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Vaalit tulossa
– ihanko totta?
- Juurihan oli aluevaalit ja eduskuntavaalit ovat tulossa ensi
vuonna, eikä kuntavaaleistakaan
ole pitkä aika. Pressakin istuu vielä muutaman vuoden. Mistä ihmeen vaaleista oikein puhut?
- Hei, ensi syksynä on seurakuntavaalit. Marraskuussa.
- Ai jaa, kuka ne sitten valitsee?
- No kuule: seurakuntalaiset ja äänestämään pääsee, kun on vaalipäivänä täyttänyt 16.
- No mihin porukkaan täällä Lohjalla sitten äänestetään?
- Kirkkovaltuustoon. Siihen valitaan kaikista ehdokkaista 33 valtuutettua.
- Aijaa, kuka voidaan valita?
- Siinä on muutama vaatimus: Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu
kirkon jäsen, joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022 ja hänen
on oltava seurakunnan jäsen viimeistään 15.9.2022.
- Hänen täytyy antaa kirjallisen
suostumus ehdokkaaksi asettumisesta ja sekin sanotaan, että
hänen tulee olla kristillisestä vakaumuksestaan tunnettu, eikä
hän saa olla vajaavaltainen
- Ohhoh, miten tuota vakaumusta
oikein mitataan? Metrimitallako
tulet mittailemaan?
- Lupaan, etten ota mittaa tai vaakaa mukaan. Mittarina on kirkon
jäsenyys, täysi-ikäisyys ja edellä
mainittu konfirmaatio. Meistä jokainen mittaa ihan itse itseään ja
sitoutumistaan tehtävään. Sellainen mittari on, ettei seurakunnan
tehtävässä oleva työntekijä voi
ryhtyä ehdokkaaksi.
- Eikö nuo messut ja toimitukset
mene aivan itsellään, mistä sitä
pääsee päättämään?
- Kirkkovaltuutetut päättävät oikeastaan todella isoista asioista:
kirkollisveroprosentista, rakennushankkeista, virkojen perustamisista ja lakkauttamisista. Tulevaisuuden kannalta esimerkiksi
seurakunnan toiminnan painotuksista ja tilojen käytöstä. Kirkkovaltuutetut valitsevat myös omat
maallikkoedustajansa kirkon ylim-

Sinä it-innostunut,
tästä suoraan
nettisivuille:
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Jo joutui
armas aika
Jo joutui armas aika ja suvi suloinen.
Suvivirren sanoilla on tänä kesänä erityinen merkitys.
Vihdoin voidaan kohdata kasvotusten ihmisiä, joita on tavattu vain
puhelimen tai ruudun välityksellä
Vihdoin voidaan toteuttaa tapahtumia, jotka kahtena edellisenä
vuonna jouduttiin perumaan. Ilmassa on huojennusta ja juhlan tuntua.
Mutta taivaalle on noussut uusia pilviä. Sota ja sen seuraukset ovat
tulleet lähelle.
Kotimaamme Suomi on asettumassa uuteen asentoon, ja tulevaisuus
on vielä avoin.
Vielä ei osata täysin arvioida poikkeusajan vaikutusta läheisistään eristettyjen vanhusten elämään tai lapsiin ja nuoriin, joiden koulunkäynti
keskeytyi ja kavereiden sijaan tuijotettiin oman huoneen seinä.
Emme myöskään tiedä, näyttääkö korona vielä leijonankyntensä.
Mutta nyt on tämä kesä. Otetaan vastaan sen lahjat.
Kesä kuuluu kaikille. Vielä on heitä, jotka tarvitsevat tukea ja apua.
Vielä on monia, joiden yksinäisyys jatkuu. Pidetään huolta.
Seurakunta ei ole lomalla, vaikka työntekijät vuorollaan ovatkin, ja
vaikka jotkut toiminnat keskeytyvätkin kesän ajaksi. Jumala ei ole l
omalla. Rukouksen linja on aina auki.
Yksi kesän huippuhetki voi olla vaikkapa pyhäaamun jumalanpalvelus
ja sen jälkeiset tapulikahvit kirkkopihalla. Siellä voi jopa tutustua uusiin
ihmisiin!
Sun rakkautes liekki sytytä rintaamme.
Luo meihin uusi mieli, pois poista murheemme.

pään päättävään elimeen: Kirkolliskokoukseen.
- On hyvä muistaa, että kirkkovaltuusto on oman seurakuntamme
ylin päättävä elin.
- Ahaa, kuka niitä ehdokkaita kerää
tai miten voi ylipäätään ehdokkaaksi päästä?
- Tämä onkin se haastavampi juttu:
Pitää joko liittyä johonkin valitsijayhdistykseen tai perustaa aivan
oma yhdistys.
- Nyt kannattaa ensin haastatella
nykyisiä kirkkovaltuutettuja, jospa
heistä löytäisit itsellesi sopivan porukan, jonka mukaan lähteä. Kannattaa olla tarkkana: 15.9.2022 nimitäin ehdokasjuna lähtee puksuttamaan eteenpäin. Ethän jää asemalle?

kuva Leena Anttila

Juhani Korte
Lohjan seurakunnan kirkkoherra
juhani.korte@evl.fi

Anna-Mari Kaskinen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ajankohtaista

Arkkipiispa emeritus
Andres Pöderiä tapaamassa
Seurakunta osallistuu
L
aivamme saapuu Tallinnaan. Aurinko paistaa. Satamassa odottaa tuttu mies, Andres Pöder
valmiina kyyditsemään meitä kotiinsa. On kulunut muutama vuosi viime
tapaamisesta. Yhteydenpito oli vilkkaimmillaan 1990- luvun lopulla ja
2000-luvun alussa. Silloin Pöder oli
Lohjan seurakunnan ystävyysseurakunnan Pärnun Elisabetin seurakunnan kirkkoherrana ja lääninrovastina.
Vuodesta 2005 alkaen Pöder hoiti Viron kirkon arkkipiispan virkaa eläkkeelle jäämiseensä asti 2015. Eläkeläisenä
Pöder on toiminut Viron kirkkojen
neuvoston presidenttinä näihin päiviin
asti. Edelleen hänellä on – kuten hän
itse sanoo – kunniatehtävä saarnata
tuomiokirkossa kerran kuussa.
Olemme saapuneet tapaamaan ja
haastattelemaan arvostamaamme kirkonmiestä ja hänen puolisoaan Marje
Pöderiä. Marje on koulutukseltaan juristi. Juristintehtäviensä ohella Marje
on toiminut vapaaehtoisena seurakuntien ja kirkon työssä. Tapaaminen
alkaa talossa, jonka toisessa kerroksessa asuu Viron kirkon nykyinen arkkipiispa Urmas Viilma. Aterian ja kahvittelun lomassa keskustelemme kummankin maan ja kirkon ajankohtaisista
asioista. Venäjän hyökkäys Ukrainaan
on tietysti päällimmäinen aihe.
Samalla tavalla tämä tuli yllätyksenä
virolaisille kuin suomalaisillekin, vaikka uhkaava kehitys oli jo pitemmän aikaa nähtävissä. Kukaan ei kuitenkaan
uskonut, että syttyisi sellainen tuhoamissota, jonka kauhistuttavia kuvia näemme uutisissa päivittäin. Silloin tällöin sodan syyllisiksi leimataan
ylimalkaisesti venäläiset.
Toteamme, että vaikka Putin tällä
hetkellä nauttii suurta suosiota, venäläisiä ei kansana voi leimata syyllisiksi.
Virossa asuvien venäläisten keskuudessa sota on aiheuttanut suurta
hämminkiä. Toteamme myös, että Ukrainalla on erityisasema Putinin ajattelussa. Maan historia, sen koko ja sen
taloudellinen merkitys vaikuttavat
kaiken taustalla.
Historiaan liittyy oleellisesti myös
ortodoksinen kirkko. Viron ortodoksit
ovat pääasiassa Moskovan patriarkaatin alaisia. Myös Konstantinopolin patriarkaatin alainen vähemmistö vaikut-

