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Sinulle rakas jouluvirsi
tai -laulu? ?
Enkeli taivaan” taitaa olla meillä monilla toivelistan kärjessä.
Ensiksi virsi on tuttu. Se, minkä osaat
ulkoa, se on sinulle rakas. Monille meistä
Enkeli taivaan on tullut tutuksi jo lapsuudessa. Pieninä ihmistaimina opitut
laulut jäävät mieleen ja niistä on iloa
vuosikymmenten ajaksi.
Toiseksi Enkeli taivaan -virsi on elävä ja
havainnollinen, kuin näytelmä. Kerrotaan, että Martti Luther kirjoitti sen aikoinaan omalle perheelleen joulukuvaelmaksi. Hän jakoi roolit lapsilleen,
jotka sitten esittivät enkeleitä, Mariaa,
Jeesus-lasta ja paimenia. Perheen isä
ohjasi ja lauloi välisäkeistöjä.
Lutherin leikistä muistuttaa meidän
tapamme nousta seisomaan viimeisen
säkeistön alussa. ”Nyt Jumalalle kunnia,
kun antoi ainoon Poikansa.”
Kolmanneksi Enkeli taivaan kertoo ytimekkäästi siitä, mikä on joulun ja kristinuskon suurin ihme.
Eniten saamme ihmetellä sitä, että Jumala syntyy meidän keskellemme ja
meidän kaltaiseksemme. Kaikkivaltias
Herra tulee ihmiseksi, lähelle meitä, yhdeksi meistä.
Jumala ei jää jonnekin, vaan hän on
tullut ja tulee ”tänne”. Kristus on tullut
ihmiseksi, jotta hän voisi auttaa, tukea ja
armahtaa meitä.
Tätä joulun salaisuutta Enkeli taivaan
-virsi ihmettelee monissa säkeistöissä.
Neljänneksi Enkeli taivaan on iloinen
virsi. Enkeli kertoo iloisesta uutisesta.
”Mä suuren ilon ilmoitan maan kansoille
nyt tulevan.”
Ilo syntyy siitä, että Kristus tulee lähelle meitä. Hänen läsnäolonsa on vahvempi kuin meidän yksinäisyytemme.
Tulethan jakamaan kanssamme joulun
odotusta ja ihmettä - yhdessä?

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

Sinä it-innostunut,
tästä suoraan
nettisivuille:
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Hetki hiljaisuutta

Joulu syntyy traditioista
Joulu syntyy traditioista. Jo Marian ja
Joosefin matkaan Beetlehemiin esikoislapsensa syntymän aikaan liittyi
perinne. Ehkä sieltä kumpuaa ajatus,
että mikään jouluissamme ei saisi
muuttua. Perinteiset koristeet, leivonnaisten, kinkun ja laatikoiden tuoksu
tuovat joulun.
Joulun tulisi myös olla täydellinen.
Ajatusta vahvistavat mainokset. Todellisuus on usein muuta. Elämä on
muutosta. Jonain jouluna lapset eivät
enää ole pieniä tähtisilmiä tai rakas
ihminen on poissa. Joskus ei ole voimaa valmistaa perinteistä joulua. Eikö
joulu silloin tule?
Aikoinaan Nasaretin avioparin elämä oli sekaisin. Oli ollut lähdettävä
kauas. Ehkä toivottiin, että ehdittäisiin takaisin ennen synnytystä. Jokin
viive oli varmaan ollut jo lähdössä.
Sukulaisten turvaverkosto Beetlehemissä oli ehtinyt majoittaa täyteen
asumusten nurkat. Vapaana oli enää
eläinsuoja. Sitten alkoi synnytys. Jostain löytyi varmaan apuvaimo Marian
rinnalle. Mutta toisenlaiseksi vanhemmat lienevät esikoisensa syntymän
kuvitelleet.
Poika syntyi, keskeneräisyyden keskelle tuli ilo. Haparoivat liikkeet, ravintoa hamuavat huulet ja ravitun lapsen
tuhina loivat juhlan. Pyhä rauha tavoitti nuorenparin. Mutta rauha järkkyi pian. Talli täyttyi miehistä. He olivat eläneet poikkeuksellisen kokemuksen. Tämä pieni lapsi oli ainutlaatuinen. Siihen Mariaa ja Joosefia oli

valmistettu. Mutta miten he sen olivat
ymmärtäneet. Eivät varmaan samalla
tavalla kuin me tuntiessamme tuon
perheen koko elämänhistorian.
Tiedämme, että edessä oli Golgatan risti, mutta myös tyhjä hauta.
Kaikki tuli valmiiksi. Jouluvalmisteluihimme, niiden keskeneräisyyteenkin
saapuu joulun lapsi Jeesus. Hän on
kanssamme. Joulun ilo ja rauha annetaan lahjaksi vuoden jokaisena päivänä. Enkelien ylistyslaulu kantaa Beetlehemin kedolta jokaiseen lohjalaiseen kotiin tänäkin vuonna:
”Jumalan on kunnia korkeuksissa,
maan päällä rauha ihmisillä, joita hän
rakastaa.”

Simo Jouhi
TM, kirkkovaltuutettu
kuva Leena Anttila

Ajankohtaista

Kauneimmat Joululaulut
soivat maailman lapsille

Pyhän äärellä
pyhäkoulussa

Timo ja Tuija Laakso ovat palvelleet seurakuntaa jo 30 vuoden ajan.
Jokainen pyhäkoulunopettajana toimiva henkilö on seurakunnalle
suuri ilo.

