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Uusi lehti
O

let juuri avannut uuden lehden elämässäsi. Tuttu Lohkare-lehti on tullut käsiisi ensimmäistä kertaa Länsi-Uusimaa-lehden
liitteenä. Se on seurakunnan tervehdys sinulle.
Ihmiskuntana olemme joutuneet
avaamaan ennalta-arvaamattoman
lehden. Sen äärellä olemme epävarmoja. Historia syntyy murrosvaiheista. Suurin niistä on ensimmäinen pääsiäinen. Uusi aikakausi alkoi, kuoleman valta murtui. Tätä sanomaa on
kerrottu eri tavoin 2000 vuotta. Tuohon viestiketjuun liittyy myös Lohkare. Sen tehtävä on välittää toivoa, joka
meillä on Ylösnousseen seurassa.
Tarjous avata uusi lehti elämässä
on kristinuskon perusviesti. Vuoden
Yhteisvastuukeräyksen some-tunnuksena on #sinäriität. Sillä viestitetään
kelpaavuutta vanhempana. Sama iskulause sopisi myös Jeesuksen sometileille. Uusi sisältö ja suunta elämälle
on tarjolla. Suorituksia ja erityisnäyttöjä ei tarvita.
Jeesuksen tietä kulkevien kompastelevaan joukkoon seurakunta kutsuu
kaikkia. Kutsua levittämään on tarkoitettu myös Lohkare. Lehteillään sitä
siis eteenpäin.
Simo Jouhi
kirkkoneuvoston vpj.
viestintätoimikunnan pj.

Yhteisvastuun
juuret syvällä
Suomen
historiassa

Jospa korona olisi pahaa unta,
ja huomenna koko ihmiskunta
helpottuneena heräisi,
unet säkkiin keräisi,
syvään kaivoon heittäisi
ja unohdukseen peittäisi.

Äiti yrittää jaksaa ja taitaa,
lapsetkin tarvitsevat housua, paitaa,
mut perheellä ei oo varaa,
kun tilillä ei oo rahaa.
Jatkuva köyhyys vie voimia,
mistähän vois taas panttipulloja poimia?
Mistähän vois vielä säästää,
kunpa voisin huolista irti päästää!

Ahdistukseen aamuisin herään,
kun pikavippi toisensa perään
velkataakkaa lisää painaa
eikä Kela anna lainaa,
toimeentulotukipäätöskin viipyy,
toivo paremmasta hiipuu,
talouteni ei enää kestä
enkä voi tästä käsiäni pestä.

Kotona on vain tyhjä tuoli
sen jälkeen kun mieheni kuoli.
Suruni on sanaton,
oon yksin, osaton.
Vaikka itku helpottaa oloa,
ei tuo se päiviini iloa,
sydäntäni tuska rakastaa,
jatkuvasti voimiani haastaa.

Pullo on lohtuna mulla
eikä enää vaimon leipoma pulla,
kun hän yhteisestä kodista muutti pois
– toisinaan häntä ikäväkin ois.
Työttömän tyhjyyttä täytän,
kun päihteitä käytän,
joka päivä sätkiä käärin,
vaikka onhan se väärin.

Ei mulla säteile polla,
on yhteishaunkin tulos nolla,
seurustelusuhdekin meni poikki,
kun kaverini toisen luo loikki.
En jaksa enää yhtään tätä,
on elämäni mätä;
ei mitään väliä millään,
lopetanko kaiken koht’sillään!

On mulla hyvä mieli,
laulamaan alkaa kieli;
vaikeuksissain auttoi vertaistuki,
oisko nyt vuorostaan mun huki
rohkaisua jollekin tuoda,
kannustusta eteenpäin suoda?
Leena Syvälahti, diakoni

Taas ystävät yhteen palaisivat,
kättelisivät ja halaisivat.
Taas kirkonkellot soisivat
ja väen yhteen toisivat,
eikä kukaan olisi tautia paossa,
kun leipä ja viini on jaossa.
Aamulla herään aikaan uuteen,
outoon todellisuuteen.
Tyhjä on nyt pyöräkaista.
Ei vastaan tule koululaista.
Vanhuksetkin ovat poissa,
hiljaisissa asunnoissa.
He kurkistavat verhon takaa,
kuka tänään postin jakaa.

Y

hteisvastuu juhlii vuonna
1950 alkanutta taivaltaan.
Syksyllä 1949 sodan ja pahojen hallavuosien jälkeen lapsiperheiden tilanne Pohjois- ja ItäSuomessa oli heikoissa kantimissa. Lapset olivat aliravittuja ja
sairaita. Työttömyys vaikeutti
perheiden toimeentuloa. Tarvittiin pikaista apua, mutta auttavaa järjestelmää ei ollut, kunnes
kirkko tuli hätiin.
Ensimmäiset Yhteisvastuu-talkoot polkaistiin käyntiin vuonna
1950 kaikissa seurakunnissa.
Suomalaisten lähimmäisenrakkaus ylitti kaikki odotukset.
Pohjois- ja Itä-Suomen nälkäänäkeville lapsiperheille kerättiin
60 miljoonaa silloista markkaa,
tuplasti yli tavoitteen.
Osallistu Lohjan seurakunnan Yhteisvastuu-keräykseen. Lahjoituslinkin löydät seurakunnan nettisivuilta www.yhteisvastuu.fi

Emme aavistaa voineet aikanaan
mitä kaikkea jäämme kaipaamaan,
kun kuokkavieras karkea
näin muuttaa meidän arkea.
Nyt eteenpäin me hapuilemme,
kuinka kauan, tiedä emme.
Jos edessä on maraton,
se meidän kuljettava on.
Vaan toivo olkoon kestävä
ja pelon vallan estävä:
Ajalla vaaran, vaivan
on turva vahva aivan.
Anna-Mari Kaskinen
Yhteisvastuu-keräyksen
paikallinen suojelija

Anna Helenius rohkaisee ottamaan yhteyttä nyt koronakriisin aikana diakoniatyöntekijöihin. –Haluamme kuunnella ja olla
tukena, puhelimitse tai Skypellä tai sähköpostilla. Apua voi hakea kuten ennenkin, vaikka meidän tulee nyt välttää henkilökohtaisia tapaamisia. Keksimme kyllä tavat hoitaa asioita eri tilanteissa.

