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Erikoistarjouksena
epävarmuutta

T

ätä kirjoittaessa on epävarma
olo. Mitä voin luvata? Mitä
voimme kertoa syksyn tulevasta toiminnasta? Tämän lehden mennessä painoon voi olla muuttunut tilanne, lehden tullessa painosta toinen
tilanne ja Lohkareen kolahtaessa postilaatikkoosi, jälleen kaikki on toisin.
Me suomalaiset olemme tottuneet
pitämään lupaamamme asiat, olemme tottuneet luottamaan, että luvatusta pidetään. Olemme myös eläneet
vuosikymmeniä turvallisessa ja ennakoivassa ympäristössä, onnekkaina
olemme suunnitelleet työtämme ja
lomiamme – ja ne ovat toteutuneet.
Nyt kukaan ei tiedä huomisesta. Se
harmittaa, ahdistaa, turhauttaa. Ainoa
varma on epävarma. On kurja tunnustaa se tosiasia, että kukaan ei tiedä
tulevasta mitään. Mikä nyt neuvoksi?
Kun tämän päivän Korona-todellisuus
ei häviä mihinkään, vaikka kuinka vastustasi, vaikka sulkisi television ja radion, vaikka kuinka sulkisi pelkonsa ja
ahdistuksensa.
Nyt jos koskaan tarvitsemme toisiamme. Nyt jos koskaan voimme tulla
yhteen – pieniin porukoihin ja turvavälein. Nyt jos koskaan voimme soittaa ystävälle ja tuttavalle ja kysyä, mitä kuuluu?
Älä jätä itseäsi yksin huolten alle.
Jutellaan yhdessä ja jutellaan myös
Taivaan Isän kanssa, yhdessä ja erikseen. Sitä saamme tehdä seurakunnan jäseninä, siihen meillä on oikeus.
Yhdessä – erikoistarjous epävarmuudesta voi, ja saa muuttua luottamukseksi.
Luvataanko yhdessä siitä, että pidämme huolta toinen toisistamme?

Juhani Korte

Lohjan seurakunnan kirkkoherra
juhani.korte@evl.fi

Sinä it-innostunut,
tästä suoraan
nettisivuille:

2

Lohkare

Olet ihme, suuri ihme

O

len aloittanut diakoniapapin työt Lohjan seurakunnassa huhtikuun alussa,
aprillipäivänä. On ollut vähän haastavaa aloittaa uudessa työpaikassa etänä. Pikkuhiljaa olen kuitenkin tutustunut uusiin työtovereihin, seurakunnan tiloihin ja Lohjaan ylipäätään. Seurakuntalaisiakin olen jo tavannut.
Ja päässyt lohjalaisten Facebook-ryhmään.
Toivottavasti pääsen pian myös jalkautumaan
Lohjan toreille ja turuille, tapaamaan lohjalaisia
siellä.
Pääasiassa olen ollut etätöissä kotonani
Vantaalla, mutta jonkin kerran olen päässyt tekemään töitä myös työpisteelläni kirkkoherranvirastolla.
Olen saanut työhuoneeksi ns. pappien päivystyshuoneen, se sijaitsee ihan siinä kirkkoherranviraston oven vieressä Laurinkadulla.
Sen oven, jota nyt on jouduttu pitämään suljettuna.

Seurakuntalaisiin en siis ole virastolla
juurikaan törmännyt, mutta onneksi työhuoneessani on iso ikkuna kadulle. Ja onneksi tajusin avata ikkunan edessä olevat
kaihtimet. On mukava seurailla töiden lomassa ikkunan takana kulkevia ihmisiä.
Olen huomannut, että aika moni peilaa
itseään siitä ikkunasta ohi mennessään. Vilkaisee nopeasti, että miltä näytän. Se on
aika normaalia, niin minäkin taidan tehdä,
kun sopiva ikkuna osuu kohdalle.
Yhtenä päivänä mietin, että olisipa
hauska, jos ikkunassa olisi jokin viesti itseään peilaaville ihmisille. Jos peilaaja saisikin yhtäkkiä lukea esimerkiksi nämä sanat:
”Sinut on luotu Jumalan kuvaksi. Olet ihme, suuri ihme.”
Käytännössä tuo voi kyllä olla hieman
hankala toteuttaa. En halua, että teksti estäisi peilaamisen. Pitäisiköhän ikkunaan

laittaa vaikka suuri peili, ja siihen sitten
viesti?
Olisi kyllä hienoa, jos me ihmiset ylipäätään katsoisimme itseämme vähän lempeämmin, emme näkisikään vikoja ja virheitä, vaan itsemme kauniina, riittävän hyvänä. Irja Askola kirjoittaa:
Mitä muuttuisi,
jos alkaisit
katsella itseäsi
Luojasi silmin?
Kappale on osa pidempää runoa. Kuka
tietää, ehkä löydät sen koko runon jonain
päivänä siitä ikkunasta.

Pirkko Järvinen, diakoniapappi
Kuva Leena Anttila

unteiden kokeminen omassa
lapsuuden perheessä on
saattanut olla kiellettyä. Ainakin niin kutsutut kielteiset tunteet on monessa kodissa koettu niin
vaikeina, että lapset ovat jo varhain
oppineet, ettei niitä ole sovelias
tuntea, tai ainakaan ilmaista. Näillä
opeilla on kuljettu eteenpäin ja tuotu ne omiin ihmissuhteisiin, omiin
perheisiin, omille lapsille. Kunnes
jokin elämän tilanne, usein jokin
vaikea asia on auttanut ymmärtämään, ettei tunteita todella voi leikata pois tai siirtää sivuun, ainakaan
loputtomasti.
Lupa tuntea -vertaistukiryhmä
kutsuu jälleen oivaltamisen äärelle.
Ryhmässä saa opetella puhumaan
omasta elämästään ja samalla
kuuntelemaan muiden kertomuk-

sia. On arvokasta päästä ymmärtämään, etten olekaan yksin näiden
asioideni kanssa, vaan että monet
muut ovat samassa tilanteessa.
Ryhmä on paikka, jossa jakaminen on luottamuksellista ja tapahtuu yhdessä sovittujen sääntöjen
mukaan niin, että siellä on turvallista olla. Se kutsuu yksinäisyydestä
yhteyteen. Ryhmä on osa kristillistä
toipumistyötä (KRITO-työ) ja siinä
toimivat ohjaajina koulutuksen saaneet vertaisohjaajat. Mukaan tullaan henkilökohtaisen haastattelun
kautta. Kutsun sinua, jota tämä asia
puhuttelee. Lähde rohkeasti liikkeelle. Yhdessä pystymme siihen,
mihin yksin emme kykene!
Krista Kallio, diakoni
Kuva Leena Anttila

