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Kauneimmat Joululaulut tekee hyvää

K

auneimpien joululaulujen aika
alkaa ensimmäisenä adventtina. Poikkeusoloista huolimatta
Lohjan seurakunta haluaa tarjota tänäkin vuonna mahdollisimman monelle mahdollisuuden osallistua Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuksiin.
Koska seurakunnan tilojen osallistujien kokoontumismääriä on turvallisuussyiden takia rajoitettu tuntuvasti, järjestämme useampia peräkkäisiä tilaisuuksia samana päivänä. Lisätietoa löydät Lohkareen sivulta 6.

Jos Jumala suo

Laulut soivat maailman
lasten hyväksi

U

rani alkuvaiheessa piispa lähetti aina vuodenvaihteen tietämillä kirjeen papistolleen otsikoituna: ”Piispa tulee tekemään tulevana vuonna seuraavat virkatehtävät
ja piispantarkastukset, jos Jumala
suo.”
Ilmaisu oli juhlava ja kovasti hurskaaltakin vaikuttava. Kulunut vuosi on
ollut erilainen. Olemme opetelleet sietämään epävarmuutta ja toisinaan viikoittain muuttuvia ohjeita. Itselleni on
tullut vanhalle lauseelle aivan uusi sisältö, jonka voi ilmaista: ”Jos Jumala
suo ja koronatilanne sallii.”
Isovanhemmat miettivät tulevaa
joulua: Uskaltaako kutsua lapsenlapsia
kylään? Lapset miettivät puolestaan
voiko mummolassa käydä kylässä tai
isovanhemmat tulla meille? THL:n johtaja jossakin haastattelussa lohdutti:
”Pukkikin saa tulla”.
Olemme miettineet, kuinka menetellä tänä jouluna? Aikaisempina jouluina esimerkiksi Pyhän Laurin kirkossa on käynyt pelkästään jouluaattona
noin 3000 vierasta. Kuinka tehdä tänä
vuonna vastaava turvallisesti?
Pidät kädessäsi Lohkaretta ja näet
mitä olemme suunnitelleet. Toteutamme useampia tilaisuuksia pienemmillä
väkimäärällä ja lyhyemmillä ohjelmilla.
Mikäli tilanne muuttuu, elämme tietysti uusien sääntöjen mukaan. Tänä
vuonna olen ymmärtänyt aivan uudella tavalla sanat: ”jos Jumala suo.”
Maailmanhistorian ensimmäinen
joulu oli erilainen – tämä joulu on
meille toisenlainen. Erilaisuudesta
huolimatta saamme seisahtua saman
enkelin kertoma sanoman äärelle: ”Älkää pelätkö…”
Tänä vuonna voimme jokainen olla
osaltamme käytännön enkeleitä ja
vaikka soittaa tapaamisen sijasta toivottaen hyvää joulua. Vapahtajakin
saa tulla – pienenä vauvana sydämiimme.

Juhani Korte

Lohjan seurakunnan kirkkoherra
juhani.korte@evl.fi

Sinä it-innostunut,
tästä suoraan
nettisivuille:
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Kauneimmissa Joululauluissa kerätään vuosittain lahjoituksia Suomen
Lähetysseuran työhön heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oikeuksien puolustamiseksi. Erityisenä kohteena on lasten syrjäytymisen vastainen työ yli 20 maassa. Teemme työtä
uskontoon, kieleen tai etnisyyteen
katsomatta.
Kauneimmat Joululaulut -keräyksen avulla teemme työtä köyhyyden
poistamiseksi sekä ihmisarvoisen elämän ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Parannamme kehitysmaiden
äitiysterveyttä ja lasten mahdolli-

Nyt ilovirttä veisaten

nsimmäistä joulua vietettiin poikkeusolosuhteissa. Tuhannet ihmiset Rooman valtakunnassa olivat joutuneet
tien päälle. Kaikki eivät tienneet missä yöpyä. Meille tallentunut kertomus nuoren pariskunnan majoittumisvaikeuksista ei liene
ainutkertainen. Ehkä tuo perhe ei myös ollut
ainoa, joka Beetlehemistä ehti lähteä pakoon hallitsijan mielivaltaa. Historiassa tuo
sama on toistunut. Omankin kansakuntamme kollektiivinen muisti sen kertoo.
”Uusi normaali” on nyt arkeamme. Tänä
jouluna monet perinteet väistyvät. Joulun
lapsi on kuitenkin sama. Sama on myös Hänen sanomansa. Enkeli tervehti paimenia:
”Älkää pelätkö!” ”Älä pelkää!” kuului myös
monesti Jeesuksen sanomana. Jumalan

ydinviesti on kehotus turvalliseen luottamiseen. Vaikka millaiset mullistukset ympäröisivät meidät, Jumala on kanssamme.
”Soitto on suruista tehty” on suomalaisen hellimä ajatus. Ehkä elinolosuhteemme
ovat tehneet meistä sellaisia, että mollivoittoiset sävelet vetoavat meihin. Monet perinteiset, rakkaat joululaulummekin ovat melko surusävyisiä. Beetlehemin kedolla paimenille kaikui enkelien ilolaulu. Pyhän Laurin kirkon kuva kertoo tuosta. Paimenet
ovat kuulleet ilmoituksen. Seinälle kuvattu
paimen on kohottanut huulilleen suomalaisen tuohitorven ja antaa sen soida. Riemu
kuuluu muillekin musiikkina. Sama viesti välittyy keskiajalta peräisin olevissa jouluvirsien sanoissa.

suuksia ravintoon, puhtaaseen juomaveteen, turvaan ja koulutukseen.
Edistämme vammaisten lasten erityisopetusta ja heidän oikeuksiensa
toteutumista.
Kehitämme myös selviytymiskeinoja ilmastonmuutoksessa. Tutustu
tämän vuoden keräyskohteeseen
verkkosivujemme tarinoiden kautta
ja anna lahja, joka muuttaa lapsen
elämän: www.kauneimmatjoululaulut.fi
Uusien alueellisten koronarajoitusten takia Kauneimmat Joululaulut
-tilaisuuksia on Lohjalla peruttu 13.12.
saakka.