Vanhemmuus, lahja ja haaste

Y

hteisvastuun keräyskohteena on tänä vuonna
vanhemmuuden tukemiseen tähtäävä toiminta.
Kotimaan tukikohteita ovat Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Pelastakaa lapset ry:n vuonna 2021
alkava projektitoiminta. Tuki voi olla esimerkiksi vertaistukea vanhemmalle, perheen yhteinen harrastusmahdollisuus tai luotettavan aikuisen tuki kuormittuneille perheille.
Seurakunnassa tätä tehdään jo nyt, erityisesti kasvatus- ja diakoniatyön kautta. Johtava diakoniatyöntekijä
Anna Helenius toteaa vanhemmuuden haasteista:
– Vanhemmuus nousee sukupolvien ketjun vaikutuksesta. Jokainen vanhempi tuo siihen oman osansa ja jokaisella on omat vahvuutensa ja haavansa. Vanhemmuuteen voi liittyä ns. rakkauden velkaa, koska elämä
on myös haasteellista. Keräyksen teema: ”Sinä riität hy-

vään vanhemmuuteen”, on siksi tärkeä muistutus.
Hän pitää tärkeänä myös sitä, että vanhemmuus on jaettua.
– Kukaan ei saisi jäisi yksin arjessaan. Lapsen kehitykselle ja hyvinvoinnille on tärkeää, että hänen elämässään on useampi tärkeä aikuinen. Lapsen hyvinvointia
tukee myös se, että on ihmisiä, jotka tukevat hänen
vanhempansa jaksamista.
Seurakunta haluaa tukea yksittäisten vanhempien
hyvinvointia, perheiden yhdessäoloa ja jaksamista.
Tilanteet, joissa vanhemmat voivat yhdessä keskustella saada tietoa vanhemmuuden kysymyksistä ovat
tärkeitä. Yhteisvastuu -keräyksen tuottoa suunnataan
tähän työhön.
Teksti ja kuva: Simo Jouhi

Sinä it-innostunut,
tästä suoraan
nettisivuille:

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike
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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Y

hteisvastuu syntyi 70 vuotta sitten lähimmäisenrakkaudesta, jolloin lapsiperheiden hätä antoi kipinän keräykselle. Tuo kipinä ei ole koskaan hiipunut.
Yhteisvastuu auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.
60 % tuotosta ohjataan vuosittain Kirkon
Ulkomaanavun välityksellä katastrofiapuun.
Vuonna 2020 20 % tuotosta suunnataan
vanhemmuutta tukevaan, vuonna 2021 alkavaan hankkeeseen Suomessa ja toinen 20 %

käytetään avustustoimintaan paikallisseurakuntien kautta.
Yhteisvastuukeräykseen osallistuvat kaikki Suomen ev.lut. seurakunnat ja tuhannet
vapaaehtoiset ympäri Suomen.
Keräys järjestetään helmi–huhtikuussa,
mutta keräyslupa on voimassa ympäri vuoden. Keräyksen suojelijana toimii tasavallan
presidentti. ’
Lohjalla keräyksen paikallisena suojelijana
toimii Anna-Mari Kaskinen. Keräyksen esimies vuonna 2020 on arkkipiispa Tapio Luoma.

Anna-Mari Kaskinen, Raija Kotaviita, Anna Helenius ja Esa Sohlberg haastavat
kaikki osallistumaan keräykseen www.lohjanseurakunta.fi
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Kotiarkistot paljastavat salaisuuksiaan
vielä vuosisatojen jälkeenkin

•
• Rusthollarinleski Anna Maria
Österholm Saarenpäästä kuoli
vain 43-vuotiaana vuonna
1859. Puoliso, Bromarvissa
syntynyt rusthollari Adolph
Fredrik Österholm kuoli punatautiin 36:n vuoden iässä.
• Kappalaisen leski Eva Stina
Wahlman Ilmoniemen Pukkilasta kuoli lavantautiin
61-vuotiaana vuonna 1861. Johan Gabriel Wahlman Sammatin Luskalasta oli kappalaisena vuosina 1826-1836. Parilla
oli viisi lasta.
• Hautaristissä lukee Gustafva
Pira, mutta kuolleiden luettelossa nimi kirjoitetaan Pihra.
Vanhuuden heikkouteen
58-vuotiaana vuonna 1848
kuollut Gustafva oli kotoisin
Pohjasta, Kärkelän ruukinvoudin leski. Kruununvouti Anders Pihra oli syntynyt 1790
Pohjassa ja kuoli 1841 Kärkelässä. Seitsemästä lapsesta
ainakin neljä muutti 1840-luvulla Pietariin.
• Victor Alexander Tennberg,
Suutelan tilallisen poika Lönnhammarista, kuoli keuhkotautiin 18 vuoden iässä vuonna
1859. Hänen isänsä Alexander
Tennberg oli kuollut keuhkotautiin 45-vuotiaana.

Rautaportin takana menneet sukupolvet tervehtivät.

Mystinen hautausmaa Karjalohjalla
Karjalohjan kylänraitin varrella, kirkonmäen läheisyydessä avautuu takorauta-aidan
portti, jota suojaavat koivut ja vaahterat.

P

ortin takaa löytyy vanha Pyhän
Ristin hautausmaa, joka jäi
unohduksiin, kun nykyinen
hautausmaa kivikirkon vieressä otettiin käyttöön vuonna 1864. Hautausmaan reunaa kiertää sammaloitunut
kivimuuri ja tien puolella takorauta-aita.
Pyhän Ristin hautausmaita on Suomessa monia. Näin oli tapana nimetä
hautausmaa, joka ei enää ollut yhteydessä kirkkoon, vaan jäi ”Pyhän Ristin
varaan.”
Kiviaidan kupeessa seisoo kunnan
vanha 1700-luvulla rakennettu makasiini, jonka seinään kiinnitettiin vuosituhannen vaihteessa iso puinen risti.
Teksti oven pielessä kertoo, että kyseessä on Makasiinikappeli. Heikki
Linnavirta tuli Karjalohjalle kirkkoherraksi vuonna 1988.
– Makasiinikappelin nimestä järjestettiin kilpailu, hän muistelee.
Linnavirta käynnisti saman tien sa-

laman polttaman kivikirkon uudelleenrakentamisen.
– Vanha hautausmaa haluttiin suojata etureunaltaan samanlaisella takorauta-aidalla, joka ympäröi nykyistä
hautausmaata. Tämä tapahtui ylipuutarhuri Pajun aikaan, hän kertoo.
Makasiinirakennus oli päässyt huonoon kuntoon ja katto vuoti. Rakennuksen korjauksessa purettiin osia ja
jätettiin alkuperäinen hirsikehikko ja
kaikki sen päälle rakennettu odottamaan mahdollista tulevaa käyttöä.
Parina kesänä makasiinissa pidettiin ehtoollismessu.