ilmastotalkoisiin

Anders ja Marje Pöder
taa Virossa. Sota on aiheuttanut hämminkiä tietysti myös kirkkojen sisällä.
Keskustelemme myös siitä, että nykyajan ihmiselle on ollut suuri yllätys,
että maailmanlaaja pandemia voi olla
todellisuutta tänäkin aikana. Olemme
tuudittautuneet siihen ajatukseen, että kaikinpuolinen kehitys on jättänyt
tällaiset kauhukuvat historiaan. Nyt
elämme kuitenkin sekä pandemian
että eurooppalaisen sodan keskellä.
Viro on jo vuodesta 2004 kuulunut
Natoon. Tuolloin oli parempi tilaisuus
liittymiselle, vaikka silloinkin Venäjältä tuli vakavia uhkauksia. Meillä Suomessa ja Ruotsissa Nato-keskustelu
käy kuumana ja kovilla kierroksilla. Virolaiset ystävämme näyttävät ottavan
asian rauhallisemmin. Venäjä tunnetaan. Venäjän kanssa on totuttu elämään. Sieltä tulevia uutisia ei ole uskottu ennen eikä nyt. Vaikeudet tiedetään, mutta niitä ei ehkä pelätä samal-

la tavoin kuin tuntematonta pelätään.
Vielä keskustelemme kirkon sisällä
vellovasta avioliittokysymyksestä. Sekä Virossa että Suomessa keskustelu
on käynnissä – kuumempana ilmeisesti Suomessa. Virossa ei ole lakia sukupuolineutraalista avioliitosta. Kansa
oli 70 prosenttisesti perinteisen lain
kannalla. Hallitus kuitenkin vaihtui ja
tuleva kehitys jää nähtäväksi.
Päivitämme vielä tietoja yhteisistä
ystävistämme. Lähetämme terveiset
eri tahoille. Kiitämme ystävällisestä
vieraanvaraisuudesta. Toteamme, että meitä on pidetty kuin piispaa pappilassa ja piispa lähtee taas autokuskiksemme kohti satamaa.

Lohjan seurakunnassa ilmastokysymykset on huomioitu ja huomioidaan
monissa eri tilanteissa. Vuonna 2019
seurakunta perusti ilmastotyöryhmän. Sen jälkeen erityisesti keittiötoimessa, sijoituksissa, kiinteistöissä, jätehuollossa ja hautaustoimessa ilmastonäkökohdat on otettu huomioon.
Parhaillaan työryhmä selvittää seurakunnan metsien luontoarvoja ja sitä,
millaisiin toimiin niiden johdosta ryhdytään.
Seuraavassa Lohkareessa kerrotaan
seurakunnan ilmastotyöryhmän toimista.

Teksti ja kuva
Kaiku Mäenpää
kirkkoherra, emeritus,
Timo Paattiniemi

Teksti Eija-Liisa Eriksson
Kuva Lars Eriksson

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen kriisi, joka vaikuttaa lisääntyvästi koko luomakunnan
elämään.
Energia- ja ilmastostrategian
konkreettisten tavoitteiden
avulla Suomen evankelis-luterilainen kirkko sitoutuu hillitsemään ilmastonmuutosta ja
edistämään kestävää elämäntapaa. Seurakunnat sitoutuvat
omien konkreettisten toimien
lisäksi tukemaan ihmisiä muuttamaan elämäntapaansa ilmaston ja muun ympäristön kannalta kestäväksi. Kirkko haluaa
myös kannustaa vaikuttamaan
aktiivisina kansalaisina, äänestäjinä ja kuluttajina.

Seurakuntavaaleissa pääset vaikuttamaan
Ensi marraskuussa valitaan
Lohjan seurakuntaan uudet
luottamushenkilöt, jotka päättävät monista keskeisistä seurakunnan/seurakuntayhtymän
asioista esimerkiksi seurakunnan kirkollisveroprosentista,
talousarvioista, monista työntekijävalinnoista ja tilojen käytöstä. Seurakuntavaaleissa
pääset vaikuttamaan oman
seurakuntasi tulevaisuuteen.

Tavoitteena on saada jokaiseen seurakuntaan kaikenikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa
olevia luottamushenkilöitä eri
aloilta. Seurakuntavaaleissa
asetutaan ehdolle valitsijayhdistyksen kautta. Yhdistys kerää listalleen ehdokkaita, joilla
on yhteinen näkemys esim. kirkon uudistamisesta, tasa-arvon edistämisestä tai nuorten
aseman vahvistamisesta kir-

kossa.
Valitsijayhdistyksen perustamiseen tarvitaan vähintään 10
oman seurakunnan äänioikeutettua jäsentä. Tulevien seurakuntavaalien valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat on jätettävä
hyväksyttäviksi
15.9.2022.ia
Ehdokasasettelu päättyy
15.9.2022. Mikäli et ole kirkon
jäsen, mutta ehdokkuus seura-

kuntavaaleissa kiinnostaa, liity
kirkkoon ajoissa. Ehdokkaaksi
voi asettua konfirmoitu kirkon
jäsen, joka on seurakunnan jäsen viimeistään 15.9.2022. ja
täyttää 18 vuotta viimeistään
20.11.2022.
Äänestäminen on hyvä tapa
vaikuttaa oman seurakuntasi
asioihin. Olemme kaikki tervetulleita kirkkoon ja äänestämään. Me kaikki olemme us-

kottuja, toivottuja sekä rakastettuja. Ennakkoäänestys järjestetään 8.-12.11.2022. Ennakkoon voi äänestää kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa. Varsinainen äänestyspäivä on
20.11.2022. Vaalipäivänä voit äänestää vain oman seurakuntasi
äänestyspaikassa. Äänestysaikaa on klo 11– 20. Löydä oma
ehdokkaasi vaalikoneesta. Vaalikone aukeaa 10.10.

Seurakuntavaaleissa pääset
vaikuttamaan oman seurakuntasi tulevaisuuteen. Tarkempia
tietoja Lohkareessa , joka ilmestyy lokakuussa. Vaali-infoa
verkossa seurakunnan kotisivuilla www.lohjanseurakunta.fi sekä osoitteessa seurakuntavaalit.fi
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Palveluksessanne

Virkkalan hautausmaalla ja kirkossa
Pesunkestävä virkkalalainen

Hanna Juvani vaihtoi hoitoalaa ja ryhtyi puutarhuriksi.

H

anna-Maija Juvani aloitti Virkkalan hautausmaan puutarhurina viime syksynä.
Hän työskenteli yli 30 vuotta hoitoalalla,
mutta ryhtyi puutarhuriksi pääasiassa siksi, että
hoitoalalla oli raskasta ja vuorotyössä täytyi usein
olla töissä silloin, kun muu perhe oli vapaalla.
Hautausmailla kevät ja kesä ovat kiireisimmät
ajat. Talvella korkeintaan aurataan kulkuväyliä.
- Keväällä kerätään talven aikana tulleet roskat
ja kaikki havut sekä kynttilälyhdyt pois haudoilta.
Hautausmaa siivotaan. Keväällä narsissit ja orvokit ovat ensimmäisiä kukkia, mitä ihmiset tuovat.
Haravointi ja siivoaminen jatkuu pitkin kesää, Juvani kertoo.
Haudan hoidon voi tilata seurakunnalta, jos ei
voi tai halua sitä itse hoitaa. Virkkalan hautausmaalla on yli 400 hoitohautaa, joille istutetaan
kukkia alkukesästä ja niitä tietysti hoidetaan koko
kesä.
Joskus entisinä aikoina tosimieheksi pyrkivän
tunnisti mustasta nahkatakista. Nyt on toisin, koska työsuojelumääräykset vaativat, että erinäisissä
ammateissa käytetään hyvin värikkäitä vaatteita,
sekä lisäksi turvavarusteita. Juvanillakin voi olla
töissä sekä oranssi liivi, turvakengät että koneiden kanssa työskennellessä myös kuulosuojaimet. Haudat kaivetaan kaivurilla.
- Täällä syvähauta on kaksi metriä.