P
Keskustan päiväkerholaiset joulutunnelmissa

S

eurakunnat järjestävät ensimmäisen adventin ja loppiaisen
välillä yhteislaulutilaisuuksia,
joita varten Suomen Lähetysseura on
painattanut 800 000 lauluvihkosta. Tilaisuuksissa kerätään jo tuttuun tapaan kolehti kehitysmaiden lapsille.
Apu menee perille Suomen Lähetysseuran kautta. Kauneimpien Joululaulujen suojelijana toimii tänä vuonna
Katri Helena.
- Kauneimmat Joululaulut on klassikko. Minusta joululaulujen laulaminen kirkossa on suorastaan sielunhoitoa. Ihmisten on vaikea pysähtyä kaikenlaisten virikkeiden ja ajatusten
myllerryksessä, mutta kirkossa se voi
onnistua. Kun laulat jo lapsuudesta
tuttua tekstiä – silloin olet juuri siinä
hetkessä. Kynnys tulla kirkkoon on
matala, eikä siellä tarvitse olla yksin,

Katri Helena sanoo.
Suomen Lähetysseura tukee keräysvaroilla heikoimmassa asemassa olevia lapsia yli 20 maassa. Lähetysseura
tukee myös erityisesti vammaisten ja
vähemmistöihin kuuluvien lasten koulutusta sekä oikeuksien toteutumista.
Maailman lapset ovat lähellä myös
Katri Helenan sydäntä. Hän on muun
muassa ollut mukana YK:n lastenjärjestö Unicefin toiminnassa lähes 30
vuotta.
- Maailman lasten hätä on suuri,
mutta sen edessä ei saa hyytyä. Jos
saamme edes pienelle osalle heistä
apua, se on merkityksellistä. Meille
pieni summa on iso apu kehitysmaan
lapselle. Kauneimmat Joululaulut -keräyksen tuotolla pystymme auttamaan jo suurta määrää lapsia!
Kauneimpia Joululauluja lauletaan

kirkkojen lisäksi vanhainkodeissa, ravintoloissa, kauppakeskuksissa, sairaaloissa ja monenlaisissa muissa paikoissa. Niitä kokoontuvat laulamaan myös
ulkosuomalaiset eri puolilla maailmaa.
Jokainen voi käydä Kauneimpien Joululaulujen verkkosivuilla www.kauneimmatjoululaulut.fi äänestämässä
omaa suosikkiaan ja vaikuttaa siihen,
mitkä laulut tulevat ensi vuoden vihkoon. Viime jouluna suosituimmaksi
joululauluksi nousi jälleen Kassu Halosen ja Vexi Salmen Sydämeeni joulun
teen.

Teksti ja kuva Leena Anttila

Kauneimmat Joululaulut Lohjalla
Ke 11.12. klo 18 Sammatin kirkko, Kauneimmat erityisesti lapsiperheille.
To 12.12. klo 14 Pyhän Laurin kirkko, Kauneimmat päiväsaikaan, mukana Laurin Miehet.
To 12.12. klo 16 Nummi, St 1, Sillin talli.
To 12.12. klo 18 Nummen srk-talo, lasten Kauneimmat ja joulujuhla
Su 15.12. klo 18 Pyhän Laurin kirkko, lasten Kauneimmat, mukana lapsikuoro Laurinsäde.
Su 15.12. klo 15 Nummen kirkko, mukana kirkkokuoro,
Su 15.12. klo 15 Pusulan kirkko, mukana lapsi- ja kirkkokuorot, Pekka Karahka, huilu.
Su 15.12. klo 18 Sammatin kirkko.
Ti 17.12. klo 19 Pyhän Laurin kirkko, mukana Lohjan kirkkokuoro.
Ti 17.12. klo 19 Virkkalan kirkko, mukana Collegium Musicum orkesteri
Ke 18.12. klo 18 Karjalohjan kirkko, mukana Karjalohjan kirkkokuoro.
Ke 18.12. klo 18 Muijala, Lohjanportin srk-koti.
Ke 18.12.klo 18 Pusula, palvelukeskus Iltaruskossa, mukana Pusulan kirkkokuoro.
Su 22.12. klo 13 Pyhän Laurin kirkko, lasten Kauneimmat.
Su 22.12. klo 16 ja klo 18 Pyhän Laurin kirkko, mukana Laurin Laulajat
Svensk verskamhet:
13.12. kl. 18 St. Lars kyrka, Lucia-kröning och De Vacraste Julsångerna, Tom Blomfelt
14.12. klo 14 St. Lars kyrka, De Vackraste Julsångerna, Blomfelt, Saario

yhäkoulu on kansainvälisesti
tunnetuin ja vanhin kristillinen
lapsille suunnattu toimintamuoto. Jo 1700-luvulla teollistuvassa
Englannissa toimittaja Robert Reikes
keksi koota kaduilla ainoaa vapaapäiväänsä viettävät työläislapset kirkkoon. Lapsille tarjottiin soppaa, saippuaa ja sielunhoitoa, mutta heille annettiin myös kristillistä opetusta.
Suomen pyhäkouluilla on oma tarinansa, joka on kasvanut yhdessä luterilaisuuden kanssa 1500-luvun reformaatiosta lähtien. 1950-luku oli pyhäkoulujen kulta-aikaa. Lohjan seurakunnassakin keskustan alueella pyhäkoulussa oli kerralla peräti 60 lasta.
Pyhäkoulu on yhä kirkon rakkain ja
samalla haastavin toimintamuoto.
Pyhäkoulussa ollaan pyhän äärellä,
ja sitä on pidetty usein yhtä aikaa
seurakunnan jumalanpalveluksen
kanssa, siis pyhäpäivinä. Virkkalan
kirkossa on kokoontunut pyhäkoulu
jo kymmeniä vuosia päiväkerhon tiloissa, joka toinen sunnuntai kello 11,
ja kokoontuu yhä edelleen parillisilla
viikolla pitkälti Timo ja Tuija Laakson
ansiosta. He ovat toimineet pyhäkoulunopettajina jo 30 vuoden ajan.
Kävijämäärät ovat vaihdelleet muutamasta lapsesta suurimmillaan yli
kahdenkymmenen lapsen ryhmiin.
Jokaisen pyhäkoulun jälkeen jää mukava tunne, jonka johdosta jaksaa
jatkaa vuodesta toiseen. Lasten
kanssa touhuaminen myös palkitsee.
Laaksot kokevat myös, että pyhäkoulu on tänä päivänä entistä tär-

keämpää, kun kaikenlainen turvattomuus lisääntyy.
- On valloittavaa kertoa Jumalan
rakkaudesta pienille lapsille, jotka
vilpittömästi kuuntelevat. Jo kolmevuotias saattaa sanoa hämmästyttäviä totuuksia kuulemastaan. Lasten
kirkassilmäiset katseet ja säteilevä ilo
myös tarttuu. Lapsen kautta kokee
itsekin aina jotakin uutta.