ka rakennettiin vuosina 1647 ja 1745.
Kumpaakaan ei mainita nimellä Pyhän
Ristin kirkko. Karjalohjallakin oli haudattu kirkon lattian alle: kuoriin, saarnatuolin alle, miesten ja naisten puolelle ja ovensuuhun. Papit ja muut arvohenkilöt saivat leposijansa sakaristossa tai kuorissa, lapset yleensä kirkon eteisessä. Lattian alle hautaaminen kiellettiin vuonna 1785.
Hautausmaalla arvopaikat olivat
lähellä kirkon kuoria, kunnes vuonna
1837 päätettiin, että kirkkomaata ei

Alueen arvopaikat

enää jaeta varakkaampien, köyhempien ja kirkonvaivaisten osastoihin.
Vuonna 1848 haluttiin kirkkomaan aita ja portti korjata, niin etteivät siat ja
muut eläimet pääsisi sisäpuolelle.
Kolmen vuosisadan aikana luodut
haudat ovat peittyneet nurmen alle,
ja vain kymmenen hautaa tai niihin
liittyvää kiveä on tunnistettavissa.
Teksti Liisa Mantere,
Kuvat Leena Anttila

• Carl Johan Olof Pettersson oli
kuollessaan 1858 vain kaksivuotias. Hänen isänsä oli Karjalohjan kivikirkon rakentaja
Johan Henrik Pettersson, joka
tuli Helsingistä, osti Uusmiehen tilan ja myi sen kirkon
valmistuttua.
• Saarenpään rusthollari Johan
Hägerström kuoli 51-vuotiaana vuonna 1834 pistoksiin.
Hän oli syntynyt Karjalohjan
Pyölissä pitäjänseppä Hans
Hägerströmin ja Stina Nilsdotterin lapsena.
• Rikkinäinen, koivunrunkoa
vasten asetettu risti kertoo,
että 29-vuotias Selina Elisabet
von Essen, o.s. Kjemmer Katteluksesta kuoli lapsivuoteeseen. Hän synnytti vuonna
1857 kaksoistyttäret Celinan ja
Aina Gustavan ja kuoli seuraavana päivänä. Aviomies Georg Magnus von Essen oli
mukana mm. rakennuskomiteassa, jonka tehtävänä oli
tarkastaa Karjalohjan uuden
kirkon paikka.
• Seurakunnan kirkkoherrana
vuosina 1838 – 1849 toiminut
Gustav Adolf Gedda ja hänen
toinen vaimonsa Ulrica on
haudattu Pyhän Ristin hautausmaalle. Gedda murhattiin
1849. Hän kuoli Helsingin sairaalaan kolmannen vaimonsa
Edla Mathilda Malmstenin
tuottamasta vammasta. Todistetta vaimon osuudesta
murhaan ei kuitenkaan löydy.
Vaimo muutti miehensä kuoltua Uskelaan.

Sukututkija ja historian harrastaja Toivo Haatio Sammatista on julkaissut
netissä 13-sivuisen tutkielman Karjalohjan Pyhän Ristin hautausmaasta.
Alueella on sijainnut kaksi kirkkoa, jot-

• Kirkkoherra ja kirkon rakentaja
Fredrik Wilhelm v. Pfaler kuoli
vuonna 1861 vatsakramppiin
62 vuoden iässä. Puoliso Ulrika Sofia Lundén haudattiin
uudelle hautausmaalle, jossa
hänen hautansa on jo hävinnyt, mutta risti nojaa kiviaitaan.
• Toivo Haatio: Karjalohjan
Pyhän Ristin hautausmaa
Rikkinäinen risti on muisto 29-vuotiaasta Selina Elisabetista, joka synnytti kaksostyttäret v. 1857 ja kuoli lapsivuoteeseen.
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Hautausmaa jäi ”Pyhän Ristin” varaan.

Sammatin kirkon alttaritaulu on Elias Lönnrotin vuonna 1879 kuolleen Thekla tyttären muistoksi lahjoittama. Alttaritaulun on Pariisissa maalannut taiteilija Adolf von Becker ja sen komeat kehykset on tehnyt
ja lahjoittanut Lönnrotin pikkuserkku, nikkarimestari Kristoffer Sylvander. Alttaritaulu on asetettu paikoilleen keväällä 1883.