Teksti: Suomen Lähetysseura
Kuva: Hannes-Honkanen

Tänäkin jouluna monen lapsen ja aikuisen silmät loistavat. Tunteisiimme voimme
ainakin osittain vaikuttaa. Iloitaan siitä, mikä
meille on mahdollista. Muistotkin ovat portteja iloon, jos emme takerru vaatimaan, että
kaiken pitäisi olla kuten ennen. Myös musiikki voi meitä auttaa. Martti Luther on joskus sanonut: ”Sydämeni pursuaa yli kiitollisuudesta musiikkia kohtaan, joka niin usein
on minua virkistänyt ja pelastanut minut
suurista ahdistuksista.”
Teksti: Simo Jouhi
Kuva: Pyhän Laurin kirkon maalaukset
(Leena Anttila)

Jouluna he kaikki ovat täällä

A

suessamme nuorena perheenä ensimmäistä vuotta
Australiassa eräs suomalainen pariskunta kutsui meidät kotiinsa jouluaterialle.
Meille avautui joulun yhteisöllinen ulottuvuus: Joulupöytään
kutsuttavien ihmisten kehää voi
laajentaa, aivan niin kuin ensimmäisenä jouluna, kun Jeesuksen
seimen ympärille kokoontui monenlaista väkeä.
Viime vuosina monet joulumme viettoon liittyneet rakkaat ihmiset ovat lähteneet tästä elämästä. Joulun aikaan heidän
muistonsa nousee vahvasti mieleen. Saatan kuulla korvissani heidän äänensä, heidän laulunsa ja
naurunsa.
Lapsuudenkodistani on meillekin periytynyt tapa laulaa joululauluja yhdessä. Isälläni oli erityisen kaunis lauluääni. Muistan hänet erityisesti Maa on niin kaunis
-laulua laulaessani.
Jouluna koen, että ”he kaikki
ovat täällä”, he kuuluvat yhä meidän jouluumme. Ensimmäisenä
jouluna taivas laskeutui maan
päälle, enkelit lauloivat paimenille ja Jumalan Poika syntyi seimeen. Tänäkin jouluna taivas on
lähellä.
Tuhannet ja tuhannet kynttilät
syttyvät haudoille. Jouluun liittyy
kaipaus, rakkaus ja toivo siitä, että kerran vielä joulun Lapsi yhdistää meidät kaikki suureen joulujuhlaan taivaassa.
Näistä ajatuksista syntyi uusi
joululaulu Jouluna he kaikki ovat
täällä, joka on julkaistu Kauneimmat joululaulut -vihkosessa 2020.
Olen kätkenyt siihen muiston
isästäni ja Maa on niin kaunis
-laulusta.
Toivon myös, että voisin ilmaista kiitollisuuteni niille ihmisille, joiden kanssa saan vielä jakaa
elämän arkea ja juhlaa.
Teksti: Anna-Mari Kaskinen

kirkkovaltuutettu, kirjailija

Nepalilaiset lapset kaivolla.

Jouluna he kaikki ovat täällä
1.Jouluna he kaikki ovat täällä
He kaikki, joita rakastimme niin.
Näen tutun valokuvat kaapin
päällä,
ja muistot laskeutuvat sydämiin.
On niin kuin jossain soisi tuttu ääni,
ja jälleen kerran maa niin kaunis
on.
On kirkas Luojan taivas yllä pääni,
soi enkeleiden laulu loputon.
2.On ympärillä ihmeellinen ilta.
Yö muuri murtuu, raja katoaa.
On keskellämme rakkauden silta,
on taivas yhtä lähellä kuin maa.

Nyt kynttilöiden valo loistaa heille
ja tähtitaivas yllä kirkkomaan.
He laulavatko tänään enkeleille
nyt kirkkaammin kuin täällä milloinkaan?

KERTOSÄE
:Ja jälleen kerran joulu saapuu
meille.
Nyt loista, hento liekki, kirkkaana.
Tuo, seimen lapsi, lohtu särkyneille.
On lähellämme valon maailma.
Anna-Mari Kaskinen

Kuva: Leena Anttila

Lohjan kirkkokuoro 130 vuotta

P

erimätietojen sekä muiden
tiedonmurusten perusteella
voidaan melko varmasti päätellä, että Lohjalla on ollut kirkkokuoro toiminnassa vuonna 1890.
Näin ollen se on yksi Suomen vanhimmista kirkkokuoroista.
Kuten monien kirkkokuorojen
kohdalla, Lohjallakin kuorotoiminnan käynnistimenä lienee toiminut
kirkkokuorolaulujen ”äiti”, Voglerin
Hoosianna, jonka kansakouluoppilaat lauloivat Lohjan kirkossa neliäänisesti jo 1872.
Lohjan kirkkokuorossa lauloi keväällä ennen poikkeusoloja yli 40
laulajaa ja valmisteilla oli kuoron
130-vuotisjuhlakonsertti, jonka piti
toteutua syyskuussa.
Nämä suunnitelmat kariutuivat
kuitenkin koronaepidemian takia.

Piispa (nyk. arkkipiispa) Tapio Luoma, Timo Saario ja piispa emeritus
Mikko Heikka Adventtivesperissä
vuonna 2016.

Suunnitelmissa oli myös hieman
pienentyneen kuoromme kanssa
toteuttaa perinteinen Armas Maasalon Adventtivesper Lohjan Pyhän

Laurin kirkossa sunnuntaina 29.11.
Perjantaina 20. marraskuuta
saimme kuitenkin tiedon, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto on
kieltänyt tartuntatautilain nojalla
alueellamme kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä.
Tämän takia myöskään Adventtivesperiä ei tänä vuonna järjestetä,
mutta sen voi katsoa ja kuunnella
adventtina internetistä seurakuntamme kotiosoitteen kautta.

Teksti: Timo Saario

kanttori

Kuvat: Leena Anttila

Kuorojen toiminta on tärkeä osa seurakuntaelämää. Lohjan 130-vuotias kirkkokuoro on toteuttanut Armas Maasalon adventti- ja jouluvesperin jo vuosikymmenien ajan.

Lohkare
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laajalle joskus häntä vähän harmittikin.
– Jälkeenpäin olen kuitenkin
miettinyt, että monipuolinen muusikkous on nimenomaan vahvuuteni. Ei se monipuolisuus ole mistään
pois, kanttori toteaa.
Kerko on sitä mieltä, että tyylilajeihin ei musiikissa pidä takertua liian orjallisesti.
– Kannatan musiikillista suvaitsevaisuutta. Se tuo kyvyn laajentaa
ilmaisua.

Jumalanpalvelusliturgia
kiinnostaa
Säveltäminen on kiehtonut Harri
Kerkoa pitkään. Jo nuorena miehenä hän teki rockbiisien lisäksi pieniä
lauluja.
– Äänet ovat minusta jo sellaisenaan ihania. Vielä upeammaksi asian tekee se, että voit vangita ne äänet ja säveltää niistä lauluja.
Vuosien kuluessa Harrin mielenkiinto on alkanut suuntautua myös
sävellyspuolella yhä enemmän kirkkomusiikin suuntaan.
– Kirkkomusiikin sisällä olen keskittynyt erityisesti liturgiasta ammentavaan ilmaisuun. Jumalanpalvelusliturgia kiinnostaakin minua
paljon.
Kerko on ollut perustamassa
muun muassa Liturginen Ensemble
Munkkivuori -kokoonpanoa. Se tutkii ja kehittää messun liturgisia käytänteitä ja dramaturgisia mahdollisuuksia.
– Kolmen kanttorin ryhmämme
kiertelee ruuhka-Suomen alueella.
Joskus mukana on myös vierailijoita
ja tanssija.

Korona-aikana
mentiin nettiin

Kanttori Harri Kerko uskoo, että tyyliltään hyvinkin monenlainen musiikki voi toimia jumalanpalveluksessa. Hän iloitsee siitä, että on saanut tutustua musiikin legendoihin. Ken Hensley ei ollut hänelle
enää idoli, vaan kollega.

”Jumalanpalvelus voi parhaimmillaan
olla sosiaalis-mystinen kokemus”
Lohjan seurakunnan kanttori Harri Kerko ei ole urautunut pelkästään kirkkomusiikkiin. Leipätyönsä lisäksi mies säveltää ja tuottaa monenlaista musiikkia rockista avantgardeen.