Hautajaisia ja kasteita
Juvani ja seurakuntamestari Anders Degerlund
ovat paljon mukana kirkollisissa toimituksissa, kuten hautajaisissa, vihkimisissä ja kasteissa. Virkka-
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lan kirkon jumalanpalveluksissa he toimivat suntioina. Kesäaikaan hautausmaalla on kausi- ja kesätyöntekijöitä. Tänä kesänä kesätyöntekijöitä on
kaksi ja kausityöntekijöitä kolme, jotka ovat puutarhureita.
Virkkalan kirkossa oli viime vuonna 58 hautaan
siunaamista, joista arkkuhautauksia oli noin kuudesosa. Uurnat voi joko haudata hautapaikkaan
tai tuhkan voi sirotella sitä varten tarkoitettuun
muistolehtoon. Usein uurna toimitetaan esimerkiksi vainajan kotiseudulle. Vaikka tuhkan sirottelu on mahdollista muuallekin kuin hautausmaalle. Useimmat omaiset haluavat, että heillä on
hautausmaalla paikka, johon laittaa kukkia, ja jossa on hautakivi tai muu merkki vainajasta. Muistolehdossa merkkinä toimii metallilaatta, joka
kiinnitetään kiveen.
Virkkalan hautausmaalta saa tarvittaessa uuden
arkku- tai uurnapaikan. Pyhän Laurin kirkon hautausmaalla ei ole uusia arkkupaikkoja, mutta arkkuhautaus onnistuu sielläkin, jos on vainajan
omaisilla on ennestään jokin hauta, jossa on tilaa
uudelle vainajalle.
Arkkuhautauksissa Juvani tai Degerlund kulkee
saattoväen mukana haudalle. He käyvät etukäteen näyttämässä omaisille, missä on uusia arkkutai uurnapaikkoja, jos sellaiselle on tarvetta. Usein
hauta tulee vanhaan hautapaikkaan, esimerkiksi
sukuhautaan tai samaan hautaan jonkun omaisen kanssa.
Virkkalan kirkon tiloissa järjestetään myös muistotilaisuuksia hautajaisten yhteydessä, seurakuntasalin puolella. Itse kirkkosali on nimeltään Pyhän
ristin kappeli. Häitä kirkossa on vain yksi tai kaksi

vuodessa, mutta kasteita oli viime vuonna 11. Suurin osa kasteista toimitetaan nykyään kotona.

Kamala lumitalvi ja
kiireinen kevät
Juvanin mielestä kamalinta työssä on ollut viime
talvi, jona lunta riitti.
- Lumikaaos oli aivan kauheaa. Tykkään ulkotyöstä, mutta tuntui, että lumen tulosta ei tule
loppua. Aina tuli lisää ja oli liukasta. Se oli pahin
kokemukseni täällä ollessa.
Hautajaisissa on suru pinnassa. Yleensä vainajan
omaiset tukevat toisiaan surussa. Uurnanlaskussa
on kevyempi tunnelma, koska vainajan omaiset
ovat jo ehtineet prosessoimaan menetystä mielessään.
- Siinä vaiheessa ihmiset eivät ole koskaan murtuneet.
Virkkalan työntekijöiden vastuulle kuuluu muutakin kuin Virkkalaa. Seurakunnassa on jaettu
tehtävät niin, että Juvani ja Degerlund vastaavat
myös Metsolan ja Lohjanportin seurakuntakotien
sekä Mäntynummen seurakuntatalon pensaiden
leikkaamisesta ja pihojen muusta siisteydestä. Lisäksi seurakuntamestari ja kesätyöntekijä leikkaavat Saarikon leirikeskuksen nurmikot.
- Kevät on kiireistä aikaa, kun kiinteistöjen pihoilta pitää poistaa hiekat ja kun hautausmaalla
on mullan ja maatuvan jätteen kuskaamista pois.
Uudet mullat kukkia varten tulevat toukokuun
puolessavälissä. Kun seurakunnan työntekijöillä
on viikonlopputöitä, ovat vapaapäivät viikolla.

Juvani on asunut suurimman osan
elämästään Virkkalassa. Opiskellut
hän on muilla paikkakunnilla ja hetken aikaa asunut Ojamollakin, mutta nyt hän asuu aviomiehensä Timon kanssa kilometrin päässä Virkkalan kirkosta. Kolmesta pojasta
nuorin on tällä hetkellä armeijassa.
Virkkalassa Juvani on aina kokenut
olonsa turvalliseksi.
- En ole koskaan kuullut, että Virkkalan hautausmaalla olisi koskaan
tehty mitään ilkivaltaa. Pyhän Laurin hautausmaalla sitä on tehty.
Juvaneilla on kaksi koiraa, ja lenkkeily niiden kanssa onkin tärkeä harrastus. He viettävät viikonloput ja
lomat pääasiassa Perniössä, jossa
heillä on mummonmökki. Hanna
Juvani käy lisäksi ryhmäliikunnassa.
Vuonna 2023 Virkkalan kirkko täyttää 70 vuotta. Ennen kirkon rakentamista seurakunta kokoontui Virkkalassa Tikkutalossa eli seurojentalolla, joka paloi vuonna 2020. Kirkkoa
rakennettaessa Lohjan Kalkkitehdas
lahjoitti suurimman osan rakennustarvikkeista. Nykyään kirkkorakennuksessa kokoontuvat kokoontumistiloissa päiväkerholaiset, aikuisryhmät, diakonia ja seurakunnan
ruotsinkielinen toiminta. Virkkala on
ollut Lohjan ruotsinkielisin osa ja
vielä 1950-luvulla se on ollut melkein kokonaan ruotsinkielinen.

teksti ja kuva Matti Pirhonen

Tavattavissa

Vertaisryhmistä apua riippuvuuksista
kärsiville ja heidän läheisilleen
työ on osa diakoniaa.
Arjan, Maukan ja Tanjan puheissa
toistuu se, että jokainen ihminen on
yhtä arvokas. Tämä on myös kantava
ajatus jokaisessa vertaistukiryhmässä.
Ryhmät ovat uskonnoista riippumattomia, mutta ne jakavat kirkon käsityksen ihmisarvosta.

Jokainen on yhtä arvokas. Siksi kannattaa hakea apua. Toivoa on.

teksti Eija-Liisa Eriksson
kuva Leena Anttila

Diakoni Jonna Seppälä (keskellä) luo päihdetyön vapaaehtoisten verkostoja. Muutos parempaan on mahdollista, tietävät Arja ja Maukka (haastateltavien nimet on muutettu).