V

uoden 1883 kevään luovutustilaisuuden tunnelmista on
kansakoulunopettaja Magnus Nevalainen kirjoittanut
Uusi Suomettaren toimitukselle kirjeen, jota ei ilmeisesti sellaisenaan kuitenkaan julkaistu.
Kirjeen on kotiarkistostaan löytänyt ja Sammatin alueseurakunnalle toimittanut kesäsammattilainen Juha Silvanto, jonka
isoisän isä on tehnyt ja lahjoittanut alttaritaulun kehykset.
Keväällä 1883 Elias Lönnrotin kunto oli heikentynyt ja hän kuoli jo
seuraavan vuoden maaliskuussa eikä hän enää täysipainoisesti
osallistunut juhlallisuuksiin.
Luovutustilaisuus on ollut huhtikuun lopulla 1883. Helsingin
Wiikko-Sanomat mainitseen kesäkuun ensimmäisen päivän numerossaan, että alttaritaulu on asetettu paikoilleen huhtikuun 28.
päivä. Lönnrotin mainittiin saapuneen tilaisuuteen reellänsä kansakoulussa järjestettyyn juhlaan.
Kirjeessään Uusi Suomettaren toimitukselle Nevalainen kuvailee
isäntien tuntemuksia alttaritaulun saapuessa kirkon pihalle:
”Mitä lienee Sammatin ukkoin päihin pälkähtänyt kuin ovat juhlapuvuissaan kokontuneet kirkkonsa edustalle, kysyi eräs ohi kulkenut. Todellaki jotain erinomaista on heillä toimeenpantavana kuin
niin uteliaina kuljeskelevat edes ja takasi. Jopa saapuu odotettu
kuorma kirkolle, laudat avataan rivakasti ja kuki uteliaina kurkistaa
niihin. Warovasti otetaan miki esineet päivän valoon, ja kohta ovat
kaikki paikallaan. Komean raamin keskellä kullatussa puitteessa seisoo kalliin Wapahtajamme kuva jonka lahjoitti Herra Kanslianeuvos
E. Lönnrot ja raamit pilareineen Herra Sylvander Helsingistä. Kaikki
kokonaisuudessaan tekee katseliaan mieltä ylöntävän vaikutuksen.
Kuvan koko olennossa esiintyy Jumalallinen ylevyys ja korkeimasti
polttava halu vanhurskan Isän luo. Wasemmassa kädessään on
kalkki josta ikääskuin tarjoaa ravintoa matkustajille maailmassa. Oikea kädensä on kohotettu taivasta kohden, juuri kuin osottaen, tuolla on oikea isänmaa, sinne on sinun ihmislapsi täältä pyrkiminen!
Juuri kuin lausuen, täällä ei sinulla ole pysyväistä kaupunkia, vaikka
linnan louhista tekisit, kullallakin kaunistaisit. Siis korota aatteesi onnelliseen henkimaailmaan, luokse Luojasi!”
Elias Lönnrotin saapumista paikalle ja kansakoululla pidettyyn
juhlaan kuvataan kirjeessä seuraavasti:
”Rakastavina rientävät sillon ukkoset ulos häntä vastaan ottamaan. Hurraa huutoja ei kaikunut kuin ei rasittu vaivata rakkaan
kunniavanhuksen korvia. Sitte menemme kanssansa jalkaisin kirkkoon. Juhlallisena seisoi hän lahjoittamansa kuvan edessä. Taaski
palajamme koululle jossa maljat oli valmiina. Siellä niistä maistellessa pidettiin puheita joihin Herra Kanslianeuvos E. Lönnrot vastasi
seuraavasti: Siitä lahjasta ei kestä kiittää, se olisi hyvä jos se jotakin
hyvää vaikuttaisi, mutta parempi kiitos olisi se, kuin Sammatti pysyisi eteenki päin niin rauhallisena kuin se on tähänki asti ollut.”
Kirjettä ei siis löydy Uusi Suomettaresta, mutta Sammatin tapahtumat saivat kuitenkin palstatilaa myöhemmin. Uusi Suometar
julkaisi Sammattia käsittelevän jutun 21.7.1883. Aluksi ”Matkamiehen” kirjoitus käsittelee Sammattia yleisesti ja Lönnrotin merkitystä Sammatille.
Lönnrot oli tuolloin asunut pysyvästi eläkepäivinään Sammatissa jo yli kaksikymmentä vuotta. Matkamiehen tekstin lopussa
keskitytään Sammatin kirkon kuvailuun ja kerrotaan myös alttaritaulun historiasta.
”Lammilta kolme ruotsinwirstaa eteläänpäin on kappelin kirkko.
Kuultuansa että kappelissa ei kolmeenkymmeneen wuoteen ole ollut omaa pappia, olisi walmis odottamaan että kirkkokin näyttäisi
autiolta, katto sammaltuneelta, ikkunaruudut säröllään ja siiwo
kaikkialla niin ja näin. Mutta niin ei ensinkään ole asian laita. Jo kaukaa osoittaa seinien kirkas punainen hohde ettei saata olla pitkänkään aikaa kulunut siitä kuin niitä sivuttiin uudella punamulta-sekoituksella ja samoin walkoiset akkunapielet todistavat että kirkko
pidetään hyvässä kunnossa. Ja kun sisään käydään, nähdään puhtaat walkoiset seinät, siistit penkkiriwit ja perällä alttaritaulu, jonka
wertaista somuudessa harwoin löytää suomalaisesta maaseudun
kirkosta. Itse taulu on v. Beckerin maalaama ja kuwaa wapahtajaa
yksin koko=muodossa kalkki kädessä. Taiteilijan nimi jo todistaa että tässä ei ole mitään ala=arwoista tarjona ja taulu onkin lahja, jonka hiljakkoin on seurakunnalle antanut Lönnrot, ja häntä niinä wuosina, jolloin seurakunnalla omaa pappia ei ollut, hywin monta kertaa tämän kirkon saarnastuolilla on saarnaajana esiintynyt. Mutta
jos itse taulukin meitä miellytti niin miellytti meitä melkein wielä
enemmän se siewä tapa, jolla se on reunustettu. Onhan jo taiteilijoi-

Alttaritaulun maalannut suomalainen taidemaalari Adolf von Becker (14.8.1831 Helsinki – 23.8.1909 Vevey, Sveitsi) tunnetaan monien taiteilijoiden, kuten Edelfeltin opettajana (Wikipedia).

Sammatin kirkko on Suomen vanhimpia koko vuoden käytössä olevia puukirkkoja. Se rakennettiin Mickel Göranssonin johdolla vuosina 1754-1755.

ta maassamme, joilta woi tilata etewiä taidetuotteita, mutta niin
paljon aistia taulun seinään asettamisessa kuin tässä on käytetty ei
tawattane joka paikalla. Taulua ympäröipi lähinnä kaita kultainen
raami, mutta sen ympäri on leweämmänpuolinen saman muotoinen kehä mustasta puusta, joka seinän walkoisella pohjalla tekee
sangen miellyttäwän waikutuksen. Sekin on lahjoitus seurakunnalle, jonka on antanut Sammatista kotoisin olewa Helsingin nikkari
Sylwander. Sekin on arwokas lahja, on warmaan maksanut ehkäpä
wiisisataa markkaa piirustuksineen. Semmoiset lahjoitukset tuottawat antajoilleen kunniaa. Onnellinen se kunta, jonka pojat pitäwät

kotipaikkansa kunniassa, mihinkä onnen waiheet heitä johdattawatkin. Siitä hywä apu, kun eteenpäin pyritään. Ja nähdessämme
kirkon takana kansakoulurakennuksentäydessä kunnossa, huomaamme siitä että Sammatin kunnan edistyminen ei riipu ainoastaan yksityisistä lahjoittajista, se tekee itsekin puolestansa, minkä
woi, ja siihen me woimme waan toiwottaa sille onnea. Matkamies”

Teksti ja kuvat Toivo Haatio
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Lohjan seurakunnassa tapahtuu
Lisäksi paikallislehdissä julkaistaan viikottain Seurakunnat-palstaa. Seuraava Lohkare-seurakuntalehti ilmestyy 10.6.2020.