V

uonna 1968 syntynyt Kerko
vietti lapsuutensa ja nuoruutensa Porissa, joka oli etenkin 1980-luvulla merkittävä musiikkikaupunki. Pori-rock nosti parrasvaloihin mm. Yön, Dingon ja
Mamban.
Myös Harri Kerko oli kotikaupunkinsa musiikkiskenessä tiiviisti
mukana.
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– Pori-rock oli enimmäkseen
rockia ja uutta aaltoa. Minua kiinnosti kuitenkin enemmän hevi.
Soitin sähkökitaraa niin monessa
kokoonpanossa, että klassisen
musiikin opintoni melkein häiriintyivät, Kerko sanoo.
Ammattimaista rockmuusikkoa
Harrista ei kuitenkaan tullut. Nuori mies opiskeli ensin Oriveden

opiston musiikkilinjalla ja pääsi
sen jälkeen Sibelius-Akatemiaan.
– Aloitin heidän Kuopion toimipisteessään mutta siirryin neljän
opintovuoden jälkeen Helsinkiin.
Siellä opiskelin sävellystä sekä orkesterin- ja kuoronjohtamista.
Vuonna 1996 Harri Kerko sai käteensä musiikin maisterin paperit.
Hän kuitenkin jatkoi oppilaitok-

sessa vielä vuoden ajan sävellyksen opiskeluja.
– Sibelius-Akatemiassa ei päässyt helpolla, opiskelu oli hyvin vaativaa.

Musiikkia laajalla skaalalla
Kanttori kertoo, että hän poikkesi
useimmista muista Sibelius-Akate-

mian opiskelijoista. Aika harva oli
hänen lisäkseen soittanut sähkökitaraa hevibändissä.
– Opiskelukavereistani löytyi esimerkiksi kapellimestareita ja solisteja. Itse en oikein koskaan löytänyt
sitä omaa erityisalaani, vaan tein
kaikenlaisia juttuja.
Harri Kerko myöntää, että mielenkiinnon suuntautuminen niin

Lohjan musiikkielämää Kerko kehuu
vireäksi. Myös seurakunnan sisällä
musiikin työnjako toimii hyvin ja
monenlaista osaamista löytyy.
– Johtava kanttori Timo Saario
vastaa muun muassa kirkkokuoroista ja Pirjo Rajalin-Tymura musiikillisesta varhaiskasvatuksesta. Minun
osallani taas on muun muassa kamariorkesteri Collegium Musicum.
Kerko kiittelee vuonna 1971 perustetun kamariorkesterin sitoutumista ja tasoa. Kokoonpano on vuosien aikana konsertoinut useita kertoja myös maamme ulkopuolella.
– Collegium Musicumiin kuuluu
12 vakiojäsentä ja täydennämme
joukkoa tarpeen mukaan.
Korona on vaikuttanut seurakunnissakin moneen asiaan. Harri
Kerko näkee pandemia-ajan tuoneen mukanaan myös hyvää. Seurakuntalaisia opittiin palvelemaan digitaalisestikin.
– Esimerkiksi me Lohjan kanttorit teimme yhdessä kvartettisovituksia eri kappaleista. Ne sitten videoitiin ja laitettiin nettiin.

Tuttavapiirissä
maailmantähtiäkin
Yksi osa Harri Kerkon elämää ovat
erilaiset projektit niin sanotun kevyemmän musiikin parissa. Mies on
tehnyt paljon yhteistyötä esimerkiksi 22 Pistepirkko -yhtyeen kanssa.
– Sen kanssa pyöritämme yhteistä studiotakin Helsingin Maunulassa.
Kerkolla on myös vahvat kansainväliset yhteydet. Lohjan seurakunnan kanttorin polut ovat risteytyneet muun muassa 1970-luvulla
tähtikategoriaan nousseen brittikokoonpano Uriah Heepin kanssa.
Kyseinen bändi, erityisesti sen
Gypsy-kappale, kolahti Harriin voimakkaasti jo nuorena.

– Heidän biiseissään yhdistyy
saarivaltakunnan mystiikka pitkän
linjan progressiivisuuteen. Tuotanto
on hyvin monipuolista ja melodiat
parhaimmillaan ikivihreitä.
Harri on päässyt jopa suunnittelemaan yhteistyötä marraskuussa
2020 menehtyneen Uriah Heepin
päälauluntekijän, Ken Hensleyn
kanssa.
– Hän osallistui fanitapahtumaan Helsingissä ja siellä tapasimme ensimmäisen kerran.
Pari vuotta sitten Kerko rohkaistui tekemään Hensleylle konkreettisen ehdotuksen. Voisiko yhteistyössä syntyä produktio, jossa Uriah
Heep -klassikoita sovitettaisiin sinfoniaorkesterille?
– Hensley olisi laulanut kappaleet orkesterin säestyksellä. Hän olisi myös itse soittanut Hammond-urkuja.
Yhteistyö kiinnosti Uriah Heep
-legendaa. Projekti kuitenkin kariutui Hensleyn kuolemaan lyhyen sairauden jälkeen.

Bowien luottopianisti ja
Riian tuomiokirkko
Toinen Harri Kerkon merkittävä kansainvälinen kontakti on edesmenneen rock-ikoni David Bowien
luottopianisti Mike Garson.
– Kohtasimme netissä ja lähetin
hänelle yhden tekemäni urkuimprovisaation. Garson piti sitä vahvana
luovana näyttönä.
Yhteistyötäkin lähti vireille. Garson teki kotistudiossaan Los Angelesissa soolo-osuuksia Kerkon Omfalos Renaissance -yhtyeen levyyn.
Klassisemman musiikin puolella
Lohjan seurakunnan kanttori on
päässyt työskentelemään yhdessä
muun muassa tunnetun latvialaissäveltäjä Peteris Vasksin kanssa.
– Pääsin tuottamaan koko hänen
urkutuotantonsa levytyksen Riian
komean tuomiokirkon vanhoilla
uruilla. Säveltäjä itse oli koko ajan
mukana äänityssessioissa, Kerko
kertoo.