Vertaistukea tunteiden käsittelyyn
– Miten vapautua elämää rajoittavista peloista tai tulla näkyväksi häpeän alta?
– Mitä tehdä omalle vihalle ja mitä rakentavaa vihassa on?
– Uskaltaisiko viimein myös iloita ja unelmoida?
–Entä miten päästä lähemmäs tunteista suurinta, rakkautta?
Uusi lupa tuntea -ryhmä alkaa Lohjan seurakuntakeskuksessa
Sibeliuksenkatu 2 torstaina 17.9. klo 17.30–20 ja kokoontuu peräkkäisinä torstai-iltoina 10 kertaa. Kristillisessä toipumisryhmässä käsitellään tunteita turvallisessa ilmapiirissä vertaisohjaajien johdolla. Ryhmässä saa kertoa omaa tarinaansa ja kuulla toisten tarinoita. Jokainen jakaa omasta elämästään juuri
sen verran kuin haluaa. Työskentelyssä korostetaan luottamuksellisuutta ja jokaisen oman yksityisyyden kunnioittamista.
Merkittävä osa työskentelyä on Mirja Sinkkosen ja Paula Tähtisen Lupa tuntea -kirjan sisällön sulattelu sekä kotona tehtävät
pohtimistehtävät.
Järjestää diakoniatyö, lisätietoja www.krito.fi. Tiedustelut ja
ilmoittautumiset pikaisesti Kristalle 050 554 8835 tai krista.kallio@evl.fi

Sururyhmä
alkaa

Hiljentymistä
arjessa

ururyhmä on luottamuksellinen vertaistukiryhmä sinulle,
joka olet menettänyt läheisesi.
Kriisin kulku ja surun kanssa eläminen on jokaiselle yksilöllistä ja henkilökohtaista. Elämän jatkumisen kannalta on tärkeää, että ajatuksistaan ja
tunteistaan voi puhua jollekin turvalliselle ja luotettavalle ihmiselle, vaikka
omalle läheiselleen. Aina se ei kuitenkaan ole mahdollista.
Sururyhmän ensimmäinen tapaaminen järjestetään keskiviikkona 30.9.
kello 18 Lohjan sk-keskuksessa (Kõbanya-tupa), Sibeliuksenk. 2. Muut tapaamiset ovat 7.10., 14.10., 21.10., 28.10.,
4.11., 11.11. ja 16.12. Ensimmäinen tapaaminen on avoin, jonka jälkeen ryhmään ei oteta uusia jäseniä. Ryhmässä keskustellaan luottamuksellisesti.
Osallistuja päättää itse, kuinka paljon
jakaa omasta elämäntilanteestaan.
Tiedusteluihin vastaavat diakoni
Tanja Mäkelä p. 040 779 9363 ja sairaalapastori Anna-Maija Lakomaa p. 044
328 4356.

rkiretriitissä hiljennyt arjessasi sinulle sopivana hetkenä. Arkiretriitti on tapa toteuttaa hiljentymisen ja hengellisen ohjauksen jakso keskellä arkielämää. Retriitti sisältää päivittäisen mietiskelyn Raamatun tekstien
äärellä itselle sopivana aikana sopivassa paikassa, sekä viikoittaisen
tapaamisen ryhmän kanssa. Materiaalin saat ohjaajalta. Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa perjantaisin
30.10.–4.12. klo 18–19.30 Pikku-Laurissa, ja siihen mahtuu 10 henkeä.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
29.10. mennessä pastori Pirkko Järvinen, pirkko.jarvinen@evl.fi, 044
328 4384.
Pyhän sylissä -arkiretriitti on hiljentymistä hengellisten tekstien ja
musiikin äärellä. Tapahtumat järjestetään kerran kuukaudessa torstaisin Lohjan Pyhän Laurin kirkossa
klo 18–19: 19.9., 8.10., 12.11. ja 10.12.
Ohjaajana Anna Kivinen, p. 050 592
2395.
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Mitä vapaaehtoisena

Tavat tav issa

”Kaikkein tärkeintä on
tuntea kuuluvansa johonkin yhteisöön”
Lohjan seurakunta panostaa vahvasti
vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Eeva Hietala näkee
vapaaehtoisissa merkittävää potentiaalia,
jota ei ole vielä täysin hyödynnetty.

E

eva Hietala tuli Lohjan seurakuntaan töihin vuonna 2009
kiinteistösihteeriksi. Tämän
vuoden alusta puolet hänen työajastaan on resurssoitu vapaaehtoistoimintaan liittyviin asioihin.
– Vapaaehtoistoimintaa koordinoimaan nimetty työntekijä tuo turvaa
kaikille osapuolille. Toiminnalle on
tarkoitus laatia selvät pelisäännöt,
joiden mukaan kaikkien osapuolten
on helppo toimia, Hietala pohtii.
Hietalan työtä on helpottanut se,
että vapaaehtoistoiminnasta vas-

taava aikuistyön pastori Piia Korpijaakko ja vapaaehtoistyön kehittämistiimi ovat tehneet selkeät ja kattavat suunnitelmat kehittämistyön
etenemisestä. Kehittämistiimiin
kuuluu sekä seurakunnan työntekijöitä että vapaaehtoisia.
Mikään uusi ilmiö vapaaehtoistyö ei ole. Jo seurakunnan perusolemukseen kuuluu se, että työntekijät ja seurakuntalaiset tekevät asioita yhdessä. Nyt vapaaehtoistoiminta on alettu hahmottaa seurakunnissakin kokonaisvaltaisemmin.