Lohjan kantaseurakunta ja alueseurakunnat ovat peruuttaneet
kaikki tapahtumat koronaviruksen
leviämisen estämiseksi ainakin13.4.
saakka. Alueseurakunnissa ja Virkkalassa ei pidetä jumalanpalveluksia.

Vaihtoehto yhteiselle
jumalanpalvelukselle
Pyhän Laurin kirkko on avoinna yksityistä rukousta ja hiljentymistä varten arkisin kello 10–14 ja
sunnuntaisin kello 11–13. Tässä ehdotus omaksi rukous- ja mietiskelyhetkeksi kirkossa. Voit hiljentyä rukoushetkeen myös kotonasi näiden lehden kuvien avulla. Ristintien voi jakaa myös useampaan kirkossakäyntiin tai kotihartauteen pääsiäisviikon etenemisen tahdissa.
Lohtua ristintieltä
Pyhän Laurin kirkossa on länsi- ja pohjoisseinällä kuvattuna Jeesuksen kärsimyshistoria. Sen äärelle voi lähteä kulkemaan, katsomaan seinän kuvia ja eläytymään Jeesuksen viimeisten elinpäivien ja ylösnousemuksen aamun tapahtumiin. Tässä yksi malli, miten tuon oman hiljaisen hartaushetken voi toteuttaa.

1

Älä jää yksin huoliesi kanssa vaan
ota yhteyttä seurakuntaan tai Kirkon keskusteluapuun:
https://kirkonkeskusteluapua.fi/
Perheasiain neuvottelukeskuksen
puhelinpäivystys palvelee tiistaisin klo
9–11 numerossa (019) 328 4260.
Ev.lut. kirkon Palveleva puhelin 0400
221 180 iltaisin klo 18 –24.

3

Kulje urkujen alitse päätyseinän toiseen nurkkaukseen.
Katsele kuvasarjaa Jeesuksen tutkimisesta viranomaisten edessä, Jeesuksen orjantappurakruunun vääntämisestä ja ruoskimisesta. Anna katseesi pysähtyä kuvaan
Jeesuksesta kantamassa ristiään. Lue rukouksen tavoin virsi
61, “Ken tahtoo käydä Herran askelissa”.

2
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Anna katseesi liukua kiinnimuuratun ikkuna-aukon
vieressä olevaan Jeesuksen tyhjään hautaan, jolla enkeli seisoo. Nosta katseesi ylös holviin, katso kuvaa Jeesuksen ilmestymisestä Marialle, joka luulee tätä puutarhuriksi, kuvaan Tuomaasta painamassa sormiaan Jeesuksen haavoihin ja kuvaan Jeesuksesta murtamassa leipää Emmauksen miesten kanssa. Lue virsi 104, “Pilvimuurista valo välähtää”.

6
7

Kulje kirkon peräosaan kaupungin keskustan puoleiseen nurkkaukseen. Seinällä on kuva Jeesuksesta rukoustaistelussaan Getsemanessa. Sen vieressä opetuslapset nukahtaneina. Katsele kuvia ja eläydy Jeesuksen yksinäisyyteen opetuslasten ja kaikkien muiden hylätessä hänet. Rukoile 300-luvulla eläneen kilvoittelijan Efraim Syyrialaisen paastorukouksen sanoin.

Istu penkkiin, rukoile vapaa rukous jos haluat.

4

Siirrä katseesi hautausmaan puoleiselle seinälle Jeesuksen ristiinnaulitsemis- ristiltäotto- ja Pieta-kuvaan.
Eläydy Jeesuksen äidin Neitsyt Marian tuntemuksiin.
Lue virsi 63, “Oi rakkain Jeesukseni.”

Rukoile Isä meidän rukous.
”Isä meidän, joka olet taivaassa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.
Amen.”
Jos sinusta tuntuu luontevalta, tee ristinmerkki, istu paikoillasi haluamasi aika.
Teksti Simo Jouhi,
Kuvat Leena Anttila
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Jokainen voi vaikuttaa koronavirusepidemian torjuntaan. Suosi
jumalanpalvelusten ja hartauksien
seuraamista televisiosta, radiosta tai
verkossa, ks. https://evl.fi/uutishuone/
pinnalla-nyt/koronavirus/hartauksiaverkossa
Olemme Facebookissa (Lohjan seurakunta, alueseurakunnat Karjalohja,
Nummi, Pusula & Sammatti, lapsi- ja
perhetyö, diakoniatyö ja nuorisotyö/
Lindkulla jne.)

Astu sisälle kirkkoon. Tee ristinmerkki jos se on sinulle
luontevaa. Etsi omasta virsikirjastasi tai kännykästä virsi 54, “Käykäämme nyt Jerusalemiin”, lue se.

Herra, elämäni valtias!
Estä minusta laiskuuden, velttouden, vallanhimon
ja turhanpuhumisen henki.
Anna minulle, sinun palvelijallesi,
sielun puhtauden, nöyryyden, kärsivällisyyden
ja rakkauden henki.
Oi kuningas ja Herra!
Anna minun nähdä rikokseni ja anna,
etten tuomitsisi lähimmäistäni,
sillä sinä olet siunattu iankaikkisesti.
Amen.

Radiojumalapalvelus sunnuntaisin klo 10–11Lohjan kirkosta Radio
Dei Lohja taajuudella 107,2 MHz,
jonka jälkeen kirkot ovat avoinna klo
11–13 Lohja, klo 13.30–15 Virkkala,
klo 11–11.45 Karjalohja, klo 11–13
Nummi, klo 12–14 Pusula ja 12–12.45
Sammatti. Kirkkojen aukiolot pääsiäisenä tapahtumakalenterissa www.
lohjanseurakunta.fi.