Musiikkiresursseista ei
kannata tinkiä
Entä mitä työhön liittyviä haaveita
monessa jo mukana olleella miehellä vielä on?
Harri Kerko kertoo toiveidensa
olevan lopultakin aika vaatimattomia. Hän haluaisi seurakunnan pysyvän elävänä yhteisönä, jonne ihmisten on mukava tulla.
– Jumalanpalvelus voi parhaimmillaan olla sosiaalis-mystinen kokemus. Sen tulisikin ravita ihmisiä
kokonaisvaltaisesti.
Kerko näkee, että jumalanpalvelusmusiikin päävastuun tulisi jatkossakin pysyä ammattilaisten käsissä.
Vapaaehtoisia laulajia ja muusikoita
tarvitaan, mutta heidän roolinsa ei
saa nousta liian suureksi.
– Jumalanpalvelus on tavallaan
seurakunnan päätuote ja riman pitää olla korkealla. Tyylilajia voi ja pitääkin vaihdella mutta musiikin pitää aina olla laadukasta, kanttori
perustelee.
Läheskään kaikkien seurakuntien tulevaisuus ei näytä kovin ruusuiselta. Kirkosta erotaan kiihtyvään
tahtiin ja verotulot pienenevät.
Kerko varoittelee kuitenkin siitä,
että seurakunnat lähtisivät lyhytnäköisesti tinkimään musiikkiresursseistaan. Se tie ei pitkälle kanna.
– Ainakin isommissa seurakunnissa kanttorin virkoja voisi jopa lisätä. Näin saataisiin organisaatioon
erilaisia kirkkomuusikoita.
Teksti ja kuva: Vesa Keinonen
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Apua ja tukea diakoniasta
E

lämässä tulee joskus vastaan
ahdingon paikkoja: surua ja
sairautta, pulmia parisuhteessa, karikoita lasten kasvatuksessa,
yksinolon apeutta, syyllisyyden
syövereitä, rahahuolia, työn aiheuttamia paineita tai yleisen koronaepidemian aiheuttamaa huolta ja
murhetta.
Ahdingossaan ei kuitenkaan tarvitse jaksaa yksin. Diakoniatyöntekijän tapaaminen voi olla mahdollisuus avata elämälle uusi ja valoisa
suunta. Tapaamispaikkana voi olla
seurakunnan tilat tai koti. Puhuminen auttaa ja helpottaa oloa. Keskustelut ovat aina luottamuksellisia.
Sinun ei tarvitse kuulua kirkkoon.

Ota yhteyttä diakoniatyöntekijään
– kun kaipaat henkistä tai hengellistä tukea
– kun et tiedä kenen puoleen
kääntyä elämäsi kriisitilanteissa
– kun tarvitset neuvontaa talousasioissa. Seurakunta voi tukea
tilannettasi taloudellisesti tietyin
perustein.
– haluat olla mukana tekemässä
jotakin seurakunnassa.
Voit ottaa yhteyttä diakoniatyöntekijään puhelimitse ajanvarauspäivystyksen aikaan. Yhteyden
saat myös sähköpostilla, tekstiviestillä tai jättämällä puhelinvastaajaan viestin. Ajanvaraus ja varmimmin tavoitettavissa tiistaisin
9–10:
– Nummentausta, Metsolan
seurakuntakoti, Puistok. 11–13, Anna
Helenius,
johtava
diakoni
anna.k.helenius@evl.fi, 044 780
4234
– Lohjan keskustan alue, seurakuntakeskus, Sibeliuksenk. 2
(käynti Nummentien kautta), Leena
Syvälahti, leena.syvalahti@evl.fi,
044 328 4300
– Mäntynummi, Mäntynummen srk-talo, Mäntynummentie 17
ja Muijala, Lohjanportin seurakuntakoti, Hammarint. 4, Emilia Alander, emilia.alander@evl.fi, 050 554
8835
– Ojamon seurakuntakoti, Kartanonk. 1, Eija Alatalo, eija.alatalo@

Joanna Seppälä on yksi Lohjan seurakunnan diakoniatyöntekijöistä.

evl.fi, 050 377 7394
– Roution diakoniatoimisto,
Kalliomäent., 2,Tanja Mäkelä tanja.
makela@evl.fi
040 779 9363
– Virkkala, Virkkalan kirkko, Virkkalant. 1, Jonna Seppälä jonna.seppala@evl.fi
044 328 4320, Jere Laurila, jere.
laurila@evl.fi, 044 714 3803
– Karjalohjan diakoniatoimisto,
Keskust. 30 ja Sammatin seurakunta-

toimisto, Pappilant.1, Netta Kuivalainen, netta.kuivalainen@evl.fi, 050
538 8113
– Nummen diakoniatoimisto,
Rauhanpolku 8, Riikka Karinto riikka.
karinto@evl.fi 050 374 2956
– Pusulan
diakoniatoimisto,
Marttilantie 1, Sinikka Laurila
sinikka.h.laurila@evl.fi, 040 779 9369,
Jere Laurila, jere.laurila@evl.fi 044
714 3803
Kuva: Leena Anttila

Jouluaatto Pyhän Laurin kirkossa

U

skallanko tulla tänä vuonna
joulukirkkoon? Näin kysyy
jokainen vastuullinen ihminen. Tulevana jouluaattona tulemme toteuttamaan jouluhartaudet
uudella tavalla, turvallisuus huomioiden.
Koronatilanne voi siis muuttaa
suunnitelmiamme ja olemme valmiudessa käyttämään jouluhartauksiin myös kirkkomme ulkosaarnastuolia.
Nykyisten linjausten turvallisuussyistä voimme ottaa kirkkoomme kerrallaan enintään 120 ihmistä.
Käytäthän tullessasi maskia.

Pyhän Laurin kirkossa on tarkoitus toteuttaa vapaarytminen jouluvaellus klo 11–17. Voit pysähtyä
omaan tahtiisi merkityllä kirkkopolulla kuvien ja asetelmien äärelle.
Voi myös kulkiessasi kurkistaa kellotapulin avoimesta ovesta.
Puolen tunnin välein pysähdymme hartaushetkeen lyhyellä ohjelmalla: Virsi 30; Jouluevankeliumi ja
Virsi 21: 1–3,10.
– Ensimmäinen hartaushetki on
klo 11.00 ja viimeinen klo 16.30.
Huom. klo 14 ruotsinkielinen hartaushetki. Obs! Kl. 14 Andakt på
svenska.

Papit ja kanttorit
hartauksissa:
Klo 11; 11.30 ja 12 Paula Miettinen ja
Pirjo Rajalin-Tymura
Klo 12.30 Heini Nikander ja Pirjo
Rajalin-Tymura
13 ja 13.30 Heini Nikander ja Timo Saario
14 Tanja Louhivuori ja Timo Saario (Andakt på svenka)
14.30 ja 15 Tanja Louhivuori ja Timo Saario
15.30; 16 ja 16.30 Juhani Korte ja
Timo Saario

Lohkare
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Lohjan seurakunnassa tapahtuu 25.11.2020
Lisäksi paikallislehdissä julkaistaan viikottain Seurakunnat-palstaa. Seuraava Lohkare-seurakuntalehti ilmestyy 24.3.2021.

Lohjan seurakunta, tiedote 20.11.2020

E

telä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä.
LEENA ANTTILA

Alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä
kokouksia, joihin osallistuu yli
20 henkilöä edellyttäen, että
turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja
kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
21.9.2020 antamaa ohjetta.
Määräys on voimassa 23.11.13.12.2020.
Tämä tarkoittaa sitä, että rajoitteet ovat astuneet voimaan
seurakunnassamme. Tilaisuuksissamme saa olla kyseisenä aikana työntekijät mukaan lukien
maksimissaan väkeä paikallaan
20 henkeä. Toimintaa järjestetään turvallisuusohjeita noudattaen. Tapahtumiin osallistutaan vain terveinä. Maskia on

Pieni jouluvaellus Lohjan
Pyhän Laurin kirkossa

P

yhän Laurin kirkon joulusta
kertovien maalausten äärelle
on luotu hiljentymispolku.
Polun voi kulkea sekä tutustumalla
maalauksiin kulttuurihistorian näkökulmasta että mietiskelyvaelluksen merkeissä. Jouluvaellukselle voi

suositeltavaa käyttää. Tiloissamme on saatavilla käsidesiä.
Älä jää yksin kysymyksiesi ja
huoliesi kanssa vaan ota yhteyttä seurakuntaan. Löydät
Lohjan seurakunnan Facebookista (myös alueseurakunnat,
srk:n diakoniatyö, lapset/perheet ja nuoret jne.) Instagramissa @lohjan_srk ja @lohjanse
urakunnannuoret,Twitterissä @
KirkkoLohjalla
Kirkon keskusteluapu on sinua varten, kun kaipaat henkistä tai hengellistä tukea kirkonkeskusteluapua.fi
Palveleva puhelin päivystää
numerossa 0400 22 11 80 joka
ilta klo 18 – 24, operaattori veloittaa puhelusta liittymäsopimuksesi mukaisen hinnan
(pvm/mpm).

