11.30 ja 12–15,
p. 044 328 4372
lohjan.aluesrk@evl.fi

Julkaisija: Lohjan seurakunta
Toimitus

Matalan kynnyksen opintopiiri on tarkoitettu kaikille,
kyselijöille, pohtijoille ja teologiasta kiinnostuneille!

”Rakastettu, oikea
nimesi” - aikaa itselle ja
Jumalalle yhdessä ja
omassa rauhassa

n Lohjan seurakunnan
kirkkoherranvirasto ja
taloustoimisto
Laurinkatu 40
avoinna ma-to klo 8.30-14.30,
pe klo 8.30-12.
p. (019) 328 41
lohja.taloustoimisto@evl.fi
lohja.kirkkoherranvirasto@evl.fi

Lohjan seurakuntalehti
Lojo församlingsblad

• 5.12. TM, kappalainen, Horst
Gripentrog, näkökulmia Uuden
testamentin syntyprosessiin

LOHJAN SEURAKUNTA

Kirkollisista toimituksista
(kaste, häät, hautajaiset)
sopiminen kirkkoherranvirastossa ja alueseurakuntien seurakuntatoimistoissa, virkatodistukset, sukuselvitykset ja avioliiton esteiden tutkinta Lohjan
kirkkoherranvirastosta.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 30.9.
mennessä Anna-Maija Lakomaa puh.
044 328 4356 tai anna-maija.lakomaa@evl.fi

Paino:
Salon Lehtitehdas
Painosmäärä: 38 300 kpl

Lohkare
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Kohtaamisia

Kun silmiin syttyy toivon kipinä, se
on minun palkkani

On koskettavaa kuultavaa, kun Mertsi Tamminen kertoo nuoruusvuosistaan. Karismaattinen 30-vuotias mies on kokenut elämän poikkeuksellisen karuuden. Kokemus on antanut viisautta ja kypsyyttä, kykyä ymmärtää kanssaihmistä. - Rakastan
sitä, että pystyn auttamaan toista ja saan hänet tuntemaan, miten arvokas hän on.
Mertsi Tamminen syntyi ja kasvoi
Göteborgissa Ruotsissa. Koti hajosi ja
vanhemmat erosivat, kun hän oli
16-vuotias. Samaan aikaan hän lopetti koulun.
- Menin vapaana paikasta toiseen.
Asuin kavereitten luona ja kävin Suomessakin. Nukuin välillä rappukäytävissä ja kellareissa, joskus jopa ulkona. Aluksi se oli kivaa, kun kukaan ei
sanonut mitä tehdään, mutta nopeasti tuli orpo yksinäinen olo ja koti-ikävä. Olisin halunnut turvallisen
kodin.
Tamminen sai syödä jonkun tutun
luona tai kävi salaa syömässä kavereiden koululla. Mutta oli päiviä, jolloin
hän ei syönyt.
Erään kylmän syyskuun yön jälkeen
hän heräsi puiston penkiltä.
- Olin jähmettynyt, sormet eivät liikkuneet. Muistan kivun, kun yritin saa-
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da jäseniä toimimaan.
- Kaikkein brutaaleinta oli pelko.
Kun olet kuusitoista ja nukut ulkona,
se on pelottavaa. Sitä ei silloin myöntänyt, mutta olihan sitä peloissaan
koko ajan.
Rikokset olivat helppo tie saada rahaa, ruokaa ja aineita. Niitä Tamminen harrasti, varkauksia, petoksia ja
huijauksia, mutta ei väkivaltaisia
ryöstöjä. Aineissa ja juotuaan hän oli
väkivaltainen.
- Taustalla oli paha olo. Maailma oli
pettänyt minut.
Kaikista rikoksista nuori mies ei jäänyt kiinni, eikä hän koskaan ollut vankilassa, mutta pidätettynä monesti.
Tuli ehdonalaisia tuomioita.
Näin meni pari vuotta, kunnes isosisko, tuki ja turva, soitti Pohjois-Ruotsista.
- Hän sanoi, että nyt sinun on pakko

valita. Tuolla menolla et elä kauan.
Pohjois-Ruotsissa oli minulle työtä.
Muutin siskoni luo asumaan, kävin
töissä ja sain ajokortin. Sitten minun
oli lähdettävä omilleni, tällä kertaa
Tukholmaan. Tuli uusia kavereita. Paha kierre alkoi taas.

Ratkaisun yö
Vuonna 2008 Mertsi Tamminen lähti Suomeen. Hän halusi irti huonosta
seurasta ja katkaista rikos- ja huumekierteen. Täällä huumeita kului vähemmän, mutta alkoholia enemmän.
Tammisen äidin luota löytyi asunto
avovaimollekin. Nuoren parin kodin
etsiminen oli yhtä taistelua. Kun selvisi, että vuokralainen on romani,
asunto olikin jo varattu.
- Viimein löytyi yksiö. Sen jälkeen
meillä on aina ollut asunto. Meillä on