– Mietitään entistä tarkemmin,
keitä vapaaehtoiset ovat, mitä he
tekevät ja mitkä asiat motivoivat
heitä antamaan työpanostaan toisten hyväksi ja miten heitä kiitetään.
Monien seurakuntien resurssien vähentyessä vapaaehtoisten merkitys
kasvaa. Heitä ei kutsuta mukaan
korvaamaan palkattuja seurakunnan työntekijöitä, vaan vapaaehtoiset ovat erittäin tervetulleita lisäkäsiä.
– Pääasia on, että seurakuntalaiset pääsevät vapaaehtoistyön kautta osallistumaan ja vaikuttamaan
seurakunnan toimintaan ja olemaan osa seurakuntayhteisöä.

Tehtävää voi ehdottaa
itsekin
Kaikki vapaaehtoistyöhön mielivät
eivät välttämättä rohkene tarjota itseään vapaaehtoiseksi.

– Tehtävämme onkin kulkea ihmisten parissa ja rohkaista heitä kokeilemaan vapaaehtoisena toimimista, Eeva Hietala kertoo.
Kiinnostuneille mainitaan, että
on jo valmiiksi olemassa tietynlaisia
tehtäviä. Voi toimia vaikka kirkkoväärtinä, kerhomummona tai -vaarina lasten päiväkerhoissa tai päivystää eri tilaisuuksissa seurakunnan kojulla.
– Valmiiden tehtävien ohella ihmisten omat ideat ja erilainen osaaminen otetaan huomioon. Jos joku
on vaikka ahkera leipoja, niin voimme esimerkiksi kannustaa häntä
perustamaan kokkikerhon, Hietala
antaa esimerkin.
Vapaaehtoisten motivoinnilla on
todettu olevan suuri merkitys vapaaehtoistoimintaan sitoutumiseen. Lohjalla ei Hietalan mukaan
puhuta palkitsemisesta vaan kiittämisestä.
– Olemme saaneet selkeän signaalin siitä, että kaikkein tärkeintä
on tuntea kuuluvansa johonkin yhteisöön. Se on se arvokkain palkinto.

Vapaaehtoisen polku
suunniteltu
Lohjan seurakunta on parin viime
vuoden aikana miettinyt uusiksi koko vapaaehtoistyön prosessinsa.
Asiaa on pitänyt pohtia sekä vapaaehtoisten että seurakunnan työntekijöiden kannalta.
– Olemme melko iso organisaatio. Toimintatapojen yhtenäistäminen ja asioiden sujuvoittaminen
helpottaa kaikkia vapaaehtoistyöhön liittyviä tahoja. Työn tuloksena
olemme muun muassa pystyneet
suunnittelemaan vapaaehtoisen
polun ja kartoittamaan vapaaehtoisten tarpeita polun eri vaiheissa,
Hietala sanoo.
Lohjan seurakunta käyttää vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä
myös ulkopuolista apua. Turun hiippakunnan asiantuntija Minna Törrönen tukee seurakuntaa vapaaehtoistyöhön liittyvässä muutosjohtamisessa.
– Taustalla on se, että haluamme
osallistaa seurakuntamme työntekijät mukaan kehitystyöhön. Toivomme, että osaamme tehdä sen
oikealla tavalla.
Tärkeässä roolissa ovat myös erilaiset vapaaehtoistyöhön liittyvät
materiaalit. Ne helpottavat esilläoloa ja toimintaan mukaan kutsumista.
– Netin kautta ei ainakaan Lohjalla vielä tule paljoakaan väkeä vapaaehtoistoimintaan mukaan mutta muuten sosiaalisen median rooli
vapaaehtoistyössä on nousussa.
Meilläkin on jatkossa valmius ottaa
niitä kanavia käyttöön.

vapaaehtoistoiminnassakaan ei
pystytty etenemään laadittujen
etukäteissuunnitelmien mukaan.
– En ole nyt päässyt lainkaan tapaamaan vapaaehtoisia. Jouduimme perumaan muun muassa vapaaehtoisten toukokuisen kirkkopyhän. Sen sijaan lähetimme heille
kiitoskirjeen. Halusimme kiittää,
vaikkemme voineetkaan tehdä sitä
kasvotusten.
Eeva Hietala huomauttaa, että
korona-ajalla on kuitenkin ollut
myös positiivisia vaikutuksia ajatellen vapaaehtoistyötä.
– Poikkeustilanteessa on herätty
tukemaan toisia ihmisiä. Auttamisen hyvää tekevä vaikutus on laajalti huomattu. Lähimmäistähän voi
tukea monella tavalla. Pieni keskustelu tai vaikka hymykin joskus riittää.

Eeva Hietala haluaa innostaa kaikkia mukaan seurakunnan vapaaehtoistoimintaan.
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Kysyimme kolmelta seurakunnan
vapaaehtoiselta, miksi he lähtivät
mukaan toimintaan.

ka eivät pääse kirkkoon seuraamaan messua, voivat sen kuunnella kotoa käsin.