LEENA ANTTILA

opuillaan olevan vuoden Yhteisvastuukeräyksen teema on
ollut vanhemmuuden tukeminen. Kokemus itsestä riittävän hyvänä vanhempana on varsin tärkeää
koko perheen hyvinvoinnin kannalta.
Täydellistä vanhempaa ei ole, jokainen tekee virheitä, tarvitsee jossain
kohden toisten apua ja tukea, mutta
voi olla riittävän hyvä juuri omille lapsilleen. Viisautta on myös ottaa vastaan apua, jakaa vanhemmuuden
haasteita ja kokemuksia toisten kanssa sekä pitää huolta itsestään.
Kiitämme sydämellisesti kaikkia
keräykseen monin tavoin osallistuneita! Keräyksen tuotto on ollut olo-
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suhteista huolimatta varsin hyvä, samaa luokkaa edellisten vuosien kanssa: 10 367,54€. Omaan seurakuntaan
jäävällä keräysosuudella 2055€ (20%
tuotosta) on tuettu juuri pienituloisten vanhempien omaa virkistystä
lahjakortein ja lastenhoidon järjestämistä sekä käynnistetty murrosikäisten lasten äideille tarkoitettu vertaisryhmä Kamalat äidit. Virkistyslahjakortteihin olemme voineet käyttää
myös OP Koti Uusimaan sekä Johanneksen Ritarikunnan lahjoituksia.
Keräystuotosta valtaosa (60%) ohjataan maailman katastrofialueille tukemaan perheiden selviämistä. Kirkon Ulkomaan Apu varmistaa, että

Ti 15.12. klo 17 (A–K), klo 18 (L–P),
klo 19 (N–Ö), Harri Kerko, Erica Stick.

Kauneimmat Joululaulut
alueseurakunnissa
Lohjan
kantaseurakunnassa
Kantaseurakunnassa jaamme tilaisuudet osallistujien sukunimen alkukirjaimen mukaan siten, että ensimmäiseen tilaisuuteen kutsutaan erityisesti
niitä, joiden sukunimi alkaa kirjaimilla
A–K, toiseen kirjaimille L–P ja kolmanteen kirjaimilla R–Ö. Jokainen näistä
tilaisuuksista on 30 minuutin kestoinen ja ne alkavat tunnin välein. Sulussa näkyvät aakkoset tarkoittavat tätä
tasaisemman osallistujajakauman takia tehtyä ryhmittelyä.

apu menee perille. Vanhemmuuden
ja perheen arjessa selviämisen haasteet ovat toisistaan poikkeavat meillä ja katastrofialueilla, mutta tarve
suojella ja vaalia lapsuutta on yhteinen.
Kirkon diakoniarahastoon ohjautuu keräystuotosta 10%. Rahastosta
on mahdollista diakoniatyöntekijän
kanssa hakea taloudellista tukea erityisessä tilanteessa, kun omat tulot
ja yhteiskunnan apu ei riitä. Erityisesti lapsiperheille on mahdollista hakea Tukikummit-avustusta. 10% saavat myös tämän vuoden kotimaiset
yhteistyökumppanit Mannerheimin
Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset ry.
Haluamme toivottaa kaikki tervetulleiksi uuteen Yhteisvastuu -keräysvuoteen 2021! Paikallisten tempausten ja tapahtumien sekä muun keräystoiminnan suunnittelu on hyvässä vauhdissa. Mahdollisuuksien mukaan toteutamme lipaskeräyksiä,
musiikillisia ja liikunnallisia tilaisuuksia, leivonnais- ja kirpputoria. Halutessasi olla mukana yhteisessä tehtävässä, ole rohkeasti yhteydessä: johtava diakoniatyöntekijä Anna Helenius p.0447804234 anna.k.helenius@
evl.fi tai diakoniatyöntekijä Tanja
Mäkelä p.0407799363 tanja.makela@
evl.fi

To 17.12. klo 17 (A–K), klo 18 (L–P),
klo 19 (N–Ö), Timo Saario.
Su 20.12. klo 14 (A–K), klo 15 (L–
P), klo 16 (N–Ö) Pirjo Rajalin-Tymura,
Heini Nikander.
Su 20.12. klo 17 (A–K), klo 18 (L–P),
klo 19 (N–Ö), Timo Saario.

Karjalohjan kirkossa
ke 16.12. klo 18 ja 19.

Nummi
Su 13.12. klo 15 joululaulukulkue
lähtee Nummen Salen pihalta. Pysähdymme matkalla laulamaan joululauluja Niilonpirtin pihapiirissä.
Kulkue päättyy kirkonmäelle, jossa
glögitarjoilua. Tule mukaan kulkueeseen oman lyhdyn tai kynttilän
kanssa.
Ke 16.12. klo 18 erityisesti lapsiperheille Nummen kirkossa.
To 17.12. klo 19 Nummen kirkossa.

Pusulan kirkossa
Su 20.12. Kauneimmat Joululaulut klo 14 ryhmä 1, kyläkunnille:
Ahonpää, Hattula, Hauhula, Herrala, Hirvijoki, Hyrkkölä, Hyönölä, Ikkala, Karisjärvi, Kaukela ja Koisjärvi
sekä klo 16 Ryhmä 2, kyläkunnille: Kärkölä, Marttila, Mäkkylä, Pusula, Radus, Seppälä, Tausta, Suomela, Uusikylä, Viiala ja Vörlö.

Sammatin kirkossa
Su 20.12. Kauneimmat Joululaulut
klo 17 ja 18.

LEENA ANTTILA

Kirkkokonsertteja
Ti 22.12. 19 Pyhän Laurin kirkko, Jyrki Anttilan joulukonsertti
”Kaunein yö”.
Ma 21.12. klo 18 Nummen kirkko, joulukonsertti, Sonja Lehtonen, piano, Sampsa Heiniö, baritoni ja Laura Lehtonen, piano, va-

paa pääsy, ohjelma 15 e.
Pe 25.12. klo 21 Pyhän Laurin
kirkko, Kaija Soinin Kynttiläkonsertti.
Su 17.1. klo 18 Pyhän Laurin
kirkko, Seeli Toivio ja Harri Kerko
esittävät Kerkon uusia lauluja.

www.lohjanseurakunta.fi
Lohjan seurakunta,Laurinkatu
40, 08100 Lohja. Kirkollisista toimituksista (kaste, häät, hautajaiset) sopiminen: Palvelemme puhelimitse ma–to klo 9 – 14.30 p.
(019) 328 41 tai sähköpostitse lohja.seurakuntatoimisto@evl.fi .