ollut sama vuokran antaja kymmenen vuotta. Olemme hoitaneet
asiamme hyvin ja maksaneet vuokran
ajallaan.
Tammisen perheeseen kuuluu vaimon lisäksi kaksi lasta sekä koira. Vaimo työskentelee kokkina päihderiippuvaisten hoitolaitoksessa ja Mertsi
ajaa taksia. Perhe-elämä on rauhallista.
Vastikään Tammisen taksiin murtauduttiin. Ikkuna oli rikottu kivellä ja raharengistä viety 80 euroa. Vakuutus
korvaa, eikä Tamminen ole katkera.
Ihmiset tekevät vääriä asioita, mutta
he voivat muuttua. Muutuinhan minäkin, hän sanoo.
Ratkaiseva käänne tapahtui seitsemän vuotta sitten.
- Olin herännyt monta kertaa putkan lattialla ja sanonut vartijalle, että
olen muuttunut mies. Silti mikään ei
muuttunut. Seitsemän vuotta sitten
olin tulossa tuttavan hautajaisista. Istuin junassa ja mietin elämää ja kuolemaa, niin kuin ihminen aina tekee,
kun on ollut hautajaisissa. Näin silmieni edessä kuin filminauhalta elämäni ja kohokohdat, joita olin pitänyt
hyvinä. Katsoin, miten tyhjää se oli,
juomiseni ja väkivalta, myös kohokohdat, ja miten surulliselta kaikki
näytti.
- Minulla oli laukussa kaksi pulloa
viinaa ja ajattelin, että olen menossa
juomaan huomenna. Muistin lapsuudestani leirin, jolla sain kuulla, että
Jumala rakastaa. Sain kokea sellaista
rakkautta, turvallisuutta ja hyväksyntää, jota en ollut koskaan kokenut. Joku hyväksyi minut täydellisesti. Me
romanit emme usein koe hyväksyntää, enkä ollut saanut sitä kotona
vanhemmiltakaan.
- Tulin kotiin, kello oli yksi yöllä. Polvistuin eteisen lattialle ja sanoin: Jumala, jos olet olemassa, näytä se. Ota
minut tällaisena. En jaksa enää. Tunsin, että katkeruus, paino ja viha otettiin pois. Tiesin, että muutos oli pysyvä. Kaadoin vessasta alas kaksi pulloa
viinaa. Sen jälkeen en ole juonut alkoholia enkä polttanut tupakkaa.
Tuon yön jälkeen Mertsi Tamminen
lähti koulun penkille ja valmistui varastonhoitajaksi. Hänet palkattiin työpaikkaan, jossa hän teki opintonäytöt.
- Sain täydet pisteet koulusta, ja
työpaikalla sanottiin, että olen hyvä
työntekijä. Aloin uskoa itseeni. Nyt
olen opiskellut eteenpäin ja ajan taksia. Työni suola on se, että tapaan ihmisiä, joita voin auttaa. Voin kertoa,
että olen itsekin ollut samassa tilanteessa ja selviytynyt.

Hyvää vanhemmuutta
oppimassa
Mertsi Tamminen on Länsi-Uudenmaan romanit ry:n puheenjohtaja.
- Haluamme auttaa nuoria. Puhun
nyt kaikista nuorista. Yhteistyössä

Lohjan seurakunnan kanssa teemme
nuorisotyötä. On niin paljon syrjäytymisvaaroja. Tunnen rakkautta nuoria
kohtaan ja toivon, ettei kenenkään
tarvitsisi kulkea samaa tietä kuin minä ja tulla rikotuksi.
Tamminen on pitänyt teemapäiviä
nuorille miehille: Kuinka kohdella vaimoa ja elää hyvää perhe-elämää. Hän
on järjestämässä Lohjan seurakunnan
kanssa leiriä, jossa nuorille perheille
halutaan opettaa hyvää vanhemmuutta.
Hän on puhunut myös itsetunnon
ongelmista.
- Ihminen voi tulla rikotuksi monella tavalla. Mutta jos sisin eheytyy, niin
kuin minulla uskon kautta, siitä lähtee elämänhalu ja motivaatio.
Jos on rasismia, täytyy olla ihmisiä,
jotka sitä vastustavat, Tamminen
muistuttaa. Jos ihmisiä syrjitään, siitä
on pakko puhua kovaan ääneen.
Omassa romaniyhteisössään hän on
nähnyt ison muutoksen viidentoista
vuoden aikana. Monet järjestötkin tekevät töitä sen eteen, että koulun ja
opiskelun merkitys ymmärrettäisiin.
Nyt keski-ikäisetkin kouluttautuvat, ja
ammattiin valmistumista juhlitaan arvostettavana asiana.
- Asunnottomien yössä 17. lokakuuta on tärkeä teema. Asunto ei ole vain
katto pään päällä, vaan se on kaiken
perusta. Jos ei ole omaa asuntoa, ei
voi työllistyä.
Tamminen aikoo jutella ihmisten
kanssa. Tärkeintä on, että jokainen
apua tarvitseva tulee kohdatuksi.
Asunnottomien yön teema ”Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta” merkitsee Tammiselle romanikulttuurin vahvaa yhteisöä. Jos muiden pitäisi ottaa
romaneilta jotakin mallia, niin se on
juuri yhteisön vahvuus.
Meillä on kaikilla sisimmässämme
haava ja kaipuu tulla rakastetuksi ja
hyväksytyksi, Tamminen muistuttaa.
Vuosia sitten hän näki Lohjantähden portailla kaksi 12-13 -vuotiasta
tyttöä viinapullo kädessä.
- Lähestyin heitä hellästi, ja pienet
lapset kertoivat kotioloistaan. Ei ihme, että he olivat kadulla viinapullo
kädessä. Kerroin mitä olin itse kokenut. Sanoin, että Jumala on, ja hän rakastaa. Toinen tytöistä kysyi: Onko se
niin? Näin toivon kipinän hänen silmissään ja hymyn. Se oli minun palkkani. Siksi teen tätä työtä.

teksti Liisa Mantere
kuva Leena Anttila