Antonina Andzinska:

Raija Kotaviita:

– Olen toiminut vapaaehtoisena
vuodesta 2013. Toimitan sunnuntain messun Radio Dein kanavalle.
Kuulin rippikouluni jälkeen, että
tarvitaan uusia radioitsijoita ja kiinnostuin tehtävästä. Lähdin mukaan, koska olen hyvin kiinnostunut musiikista ja äänentoistolaitteista.
– Mukavinta vapaaehtoistyössä
on se, että saan uusia kokemuksia.
Vapaaehtoistyö radioitsijana on
myös opettanut minulle paljon ja
antanut muun muassa itsevarmuutta uusissa tilanteissa. Teen vapaaehtoistyötä sen takia, että nautin muiden ihmisten auttamisesta
ja radioitsijana minulla on mahdollisuus toteuttaa se, että ihmiset jot-

– Olen toiminut seurakunnan vapaaehtoisena neljä vuotta. Jäätyäni eläkkeelle Suomen Lähetysseuran palveluksesta vuonna 2016
mietin, missä ja mikä on minun
tehtäväni ja paikka, missä voisin
toimia, nyt kun on aikaa. Monenlaista tehtävää löytyikin, mm. Vivamossa vierasemäntänä, johon kuuluu myös vierasemäntien ja isäntien rekrytointi, Lohjan seurakunnan messussa väärtinä ja ehtoollisavustajana, sekä muita kertaluonteisia tehtäviä. Vuonna 2019 aloitin
saattohoidon tukihenkilönä toimimisen sekä terveyskeskuksen vuodeosastolla kohtaamassa ihmisiä.
– Mukavinta on se, että voi olla
omana itsenään ja omalla persoo-

nallaan mukana. Vapaaehtoistoiminta tarjoaa mielekästä tekemistä, iloa, virkistystä. Saa uusia kokemuksia, tutustuu kiinnostaviin ihmisiin, ja saa oikeasti olla apuna.
– Jokainen teko on tärkeä ja siinä
saa toimia tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Kun virtaa tuntui
vielä riittävän työelämän jälkeen,
oli halua palvella vielä jossakin. Minua kiehtoi juuri ne tehtävät, missä
olen toiminut.
– Saattohoidon toiminnasta olin
kiinnostunut jo työelämän aikana,
mutta aika ei silloin riittänyt. Samoin jumalanpalveluksessa avustaminen oli mielessä. Sitten kun se
tuli mahdolliseksi, miksipä en antaisi aikaa yhteiseksi hyväksi ja olla
mukana toteuttamassa erilaisissa
palvelutehtävissä. Muutamiin vapaaehtoistehtäviin minua pyydettiin henkilökohtaisesti ja joistakin
tehtävistä oli ilmoitus Länsi-Uusimaa -lehdessä, joten otin yhteyttä.
– Koen olevan tärkeän asian ää-

Antonina Andzinskan työpanos jumalanpalvelusten radioitsijana on ollut tärkeää
erityisesti nyt korona-aikana.

Syksy on rekrytoinnin
aikaa
Mikäli koronan toinen aalto ei tilannetta muuta, niin Lohjan seurakunta aikoo alkavana syksynä satsata
merkittävästi vapaaehtoistyöhön.
Keskeistä on kutsua uusia vapaaehtoisia toimintaan mukaan.
– Jalkaudumme ulos ihmisten pariin, sillä paras kanava rekrytoida
uusia vapaaehtoisia on puhua asiasta kasvokkain.
Hietala sanoo, että Lohjan seurakunnan vapaaehtoistyö tulee jatkossa näkymään monenlaisissa
paikkakunnan tapahtumissa Omenakarnevaaleista Menneen ajan
markkinoihin. Sinne siis mennään,
missä ihmisetkin ovat.
– Toivomme, että väki tulisi rohkeasti tutustumaan vapaaehtoistyön erilaisiin mahdollisuuksiin. Jos
tehtävistä ei tunnu löytyvän itselle
sopivaa, niin voi ehdottaa, mitä olisi valmis tekemään.
Lokakuussa on tarkoitus käynnistää kokeiluna Veturi-vertaistukikahvila.
– Siellä vapaaehtoiset voivat tavata toisiaan ja uudetkin kiinnostuneet pääsevät kuulemaan toiminnasta.
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori korostaa sitä, että seurakunnan vapaaehtoistyöhön on aivan kuka tahansa tervetullut. Kirkon jäsenyyttä ei edellytetä.
Lohjan seurakunta tekee myös
hyvää yhteistyötä muiden tahojen
kanssa, joiden toiminnassa vapaaehtoisilla on tärkeä rooli.
– Emme kilpaile keskenämme vapaaehtoisista vaan puhallamme yhteen hiileen. Kaikkien intressissä on
innostaa yhä useampia mukaan vapaaehtoistyöhön.

Korona muutti
asennetta auttamiseen
Keväällä alkaneen koronaviruspandemian myötä lähes kaikki Suomessakin muuttui. Lohjan seurakunnan

toimiminen minulle merkitsee?

Teksti Vesa Keinonen
Kuva: Leena Anttila

rellä. Annan toisille jotain, ja toisaalta saan itse siitä paljon. Se on
palkitsevaa, saan hyvän mielen, se
tuottaa iloa. Kaupan päälle pääsi
mukaan mahtavaan porukkaan. On
tuntunut siltä, kuin kuuluisi työyhteisöön. Palkkatyössäni olin paljon
tekemisissä monien ihmisten kanssa, eli tämä on kiva jatkumo siihen.
Vaikka teen vapaaehtoistyötä, en
silti koe, että joutuisin luopumaan
mistään muusta minulle tärkeistä
asioista. Aikaa jää hyvin omalle
perheelle, ystäville, tavalliselle arjelle ja muille omille harrastuksille.

Aune Daavitsainen:

Raija Kotaviita toimii saattohoidon ja Aune Daavitsainen seurakunnan keittiön vapaaehtoisena.