Nummen alueseurakunta
To 24.12. klo 15, 15.30 ja 16 jouluaaton pienet hartaushetket Nummen kirkkomaalla kynttilöiden ja
lyhtyjen loisteessa, Kuusanmäki,
Kuoppala.
Pe 25.12. klo 10 Nummen kirkko,
jouluaamun sanajumalapalvelus,
Sampo Luukkonen, Päivikki Jurmu.
La 26.12. klo 12 jumalanpalvelus Leppäkorven kylätalolla, Kuusanmäki, Kuoppala.
Su 3.1. klo 10 Nummen kirkko,
messu, Erkki Kuusanmäki, Sanna
Kuoppala.
Ke 6.1. klo 12 Nummen kirkko,
loppiaiskirkko (huom. kellonaika)
Erkki Kuusanmäki, Sanna Kuoppala.

Virkkalan kirkossa

Ma 14.12. klo 17 (A–K), klo 18 (L–P),
klo 19 (R–Ö), Harri Kerko, Horst Gripentrog.
Ke 16.12. klo 17 (A–M), klo 18 (N–Ö)
Pirjo Rajalin-Tymura, Paula Miettinen.

Yhteistä vastuuta kanssakulkijoista lähellä ja kaukana
L

LEENA ANTTILA

Lisäksi Kauneimmat Joululaulut
-messu su 20.12. klo 10.

Lohjan Pyhän Laurin
kirkossa

lähteä kirkon aukioloaikoina joka
päivä klo 10–14. Myös oman tietokoneen tai puhelimen avulla pääsee
mukaan vaellusreitille osoitteessa
https://sites.google.com/view/jouluvaelluslohjalla. Matka voi alkaa
vaikka heti.

Joulun ajan
ohjelmaa

Kauneimmat
Joululaulut

Lohjan seurakunta
• Lojo församling •

Lohjan kantaseurakunta
To 24.12. klo 11–17 Pyhän Laurin
kirkko, jouluvaellus. Liiku omaan
tahtiin kirkkoon sijoitettujen jouluun liittyvien paikkojen äärellä. Läsnä Lohjan seurakunnan työntekijöitä. Puolen tunnin välein hartaushetkiä. Lisätietoa s. 5.
To 24.12. klo 13.30, 14.15 ja 15
Virkkalan kirkko, aattohartaus.
Hartaudet ovat samansisältöisiä ja
kestoltaan lyhyitä. Kirkkotilassa noudatetaan voimassa olevia henkilömäärärajoituksia ja viranomaisten
antamia ohjeita, Erica Stick, Pirjo Rajalin-Tymura.
To 24.12. klo 14 ja klo 15 Metsolan
siunauskappeli, aattohartaus, Piia
Korpijaakko ja Lohja-Brass.
Pe 25.12. klo 07 Pyhän Laurin
kirkko, jouluaamun messu, Raimo
Kuismanen, Anna-Maija Lakomaa,
Pirjo Rajalin-Tymura.
Pe 25.12. klo 10.30. Virkkalan
kirkko, jouluaamun jumalanpalvelus, Raimo Kuismanen, Pirjo RajalinTymura.
La 26.12. klo 10 Pyhän Laurin
kirkko, tapaninpäivän sanajumalanpalvelus, Piia Korpijaakko, Timo
Saario.
Su 27.12. klo 10 Pyhän Laurin
kirkko, messu, Paula Miettinen, Erica Stick, Timo Saario.
Su 3.1. klo 10 Pyhän Laurin kirkko, messu, Pirkko Järvinen, Heini Nikander, Pirjo Rajalin-Tymura.
Ke 6.1. klo 10 Pyhän Laurin kirkko, loppiaisen messu.Erica Stick,
Horst Gripentrog, Timo Saario.
Lohjan Pyhän Laurin kirkon jumalanpalvelus radioidaan sunnuntaisin kello 10 alkaen Radio Dei Lohja
taajuudella 107,2 MHz

Karjalohjan
alueseurakunta
Pe 25.12. klo 10 Karjalohjan kirkko, jouluaamun sanajumalanpalvelus, Mikko Nieminen, AtteTenkanen.
Su 27.12. klo 10 Karjalohjan kirkko, messu, Mikko Nieminen, Atte
Tenkanen.
Su 3.1. klo 12 Karjalohjan kirkko,
messu, Paula Miettinen, Atte Tenkanen.

Pusulan alueseurakunta
To 24.12. klo 14 Kärkölän kirkko,
jouluaaton hartaus, Sampo Luukkonen, Päivikki Jurmu.
To 24.12. klo 16 Pusulan kirkko,
jouluaaton hartaus, Sampo Luukkonen, Päivikki Jurmu.
Pe 25.12. klo 8 Pusulan kirkko,
jouluaamun sanajumalanpalvelus,
Sampo Luukkonen, Päivikki Jurmu.
La 26.12. klo 15 Pusulan kirkko,
Enkelikirkko, Erkki Kuusanmäki, Päivikki Jurmu.
Su 3.1. klo 12 Pusulan kirkko,
messu Erkki Kuusanmäki, Päivikki
Jurmu.

Sammatin
alueseurakunta
To 24.12. klo 15.00, 15.30 ja 16
aattohartaudet Sammatin kirkon
luona. Noin vartin mittaiset aattohartaudet pidetään ulkona. Hartauden sisältö: Enkeli taivaan (osa), jouluevankeliumi, joulurukous ja Maa
on niin kaunis, Mikko Nieminen, Atte Tenkanen.
Pe 25.12. klo 8 ja klo 9 Sammatin
kirkko, jouluaamun sanajumalanpalvelukset, Mikko Nieminen, Atte
Tenkanen.
Su 27.12. klo 12 Sammatin kirkko, messu, Mikko Nieminen, Atte
Tenkanen.
Su 3.1. klo 10 Sammatin kirkko,
messu, Paula Miettinen, Timo Saario.
Ke 6.1. klo 18 ”Seuraa tähteä”seurat kauneimmin joululauluin
Mattilassa, Niementie 67, 09220
Sammatti, Nieminen, Tenkanen.