P

äihdetoimijoiden yhteistyöryhmässä diakoni Jonna Seppälä
tutustui Arjaan, Maukkaan ja
Tanjaan, jotka tulivat ensimmäiseen
tapaamiseen omien ryhmiensä edustajina.
Kaikki kolme pitävät hienona asiana,
että Jonna otti yhteyttä. He myös arvostavat sitä, että seurakunta antaa tilansa kokoontumisiin edullisesti. Se
kertoo siitä, että seurakunta haluaa
auttaa. Vaikka ryhmät kokoontuvat
seurakunnan tiloissa, ne ovat uskonnosta riippumattomia.
Arjan puoliso käytti liikaa alkoholia
vuosikaudet, ja vaimo teki kaikkensa
miehen raitistamiseksi. Lopulta Arja
antoi periksi ja ajatteli, että ryypätköön. Jonkin ajan kuluttua siitä mies
meni AA:han, raitistui ja alkoi myös ottaa vastuuta perheestä. Siinä vaiheessa Arja alkoi itse voida huonosti. Hän
ei enää ollutkaan se parempi ihminen,
joka hoitaa asiat. Sitten mies sai kuulla, että alkoholistien läheisille on oma
ryhmä, ja Arja löysi Al Anonin. Siitä alkoi hänen parantumisensa. Vaikka
puoliso on ollut raittiina jo vuosikausia, ryhmä on Arjalle edelleen tärkeä.
Pari vuotta sitten nyt 27-vuotias
Maukka ymmärsi, että haluaa päästä
eroon huumeista. Hän pääsi Minnesota-hoitoon, johon kuuluu Nimettömien Narkomaanien eli NA:n toimintaan tutustuminen. Nuorukaisen ennakkokäsitys NA-ryhmäläisistä ei ollut
erityisen hyvä, ja hän ajatteli olevansa
heitä parempi ihminen – kävihän hän
sentään töissä, hänellä oli lapset ja
puoliso. Maukka luuli, että kaikki päihderiippuvaiset elävät kadulla ja ovat
työttömiä. Tämä luulo on sittemmin
karissut. Hän löysi NA:sta ystäviä, joiden elämään päihteet eivät kuulu. Se
oli mukava ja turvallinen tunne. Luo-

vuttuaan huumeista hänestä nimittäin
tuntui, että kaikki kaverit ja ihmiset ylipäänsä käyttävät jotain päihteitä.
Kun Maukka saapuu haastattelupaikalle, hän saa lämpimän halauksen
Tanjalta. Aurinkoisesti hymyilevälle
Tanjalle NA on paitsi joukko ystäviä
myös terapiaa. Hän tarvitsee NA:ta
pysyäkseen erossa huumeista, vaikka
edellisestä lankeamisesta on jo hyvin
pitkä aika.

Riippuvuusongelmista voi
kertoa luottamuksella myös
diakonille
Diakoniatyöhön otetaan yhteyttä
usein rahaongelmien vuoksi, mutta
keskustelun kuluessa saattaa paljastua päihderiippuvuus. Keskusteluissa
riippuvuuksista kärsivien kanssa käydään läpi päihteiden mukanaan tuomia ongelmia ja etsitään keinoja raittiuteen ja elämänhallintaan. Jonna
osaa myös kertoa esimerkiksi riippuvuuksista kärsivien vertaistuesta.
Lohjalla on ryhmiä alkoholin ja huumeiden väärinkäyttäjille ja näiden läheisille sekä peliriippuvaisille. Addiktien ryhmissä jäsenyydelle on vain yksi edellytys: halu lopettaa käyttäminen. Muita vaatimuksia ei ole. Niissä ei
kysytä esimerkiksi, kuinka pitkä aika
riippuvuutta on takana. NA:ssa kaikki
eivät ole käyttäneet suonensisäisiä
huumeita. Kokouksissa käy kaiken
ikäisiä. Jokainen saa tulla sellaisena
kuin on. Pakko ei ole puhua, mutta
häntä, joka puhuu, kuunnellaan kommentoimatta. Vastuuta ei ole pakko
ottaa, mutta tehtäviä on tarjolla. Ryhmiä on sekä avoimia että suljettuja.
Avoimeen ryhmään voi mennä kuka
vain, olipa riippuvuutta tai ei. Vaikkapa tutustumaan.

Jonna-diakoni lähetti viime syksynä
sähköpostia lohjalaisille kolmannen
sektorin päihdetoimijoille – edellä
mainittujen vertaisryhmien lisäksi
ACA:lle eli Alkoholistien Aikuiset Lapset -ryhmälle, seurakunnan Veljespiirille, vapaiden suuntien seurakunnille
ja A-kiltaan – ja ehdotti yhteistä tapaamista. Tapaamisen seurauksena
syntyi yhteistyöryhmä, jossa on edustaja myös kaupungin mielenterveysja päihdepalveluista. Ryhmä haluaa lisätä yhteistyötä eri toimijoiden välillä,
jotta avun piiriin hakeutuminen helpottuisi. Ryhmässä suunnitellaan
myös yhteistä toimintaa. Osa ryhmäläisistä on esimerkiksi järjestämässä
elokuulle riippuvuusteemaista retkipäivää. Kerran ryhmässä vieraili poliisi. Yksi tärkeistä toimintatavoista on
tiedotus. Jonna vinkkaa, että jos vielä
joku kokee oman ryhmänsä kuuluvan
porukkaan, voi ottaa yhteyttä.
Lohjan seurakunta vuokraa tilojaan
vertaistukiryhmille edullisesti. Ryhmät haluavat joka tapauksessa maksaa jotain, sillä ne pitävät itsenäisyyttään tärkeänä eivätkä ota vastaan lahjoja. Seurakunta on mukana myös
kaupungin ehkäisevän päihdetyön
työryhmässä, jonka painopiste nuorissa, perheissä ja varhaisessa puuttumisessa. Lisäksi seurakunta järjestää
kaupungin päihdeklinikan ja Yhdessä
raittiina ry:n kanssa päihdeongelmaisille vuosittain leirin.
Vietämme diakonian juhlavuotta:
syyskuussa tulee kuluneeksi 150 vuotta siitä, kun Suomessa vihittiin virkaan
ensimmäinen diakonissa, Matilda Hoffman. Sen jälkeen on moni asia muuttunut, mutta avun tarve ei liene vähentynyt. Diakonia on kokonaisvaltaista auttamista: henkistä, hengellistä ja taloudellista. Diakoninen päihde-

Vertaisryhmiä
Lohjalla
AA (nimettömät alkoholistit) ti klo 18.30 (avoin), pe klo 18.30, su klo 10 Kanttorila (Sibeliuksenkatu 4, srk-keskuksen ja Luksian välissä), ti 18.30 Ojamon srk-koti,
Kartanonkuja 1, ke klo 10, la klo 17 (avoimia) Virkkalan kirkon alakerta, Virkkalantie 1, ti klo 18.30 (avoin) Karjalohjan kirkon pihapiirissä toimistotila, Keskustie 30
sekä ke klo 19 (18.5. - lokakuu 2022, jatko epävarma) Nummen nuorisotila, Nummenkirkontie 13
NA (nimettömät narkomaanit) ke klo 18 (avoin), su klo 16 Kanttorila (Sibeliuksenkatu 4, srk-keskuksen ja Luksian välissä)
GA (nimettömät pelurit) ma klo 18 srk-keskuksen takkahuone, Sibeliuksenkatu 2
Al-Anon (alkoholiongelmaisten läheiset) su klo 16 Lindkullan nuorisotalo,
Karstunraitti 4
ACA (alkoholistien aikuiset lapset ja muut läheiset) to klo 18.30, su klo 10
Mäntynummen srk-talo, Mäntynummentie 17
Veljespiiri (miesten päihteetön, yhteiskristillinen piiri) ke klo 18 Ojamon
srk-koti, Kartanokuja 1
A-kilta (päihteetön paikka viettää aikaa, ruoan jakoa) ma, ke, pe, la klo 12-14
Immulantie 2.