teksti Leena Anttila
kuva Kauko Pohjonen

Tule mukaan!
Pyhäkoulu on seurakunnan järjestämää pienten ja kouluikäisten lasten toimintaa. Siellä opitaan elämän perusasioita kuten kiitollisuutta, toisten kunnioittamista, itsensä arvokkaaksi kokemista. Virkkalan pyhäkoulu kokoontuu parillisten viikkojen sunnuntaisin kello
11 Virkkalan kirkossa päiväkerhon
tiloissa (joulutauko vkot 51-1).
Pyhäkoulua pidetään myös arkisin. Routiolla kokoontuu arkipyhäkoulu tiistaisin kello 17.45
seurakuntakodissa (Kalliomäent.
2). Vielä ehtii mukaan myös kaakaopyhäkouluun, joka kokoontuu pe 29.11. klo 12.30-14.30 seurakuntakeskuksessa päiväkerhon
tiloissa (Sibeliuksenk. 2). Kaakaopyhäkoulu jatkuu jälleen 17.1.
alk. perjantaisin klo 12.30-14.30.

Joulukirkkoja lapsille

Su 1.12. klo 12 lastenkappeli Pikku Laurissa 1.adventin perhemessu, lastenohjaajat Pihla Partinen, Saija Saariaho ja Sanna Veiksola, kanttori Pirjo Rajalin-Tymura ja pappi Paula Miettinen.
Ke 11.12. klo 10 Pusulan kirkossa, mukana päivä- ja perhekerholaiset, lapsikuoro, päiväkoti ja alakoulu.
Ke 11.12. klo 18 kerhojen joulukirkko Pyhän Laurin kirkossa, kaikki kerholaiset
tervetulleita perheineen.
Ti 17.12. klo 9.30 Sammatin kirkossa, mukana lastenohjaajat, Raili Rantanen &
Atte Tenkanen.
Lisää lapsi- ja perhetyön tapahtumia www.lohjanseurakunta.fi
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Koko kylä kasvattaa

Mannapuuro maistuu 2-vuotiaalle Akselille ja 1-vuotiaalle Pihlalle, kuvassa lastenhoitaja Tilda Nissinen (vas.) ja
perhepäivähoitaja Terhi Hynell (oik.)

Päiväkerhon kautta lapsiperheelle voi syntyä luonteva
suhde seurakuntaan. Leppäkorvessa lapsia kasvattavat yhteisvoimin päiväkoti, seurakunnan päiväkerho
ja koko kylä.

L

eppäkorven kylässä Nummella
vallitsee maanantain iltapäivän
rauha. Tie kaartaa punaiselle
talolle, joka valkoisine nurkkineen ja
isoine ikkunoineen näyttää tyypilliseltä kyläkoululta. Pihalla iloisin värein maalattu kyltti kertoo, että täällä toimii ryhmäperhepäiväkoti Leppäkerttu. Portailla odottaa sisään
pääsyä harmaanvalkoinen kissa.
-Sakke tuli, kuuluu iloinen kiljahdus!
Selviää, että Sakke asuu samassa
talossa entisessä opettajan asunnossa. Kun perhe on töissä ja koulussa, kissa etsiytyy lasten seuraan
ja on kaikkien lemmikki.
Isosta eteisestä avautuu ovi kahteen avaraan ja valoisaan luokkahuoneeseen, joiden lattioita peittävät räsymatot. Toisessa huoneessa
istuvat lapset välipalalla. Mannapuuro maistuu yksivuotiaalle Pihlalle, kaksi vuotta täyttävälle Akselille, kolmivuotiaalle Hertalle, nelivuotiaille Hildalle ja Ellalle sekä
kuusivuotiaalle Meerille.

Ruoka valmistetaan Leppäkorvessa itse.
-Itse tehty ruoka tuo kotoisuutta.
Tässä eräänä päivänä Alvari totesi,
että täällä tuoksuu hyvältä, täällä

4

Lohkare

tuoksuu ruoka! Tänään on ollut tonnikalalasagnea, josta lapset pitävät.
Suosikkeja ovat myös keitot, esimerkiksi kalakeitto, kertoo kokkinakin
toimiva Nummi-Pusulan kunnan
perhepäivähoitaja Terhi Hynell.

Leppäkorpi yhdistää
Nummen ja Pusulan lapsia
Leppäkerttu perustettiin 21 vuotta
sitten, kun kylässä toiminut perhepäivähoitaja lopetti työnsä. Vanhemmat yrittivät saada kylään kunnallista päiväkotia, mutta kun se ei
onnistunut, he perustivat osuuskuntamuotoisen Leppäkertun. Yksi
perustajista oli nykyisin Hyönölässä
asuva Terhi Hynell, jonka omat lapset olivat mukana alusta asti.
-Tätä pyöritetään tavallaan talkoovoimin. Lapsia on riittänyt tämän 21
vuotta, mutta nyt on hiljaisempaa,
hän miettii.
Lastenhoitaja Tilda Nissinen toimii päiväkodin vastaavana hoitajana.
-Tämä on ryhmäperhepäiväkoti,
joten henkilökunnassa ei tarvitse olla lastentarhanopettajaa, ja ryhmäkoko on pienempi. Kokopäiväisiä
lapsia saa olla enintään kaksitoista,
Tilda Nissinen kertoo.
Kun Leppäkerttu aloitti, koululla

toimivat vielä ykkös- ja kakkosluokka sekä esikoulu. 15 vuotta sitten nämäkin luokat siirtyivät Pusulaan kolmentoista kilometrin päähän, jossa
siis toimii lähin koulu. Esikoulu siirtyi
Pusulaan hiukan myöhemmin.
Vanhemmat voivat tuoda lapsensa
varhain aamulla oman kylän koululle päiväkotiin. Täältä lapset hoidetaan linja-autolle, joka vie heidät
esikouluun tai kouluun. Koulun jälkeen ykkös- ja kakkosluokkalaiset
voivat tulla linja-autolla Leppäkerttuun loppupäiväksi.
-Helpottaa vanhempien elämää,
kun heidän ei tarvitse kuskata lapsiaan edestakaisin. Täällä on pitkät

välimatkat, Terhi Hynell muistuttaa.
Tänäänkin kuusivuotias Meeri on
ollut aamupäivällä esikoulussa Pusulassa ja tullut iltapäiväksi Leppäkerttuun.
Lapset ovat Nummen tältä kantilta
ja myös Pusulasta. Muihin Nummen
kunnan päiväkoteihin Saukkolaan ja
kirkolle on pitempi matka.