Virkatodistukset ja sukuselvitykset, kirkollisten toimitusten rekisteröinti ja avioliiton
esteiden tutkinta: Espoon aluekeskusrekisteri (Kirkkokatu 1,
Espoo), puhelinpalvelu 09 805
02600 ma–ti klo 9–15, ke–to klo
9–12, sähköposti
keskusrekisteri.espoo@evl.fi

■ Karjalohjan
alueseurakunta
seurakuntatoimisto
Keskustie 30, 09120 Karjalohja
p. 044 328 4372
lohjanseurakunta.fi/karjalohja

Härlig är jorden

”

Härlig är jorden, härlig är Guds
himmel,
skön är själarnas pilgrimsgång.
Genom de fagra riken på jorden
gå vi till paradis med sång.
Tidevarv komma, tidevarv försvinna,
släkten följa släktens gång.
Aldrig förstummas tonen från himlen
i själens glada pilgrimssång.
Änglarna sjöng den, först för markens
herdar.
Skönt från själ till själ det ljöd:
Människa gläd dig! Frälsarn är kommen,
frid över jorden Herren bjöd.”
text: Bernhard S. Ingemann,
1789–1862; Cecilia Bååth-Holmberg,
1857–1920, musik: Schlesisk folkvisa,
Breslau 1842

Jesu födelse i ett stall i Betlehem
verkar till det yttre inte vara nånting
stort och viktigt men i det lilla finns
det stora. I ett litet barns födelse
finns det fantastiska budskapet om
frid på jorden. Även den starkaste
kärlek föds i det lilla. Det som för
oss männniskor ser ut som litet och
obetydligt , är början på den största
kärlekshandlingen av alla. Jesu seger över ondskan synden och döden. I det lilla finns fröet till det stora. Där, i krubban finns Guds kärlek.
Därför sjunger änglarna: Ära åt Gud
i höjden och fred på jorden åt människorna som han älskar.

De Vackraste Julsångerna

tjänst i S:t Lars kyrka. Kyrktaxi.
Ons 6.1. kl. 13 trettondagens högmässa i Virkby kyrka. Kyrktaxi, kyrkkaffe.

Sö 20.12. kl. 13 Högmässä med De
Vackraste Julssångerna De vackraste julsångerna i Virkby kyrka

Tom Blomfelt
ungdomsarbetsledare

■ Nummen alueseurakunta
seurakuntatoimisto
Rauhanpolku 8, 09810 Nummi
p. 044 328 4372
lohjanseurakunta.fi/nummi
■ Pusulan alueseurakunta
seurakuntatoimisto
Sentraalitie 5, 03850 Pusula
p. 044 328 4372
lohjanseurakunta.fi/pusula
■ Sammatin alueseurakunta
seurakuntatoimisto
Pappilantie 1, 09220 Sammatti
p. 044 328 4372
lohjanseurakunta.fi/sammatti
Alueseurakuntien yhteinen
sähköposti lohjan.alueseurakunta@evl.fi, toimistosihteeri
Keijo Wigren p. 044 328 4372
keijo.wigren@evl.fi

Julen i Lojo församling
To 24.12. kl. 11–17 julvandring i
S:t Lars kyrka Kort andakt kl. 14 på
svenska. Besök juliga stationer i kyrkan i din egen takt. Församlingens
anställda är närvarande.
To 24.12. kl. 15.45 julbön i Virkby
kyrka. Andakt vid julafton. Kyrktaxi.
Fre 25.12. kl. 9 julmorgonens guds-
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H

enkilömäärät (maksimi) toimitilaa kohden
huomioiden turvavälit (Huom! tiedote sivulla 6):
Pyhän Laurin kirkko 120 henkilöä.
Virkkalan kirkko 40 henkilöä.
Karjalohjan kirkko 50 henkilöä.
Sammatin kirkko 50 henkilöä.
Nummen kirkko 100 henkilöä.
Pusulan kirkko 100 henkilöä.

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

Lohkare
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Kohtaa m isia

Valma Kiiski laulanut
kirkkokuorossa kohta 70 vuotta
Valma Kiiski on lähtenyt kotoaan Karjalasta kahdesti. Kahdet hyvästit, jälkimmäiset lopulliset.
92-vuotiaan Valman suuri rakkaus on musiikki. Kohta tulee täyteen 70 vuotta Karjalohjan kirkkokuorossa.

V

alma Kiiski on tuttu näky
Karjalohjan kirkossa messussa ja konserteissa.
– Nyt on aikaa ja lyhyt matka.
On hyvä kaidekin josta pidän kiinni, kun kiipeän kirkonmäelle. Autolla kuljen vain huonoilla keleillä.
Karjalohjan kirkkokuoro on
105-vuotias. Kuoroa johtaa kanttori Atte Tenkanen. Valma liittyi
kuoroon kanttori Lasse Malmivirran aikaan. Se taisi olla vuonna
1953.
– Naapurini Alma Salmi, kunnansihteerin vaimo, tuli pyytämään minua mukaan ja sanoi, että kyllä isä hoitaa lasta sen aikaa.
Lasse hoiti. Hannu oli vuoden
vanha.
– Harjoittelimme urkuparvella.
Silloin kirkossa oli aina paljon väkeä. Nyt ei ole ketään.
– Monenlaisia johtajia kuorolla
on ollut, kuusitoista, joukossa kesäsijaisia ja muuten lyhytaikaisia.
Heikki Orama oli melkein 30
vuotta. Jokainen on tuonut jotain,
ja Atella (Tenkasella) on oma uusi
linjansa, Valma miettii.
– Kerran olen laulanut piispalle
Rukoushuoneella aamutohveleissa. Se oli kai Eero Huovinen, kirkko oli silloin palanut. Olin loukannut varpaani, kengät eivät mahtuneet jalkaan. Mutta laulu sujui hyvin.
Kirkon palosta tuli syyskuussa
50 vuotta.
– Poikani Heikki, musiikinopettaja, toivoi, että kirkosta tehtäisiin
konserttisali, kun siinä on niin hieno akustiikka. Toive toteutui.

Kultainen Karjala
Valman lapsuus on kultaisessa
Karjalassa. Hän syntyi Lumivaaran
Ihalan kylässä vuonna 1928.
Isä Valto Salminen oli lähtenyt
Jaalasta Lumivaaraan. Siellä hän
tapasi Anna-Leena Kuntsin, joka
oli kotoisin Laatokan saaresta kalastajakylästä. Lapsia perheeseen
syntyi kuusi.
– Aune oli vanhin ja minä seuraava. Isä rakensi hirsitalomme,
siinä oli tupa, eteinen ja pikkuinen
kamari.
Lehmiä oli kuusi, hevosia kaksi.
Emakko porsitettiin joka vuosi.
Syötävää riitti.
Lumivaara sijaitsi Laatokan
pohjoispuolella, 12 kilometriä
Suomen nykyiseltä rajalta, lähellä
Lahdenpohjan isoa kauppalaa ja
Sortavalaa. Se oli mustan mullan
aluetta, Suomen parasta viljelymaata.
Karjala oli laulumaa, Viipuri
keskeinen musiikkiopistoineen ja
Sortavala laulujuhlineen.
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saisiko Valmakin tulla, vaikka ei ollut vielä käynyt rippikoulua. Toista
sataa oppilasta ja opettajat olivat
kuin suuri perhe. Kaikki itkivät,
kun erottiin.
– Menin harjoittelemaan karjanhoitokoulua varten Jaalaan Kimolan kylään, josta isä oli kotoisin. Olin kesän navetassa ja talven
Järvenpäässä karjanhoitokoulussa.
Koulusta Valma tuli Karjalohjalle Mustlahteen Uusmiehen tilalle
keväällä 1947.
– Tulin linja-autolla Lohjalta.
Emäntä oli vastassa tien varressa
ison bernhardilaisen kanssa. Mahti heilutti häntää, silitin sitä ja se
oli tyytyväisen näköinen. Meistä
tuli heti ystävät.
Valma viihtyi. Raili-sisko tuli tilalle kanoja hoitamaan. Syksyllä
koti-ikävä sai tytöt lähtemään
perheen luo Lapväärttiin, pieneen
mökkiin. Mustlahdesta alkoi tulla
kirjeitä naapuritalon pojalta Lasse
Kiiskiltä, jonka perhe oli tullut Virolahdelta sodan päätyttyä.
Niin Valmasta tuli yrittäjän vaimo ja kahden pojan äiti. Miehellä
oli oma autokorjaamo Karjalohjan
kirkonkylällä.