Lohkare
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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 12.10.2022

Lohjan Pyhän Laurin kirkko on
avoinna joka päivä klo 9-16. Kirkko
on matkailijoilta suljettu juhannuspäivänä sekä yksityisten kirkollisten
toimitusten aikana.
Kirkon esittelyt kesä-elokuussa tiistaisin klo 14.30 (kes-to n. 45 min.).
Kokoontuminen
asehuoneen
edustalla. Järj. Lohjan Oppaat ry.
Ryhmien pyydämme varaa-maan
oman oppaan Lohjan Matkailupalvelukeskuksen kautta, puh 044 369
1309, tourist@lohja.fi

Lohjan kantaseurakunta
Sunnuntaisin klo 10 messu Lohjan
Pyhän Laurin kirkossa, Tapulikahvit
messun jälkeen kirkon tapulissa.
Messu radioidaan Radio Dei Lohja taajuudella 107,2 MHz. Messut
verkossa ks. linkki https://www.radiodei.fi/kirkko/ sekä seurakunnan
Youtube-kanavalla.
La 25.6. klo 10 juhannuspäivän
sanajumalanpalvelus Pyhän Laurin kirkossa, Johannes Kastajan päivä.
KESÄTAPAHTUMIA
Kesäkerhot ma-to klo 9-15 ja pe
klo 9-13 Lohjanportin seurakuntakodilla, Hammarint. 4 sekä Metsolan srk-kodilla, Puistok. 11-13 (22.6.
saakka) ja ma-pe klo 9-13 Virkkalan
kirkolla (17.6. saakka). Kesäkerhossa vietetään yhteistä aikaa oman
aikuisen kanssa. Voit tulla ja mennä
oman aikataulusi mukaan ja voit
napata itsellesi vaikka grillattavaa
evääksi, srk tarjoaa juotavat. Ks.
lisätietoja lapsi- ja perhetyön toiminnasta www.lohjanseurakunta.fi/
lapsille-ja-lapsiperheille
Nuortenilta torstaisin klo 15 alk.
Lindkullassa, Karstunraitti 4.
Kesäiset yhteislauluhetket ti 21.6.
klo 18 Virkkalan kirkolla ja ti 28.6.
klo 18 Lohjalla srk-keskuksen
puistikossa laulamme yhdessä kesäisiä lauluja Timo Saarion johdolla
(sateen sattuessa sisätiloissa).
Juhannusjuhla pe 24.6. klo 18
Saarikon leirikeskuksessa. Juhannussauna lämpiää. Ei ennakkoilm.
Tule viettämään juhannusjuhlaa
yhdessä kesäisen luonnon ympäröimänä. Ohjelmassa puhetta, yhteislauluja sekä kesäiltaa kuuluva
makkaranpaisto.
Ilmainen bussikuljetus Saarikkoon:
1. auto: lähtö Kirkniemen as klo
17-Risti-Virkkalan kirkon pysäkki-pistetalot-Helsingiuksentie-Välitie-Lammentie-Maksjoentie-Ojamo-kirkkokenttä klo 17.30 -Ratakatu-Lohja as-Venteläntie-Mäntynummentie-Lohjanharjuntie-Myllylampi-Turuntie-Vanhakylä-Saarikko.
2. auto: lähtö Karstu klo 17-Paloniemi-Rajaportti-Routio-Salmenmäentie-Vanha
Routio-Tuulimyllynkuja-kirkkokenttä klo 17.30 -Lempo-
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la-Lehmijärventie-Saarikko. Paluukuljetus n. klo 21 Saarikosta samoja
reittejä vastapäivään.
Virkkalapäivä 13.8. Tule seurakunnan pisteelle moikkaamaan meitä
Virkkalan keskustassa tarjolla nokipannukahvit, kasvomaalausta lapsille ja muuta mukavaa.
KESÄ- JA RETKIPÄIVÄT
Kesäpäivät ke 15.- pe 17.6. klo
18.30 Mäntynummen seurakuntatalossa, Sanaa ja rukousta ke 15.6.
Jari Araneva, to 16.6. Liisi Jokiranta,
pe 17.6. Eero Ahonen, Ev. lut. Kansanlähetys.
Diakonian retkipäivät
Ma 22.8. Heponiemessä: Lähtö
Virkkalan kirkolta kello 10:30, Ojamon seurakuntatalolta os. Kartanonkuja 1 kello 10:45 ja Mäntynummen seurakuntatalolta os. Mäntynummentie 17 kello 11.
Ti 23.8. Heponiemessä: Lähtö kirkkokentältä kello 11, klo 11:05 Karstuntien pysäkiltä (Routionmäen alla).
Päivän aikana ruokailu, kahvit, ulkoilua, saunomismahdollisuus, keskustelua ja hiljentymistä. Lähtö Heponiemestä kello 18.
Ke 24.8. srk-keskuksella (Sibeliuksenk. 2) liikuntaesteisille suunnattu
virkistyspäivä. Kuljetus tarvittaessa.
Päivässä mukana avustajia. Ohjelmassa: musiikkia, liikuntaa, ehtoollinen, hyvää seuraa ja ruokaa.
To 25.8. Heponiemessä riippuvuusteemainen retkipäivä heille, joita teema koskettaa, myös läheisille.
Hyvän ruoan ja kesästä nauttimisen
lisäksi keskustelua riippuvuuksista
ja läheisistä ihmissuhteista. Kuljetus
klo 11 Kirkkokentältä. Lähtö Heponiemestä klo 18.
Retkipäivät ovat maksuttomia. Voit
ilmoittautua yhteen. Ilmoittaudu
viimeistään 5.8. 050 327 9357 tai
www.lohjanseurakunta.fi
sivuilla
olevasta linkistä.
SVENSK VERKSAMHET
lohjanseurakunta.fi/svensk
3.7. kl. 13 Virkby kyrka, högmässa
och kyrkkaffe
21.8. kl. 13 Lojo S:t Lars kyrka,
högmässa och kyrkkaffe.
31.8. utfärd till Ainola och Sibbo,
anmälningar senast 17.8. till Tom
Blomfelt (tfn 044 328 4273).

Karjalohjan
alueseurakunta
Sunnuntaisin klo 12 messu Karjalohjan kirkossa. 10.7. kesäasukkaiden kirkkopyhä, kirkkokahvit seurakuntatalolla.
Karjalohjan tiekirkko on avoinna
6.6.-29.7.2022 arkipäivisin klo 1115.
Kesäkonsertit Karjalohjan kirkossa:
Ke 8.6. klo 19 Alvi’s Dixie Stompers.
Su 19.6. klo 16 Kanneljärven musiikkikurssin sinfoniakonsertti.
Ke 29.6. klo 19 ”Cinema classics”
Olli-Pekka Tuomisalo, saksofoni ja
Risto-Matti Marin, piano.
Ke 6.7. klo 19 Heikki Orama ja Markus.
Ke 20.7. klo 19 Koivu ja tähti -festivaalin avajaiskonsertti, Laura Mikkola, piano, Jaani Helander, sello ja
Linda Lampenius, viulu.
Su 24.7. klo 19 Koivu ja tähti -festivaalin konsertti, Pepe Willberg &
Klassinen kvintetti.
Ke 27.7. klo 19 Koivu ja tähti -festivaalin konsertti, Jonathan Roozemanin jousikvartetti.
La 20.8. klo 15 Lohjan kaupunginorkesterin konsertti. Ohjelmassa
Hans Zender: Schubertin Winterreise tenorille ja orkesterille. Tuomas
Katajala, tenori ja Lohjan kaupunginorkesteri kapellimestarinaan Jukka
Untamala esiintyy.

Nummen kirkko
200 vuotta

Tänä vuonna 2022 vietetään
Nummen kirkon 200-vuotisjuhlaa. Juhlavuotta varten kirkkoa
on restauroitu muun muassa Leo
Dammertin lahjoitusvaroin.
Uusklassista tyylisuuntaa edustava Pitkäjärven rannalle rakennettu Nummen harmaakivikirkko valmistui vuonna 1822.
Kirkon piirustukset oli laatinut
A.N. Edelcranz vuonna 1807 Tukholman kuninkaallisessa intendenttitoimistossa. Kirkon tornia
koristaa aurinko, kuu ja tuuliviiri.
Katon harjalla on kolme ristiä ja
liekehtivä aurinko, joka on Jumalan vanhurskauden vertauskuva.
Nummen kirkko on Lohjan kirkoista suurin (850-paikkainen) ja
yksi koko läntisen Uudenmaan
suurimpia. On varsin todennäköistä, että Nummella oli pieni
seutukirkko jo 1500-luvun puolivälissä. 1600-luvun alussa oli
kappeli, jota kutsuttiin Pyhän
Jaakobin kappeliksi.
Nummen seutu on kuulunut
1660-luvulta alkaen kappeliseurakuntana Lohjan laajaan
kirkkopitäjään. Vuonna 1863
Nummen seurakunta julistettiin
senaatin päätöksellä itsenäiseksi seurakunnaksi. Ensimmäinen
kirkkoherran vaali suoritettiin
vuonna 1887. Vuoden 2013 kuntaliitoksen myötä Nummi on
jälleen palannut osaksi Lohjan
seurakuntaa, tällä kerralla alueseurakuntana.
Kesäaikaan kirkko on avoinna
11– 15. Tiekirkko-opas kertoo lisää kirkon historiasta.