Hartaushetki
hiekkalaatikolla
Maanantaina iltapäivisin koululla
kokoontuu Nummen seurakunnan
päiväkerho, joka on toiminut Leppäkorvessa jo ennen Leppäkertun

perustamista. Tänään kerhosta on
poissa neljä lasta, kertoo Nummen
seurakunnan lastenohjaaja Raija
Levänen. Kerhon toisena ohjajana
toimii Nummen alueellisesta päiväkerhotoiminnasta vastaava lastenohjaaja Jaana Salonmaa, joka lisäksi käy kerran kuussa vierailulla
päiväkodin puolella.
Yhteistyö ryhmäperhepäiväkodin
ja seurakunnan iltapäiväkerhon välillä toimii mutkattomasti. Kerhoa
vetävät aikuiset tuovat vaihtelua
hoitopäivään, Leppäkertun hoitajat
toteavat.
-Meillä on yhteiset perinteet. Joulu- ja kevätjuhlat pidetään illalla,
niin että koko perhe, isovanhemmat
ja muut tärkeät ihmiset pääsevät
mukaan. Retkiäkin tehdään yhdessä.
Kun pyhäkouluja ei enää järjestetä,
kerhotoiminta on kristillisen kasvatuksen kannalta yhä tärkeämpi kanava saada kontaktia lapsiperheisiin, niin että mahdollisimman varhain syntyisi luonteva liittyminen
seurakunnan toimintaan, Jaana Salonmaa miettii.
-Joka kerta vietetään yhteinen hetki ja syvennytään johonkin asiaan.
On kynttilähetkiä ja Raamatun kertomuksia. Se tehdään lasten ehdoilla. Hartauksellisia elementtejä sovelletaan lapsilähtöisesti, esimerkiksi
hiekkalaatikolla tai pihalla, kun lapset alkavat pohtia jotain asiaa, esimerkiksi tähtiä tai sieniä. Niistä päästään luontevasti Taivaan Isään.
Torstaina 19.12. järjestetään päiväkerhon ja päiväkodin yhteinen joulujuhla klo 18. Leppäkorvessa lapset
saavat kokea, kuinka pitkään kestävät suhteet päiväkodin hoitaviin aikuisiin ja kerhon ohjaajiin luovat jatkuvuutta ja turvallisuutta. Pienessä
kylässä kaikki tuntevat toisensa. Yhteisöllisyys näkyy, ja yhteistyö eri
järjestöjen välillä toimii hyvin. Koko
kylä kasvattaa.

teksti: Liisa Mantere
kuvat: Leena Anttila

Onnittelukortit isille valmistuvat, kuvassa seurakunnan lastenohjaajat Raija Levänen (vas.)
ja Jaana Salonmaa (oik.)

Äidiltä tyttärelle
Vihkimistilaisuudessa kirkossa morsian ja sulhanen seisovat vihkiryijyn päällä.
Kaunis perinne jatkuu edelleen. Karjalohjalla kuten monessa seurakunnissa vihkiryijyn ovat lahjoittaneet martat.

Tavattavissa
Työelämän paineet
takana, olisiko
energiaa kokeilla jotain
uutta?

Toisen polven martat Päivi Seger, Annele Rahkonen ja Sirkku Mattila lähes 60 vuotta käytössä
olleen vihkiryijyn äärellä.

K

arjalohjan vihkiryijy luovutettiin toisena pääsiäispäivänä
vuonna 1960 jumalanpalveluksen jälkeen. Marttoja edustivat muun
muassa puheenjohtaja Lyyli Mattila
sekä martta Eeva Kallio. Ryijyn ottivat vastaan kirkkoherra Veikko Hirvilahti, maanviljelijä Heikki Mantere ja
pankinjohtaja Arvo Tukkinen. Kirkosta kutsuvieraat siirtyivät kahveille Rukoushuoneelle.
Vihkiryijy on tehty vanhan Karjalohja
–ryijyn mallin mukaan. Se tilattiin Suoma Honka-Vasaran lanka- ja käsityöliikkeestä Lohjalta. Honka-Vasara oli
Yli-Kuoksan tilan tytär Karjalohjalta.
Ryijyssä on Lounais-Suomelle tyypillisiä kuvioita, kuten lepäävät hirvet ja
parittaiset kuuset. Siinä ovat myös
mystiset vuosiluvut 1358 ja 1805, joille
nykymartat eivät tiedä selitystä, eikä
sitä löydy myöskään Länsi-Uusimaan
pienestä uutisesta.
Sirkku Mattilan äiti Lyyli Mattila ja
Anneli Rahkosen äiti Eeva Kallio olivat innokkaita marttoja. Päivi Seger

on toiminut useaan otteeseen 1945
joulukuussa perustetun Karjalohjan
Marttayhdistyksen puheenjohtajana.
Hänenkin äitinsä Auli Seger oli martta.
-Tämä on äidiltä tyttärelle periytyvä
juttu, kolme toimekasta naista toteavat. – Olinko se minä itse vai äiti, joka
minut Marttoihin ilmoitti?
Kaikkien kolmen lapsuuteen liittyvät
marttamuistot. Kokoonnuttiin kodeissa, tehtiin käsitöitä, järjestettiin myyjäisiä, osallistuttiin kursseille, tehtiin
retkiä aina Lappiin, Ruotsiin ja Tanskaan asti. Koti-illoissa olivat mukana
lapset ja myös aviopuolisot, virallisesti kyytimiehinä. Toisessa kammarissa
istuivat martat, toisessa miehet.
Ompelu-, nahka- ja keramiikkakursseista jäi halu tehdä itse. Anneli Rahkonen alkoi ommella vaatteita, ja harrastus on jatkunut. Sirkku Mattila tunnetaan taidokkaista ristipistotöistään.
-Martoille on helppo esittää ideoita.
Ne otetaan hyvin vastaan, ja sitten alkaa tapahtua. Hyvä esimerkki on
vuonna 2000 avattu Katulamppu.