Ihalan kylällä oli rautatieasema, meijeri ja muun muassa rinkelileipomo parin kilometrin päässä
kotoa. Oli komeita peltoja ja isoja
tiloja. ”Jonkun upporikkaan venäläisen” lahjoittama yhteismetsä
kasvoi tukkipuuta koko kylälle ja
veromarkkoja kunnalle.
Hauskaa oli, valoja näkyi naapureista. Oli tilaa lasten leikkiä, uida joessa, käydä marja- ja sienimetsässä.
Pienestä pitäen oltiin haravanvarressa ja muissa kotitöissä. Kun
isä sairastui reumaan, alakouluikäinen Valma haki hevosella lehmille päivän rehut ladosta.
Parin-kolmen kilometrin koulumatka käveltiin tai hiihdettiin. Yläluokilla laulettiin äänissä. Kotonakin laulettiin, jouluna varsinkin.
Äiti lauloi kauniisti. Puhuttiin, että
äidin suvussa oli ollut musiikki-ihmisiä, joku kanttorikin. Myös isä
lauloi ja soitti huuliharpulla iloisia
polkkia. Serkku Olga tanssi ripaskaa isän kanssa.

Taivas loimotti punaisena
Talvisota syttyi.
– Äiti ei itkenyt koskaan, mutta
kerran hän tuli itkien kotiin. Nyt
on sota syttynyt, sanoi äiti. Hän oli
nähnyt junan täynnä sotilaita. Eteläinen taivas loimotti punaisena,
tykkien jyly kuului. Tuli käsky, että
kaikkien oli oltava koululla kahden
tunnin kuluttua. Lehmät määrättiin ajettaviksi navetoista tien varteen. Sinne ne jäivät, ammuttiin
hankeen.
– Äidin kanssa lähdettiin koululle ja sieltä asemalta härkävaunussa kohti Pieksämäkeä ja edelleen Kemiin.
Kemin maalaiskunnassa Liedakkalan kylässä perhe majoittui
kylmään pihatupaan. Vesiämpäri
jäätyi nurkassa ja lattia huurtui. Isä
oli tullut hevosen kanssa. Siro oli
määrätty vietäväksi Lahdenpohjaan, mutta se jäi, ja niin hevonen
säästyi myös jatkosodasta. Isää ei
otettu rintamalle reumansa takia.
Kiipesimme uunin pankolle
nukkumaan koko perhe, isä ja äiti
sivuilla ja lapset keskellä.
– Sitten pääsimme äidin sukulaisten luo Tornion maalaiskuntaan Könölän kylään. Heillä oli
käytössään koko talo ja meillä
lämmin kamari. Lunta oli niin paljon, että lehmäkin pantiin hevosen rekeen.

Lehmien kanssa Suomeen
Talvisodan jälkeen sanottiin, ettei
ole mitään hätää, kun päästään
takaisin kotiin.

Kesäilta ja haitari

Kymmenen vuotta sitten Valman talon kattotiilet otettiin alas, pestiin ja maalattiin.
Hän teki lähes yksin kaksi viimeistä työvaihetta.

– Raivausjoukot olivat kulkeneet tuhoamassa räjähteitä. Kodin
ikkunat ja ovet oli rikottu, huonekalut poltettu. Ryssän mantteleita
lojui siellä täällä. Ensiksi isä korjasi ovet ja ikkunat. Saatiin yksi lehmä. Päästiin taas elämän alkuun.
Rintama oli jatkosodan aikana
kaukana Laatokan toisella puolen.
Lopullinen lähtö tuli 20. kesäkuuta 1944.
– Joku tuli sanomaan, että nyt
on lähdettävä heti. Äiti lähti pienten lasten kanssa. Onneksi lähtö
myöhästyi, eivätkä he ehtineet
seuraavalle asemalle Kurkijoen Elisenvaaraan, jossa kuoli yli sata siviiliä, sotilasta ja lottaa suuressa
pommituksessa.
14-vuotias Valma käveli Suomeen ja toi mukanaan 150 lehmää.
– Olin kahden naisen kanssa.
Taivaanranta hehkui punaisena,
tykit jylisivät Laatokan päällä. Tuli
kauhun tunne, ettei jäädä vangiksi. Pois, pois!
Rajalle oli vain yhden päivän
matka. Helpotti, kun päästiin rajan
yli.

– Kellokas kulki edellä ja muut
seurasivat kiltisti. Kun levähdimme, lehmät laskettiin syömään
odelmaa tai heinää. Yöt nukuimme koululla tai talojen lattioilla.
Lehmät nukahtivat paikkaansa,
nekin olivat uupuneita. Aamulla
lypsettiin maitoa maahan. Ruokaa
saatiin aina jostakin.
– Kuljimme kaksi viikkoa, kunnes lehmät pantiin proomuun, ehkä Pielisellä? Sitten lehmät lastattiin härkävaunuihin pitkään junaan. Lehmien lonkan päälle oli
saksilla leikattu numero, meillä oli
137. Lopuksi päädyimme Ylivieskaan. Eräs mies tuli sanomaan, että minä tiedän missä äitisi asuu.
Se oli johdatusta.
Isä tuli hevosen kanssa perässä. Matka jatkui Kristiinankaupunkiin.

Kotiin Karjalohjalle
Valma muistelee lämmöllä talvea
Raudaskylän kristillisessä kansanopistossa Ylivieskassa ja sen isoa
kuoroa. Isä oli käynyt kysymässä,

Valma on käynyt sukulaistensa
kanssa Ihalassa kaksi kertaa, viimeksi kymmenen vuotta sitten
helluntaina.
– Kodista oli jäljellä kivijalka,
jonka keskellä kasvoi koivu. Keitettiin kahvia. Venäläiset rikkoivat
koulunkin, sahasivat nurkan kerrallaan polttopuiksi.
Valma on siirtolainen, ei evakko.
– Evakot lähtivät sodan aikana,
ja meidät siirrettiin kotoa sodan
jälkeen.
Valma kuuntelee Musiikkitalosta suorana lähetettäviä konsertteja televisiosta ja nauhoitettuja
sinfoniakonsertteja
radiosta.
Myös kaikki neljä lastenlasta harrastavat musiikkia.
Kirkkokuorossa Valma laulaa
alttoa ja on jokseenkin aina mukana. Joka kerta hän palaa kotiin
hyvällä mielellä. Valma pitää erityisesti haitarimusiikista.
– Vuosia sitten vietettiin kesäiltaa kirkkokuoron kanssa. Timo
Saario soitti haitaria. Katselin peilityyntä Puujärveä ja ajattelin, että olen seitsemännessä taivaassa.
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