Nummen alueseurakunta
Sunnuntaisin messu klo 10 kirkossa, huom. poikkeukset 26.6. klo
12 messu Iloitun leirikeskuksessa ja
31.7. klo 18 kesämessu Paimenten
kirkolla Lintukiiman vuorella.
La 25.6. klo 10 juhannuspäivän
sanajumalanpalvelus Nummen kirkossa.
Nummen tiekirkko on avoinna
6.6.-29.7. avoinna arkisin klo 11-15.
Nummen 200 vuotta! Tapahtumia:
Su 7.8. klo 17 konsertti, Histan veisaajat, vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
La 13.8. klo 18 Omenapuun varjossa -konsertti, vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
Su 28.8. klo 10 Nummen kirkon
200-vuotisjuhlamessu. Kuusanmäki, Kuoppala, Tenkanen, Nummen kirkkokuoro, Heikki Orama,
laulu, Nummen torvisoittokunta.
Messun jälkeen juhlalounas ja Nummen kirkon historiikin julkistamistilaisuus.
Su 11.9. klo 16 kamariorkesteri
Collegium Lohja Harri Kerkon johdolla, huilusolisteina Raija Urama ja
Teemu Saarela. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.

Pusulan alueseurakunta
Pusulan tiekirkko on avoinna 6.6.29.7. avoinna arkipäivisin klo 11-15.
Sunnuntaisin messu klo 12 Pusulan kirkossa. Huom. poikkeukset
(ei messua Pusulan kirkossa): 26.6.
klo 12 messu Iloitun leirikeskuksessa, 17.7. klo 12 kesäkirkko Mattilan
maaseutumuseolla, os. Marttilantie
357, kesäasukkaat myös tervetulleita. 7.8. klo 12 Elokirkko Kärkölän
kirkossa, 28.8. Nummen kirkko 200
vuotisjuhla Nummen kirkossa.
Kärkölän tiekirkko avoinna ma
27.6. - 29.7.2020 arkipäivisin klo 1115 (paikalla opas).
La 25.6. klo 12 juhannuskirkko,
perinteinen juhannuksen kesäkirkko Kärkölän kirkossoa ja kirkkokahvit kylätalolla kirkon jälkeen. Su 7.8.
klo 12 Elokirkko Kärkölän kirkossa.
Kesätapahtumia:
To 16.6. klo 19 Kirjavat kukat-konsertti Kärkölän kyläkirkossa, Elina
Huusko ja Rista Tuura, viulut, ohjelma 10 €. Jurmu. Kahvitus Kärkölän
kylätalossa.
Pe 17.6. klo 9-13 lasten metsäretki. Ota mukaan omat eväät, juomapullo sekä sään mukaiset varusteet ja tule mukaan metsäretkelle.
Ilmoittaudu p. 040 7799370/Sari ja
Elina.
Ma 20.6.-ke 22.6. klo 9-15 kesäkerho seurakuntatalon leikkipihalla 20.6.klo 9-15 puuhailua yhdessä
oman aikuisen kanssa, omat eväät
mukaan, Sulavuori.
Ke 29.6., 13.7., 27.7., 10.8., klo 18
kesäillan yhdessäoloa ja hartaus
Iloitussa.
To 14.7. klo 19 ”Satakieli laulaa”konsertti Kärkölän kirkossa. Marja
Nevankallio, kantele, nokkahuilu,
laulu ja Sandy Ahjo, huilu, nokkahuilu, laulu, ohjelma 10 €, konserttikahvit kylätalossa.
To 12.8. klo 19 Omenapuun varjossa -konsertti Kärkölän kirkossa.
Goran Gribajcevic ja Krista Jäänsola,
viulu, Anna Kreetta Gribajcevic, alttoviulu, Lauri Angervo, sello ja Sampo Lassila, kontrabasso. Ohj. 10e.
Konserttikahvit kylätalossa.

Ke 24.8. klo 11-15 yksinelävien ja
kotihoidon asiakkaiden retkipäivä,
virkistyspäivä Iloitussa Nummen ja
Pusulan alueen kotihoidon asiakkaille sekä yksin asuville ikäihmisille.
Ke 24.8. klo 18 Museonmäen
lauluilta, Jurmu, Luukkonen, Pusula-seura.

Sammatin
alueseurakunta
Sunnuntaisin klo 10 messu Sammatin kirkossa, huom. 17.7. klo 14
Kansanlaulukirkko Sampomäellä,
14.8. klo 12 Elias Lönnrot-kirkkopyhä ja vanhusten kirkkopyhä, jumalanpalvelus Sampomäellä, kirkkokahvit.
Sammatin tiekirkko on avoinna
6.6.-29.7. joka päivä klo 11-15, 30.7.28.8. la-su klo 11-15.

Tervetuloa
ekaluokkalaisten
koulutielle
siunaamiskirkkoon!
Tilaisuuksia järjestetään Lohjan seurakunnassa kolme, valitse perheellesi sopivin:
Koulutielle siunaaminen Lohjan Pyhän Laurin kirkossa ti 9.8. klo 18.
Tuleva ekaluokkalainen saa kirkosta
lahjakirjan. Mukana Paula-pappi ja
varhaiskasvatuksen väkeä.
Pusulassa Iloitun leirikeskuksessa
(Iloituntie 61, 03870 Hyönölä) la
20.8. klo 13, ilmoittautumiset p.
040 779 9370/Sari
För dig som på hösten 2022 börjar i
ettan i Solbrinkens och Virkby skolor
ordnas en välsignelse på svenska inför skolstarten onsdagen den 10.8.
kl. 18 i Lojo församlingshems
kapell Lilla Lars. Du får som gåva
Barnens bibel. Saft och kex efteråt.
Tom, Pia, Ulrika

kesä 20
22

Tapulikahvit

Pyhän Laurin kirkon
kello 10 messun jälkeen

19.6., 3.7.,10.7., 31.7., 4.8., 21.8., 28.8.
sekä hautausmaakierroksen
yhteydessä 7.7. ja 28.7. klo 18-20

Tervetuloa!
LOHJAN SEURAKUNTAπ

Hartauskoulutusta
syksyllä

L

ohjan seurakunta järjestää
hartauskoulutuksen lauantaina 10.9.22 klo 9.30 – 14.00 seurakuntakeskuksessa, Sibeliuksenkatu 2, Lohja.
Koulutuksen ohjaajina toimivat
johtava kappalainen Raimo Kuismanen, diakoni Leena Syvälahti ja
seurakuntapastori Piia Korpijaakko. Päivä sisältää teoriaosuuden ja
työpajatyöskentelyä.
Mukaan voi ilmoittautua kuka tahansa, joka on kiinnostunut hartauden pitämisestä. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita.
Ilmoittautumiset vapaaehtoistyön

ja viestinnän koordinaattori Eeva
Hietalalle perjantaihin 19.8. mennessä puhelimitse tai sähköpostitse,
044 328 4371 tai eeva.hietala@evl.fi.
Eevalta saa myös lisätietoja päivän
sisällöstä ja muista käytännön
asioista. (Eeva on lomalla 22.6.-18.7.,
jona aikana ilmoittautuminen on
tauolla ja jatkuu taas tiistaina 19.7.)
Koulutus on maksuton. Päivään sisältyy aamukahvi ja lounas. Tervetuloa!