Martat ja Karjalohjan kunta remontoivat yhdessä vanhan Rukoushuoneen
nuorten tilaksi, Päivi Seger muistelee.
Vihkiryijyn päällä ovat seisseet aikoinaan Anneli Rahkonen, Päivi Seger ja
myös kirjoittaja.
Myös Nummella, Sammatissa, Virkkalassa ja Lohjalla Martat ovat lahjoittaneet seurakunnalle vihkiryijyt, jotka
ovat edelleen käytössä. Pusulan vihkiryijyn ovat lahjoittaneet Maatalousnaiset, joista monet ovat olleet marttoja.

teksti Liisa Mantere
kuva Leena Anttila

Johtava diakoni Anna Helenius yhdessä seurakunnan vapaaehtoisen, Ari Piipon kanssa Asunnottomien yössä 17.10.2019.

Aloitamme vuodenvaihteen jälkeen
viiden kerran senioriosaajakoulutuksen, jossa voi yhdessä toisten kanssa
pohtia ja saada virikkeitä vapaaehtoisena toimiseen. Koulutuksessa saat
tietoa seurakunnan vapaaehtoistoiminnasta ja voimme kehitellä uutta.
Koulutus pidetään 11.2., 18.2., 25.2.,

3.3., ja 10.3. kello 13 – 15 Ojamon seurakuntakodilla os. Kartanonkuja 1. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 5.2. mennessä diakoni eija.alatalo@evl.fi 050
3777 394 tai johtava diakoni anna.k.helenius@evl.fi 044 780 4234

Lapsiperheiden asialla
120-vuotias Marttajärjestö perustettiin Helsingissä 29.3.1899. Toiminnan
tavoitteena on tukea kotien arkea ja
vahvistaa perheiden hyvinvointia. Sota-aikana martat muonittivat evakoita ja lähettivät paketteja reserviläisille ja tuntemattomalle sotilaalle sekä
pitivät rintaman läheisyydessä sotilaskoteja ja pesuloita.
Neuvojat pitivät kursseja korvikeaineiden käytöstä ja opastivat tehokkaaseen puutarhamaan käyttöön. Tänäkin päivänä Martat tarjoavat käy-

tännönläheisellä otteella paitsi lapsiperheiden, myös ikäihmisten arkeen
ratkaisuja, taitoja ja tietoa. Marttapiirit järjestävät tarvittaessa myös kotikäyntejä.
Lisätietoja www.martat.fi
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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 1.4.2020

Itsenäisyyspäivän 6.12.
jumalanpalvelukset
Klo 10 Lohjan Pyhän Laurin kirkko
(mukana mieskuoro Lohjan Miehet), klo 10 Nummen kirkko, klo 10
Pusulan kirkko klo 10 Sammatin
kirkko (pääjuhla Sampaalassa), klo
11 Virkkalan kirkko (kaksikielinen),
klo 12 Karjalohjan kirkko, klo 13
Kärkölän kirkko.
Jumalanpalvelusten jälkeen lasketaan seppelet sankarihaudoille,
jonka jälkeen itsenäisyyspäivän
juhla kirkkokahvien merkeissä. Lohjalla ennen jumalanpalvelusta klo
9.30 seppelten lasku Karjalaan jääneiden ja vakaumuksensa puolesta
kaatuneitten muistomerkille. Jumalanpalveluksen jälkeen seppelten
lasku sankarihaudalle.

80 vuotta
talvisodasta
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 80
vuotta talvisodan, itsenäisen Suomen historiaa eniten muokanneen
tapahtuman syttymisestä.

Pusulan alueseurakunta
Messu Pusulan kirkossa sunnuntaisin klo 12:00.
Su 1.12.2019 12:00. 1.adventtisunnuntain Hoosianna- ja perhekirkko Pusulan kirkossa.
Ti 17.12.2019 18:00 Päiväkerhon
joulujuhla. Pusulan seurakuntatalo
Ti 24.12.2019 14:00 jouluaaton
hartaus Kärkölän kirkossa.
Ti 24.12.2019 16:00 jouluaaton
hartaus Pusulan kirkossa. .
La 25.12.2019 klo12.00 jouluaamun sanajumalanpalvelus Pusulan kirkossa
Lisätietoja
www.lohjanseurakunta.fi/pusula

Karjalohjan alueseurakunta
Karjalohjan kirkko sunnuntaisin klo 12 jumalanpalvelus.
24.12. klo 14 aattohartaus, Nikander, Tenkanen.
25.12. klo 10 jouluaamun sanajumalanpalvelus, Gong, Ten-

kanen.

Muita tapahtumia
Su 15.12. klo 17.30 joululauluilta
Karjalohjan kirkossa, järj. Lohjan
Rauhanyhdistys.
Ti 17.12. klo 11.45 arjen rukoushetki Karjalohjan kirkossa. Tule
hiljentymään hetkeksi arjen keskellä! Voit kuunnella, rukoilla, olla
hiljaa tai laittaa vaikka pötkölleen
kirkon penkkiin. Hetken jälkeen on
mahdollista osallistua Evästä arkeen-ruokailuun Lasikirkon puolella.
Lisätietoja:
www.lohjanseurakunta.fi/karjalohja

Sammatin alueseurakunta
La 30.11. järjestetään talvisodan alkamisen kunniakäynti sankarihaudoilla
Nummella klo 10 ja Pusulassa klo 10.30 alkaen.