Lisätietoa www.lohjanseurakunta.
fi/apua-ja-tukea
Voit ottaa mieltä painavissa kysymyksissä ja asioissa yhteyttä seurakunnan
työntekijöihin. Olemme käytettävissä
mm. yksittäisiä keskusteluja varten
myös poikkeustilanteessa.

Diakoniatyöntekijät:
Eija Alatalo
eija.alatalo@evl.fi
050 377 7394
Ojamo, Ojamon seurakuntakoti
ajanvarauspäivystys ti klo 9–10
Anna Helenius
johtava diakoni
anna.k.helenius@evl.fi
044 780 4234
Nummentausta, Metsolan seurakuntakoti
Krista Kallio
krista.kallio@evl.fi
050 554 8835
Mäntynummi, Mäntynummen seurakuntatalo, Mäntynummentie 17
Muijala, Lohjanportin seurakuntako-

Jos tahdot jutella ja keskustella,
niin seurakuntamme papit tavoitat
joko puhelimella tai sähköpostitse:
Horst Gripentrog
kappalainen
horst.gripentrog@evl.fi
050 526 7628
varhaisnuorisotyö,
vapaapäivät to, pe.
Piia Korpijaakko
seurakuntapastori
piia.korpijaakko@evl.fi
044 788 7896
aikuis-, yhteisö- ja vapaaehtoistyö,
vapaapäivät ma, ti.
Juhani Korte
kirkkoherra
juhani.korte@evl.fi
vapaapäivät pe, la. Yhteydenotot
hallintosihteeri Katri Stickin kautta, p. 044 328 4227.
Raimo Kuismanen
johtava kappalainen
raimo.kuismanen@evl.fi
044 328 4357
jumalanpalvelustyö, vapaapäivät
ma, ti.
Erkki Kuusanmäki
Kappalainen
erkki.kuusanmaki@evl.fi
040 779 9365
Nummen alueseurakunta, vapaapäivät ma, ti.
Anna-Maija Lakomaa
sairaalapastori
anna-maija.lakomaa@evl.fi
044 328 4356
vapaapäivät la, su.
Tanja Louhivuori
kappalainen
tanja.louhivuori@evl.fi
044 328 4211
ruotsinkielinen työ, vapaapäivät to,
pe.

Sampo Luukkonen
kappalainen
sampo.luukkonen@evl.fi
044 539 3939
Pusulan alueseurakunta,
vapaapäivät ma, ti.
Paula Miettinen
seurakuntapastori
paula.miettinen@evl.fi
044 328 4359
varhaiskasvatus,
vapaapäivät to, pe.
Heini Nikander
seurakuntapastori
heini.nikander@evl.fi
044 774 3888
rippikoulutyö,
vapaapäivät ma, ti.
Kati Pitkänen
Seurakuntapastori
kati.pitkanen@evl.fi
044 328 4232
vapaapäivät ma, ti.
Raili Rantanen
aluepastori
Karjalohja Sammatti
raili.rantanen@evl.fi
050 552 3199
lähetys- ja
ystävyysseurakuntatyö,
vapaapäivät
ma, ti.
Johan Savola
seurakuntapastori
Lohjan seurakunta
johan.savola@evl.fi
044 328 4212
nuoriso- ja opiskelijatyö,
vapaapäivät
ma, ti.
Erica Stick
seurakuntapastori
erica.stick@evl.fi
050 526 7648
Virkkalan aluetyö,
jumalanpalvelus,
vapaapäivät to, pe.

Svensk verksamhet

Tukea elämään
Kun haluat keskustella, miettiä elämäntilannettasi tai etsiä ratkaisuja arjen ongelmiin, voit ottaa yhteyttä seurakunnan työntekijään. Ota yhteyttä, kun kaipaat henkistä tai hengellistä tukea, kun et tiedä kenen puoleen
kääntyä elämäsi kriisitilanteissa ja kun
tarvitset neuvontaa talousasioissa.
Seurakunta voi tukea taloudellisesti
tietyin perustein.
Voit ottaa yhteyttä diakoniatyöntekijään puhelimitse ajanvarauspäivystyksen aikaan. Yhteyden saat myös
sähköpostilla, tekstiviestillä tai jättämällä puhelinvastaajaan viestin.

Pappien yhteystiedot

ti, Hammarintie 4
ajanvarauspäivystys ti klo 9–10
Riikka Karinto
riikka.karinto@evl.fi
050 374 2956
Nummen diakoniatoimisto,
Rauhanpolku 8
Netta Kuivalainen
netta.kuivalainen@evl.fi
050 538 8113
Karjalohjan seurakuntatoimisto, Keskustie 30 ja
Sammatin seurakuntatoimisto,
Pappilantie 1
ajanvarauspäivystys ti klo 9–10
Jere Laurila
jere.laurila@evl.fi
044 714 3803
Virkkalan kirkko, Virkkalantie 1 ja
Pusulan diakoniatoimisto,
Sentraalitie 5
ajanvarauspäivystys ti klo 9–10
Sinikka Laurila
sinikka.h.laurila@evl.fi
040 779 9369
Pusulan alueseurakunta,
Marttilantie 1
Tanja Mäkelä
tanja.makela@evl.fi
040 779 9363
Roution diakoniatoimisto,
Kalliomäentie 2
ajanvarauspäivystys ti klo 9–10
Jonna Seppälä
Virkkala. jonna.seppala@evl.fi
044 328 4320
Virkkala, Virkkalan kirkko,
Virkkalantie 1
ajanvarauspäivystys ti klo 9-10
Leena Syvälahti
leena.syvalahti@evl.fi
044 328 4300
Sibeliuksenkatu 2 (käynti Nummentien kautta) 08100 Lohja
keskustan alue, seurakuntakeskus,
Sibeliuksenkatu 2,
ajanvarauspäivystys ti klo 9–10

R

Påskglädje

edan tidigt på våren märker man att påsken närmar
sig: hyllor i butiker fylls
med påskägg. Det finns choklad ägg med överraskning, choklad ägg som är fyllda med choklad,
ägg för dekoration…