– Olen ollut seurakunnassa vapaaehtoisena yli kymmenen vuotta ja
ennen sitä toiminut vapaaehtoisena muualla monta vuotta. Toimin
keittiöllä vapaaehtoisena tiistain
diakoniaruokailussa. Työpäivään
kuuluu mm. pöytien kattaus, ruoan

vienti pöytään niille (jotka näin haluavat), salaatin tekoa ja muita
avustavia töitä.
– Mukavinta tässä on se, että saa
olla ja jutella ihmisten kanssa, on
mitä odottaa. Kesällä tuleekin ikävä
ihmisiä, kun toiminta on kesätauolla. Tämä on ihan mahtava yhteisö,
johon on mukava tulla: Ollaan kuin
samaa perhettä.
– Lähdin vapaaehtoiseksi mieheni esimerkistä, hänkin oli vapaaehtoinen. Kävimme mieheni kanssa
seurakunnassa syömässä ja eräs
keittiövapaaehtoinen kysyi minulta, lähtisinkö mukaan. Eräänä päivänä vain menin seurakunnan keittiölle ja ilmoitin, että minä tulin
nyt. En kysellyt, vaan tulin. Teen tätä ihan omaksi ilokseni. Ihmisten
kohtaaminen on minulle tärkeää.
Kaikki ihmiset ovat mielestäni samanarvoisia.
Kuvat: Leena Anttila (Andzinka)
ja Vesa Keinonen

Vapaaehtoistoiminta
tärkeä osa seurakunnan
perusolemusta

L

ohjan seurakunnan toiminnassa on mukana vapaaehtoisia erilaisissa tehtävissä ja vastuunkatajina. Seurakuntalaisten ja
muiden kanssakulkijoiden aito halu
toimia yhteiseksi hyväksi vapaaehtoistoimijoina on merkittävä hyvän
ja hedelmällisen toiminnan edellytys.
Toimintaa halutaan suunnitella
ja tehdä yhdessä seurakuntalaisten
kanssa.

Usein vapaaehtoistoimintaan
mukaantulo edeltää pohdinta
siitä millä tavoin voisin olla mukana ja onko minulla aikaa siihen. Oma halu lähteä mukaan
toimimaan ratkaisee. Uskalla lähteä mukaan ja tule sellaisena,
kun olet! Seurakuntamme toiminnan kirjosta löytyy varmasti
juuri sinulle sopiva tehtävä tai
voit tuoda oman uuden ideasi
toimintaan mukaan.

Lohkare
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Lohjan seurakunnassa tapahtuu 9.9.2020
Lisäksi paikallislehdissä julkaistaan viikottain Seurakunnat-palstaa. Seuraava Lohkare-seurakuntalehti ilmestyy 25.11.2020

Toimintaa lapsille ja lapsiperheille

Seurakunnan toiminnassa Kirkkokonsertteja
on edelleen rajoituksia

K

äynnistämme syyskauden
pienryhmä- ja kokoavaa varovaisesti erillisten ohjeiden
mukaan,
turvavälisuosituksia
noudattaen. Tilaisuudet, jossa tiedetään ennalta olevan riskiryhmiä
yli suositusten ja määräysten, on
peruttu syyskaudelta (mm. Seniorifoorumi)
Seurakuntatalojen ja seurakunnan leirikeskusten valmistuskeittiöihin on pääsy vain seurakunnan keittiöhenkilöstöllä ja Heponiemen osalta sopimuksen mukaisella aterioiden tuottajalla.
Muutoin pitopalvelut saavat tuoLEENA ANTTILA

da tarjottavat omissa astioissaan.
Seurakuntamme toimistot palvelevat toistaiseksi joko puhelimitse tai sähköpostitse.
Papit, diakonit, perhe- ja muut
työntekijät voivat tehdä sekä kotikäyntejä että tavata seurakunnan
tiloissa harkinnan mukaan, turvaetäisyydet huomioiden ja esimerkiksi suojavisiiriä tai kasvomaskia
käyttäen. Turvaväli on 1–2 metriä.
Maksimi henkilömäärät/toimitila huomioiden turvavälit, joita
noudatetaan poikkeusaikana:
Pyhän Laurin kirkko 120, Virkkalan kirkko kappeli 40 ja seurakuntasali 20, Karjalohjan kirkko
50, Sammatin kirkko 50 ja seurakuntasali 30, Nummen kirkko 100
ja seurakuntasali 40, Pusulan kirkko 100 ja seurakuntasali 10 (yläsali) 40 (alasali), Kärkölän kirkko 50,
Metsolan kappeli 50, Ojamon seurakuntakoti 10, Lohjanportin seurakuntasali 30, Mäntynummen
seurakuntasali 40, Lohjan seurakuntakeskus: seurakuntasali 50,
lastenkappeli Pikku-Lauri 30 ja
Köbanya-tupa (takkahuone) 10,
Lindkulla, alakerta (Sali 10 + huoneet 5+5) 20 henkilöä.
Lohjan seurakunnassa seurataan kansallisia ohjeistuksia koronaepidemian ehkäisyssä, ohjeet
voivat muuttua. Päivitetty korona-tiedote (toiminta poikkeusoloissa), ks. www.lohjanseurakunta.fi

Hyppää kyytiin!

V

ertaistukikahvila VETURI avaa
ovensa tiistaina lokakuun 20.
päivä klo 17–19 Lohjan seurakuntakeskuksessa (Sibeliuksenkatu 2).
Seurakunta kutsuu mukaan niin nykyiset vapaaehtoiset, kuin myös kaikki ne, jotka miettivät vapaaehtoiseksi
ryhtymistä.
Veturi on vapaaehtoisille paikka
tavata toisiaan, vaihtaa kuulumisia,
ideoida uutta ja verkostoitua muiden
vapaaehtoisten ja seurakunnan työntekijöiden kanssa. Kahvilan avaa, ja
sen emäntänä toimii vapaaehtoistoiminnan koordinaattori. Tilaisuudessa
on tarjolla kahvia ja teetä.
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Kyseessä on kahden kerran kokeilu. Seuraavan kerran Veturi on
avoinna tiistaina 17.11. klo 17–19.
Ovet ovat avoinna myös ensi
vuonna, mikäli Veturissa riittää kävijöitä.
Voit tulla mukaan mihin aikaan
tahansa. Kahvilassa voi piipahtaa
muun asioinnin lomassa tai viipyä
pidempään. Ilmoittautumista ei
tarvita. Tervetuloa! Lisätietoja antaa vapaaehtoistoiminnan koordinaattori eeva.hietala@evl.fi, 044
3284 371. Ole yhteyksissä Eevaan
myös, jos haluat mukaan seurakunnan vapaaehtoistoimintaan!