Nummen alueseurakunta
Sunnuntaisin klo 10 jumalanpalvelus Nummen kirkossa.
20.12. klo 9.15 Joulukuvaelma
Nummen kirkossa kouluille ja päiväkodeille
20.12. klo 11 Joulukuvaelma
Nummen kirkossa kaikelle kansalle.
Puurojuhla seurakuntatalolla kuvaelman jälkeen.
24.12. klo 16 jouluaaton hartaus
Nummen kirkossa.
24.12. klo 22 jouluyön messu
Nummen kirkossa.
25.12. klo 10 joulupäivän jumalanpalvelus Nummen kirkossa.
Ke 26.12. klo 12 tapaninpäivän
sanajumalanpalvelus Leppäkorven
koululla, Kuusanmäki, Kuoppala.
Lisätietoja
www.lohjanseurakunta.fi/nummi
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Sunnuntaisin klo 10 jumalanpalvelus Sammatin kirkossa.
Ti 24.12. klo 15 aattohartaus
Sammatin kirkossa, Heini Nikander,
Atte Tenkanen.
Ti 24.12. klo 17 aattohartaus
Sammatin kirkossa, Heini Nikander,
Atte Tenkanen.
Ke 25.12. klo 8 jouluaamun sanajumalanpalvelus Sammatin kirkossa, Emmi Gong, Atte Tenkanen.
Lisätietoja
www.lohjanseurakunta.fi/sammatti

Lohjan kantaseurakunta
Su 1.12. adventtisunn. Pyhän
Laurin kirkossa klo 10 kantaattijumalanpalvelus J.S. Bachin kantaatti 61 ”Nun komm der Heiden
Heiland” Horst Gripentrog (liturgi),
Heini Nikander, Harri Kerko & Col-

legium Musicum orkesteri, Laurentius-kuoroa johtajaa Sakari Ylivuori
ja klo 18 Maasalon Adventtivesper, liturgina Kaiku Mäenpää, Timo
Saario & Lohjan kirkkokuoro, urut
Ulla Eho-Saario.

Joulukonsertteja

Jumalanpalvelus sunnuntaisin
klo 10 Pyhän Laurin kirkossa radioidaan Radio Dein taajuudella
107,2 MHz.
24.12. klo 12 perheiden aattohartaus, Miettinen, urut Rajalin-Tymura
24.12. klo 13 perheiden aattohartaus II, Miettinen, urut Saario
24.12. klo 16 Maasalon jouluvesper, Gripentrog, Saario & Lohjan
kirkkokuoro.
24.12. klo 22 jouluyön hartaus,
Pitkänen, urut Rajalin-Tymura
25.12. klo 7 jouluaamun messu,
26.12. klo 10 Tapaninpäivä, sanajumalanpalvelus,
1.1. klo 10 uudenvuodenpäivän
messu, Gong, Saario
6.1. klo 10 loppaispäivän messu.

Jouluhartaudet ja -kirkot:
24.12. klo 13.30 Virkkalan kirkko, aattohartaus, Sundell, kanttorina Rajalin-Tymura
24.12. klo 14 Mäntynummen
seurakuntatalo, aattohartaus,
Gripentrog, Kerko
24.12. klo 14 Metsolan kappeli,
aattohartaus, Gong, Lohja Brass
24.12. klo 15 Metsolan kappeli,
aattohartaus, Gong, Lohja Brass
24.12. klo 15 Lohjanportin seurakuntakoti, aattohartaus, Sundell,
Kerko
25.12. klo 10.30 Virkkalan kirkko, joulukirkko, Korte, Kerko

Svensk verksamhet
1.12. kl 13 högmässa, församlinges kör medverkar, kyrktaxi, gröt i
Åsvalla, Kuismanen, Saario.
24.12. kl 14 familjejulbön i Lojo
kyrka, Kuismanen, Saario
24.12. kl 15.30 julbön i Virkby
kyrka, Kuismanen, Tymura
25.12. kl 9 julmorgonens gudstjänst i Lojo kyrka, Kuismanen,
Kerko.
6.1. kl 13 trettondagens högmässa i Virkby kyrka. Kyrkkaffe och taxi.

La 30.11. klo 16 adventtikonsertti
Nummen kirkossa. Puhallinsoittokunta, Nummi-Pusulan Mieskuoro, Nummen kirkkokuoro, järj. LC Nummi
Ti 3.12.klo 18 pietarilaisen Konevitsa-kvartetin adventtikonsertti Pusulan kirkossa, ohjelma 15 €.
Su 8.12. klo 18 joulukonsertti Nummen kirkossa, harmonikkataiteilija
Netta Skog.
Su 8.12. klo 18 konsertti ”Joulun ihme” Sammatin kirkossa. Esiintyjinä
Pertti Haapalainen, baritoni, Lyydia
Haapalainen, sopraano ja Mauritz
Brunell, urut ja piano, vapaa pääsy.
Ohjelma 10 €.
To 12.12.klo 18 Lohjan kamarikuoron joulukonsertti Pusulan kirkossa,
Camille Saint-Saens: Jouluoratorio,

joht. Noora Määttä
To 19.12. klo 18 konsertti Sammatin
kirkossa, esiintyjinä Marja Kyllönen,
sopraano, Inkeri Aittola, mezzosopraano ja Laura Wahlfors, piano.
Pe 20.12.klo 19 LC- Pusulan joulukonsertti Pusulan kirkossa, ohjelma
10 €.
Ma 6.1. klo 18 loppiaiskonsertti Pyhän Laurin kirkossa, oopperalaulajat
Jorma Elorinne, baritoni, ja Vikke Häkkinen, tenori, sopraanot Saana-Maaria Tenkanen ja Katri Vesimäki ja mezzosopraano Nina Granath, säestys
diplomipianisti Kaj Ekman, ohjelma
10€ ovelta, järj. Lohjan Laulupäivät ry.