I många familjer brukar man måla
ägg till påsk. Färgglada ägg pryder hemmet och skapar påskstämning. I vår familj har det varit
roligt för barnen att vakna på
påskmorgonen och leta efter
chokladägg. Ägg smakar gott och
pryder hemmet men de berättar
också om varför vi firar påsk.
Ett ägg som är helt påminner oss
om Jesu grav. Det ser dött ut liksom en sten men det finns nytt liv
därinne. För att äta ägget måste
man skala det. Och de sönderslagna äggskalen påminner oss om
Jesu grav när ängeln hade rullat
bort stenen. Hans lärjungar hittade graven tom. Dödens och
ondskans makt var bruten.
I år firar vi påsk under exceptionella omständigheter. Påsken är
den största kristna högtiden och

här i Lojo och i olika delar av
världen. Överallt hörs påskens
glada budskap: Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen
uppstånden!
Text: Tanja Louhivuori
Foto: Leena Anttila

Evenemang
Jag har vid årsskiftet börjat som
präst i det svenska arbetet i Lojo
församling. Det känns bra att vara
tillbaka efter 15 år. Mycket har förändrats under åren men det varma sättet jag har mottagits på är
detsamma.

i kyrkor firar man vanligtvis glada och festliga högmässor. I år är
gemenskapen lika betydande
som den alltid har varit. Fast vi
inte kan fira påsken så att vi
samlas på samma plats, kan vi
fira den tillsammans. Det är gemenskap som omfattar oss alla

n Sö 5.4. kl. 10 radiogudstjänst
i Lojo S:t Lars kyrka kan lyssnas via
Radio Dei (107,2 MHz).
n Sö 12.4. kl. 10 tvåspråkig radiogudstjänst i Lojo S:t Lars kyrka kan lyssnas via Radio Dei (107,2
MHz). Gudstjänsterna förrättas utan
närvarande församling. All gruppverksamhet är inställd p.g.a. coronaviruset. Kyrkliga förrättningar sköts
med undantagsarrangemang.
n Kontakta oss gärna för mer information gällande verksamheten:
kaplan Tanja Louhivuori 044 328
4211, ungdomsarbetsledare Tom
Blomfelt 044 328 4273.
n Mer information www.lohjanseurakunta.fi/svensk

Lohjan seurakunta
• Lojo församling •
www.lohjanseurakunta.fi
Kirkollisista toimituksista
(kaste, häät, hautajaiset)
sopiminen kirkkoherranvirastossa ja alueseurakuntien seurakuntatoimistoissa.
Virkatodistukset ja sukuselvitykset, kirkollisten toimitusten rekisteröinti ja avioliiton esteiden tutkinta
1.4.2020 alkaen Espoon
aluekeskusrekisterissä
(avoinna ma–pe klo 9–15)
Kirkkokatu 1, 02770 Espoo,
p. (09) 805 02600,
keskusrekisteri.espoo@evl.fi
Kaikki seurakuntatoimistot on toistaiseksi suljettu koronavirusepidemian vuoksi.
Lohjan seurakunnan
kirkkoherranvirasto ja
taloustoimisto
Laurinkatu 40
08100 Lohja
p. (019) 328 41
lohja.taloustoimisto@evl.fi
lohja.kirkkoherranvirasto@
evl.fi
Palvelemme puhelimitse
(019) 328 41 ma–pe klo
9–14.30 sekä
lohja.kirkkoherranvirasto@
evl.fi ja lohja.taloustoimisto@
evl.fi,alueseurakuntien
toimistosihteeri
Keijo Wigren p.
044 328 4372
keijo.wigren@evl.fi
Karjalohjan alueseurakunta
seurakuntatoimisto
Keskustie 30
09120 Karjalohja
p. 044 328 4372
lohjan.alueseurakunta@evl.fi
Nummen alueseurakunta
seurakuntatoimisto
Rauhanpolku 8
09810 Nummi
p. 044 328 4372
lohjan.alueseurakunta@evl.fi
Pusulan alueseurakunta
seurakuntatoimisto
Sentraalitie 5
03850 Pusula
p. 044 328 4372
lohjan.alueseurakunta@evl.fi
Sammatin alueseurakunta
seurakuntatoimisto
Pappilantie 1
09220 Sammatti
p. 044 328 4372
lohjan.alueseurakunta@evl.fi
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Kohtaa m isia

Diakoni syventyy
lapsiperheiden huoliin
Lapsiperheen arki on työtä ja iloa, sanalla sanoen täyttä elämää, mutta joskus se myös uuvuttaa. Yhteisvastuukeräyksen teemana on vanhemmuuden tukeminen. Diakoni antaa apua isoissa ja pienemmissäkin
huolissa. Keskustelemaan voi tulla vaikkapa perheen ihmissuhteista ja vanhemmuuden kysymyksistä,
Jonna Seppälä lupaa.