S

u 13.9. klo 19 Pyhän Laurin
kirkko: Janne Lehtinen ja Collegium Musicumi orkesteri.
Ohjelmassa Claudia Monteron (Argentiina) ja Juan Falun konsertot (Argentiina) kitaralle jousille sekä Janacekin suite for strings.
To 17.9. klo 19 Karjalohjan kirkko:
Regina Coeli - konsertti Naisten Pankin hyväksi Kirkon ulkomaanavun
kautta (ohjelma 20 €).
Su 4.10. klo 18 Pyhän Laurin kirkko: Sid Hillen ja Harri Kerko. Jazz-pianisti Hille ja Kerko esittävät improvisoidun yhteisteoksen hyödyntäen
kirkkourkuja, pianoa ja syntetisoijia.
Su 18.10. klo 18 Pyhän Laurin kirkko: Santeri Rautiainen esittää harvoin kuultuja De Fossan ja LópezChávarrin kitarasävellyksiä.
To 22.10. klo 18 Nummen kirkko:
Toivevirsi-ilta. Tule laulamaan toivevirtesi tai hengellinen laulu. Kahvitarjoilu lähetyksen hyväksi. Mukana
lähetyksen vastuuryhmä, lauluryhmä, Karinto ja Kuoppala.
To 22.10. klo 19 Pyhän Laurin kirkko: Liturginen Ensemble Munkkivuori ja tanssitaiteilija Helena Romppanen. Liturgisiin käytänteihin paneutunut musiikillinen ryhmä ja

LEENA ANTTILA

noteokset. Pianotaitelija esittää Toivo Kuulan pianotuotannon Lohjan
Pyhän Laurin kirkossa.
Su 22.11. klo 18 Pyhän Laurin kirkko: Jussi Syren & Groundbreakers,
Suomen eturivin bluegrass-yhtyeitä
Jussi Syren & Groundbreakers esittää
uutta gospel-tuotantoaan.
Kantaseurakunnan konserttitiedustelut: Harri Kerko, kanttori, p. 044
328 4362, harri.kerko@evl.fi (vapaapäivät to–pe)

Pieni
Nummi-Pusulan kesäkauden
päätös ja venetsialaiset Iloitussa pyhiinvaellus

T

ervetuloa katsomaan Vivamon
raamattunäytös Tuhlaajapoika
keskiviikkona 16.9. klo 18 Iloitun
leirikeskuksessa (Iloituntie 61, 03870
Hyönölä). Musiikkinäytelmä Tuhlaajapoika perustuu yhteen Jeesuksen
tunnetuimmista vertauksista. Tuhlaajapoika, nuorempi kahdesta veljeksestä, lähtee isän kodista vieraalle
maalle ja vaatii mukaansa puolet isän
omaisuudesta.
Näytelmän teemat ovat ikiaikaisia: Isän suhde kahteen erilaiseen
lapseen ja luopumisen kipu lapsen
astuttua kodin vaikutuspiiristä tun-

temattomaan tulevaisuuteen. Kahden erilaisen lapsen itsenäistyminen vahvasta isähahmosta ja sisarkateus. Ahneus ja hyväksikäyttö ihmissuhteissa. Ja todellinen, kestävä
rakkaus, joka jaksaa odottaa ja toivoa silloinkin, kun kaikkien muiden
toivo alkaa jo hiipua.
Ohjaus: Matias Nyman
Käsikirjoitus ja laulujen sanat: Anna-Mari Kaskinen
Sävellykset: Tommi Kalenius
Musiikin sovitus: Matteus Mykkänen

S

yksyinen luonto kutsuu hiljentymään kanssaan.
Tervetuloa vaeltamaan
yhdessä Virkkalan Pähkinäniemen
luontopolulle torstaina 17.9. ja 15.10.
kello 18.
Vaellus kestää noin 1,5 tuntia ja
päättyy yhteiseen ehtoollishetkeen
luonnossa.
Ryhmään mahtuu 12 henkeä
(huom. säävaraus).
Ilmoittautumiset ja lisätietoja
pastori Anne Huoponen, 050 539
0123 tai anne.huoponen@evl.fi

Lohjan Rukoushuone täyttää 100 vuotta

L

ohjan Rukoushuone valmistui
talkootyönä vuonna 1920. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Albert Leidenius ja rakensi Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen
nuoriso-osasto.
1920-luvulta
1940-luvun loppuun saakka Rukoushuone palveli myös Lohjan seurakuntaa tärkeässä tehtävässä ennen
kuin seurakuntakeskus Sibeliuksenkadulla valmistui vuonna 1950. Rukoushuone oli suureksi avuksi silloin, kun järjestettiin tapahtumia,
joita ei Pyhän Laurin kirkossa tai
pappilassa voitu pitää. Rukoushuoneella on pidetty mm. rippikoulua.
Nykyisin Rukoushuoneen omistaa Lohjan adventtiseurakunta, joka
järjestää Rukoushuoneella 100-vuotisjuhlan 10.10. kello 14 alkaen. Ohjelmassa on mm. historiikkinäytelmä ja lauluesityksiä (Jyrki Anttila,
Valto Järvelä) Suunnitteilla on myös
avoimet ovet 7.-9.10. kello 12-20.
Syyskuun aikana pidetään 100 km

E

lätkö keskellä perhearkea? Seurakunnan perhekerhosta löytyy luonteva kohtaamispaikka
ja vertaisryhmä lapsiperhearjen tueksi. Ks. lapsi ja perhetyön toiminta
netissä www.lohjanseurakunta.fi/
lapsille-ja-lapsiperheille