Mer information
www.lohjanseurakunta.fi/svensk

Kutsu sururyhmään
Sururyhmä on tarkoitettu surun jakamiseen ja vertaistukeen sinulle, joka olet
hiljattain menettänyt läheisesi. Ryhmässä on mahdollisuus jakaa surun kokemusta luottamuksellisessa ja turvallisessa ympäristössä.
Ensimmäinen kokoontuminen on ke
5.2.2020 klo 18 seurakuntakeskuksessa
Köbanya-tuvassa. Tule pohtimaan kans-

samme, olisiko sururyhmä sinua varten.
Ensimmäinen kokoontuminen on avoin
ja sen jälkeen ryhmään ei enää oteta
uusia jäseniä.
Kuulemme sinusta mielellään jo ennen ensimmäistä tapaamista: diakonissa Sinikka Laurila p. 040 779 9369 tai
seurakuntapastori Camilla Sundell p.
044 328 4384.

Menneen Ajan JouluYhteisvastuu 2020
tukee vanhemmuutta markkinat 14.-15.12.2019

2020 Yhteisvastuu juhlii 70 vuotta jatkunutta, vuonna 1950 alkanutta taivaltaan. Tule mukaan kerääjäksi
www.lohjanseurakunta.fi/osallistu

2.2.2020 alkava vuoden 2020 Yhteisvastuukeräys nostaa esiin vanhemmuuden haasteet sekä lasten ja nuorten
vahvasti viestittämän tarpeen turvalliseen aikuiseen, jonka kanssa voi jutella
asiasta kuin asiasta. Keskeisinä toimijoina ovat valtakunnalliset lasten,
nuorten ja perheiden tukemiseen erikoistuneet Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset ry. Erityisenä kohderyhmänä ovat alakouluikäisten lasten perheet. 20 % keräyksen
tuotosta käytetään monipuoliseen

• seurakuntakeskus (Sibeliuksenk. 2)
avoinna la 14.12. klo 10-15 ja su 15.12. klo
11-15, lauantaina myynnissä keittoa,
kahvia ja joulutorttuja, sunnuntaina
joulupuuroa, kahvia ja joulutorttuja,
tuotto lähetykselle
• kirkon tapuli avoinna la 14.12. klo 1116, su 15.12. klo 11-15,
myynnissä glögiä ja pipareita, järjestää
seurakunnan nuorisotyö/isoset, tuotto
Hope ry:n ja oman seurakunnan diakoniatyön (erityisesti vanhusten parissa
tehtävän työn) hyväksi
• Pyhän Laurin kirkko 14.12. klo 12.30
Markkinamessu Piia Korpijaakko, kanttorina Timo Saario, su 15.12. klo 10 Kauneimmat Joululaulut –messu, Heikki
Linnavirta, Horst Gripentrog, kanttorina Timo Saario
• Virkkalan kirkko su 15.12. klo 16 Kauneimmat Joululaulut -messu, laulamme ja kuuntelemme messussa kauneimpia joululauluja, mukana Laguksenkadun laulajat Matti Kolehmaisen

Lohjan seurakunta
• Lojo församling¤
www.lohjanseurakunta.fi
Kirkollisista toimituksista
(kaste, häät, hautajaiset)
sopiminen kirkkoherranvirastossa ja alueseurakuntien seurakuntatoimistoissa, virkatodistukset, sukuselvitykset ja avioliiton esteiden tutkinta Lohjan
kirkkoherranvirastosta.
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

johdolla, kanttorina Pirjo Rajalin-Tymura, liturgina Erica Stick
• Virkby kyrka sö 15.12. kl. 13 högmässa med De Vackraste Julsångerna, Raimo Kuismanen, Timo Saario.

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
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

avustustoimintaan paikallisseurakuntien kautta. Painotuksena on keräysvarojen käyttö teeman mukaisesti vanhemmuuden sekä lapsen ja vanhemman suhteen tukemiseen. 60 % keräystuotosta käytetään vanhemmuutta tukeviin toimintoihin kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston
kautta.

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

www.yhteisvastuu.fi

Teologinen opintopiiri

— näkökulmia Uuden testamentin
syntyprosessiin
to 5.12. klo 18
kappalainen, TM Horst
Gripentrog puhuu
siitä, miksi meillä on
neljä evankeliumia ja
miten Apostolien teot
suhteutuvat niihin,
seurakuntakeskuksessa
(Sibeliuksenkatu 2),
klo 17.30 alk.
kahvitarjoilu.
Illan päätteeksi
kysymyksiä ja
keskustelua.

Tervetuloa!
LOHJAN SEURAKUNTA

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
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

Taitto
Kari Oksanen
kari.oksanen@kettujulkaisut.fi

Teologinen opintopiiri on
matalan kynnyksen opintopiiri
kaikille seurakuntalaisille,
kyselijöille, pohtijoille ja

Paino:
Salon Lehtitehdas
Painosmäärä: 38 300 kpl

teologiasta kiinnostuneille.
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Kohtaamisia

Vertaistuki vahvistaa
daan järjestää myös iltaisin niin, että
työssä käyvät vanhemmatkin voivat
osallistua ja saada vertaistukea toisiltaan.
– Minulle oli aikoinaan valtavan tärkeä kokemus, että en ollut yksin vaan
muilla vanhemmilla oli samoja kokemuksia. Äitiys on myös raskasta. Huonoja kokemuksia pitää saada jakaa,
samoin kuin hyviäkin kokemuksia.
Seurakunnan toiminta on erityisen
tärkeää niille, joilla ei ole sukulaisverkostoja lähellä.
– Niin seurakunnan työntekijöiden
kuin vanhempien toisilleen antama
tukikin tekevät hyvää vanhempien itsetunnolle. Tuki vahvistaa vanhemmuutta. Kun perheet voivat hyvin,
lapset voivat paremmin, sanoo johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja Minttu
Johansson.

teksti Tiina Komi
kuva Leena Anttila

Lapset ovat lähellä Minttu Johanssonin sydäntä.

Johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja Minttu Johansson haluaa tukea vanhempia ja
kannustaa heitä antamaan vertaistukea toinen toisilleen. Syrjäytymistä voi
ehkäistä kohtelemalla muita ihmisiä, kuten toivoisi heidän kohtelevan itseään.