Sururyhmä

www.lohjanseurakunta.fi

— luottamuksellinen vertaistukiryhmä
Sinulle, joka olet menettänyt läheisesi
Syksyn 2022 sururyhmä kokoontuu
keskiviikkoisin klo 17.30-19, 14.9. alkaen

VAIN TAIVAS ON RAJANA!
Tule meille vapaaehtoiseksi tekemään
työtä läheisten hyväksi. Jokaiselle löytyy
varmasti sopiva tehtävä, jossa saa käyttää
omia taitojaan ja erityisosaamistaan.
Tervetuloa kokeilemaan!

IHMISELTÄ IHMISELLE
tavallisen ihmisen taidoin.

TUTUSTU VAPAAEHTOISTEHTÄVIIN
osoitteessa www.lohjanseurakunta.fi/
osallistu/vapaaehtoistoiminta tai ota
yhteyttä vapaaehtoistoiminnan
koordinaattori Eeva Hietalaan
p. 044 328 4371.

LOHJAN
SEURAKUNTA¤

Sururyhmässä voit jakaa ajatuksiasi ja tunteitasi
läheisen kuolemasta luottamuksellisesti toisten
surevien kanssa. Sururyhmään tullessa läheisen
menettämisestä on hyvä olla kulunut vähintään
joitain kuukausia.

Kokoontumispaikkana on
Lohjan seurakuntakeskuksen takkahuone
Kõbanyá-tupa (Sibeliuksenkatu 2).

Olethan rohkeasti yhteydessä diakoniin tai pasEnsimmäinen tapaaminen on 14.9. Tämän jäl- toriin, mikäli haluaisit tulla mukaan ryhmään:
keen tapaamme viikoittain 21.9., 28.9 ja 5.10. • diakoni Jonna Seppälä, p. 044 328 4320
sekä lisäksi kaksi kertaa loka-marraskuussa;
nämä kerrat sovitaan ryhmässä. Vielä tammi- • pastori Tanja Louhivuori, p. 044 328 4211
kuussa on yksi kokoontuminen.

LOHJAN SEURAKUNTA¤

kelpo
hyvä
pyhä
#SEURA KUNTAVA A L IT

KILÖT

TUKIHEN
EHTOOLLIS

AVUSTA JAT

Ihmisten kirkko

Kun maailma ympärillä muuttuu, kirkko antaa turvaa.
Kirkko on läsnä ja auttaa, vaikka oma usko horjuisikin.
Seurakunnissa nähdään yksinäisyys ja monin eri tavoin
apua tarvitsevien hätä. Jokainen ihminen on arvokas
sellaisena kuin on.
Seurakuntavaaleissa voit pitää auttamisen ovet auki.

Vaikuta, sellaisena kuin olet.

KEITTIÖVAPAAEHTOISET
JA PALJON, PALJON

MUUTA!

Lohjan seurakunta
• Lojo församling¤

Äänestyspaikat ja vaalikone: seurakuntavaalit.fi
E N N A K KOÄ Ä N E ST YS 8 .– 1 2 .1 1 . 2 02 2

VA A LI PÄI VÄ 20.11. 2 02 2

Lohjan seurakunta
Palvelemme ma, ti ja ke klo 9–12 Laurink. 40 sekä puhelimitse 019 328 41
ma, ti, ke ja to klo 9–14.30, sähköp.
lohja.seurakuntatoimisto@evl.fi
Virkatodistukset ja sukuselvitykset, kirkollisten toimitusten rekisteröinti ja avioliiton esteiden tutkinta:
Espoon aluekeskusrekisteri (Kirkkokatu 1, 02770 Espoo), puhelinpalvelu
numerossa 09 805 02600 ma-ti klo
9-15, ke-to klo 9-12, sähköposti keskusrekisteri.espoo@evl.fi
Sosiaalinen media: facebook.
com/lohjanseurakunta, Instagram @
lohjan_srk, Twitter @KirkkoLohjalla
Karjalohjan alueseurakunta
seurakuntatoimisto avoinna ke klo
9-11, Keskustie 30, 09120 Karjalohja
p. 044 328 4372, www.lohjanseurakunta.fi/karjalohja, facebook.com/
karjalohjanalueseurakunta
Nummen alueseurakunta seurakuntatoimisto avoinna to klo 12.30–
15, Rauhanpolku 8, 09810 Nummi
p. 044 328 4372, www.lohjanseurakunta.fi/nummi, facebook.com/nummenalueseurakunta
Pusulan alueseurakunta seurakuntatoimisto avoinna to klo 9–11.30,
Sentraalitie 5, 03850 Pusula p. 044
328 4372, www.lohjanseurakuntalfi/pusula, facebook.com/Pusulan.
kirkko.1838
Sammatin alueseurakunta seurakuntatoimisto avoinna ke klo
12.30–15, Pappilantie 1, 09220 Sammatti p. 044 328 4372, www.lohjanseurakunta.fi/sammatti, facebook.
com/sammatinalueseurakunta
Alueseurakuntien yhteinen sähköposti lohjan.alueseurakunta@evl.fi,
toimistosihteeri Keijo Wigren p. 044
328 4372 keijo.wigren@evl.fi
Perheasiain neuvottelukeskuksen
ajanvaraus ti 28.6. klo 9-11, ke 27.7.
klo 10-12, to 28.7. klo 9-11.
Palvelemme 1.8. alk. normaalisti ma,
ti, to ja pe klo 9-11 sekä ke klo 12-14
p. (019) 328 4260.
Sairaalapastori Anna-Maija Lakomaa p. 044 328 4356, anna-maija.
lakomaa@evl.fi
Kirkon Palveleva Puhelin päivystää p. 0400 221 180 joka ilta klo 18 24 (operaattorisi veloittaa puhelusta
liittymäsopimuksesi mukaan pvm/
mpm), ks. verkossa evl.fi/kirkonkeskusteluapu

Sateenkaariyhteistyö
Lohjan seurakunta tekee sateenkaariyhteistyötä Länsi-Uudenmaan sateenkaariyhdistys Lusy ry:n kanssa.
Pyhän Laurin kirkossa vietetään
Sateenkaarimessua Lohja Priden yhteydessä perjantaina 15.7.2021 klo
18.30. Liturgina toimii kirkkoherra Juhani Korte. Jos haluat olla mukana
tekemässä messua, laita viestiä Lea
Sornikivelle,
lea.sornikivi@gmail.com.
Perinteisiksi muodostuneita Sateenkaarivirsiseuroja vietetään Saarikon leirikeskuksessa lauantaina
13.8.2022. Keittolounaalle kokoonnutaan klo 12, virsiseurat alkavat klo

14. Seurapuhujina Liisa Tuovinen ja
kaikki halukkaat. Lapsille on luvassa
lettukestit. Pitkänmatkan kulkijoille
mahdollisuus yöpymiseen, 20 €.
Ilmoittautuminen virsiseuroihin
8.8. mennessä Pirkko Järviselle tai
Lea Sornikivelle, lea.sornikivi@
gmail.com. Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Pirkko Järvinen
Lohjan seurakunnan
sateenkaariyhdyshenkilö
044 3284384
pirkko.jarvinen@evl.fi

Lohkare
Lohjan seurakuntalehti
Lojo församlingsblad
Julkaisija: Lohjan seurakunta
Toimitus

Laurinkatu 40, 08100 Lohja
p. (019) 32 841
Päätoimittaja
Juhani Korte
juhani.korte@evl.fi
Toimitussihteeri
Leena Anttila
leena.t.anttila@evl.fi
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Kohtaamisia

Päihdeleiri katkaisee
kostean arjen
Lohjalaisen myyntiedustaja Kim Nordströmin vuosikalenterissa on aina yksi itsestään selvä varaus. Toukokuisin
hän on vetämässä neljän vuorokauden päihdeleiriä Lohjan seurakunnan Saarikon leirikeskuksessa.

käyttöä, mutta tipaton jakso ei suinkaan ole merkityksetön. Leiri tavallaan katkaisee kostean arjen.
Päihdeleiri voikin olla yksi osa palapeliä, joka johtaa raitistumiseen
tai ainakin päihteidenkäytön vähenemiseen.
– Ennen leiriä jotkut lopettavat
juomisen jo monta viikkoa aikaisemmin, etteivät vaan mokaa leiriä.
Ei ole siis kyse vaan neljän päivän
raittiudesta vaan pidemmästä ajasta. Leirin jälkeenkin raittius voi jatkua ainakin jonkin aikaa.
Nordström tietää sellaisia päihdeleirillä käyneitä, jotka ovat jättäneet
viinan kokonaan.
– Löytyy sellaisiakin, jotka juovat
enää vain kerran viikossa tai harvemminkin. Ja sitten on toki niitäkin, jotka ovat raittiina vain leirin
keston ajan.