S

eitsemän vuotta sitten Jonna Seppälä tuli Lohjan Virkkalaan Pohjan seurakunnasta. Joskus kadulla kävellessään hän miettii, miksi joku vaikeassakin tilanteessa kokee, että diakoniatyöhön tukeutuminen leimaa ihmisen.
– Sitä vartenhan me olemme, ja meillä on
vaitiolovelvollisuus. Toisaalta olen saanut
palautetta, että diakonia on helpompi lähestyä kuin kaupungin sosiaalityöntekijää.
Ainakin meillä on vähemmän byrokratiaa,
ja seurakunta on pyrkinyt kehittämään matalan kynnyksen palveluja.
– On aivan normaalia, jos joskus ei jaksa.
Mutta ihmiset sinnittelevät todella pitkään,
ennen kuin myöntävät edes itselleen tarvitsevansa apua. Hädän kynnyksen pitää ylittyä, ennen kuin meihin otetaan yhteyttä.
Tulee jokin äkillinen tilanne, kuten työttömyys, sairaus, puolison kuolema tai ero. Yksinhuoltajuus usein kurjistaa taloudellista
tilannetta. Pätkätöillä ei elä. Pienellä palkalla ei pärjää. Pitkäaikaistyöttömyys syrjäyttää ihmisen. Vaikka yhteiskunta on rakentanut hyvän turvaverkon, aina on väliinputoajia, jotka eivät ole oikeutettuja sosiaalisiin
tukiin.
– Ihmisten elämässä on erilaisia tilanteita.
Usein yksi vaikeus johtaa toiseen. Siksi jokaiselle on löydettävä oma lähestymiskulma.
Diakoniin ottavat yhteyttä sekä miehet että naiset. Merkittäviä ryhmiä ovat työikäiset, joiden lapset ovat lähteneet tai lähtemässä kotoa. Siinä kohtaa elämä saattaa olla yksinäistä. Myös pitkäaikaistyöttömät ja
eri syistä eläkkeelle jääneet ovat keskeisiä
asiakasryhmiä. Ns. neljättä ikää elävät yli
75-vuotiaat sinnittelevät usein pienellä
eläkkeellä ja elävät vaatimatonta elämää,
koska he eivät ole tottuneet pyytämään
apua. Seurakunta tarjoaa kaikille näille ryhmille yhteisiä ruokailuhetkiä ja kerhoja ja
tarvittaessa pientä taloudellista apua.
Ikääntyneet seurakuntalaiset näyttävät kaipaavan eniten henkistä ja hengellistä tukea.
– Teemme yhteistyötä eri tahojen kanssa.
Joskus meille tulee tieto apua tarvitsevista,
mutta ehkä useammin ihmiset kuitenkin
ottavat itse yhteyttä meihin, Seppälä kertoo.
Lapsiperheistä diakonia lähestyvät niin
äidit kuin isätkin. Joskus tapaamiseen tulee
koko perhe. Akuutissa hätätilanteessa seurakunta antaa ruoka- ja vaateapua. Myös
lastenhoitoapua on tarjolla perhetyön puolella. Lapsia voi vaikka tuoda mukana perhekerhoihin tai heille järjestetään hoito
jonkin tapahtuman ajaksi. Lohjalla toimii
perhekerhoja, joihin saavat tulla isätkin, sekä lasten päiväkerhoja. Kaupunki ja myös
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Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan keskellä monella on taloudellisesti vaikeaa. Jonna Seppälältä ja kaikilta diakoneilta voi hakea tarvittaessa myös
ruoka-apua.

seurakunta tarjoavat enemmän tällaisia
palveluita kuin vaikkapa parikymmentä
vuotta sitten, Jonna Seppälä arvioi.
Diakoniatyön tapaamisessa tulevat yleensä
ensiksi esiin taloudelliset ongelmat. Niitä
pohditaan ja ratkotaan ja tarvittaessa ohjataan eteenpäin. Siinä ohessa tulevat usein
puheeksi myös vanhempien jaksaminen ja
lasten vointi. Koko perheen henkinen hyvinvointi kuoriutuu esiin.
Seurakunta tekee perheiden kanssa yhteistyötä aika laajastikin. On lapsi- ja nuorisotyö ja vaikkapa pappien kastekeskustelut,
joissa kohdataan iso joukko perheitä ja
saattaa tulla puheeksi merkityksellisiä asioita, Seppälä muistuttaa.

Riittävän hyvä on tarpeeksi
Parhaillaan Jonna Seppälä on kirkon kolmivuotisessa sielunhoitokoulutuksessa. Kaikki
seurakunnan työntekijät kohtaavat ihmisiä
ja antavat keskusteluapua, hän toteaa.
– Facebookiin on helppoa päivittää jokin
seurakunnan tapahtuma, mikä on tärkeää
sekin, mutta me teemme työtä ihmisten

oman elämän kysymyksissä.
– Millaisia eväitä annan vanhemmuuteen?
Voisin puhua itsellenikin. Käytännössä kaikki ei ole niin helppoa, totea Jonna Seppälä,
jonka perheeseen kuuluvat aviomiehen lisäksi kaksi päiväkoti-ikäistä lasta ja miehen
16-vuotias poika.
Hienoa ja empaattista työtä tekevät monet
perheettömätkin, mutta oma kokemus auttaa ymmärtämään asiakkaita, hän miettii.
– Mieheni on hienosti tukenut minua. Kun
hän on nähnyt, että olisin voinut jossakin tilanteessa toimia paremmin, hän on ehdottanut, että voisinko hoitaa tuon tietyn asian
toisin. Hän ei arvostele vaan tukee. Jokainen vanhempi tarvitsee tukea ja myötätuntoista suhtautumista. Kaipaamme hyväksyntää, sitä että joku näkisi vanhemmuutemme kauniisti. Ei kenenkään tarvitse olla
täydellinen, riittävän hyvä on tarpeeksi.
Seppälä on iloinen, kun voi tehdä osa-aikatyötä.
– Teen 60-prosenttista työpäivää. Lapsilla
on hyvät päiväkotipaikat. Osa-aikatyö antaa
joustovaraa kotiasioiden hoitamiseen tässä
nopeasti ohikiitävässä pikkulapsivaiheessa.

Siitä pitää antaa kiitos työnantajalle. Minua
sijaistaa Jere Laurila, jonka miesnäkökulma
on arvokas koko diakoniatiimille.
Seurakunnan taloudellinen apu on usein aika pientä, mutta joskus ratkaisevan tärkeää.
Diakoniatyö antaa aineellista, henkistä ja
hengellistä apua. Henkisissä asioissa ei neuvota, vaan pysähdytään kuuntelemaan,
mietitään yhdessä ja usein silloin löytyy toiminnallisiakin ratkaisuja.
– Joskus jään miettimään raastavia tilanteita, joissa ihmiset elävät. Tunnen myötätuntoa, kun vaikeudet kasautuvat ja silti he
urheasti pyrkivät pitämään elämäänsä koossa. Pyrin rohkaisemaan, että älä jää yksin
kotiin. Jos päivät tuntuvat pitkiltä ja vaikeilta, lähde liikkeelle, tule tapaamaan muita
esimerkiksi ateriahetkille ja kerhoihin tai
pohdiskelemaan asioita seurakunnan työntekijän kanssa.
– Joskus kysyn, että saanko rukoilla puolestasi. Joku ei halua, ja se on aivan okei.
Mutta usein tapaaminen päättyy niin, että
hiljennymme yhdessä.
Teksti Liisa Mantere,
Kuva Leena Anttila