Minttu Johansson löysi seurakunnan
perhekerhon saatuaan toisen lapsensa 13 vuotta sitten. Esikoinen oli tuolloin parivuotias ja aloitti vähän myöhemmin myös päiväkerhon Lohjan
seurakuntakeskuksessa. Perhekerhossa kävi samassa elämäntilanteessa
olevia vanhempia, joiden kanssa voi
jakaa kokemuksia lapsiperheen arjesta.
– Myös kerhojen ohjaajilta saamani
tuki tuntui hyvältä. Minuun vaikutti
syvästi se, miten tulin kohdelluksi.
Koin alusta asti olevani tervetullut
seurakunnan toimintaan.
Johansson työskenteli lähihoitajana
vanhuspuolella mutta työ lasten parissa houkutteli. Niinpä hän opiskeli
ammattikorkeakoulussa kirkon varhaiskasvatus -koulutusohjelmassa sosionomiksi, jolla on varhaiskasvatuksen opettajan pätevyys. Elokuussa
Minttu Johansson aloitti työt Lohjan
seurakunnan johtavana varhaiskasvatuksen ohjaajana.
Vuosien varrella oma perhe on kasvanut viisilapsiseksi. Esikoinen on jo
15, kuopus kolmevuotias. Johansso-
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nista yhdeksi seurakunnan kerhotoiminnan päätavoitteista nousee perheiden tukeminen. Hänestä on tärkeää, että niin jokainen vanhempi
kuin lapsikin kokee tulevansa hyväksytyksi omana itsenään.
– Minulle kristilliset arvot muiden ihmisten kohtaamisesta ovat tärkeitä.
Toivon, että voimme kohdella toisiamme, kuten toivoisimme itseämme
kohdeltavan.

Uskontokasvatuksesta
katsomuskasvatukseen
Varhaiskasvatuksen saralla on tapahtunut viime vuosina paljon. Varhaiskasvatuslaki ja sitä täydentävä
asiakirja ”varhaiskasvatussuunnitelman perusteet” säätelevät seurakuntienkin varhaiskasvatusta.
Lohjan seurakunnan kerhotoiminta
on kristillistä, mutta valtakunnallisen
varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ei enää puhuta uskontokasvatuksesta vaan katsomuskasvatuksesta. Se tähtää eri katsomusten väliseen
ymmärrykseen ja kunnioittamiseen.

Kunnallinen varhaiskasvatus on uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja
puoluepoliittisesti sitoutumatonta.
Tämä on pidettävä mielessä esimerkiksi silloin, kun päiväkotiryhmät vierailevat seurakunnassa. Lapset eivät
voi osallistua esimerkiksi hartaustilaisuuksiin ilman vanhempiensa lupaa.
– Tämä haastaa meitä pohtimaan
yhdessä päiväkotihenkilöstön kanssa,
mitä seurakunta voi lapsille tarjota.
Viemme esimerkiksi lapsiryhmiä tutustumaan Pyhän Laurin kirkkoon ja
hautausmaahan.
Minttu Johanssonin mielestä katsomuskasvatus on hyvä asia. Se lisää lasten tietämystä eri uskonnoista ja kulttuureista, mikä puolestaan lisää suvaitsevaisuutta. On tärkeä ymmärtää
erilaisuutta ja oppia kohtelemaan
muita hyvin.
– Se kantaa pitkälle.

Apua arjen hallintaan
Minttu Johanssonin työhön kuuluvat esimiestehtävät ja hallinnolliset
työt. Hän on ehtinyt kiertää kaikki

Lohjan kantaseurakunnan ja alueseurakuntien perhe- ja päiväkerhot. Johansson on tyytyväinen näkemäänsä.
– Minua ilahduttaa se, että ohjaat
kuuntelevat tarkasti perheiden toiveita. Perheille on tärkeää kristillisen kasvatuksen ohella se, että kotihoidossa
olevat lapset saavat kokemuksia ryhmässä toimimisesta.
Lapset ovat päiväkerhoissa 2–3 kertaa viikossa kolme tuntia kerrallaan.
Johanssonin mielestä tämä on riittävä
aika. Seurakunnan varhaiskasvatus on
hänestä laadukasta. Ryhmät ovat pienempiä kuin päiväkodissa.
Perhe- ja päiväkerhojen lisäksi seurakunta tarjoaa apua ja tukea pikkulapsiperheille. Perhetyöntekijät käyvät perheissä auttamassa. Apua arjen
hallintaan saa perheen tarpeen mukaan 1–5 kertaa.
Perhetyöntekijöiden palvelut ovat
suosittuja. Kaikkia autetaan, mutta
tällä hetkellä nopeaa apua saa ainoastaan akuuteissa tilanteissa. Perhetyöntekijöitä on vain kaksi.

Tavoitteena lisää
vertaistukea vanhemmille
Perhekerhoissa käy vanhempia, joiden puolisot ovat töissä. Johansson
toivoo, että tulevaisuudessa perhekerhoja tai vastaavaa toimintaa voi-

Arjen
taukopaikat
Perhekerho on kohtaamispaikka ja
vertaisryhmä
lapsiperhearjen
tueksi. Se on arjen taukopaikka,
jonne ovat kaikki tervetulleita vauvasta vaariin ja mummoon:
- ma Metsolassa seurakuntakodissa (Puistok. 11-13) klo 9-11.30 ja Muijalassa Lohjanportin seurakuntakodissa (Hammarint. 4) klo 9-11.30
- ti Routiolla seurakuntakodissa
(Kalliomäent. 2) klo 9-11.30, Pusulan
seurakuntatalossa (Marttilant. 1)
klo 9.45-11.45 ja parittoman vkon ti
Sammatin seurakuntatalossa (Pappilant. 1) klo 9-11.30.
- ke Mäntynummessa seurakuntatalossa ja Virkkalan kirkossa klo
9-11.30.
- to Nummella Saukkolan seurakuntakodissa (Hyvelänraitti 4) klo
9.30 - 11.30, klo 9.30 Karjalohjan
seurakuntatalolla (Keskustie 30)
- pe Ojamolla (Kartanonk. 1) klo
9-11.30, ohjaajina Saija Saariaho ja
Mirja Karttunen.
Toiminta on maksutonta.