Päiväkerhoissa vapaita
paikkoja

tanssitaitelija luovat yhdessä liturgisen illan. Tule meditoimaan heidän
kanssaan.
Pe 30.10. klo 19 Pyhän Laurin kirkko: Lohjan kaupungin orkesterin Pyhäinpäivän klassikot.
Pe 13.11. klo 19 Pyhän Laurin kirkko: Apocalyptica. Maailmankuulun
selloyhtyeen, Apocalyptican konsertti.
Su 15.11. klo 18 Pyhän Laurin kirkko: Janne Oksasen Toivo kuula -pia-
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Seurakunnan päiväkerhot kokoontuvat aamupäivisin klo 9–12 ja iltapäivällä klo 13–16 turvallisuusohjeita
noudattaen. 2–5-vuotiaiden kerhoryhmä kokoontuu 1–3 kertaa viikossa ja on kestoltaan kolme tuntia.
Ryhmäkoko on päiväkerhossa kohtuullinen, enintään 14 lasta kahden
ohjaajan kanssa. Vapaita paikkoja
on Mäntynummella aamupäivä- ja
iltapäiväryhmissä, Metsolassa aamupäivä- ja iltapäiväryhmissä, Ojamolla aamupäiväryhmässä, Virkkalassa aamupäiväryhmässä, Sammatissa 2-vuotiaiden aamupäiväryhmässä sekä 3-5-vuotiaiden aamupäiväryhmässä, Nummella aamupäivä/
iltapäiväryhmässä ja Pusulassa aamupäivä- ja iltapäiväryhmissä. Muijalassa ja Routiolla ryhmät ovat tällä
hetkellä täynnä. Lapsesi voi hakea

mihin tahansa kerhoon asuinpaikasta riippumatta, linkki ilmoittautumiseen https://urly.fi/1qSX Lisätietoja
varhaiskasvatuksen ohjaajalta p. 044
328 4451 tai taina.mamia@evl.fi

Pyhän äärellä
pyhäkoulussa
Pyhäkoulu on lasten oma ”sunnuntaihetki”, jossa kirkkovuoden juhlat
ja Raamatun kertomukset tulevat
tutuiksi. Mukaan ovat tervetulleita
kaikki neljä vuotta täyttäneet lapset.
Noin tunnin kestävään pyhäkouluun
voi tulla mukaan aina silloin kun itselle sopii: Virkkalan kirkossa joka
toinen sunnuntai klo 11 (parilliset viikot), Roution srk-kodissa arkipyhäkoulu tiistaisin klo 17. 45 sekä kaakaopyhäkoulu 1.–3.-luokkalaisille perjantaisin klo 12.30–14.30 srk-keskuksessa Sibeliuksenkatu 2.

Ohjelmaa
kouluikäisille
Alakouluikäisten kerhot alkavat viikolla 39. Kerhoja on eri puolilla Lohjaa. Kerhot ovat maksuttomia ja niihin ilmoittaudutaan netissä. Tietoa
kerhoista ja ilmoittautumisesta saat

Nuorten aikuisten
peli-illat
Pelataan erilaisia lautapelejä ja vietetään aikaa yhdessä. Mahdollisuus
lastenhoitoon ja illan aikana nautitaan yhteinen iltapala. Iltoja vietetään tiistaisin seurakuntakeskuksessa (Kõbanya-tupa) klo 17-19.
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uortenillat järjestetään toistaiseksi poikkeusohjein. Lisätietoja https://www.lohjanseurakunta.fi/nuorille/nuortenillat
Toivottu YöLindi järjestetään
taas 26.–27.9. Ilmoittautuminen on
käynnissä. Ole nopea, 17 ensimmäistä mahtuu mukaan! Lisätiedot ks.
https://www.lohjanseurakunta.fi/
nuorille
Nuorten Hallituksen vaalit järjestetään 15.9. ja 19.9. iskossa sekä 17.9.
Lindkullan nuortenillassa. Nuorten
Hallitus on Lohjan seurakunnassa
vaikuttava ryhmä, jonka nuoret valitsevat keskuudestaan.
Etsitkö tietoa isostoiminnasta ja/
tai kerhonohjaamisesta, tässä linkki
https://www.lohjanseurakunta.fi/
nuorille/isoset-ja-kerhonohjaajat
Nuorisotyön kuulumiset ja tiedotukset löydät nykyään kätevästi
@lohjanseurakunnannuoret Instagram-tililtä! Laita seurantaan.

A
kävely juhlamerkeissä. Ihmiset voivat ilmoittautua ja kävellä 100 km
oman aikataulun mukaan, tai kävellä yhdessä tempauspäivässä. Tempauspäivän ajankohtaa ei ole vielä

sovittu, mutta se ilmestyy pian Lohjan Rukoushuoneen 100 v. Facebook-sivulla. Lisätietoja Liia Katainen, pastori, adventtiseurakunta, p.
040 777 4471.

Jumalanpalvelukset
LOHJAN PYHÄN LAURIN KIRKKO:
Jumalanpalvelukset vietetään sunnuntaisin piispojen linjauksen mukaisesti siten, että 1–2 metrin turvaväli
säilyy. Messussa on osallistujia kussakin tilassa korkeintaan rajoitettu määrä henkilöitä (ks. seurakunnan toiminnan rajoitukset):
Pyhän Laurin kirkko klo 10 (huom.
jumalanpalvelus radioidaan joka sunnuntai Radio Dei Lohja taajuudella
107,2 MHz)
Karjalohjan kirkko klo 10
Nummen kirkko klo 10
Pusulan kirkko klo 12
Sammatin kirkko klo 12
Virkkalan kirkko klo 13, Yhteyden iltapäivät su 27.9., 25.10. ja 29.11. klo
13, järj. Veljespiiri.
Iltakirkko on hyvän mielen ehtoollismessu, joka on suunniteltu kaikenikäisille. Syyskauden 2020 iltakirkot
torstai-iltoina klo 18.30: 24.9. Pyhän
Laurin kirkossa, 22.10. lastenkappeli
Pikku Laurissa sekä 26.11. Pyhän Laurin kirkossa.