Hengellinen sisältö kuuluu
leiriin
Kim Nordström on hyvin tyytyväinen siitä, että Lohjan seurakunta
on aktiivisesti mukana leirin järjestelyissä ja myös osallistuu kustannuksiin.
– Kustannukset osallistujaa kohden jäävät pieneksi, ja jokainen leiriläinen maksaa vielä kympin omavastuuosuudenkin.
Leirillä on joka päivä myös hengellistä ohjelmaa. Illalla diakoniatyöntekijä pitää iltavesperin. Sunnuntaina on puolestaan jumalanpalvelus,
jonka tulee pitämään joku Lohjan
seurakunnan papeista.
– Lähtökohtaisesti kaikki leiriläiset
osallistuvat näihin ihan mielellään.
Joskus kristillinen sisältö on herättänyt hiukan vastahankaakin. Nordström muistelee hymyillen erästä
takavuosien tapausta.
– Eräs tuttu kaveri sanoi joskus,
että ”hän ainakaan ei tällaiselle Jeesusleirille lähde.” Sain hänet kuitenkin mukaan, ja sen jälkeen mies on
aina ilmoittautunut mukaan suunnilleen ensimmäisenä.

”Nähdään taas ensi vuonna”

Kim Nordström sanoo, että päihdeleiri on monelle osallistujalle mahdollisuus pohtia omaa päihteidenkäyttöä.

L

ohjan seurakunta on ollut mukana järjestämässä päihdeleiriä
vuodesta 1997. Yhteistyökumppaneina ovat Lohjan Päihdeklinikka,
Kim Nordströmin perustama Raittiina Yhdessä ry sekä yksityisiä yrityksiä.Maksimissaan Saarikon leirille
otetaan 20 osallistujaa. Porukkaan
kuuluu sekä miehiä että naisia. Suurin osa heistä on keski-ikäisiä.
- Aika paljon vuodesta toiseen näkyy samaa väkeä, mutta vaihtuvuuttakin jonkin verran on. Tänä vuonna
oli useita tuoreitakin kasvoja mukana, mikä on hieno asia, Nordström
sanoo.

Vietetään rennosti
päihteetöntä aikaa
Koska Saarikon leiri on tarkoitettu
reippaasti päihteitä käyttäville, niin
kurin pitää olla sopivan tiukka.
Lähtö leirikeskukseen tapahtuu
Lohjan Päihdeklinikan pihalta ja
siellä kaikki puhallutetaan. Nolla on
ainoa sallittu lukema.
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Nordströmin mukaan leirin päätarkoituksena ei ole ihmisten raitistaminen vaan tarjota heille mukavaa, päihteetöntä aikaa kauniin
luonnon helmassa.
– Selkeä ohjelmarunko meillä on,
mutta kyllä lepäämiseenkin jää aikaa.
Ilmapiiri Saarikossa on hyvä ja
häiriökäyttäytymistä ei juurikaan
esiinny.
– Päihteistä puhumisesta ei lennä
pihalle, mutta siitä lentää, jos alkaa
ääneen suunnitella sitä, miten kaljaa saisi leirikeskukseen. Onneksi
näin ei juuri koskaan ole käynyt.
Mikäli leiriläinen haluaa puhua
ammattilaisen kanssa päihteidenkäytöstään, niin siihenkin on mahdollisuus.
– Diakoniatyöntekijä on leirillä
koko ajan. Päihdeklinikan työntekijät puolestaan ovat paikalla torstaina ja perjantaina kumpanakin pari
tuntia.
Joskus aikaisemmin leirille on tullut lapsiakin vanhempiensa mukana, mutta tästä on luovuttu.

– Ihmiset polttavat leirillä tupakkaa, ja kielenkäyttökin saattaa olla
aika ronskia.

Palaute leiriläisiltä positiivista
Kim Nordström ahkeroi leirillä
eräänlaisena isäntänä. Puuhaa riittääkin moneen lähtöön.
– Järjestän leiriolympialaisten leikit ja olen muutenkin sellainen yleinen leirivastaava. Teen aina myös
aamupuurot, jotta vakiokokkimme
Assi saa nukkua hieman pidempään.
Eri lajeista koostuvat leikkimieliset
leiriolympialaiset ovat tärkeä osa
Saarikon päihdeleiriä. Nordström
on suunnitellut lajit sen mukaan,
että kaikki pystyvät osallistumaan.
– Heitetään tikkaa, pelataan krokettia ja on tietokilpailu. Porukka
ottaa kisat sopivan tosissaan, oikein
näkee, miten kovasti halutaan voittaa. Siitä kuitenkin pidetään kiinni,
että suuttua ei saa, vaikka häviäsi.
Yksi hauska jokavuotinen kilpailu

on se, että leiriläiset saavat arvata
raamikkaan leiri-isännän painon.
– Olen itse ostanut kisaan jonkun
palkinnon.
Leiriläisiltä kerätään aina palautetta. Pääosin se on ollut todella positiivista. Erityisesti ruokaa kiitetään.
– Siinä ei säästetä kermaa eikä
voita. Ensimmäisillä aterioilla syödäänkin tosi paljon, sitten homma
tasaantuu. Porukka on pitänyt myös
leiriolympialaisista ja saunomisesta
rantasaunassa.
Negatiivinen palaute on puolestaan ollut aika vähissä.
– Joku toivoi joskus, että leiri olisi
pidempi. Siihen ei kuitenkaan valitettavasti ole mahdollisuutta.

Leiri voi johtaa kohti raittiutta
Kuinka paljon yksittäinen leiri voi
sitten edesauttaa raitistumista, mikäli päihteiden käyttö on jatkunut
jo pitkään?
Nordström on realisti. Neljän päivän raittius ei lopeta päihteiden

Kim Nordström sanoo, että jokavuotinen leirin järjestäminen on monellakin tapaa melkoisen rankkaa. Pitkän viikonlopun kestävä leiri vaatii
paljon pohjatyötä.
– Joka ainoa kerta me leirin yhteydessä puhumme kokki-Assin kanssa, että kuinkahan kauan me tätä
enää jaksamme. Viimeisenä päivänä
olemme aika loppu. Mutta sitten
kuitenkin lopuksi toteamme, että
nähdään taas ensi vuonna!
Kun leirin isäntä ynnää leirin järjestämisestä koituvat plussat ja
miinukset, niin saldo kuitenkin kallistuu selvästi myönteisen puolelle.
Hän on vuosien aikana oppinut
huomaamaan päihdeleirin merkityksen monille ihmisille.
– Olen itsekin joskus elämässäni
ollut aika huonossa jamassa. Saan
voimaa siitä, kun huomaan edes
yhden leirin osallistujan etenevän
kohti raittiutta.
Kim Nordström kertoo saavansa
itsekin vaihtelua arkeensa pitkästä
viikonlopusta leirikeskuksessa.
– Leipätyöni myyntiedustajana on
aika stressaavaa, ja tämä Saarikon
leiri on minulle huomattavasta työmäärästä huolimatta tavallaan kuin
tietynlaista lomaa.

teksti ja kuva Vesa Keinonen