Raamattua, rukousta
Sanan ja rukouksen illoissa sanaa,
rukousta ja musiikkia Pyhän Laurin
kirkossa to 17.9., to 15.10., pe 20.11.
ja pe 18.12. klo 18-19.30. Messussa
mukana rukoustiimi.
Raamattuluennot torstaisin klo 12
Pyhän Laurin kirkossa. Uusia näkökulmia Vanhan Testamentin aihepiireihin, oppaana Lauri Virkkunen,
pastori. Verestäisitkö kouluajan
uskontotuntien muistoja? Tulisitko
hiljentymään hetkeksi jyhkeään
kotikirkkoomme? Kirkko oli sotien
aikana turvapaikka, olisiko se sitä
myös nyt korona-aikana? Yhteyshenkilö diakoni Leena Syvälahti,
leena.syvalahti@evl.fi

Apua ja tukea elämään
rki toimivaksi -perhekäynnit
Tarjoamme maksutonta
apua ja tukea pikkulapsiperheille arjen hallintaan ja vanhemmuuden tukemiseen eri elämäntilanteissa. Perhetyöntekijämme voivat sovittaessa
esimerkiksi ulkoilla lasten kanssa,
tehdä yhdessä vanhempien kanssa
pieniä kotiaskareita, tai muuta yhdessä ennalta sovittua käytännön apua.
He tekevät kotikäyntejä (2–2,5 h) harkintansa mukaan. Soittoaika on maanantaisin klo 9–12 p. 044 738 0695.
Länsi-Uudenmaan seurakuntien
Perheasiain neuvottelukeskus
auttaa parisuhteen ja perheen ongelmissa sekä elämän kriisitilanteissa

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

Syyslomaviikon
toimintapäiviä

Nuoret, ajankohtaista:

N

www.lohjanseurakunta.fi

kouluihin jaettavasta kerhoesitteestä sekä seurakunnan internet-sivuilta seuraavan polun päästä: Lohjan
seurakunta>Tule mukaan> Koululaiset> Kerhot/Nummi ja Pusula tai
Lohja. Voit olla yhteydessä myös kerhotyöstä vastaavaan nuorisotyönohjaajaan: Teemu Kuivalainen puh.
050 572 1597.

Nummen nuorisotalolla järjestetään
toimintapäivät 5–12-vuotiaille 13.10.
ja ke 14.10. kello 9 alkaen, teemana
Hengen hedelmät. Ohjelmassa askartelua, pelejä, leikkejä. Ilmoittaudu 6.10. mennessä https://urly.
fi/1gKh. Lisätietoa nuorisotyönohjaaja Emilia Hujaselta p. 040 779 9362
(Nummi, Pusula).

sielunhoidon ja terapeuttisen keskustelun avulla. Toistaiseksi käytämme etäyhteyksiä pandemiatilanteen
takia, ajanvaraus p. (019) 328 4260
ma, ti, to ja pe klo 9-11 sekä ke klo 1214.
Sairaalapastorin p. 044 328 4356,
sähköposti anna-maija.lakomaa@
evl.fi, ks. kaikkien pappien yhteystiedot www.lohjanseurakunta.fi/yhteystiedot
Diakoniatyöntekijän kanssa voit
keskustella arjen huolista luottamuksellisesti, alueesi diakoniatyöntekijän
löydät www.lohjanseurakunta.fi/yhteystiedot
Diakoniaruokailut ja ruoka-apu, ks.
https://www.lohjanseurakunta.fi/

apua-ja-tukea/diakoniaruokailut-jaruoka-apu
Vaatesoppi keskiviikkoisin Lohjan
keskustassa. Voit tulla etsimään itsellesi/läheisillesi vaatteita klo 13–15 tai
lahjoittaa ehjiä, hyväkuntoisia ja siistejä vaatteita klo 15.30–16.30diakoniatoimisto, Sibeliuksenk. 2 (käynti
Nummentien kautta).
Kirkon keskusteluapu on sinua varten, kun kaipaat henkistä tai hengellistä tukea. Päivystäjät ovat vaitiolovelvollisia koulutettuja vapaaehtoisia
ja kirkon työntekijöitä, lisätietoa kirkonkeskusteluapua.fi
Palveleva puhelin päivystää numerossa 0400 221 180 joka ilta klo 18–24,
luottamuksella sinua kuunnellen.

Lohjan seurakunta
• Lojo församling •

Tarkempia tietoja kanta- ja alueseurakuntien tapahtumista verkossa www.lohjanseurakunta.fi
Olemme myös Facebookissa.
Instagram @lohjan_srk

Svensk verksamhet
Dagklubb för 2-5 åringar i Virkby
kyrka på tisdagar och torsdagar kl.
9–12. Välkommen med! Mer info Pia
050 370 6015 och Ulrika 050 351
5894.
Familjegudstjänst sö 4.10. kl. 12
i Virkby kyrka. Vi äter tillsammans
efter gudstjänsten.
Mer information www.lohjanseurakunta.fi/svensk

Virkatodistukset ja sukuselvitykset, kirkollisten toimitusten
rekisteröinti ja avioliiton esteiden tutkinta: Espoon aluekeskusrekisteri (Kirkkokatu 1, Espoo),
puhelinpalvelu numerossa
(09) 805 02600 avoinna 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, www.lohjanseurakunta.fi/karjalohja
■ Nummen alueseurakunta
seurakuntatoimisto
Rauhanpolku 8, 09810 Nummi
p. 044 328 4372, www.lohjanseurakunta.fi/nummi
■ Pusulan alueseurakunta
seurakuntatoimisto
Sentraalitie 5, 03850 Pusula
p. 044 328 4372, www.lohjanseurakunta.fi/pusula
■ Sammatin alueseurakunta
seurakuntatoimisto
Pappilantie 1, 09220 Sammatti
p. 044 328 4372, www.lohjanseurakunta.fi/sammatti
Alueseurakuntien yhteinen
sähköposti lohjan.alueseurakunta@evl.fi, toimistosihteeri
Keijo Wigren p. 044 328 4372
keijo.wigren@evl.fi

Lohkare
Lohjan seurakuntalehti
Lojo församlingsblad
Julkaisija: Lohjan seurakunta
Toimitus Laurinkatu 40

08100 Lohja
p. 019 32 841

Päätoimittaja
Juhani Korte
juhani.korte@evl.fi
Toimitussihteeri
Leena Anttila
leena.t.anttila@evl.fi
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Kohtaa m isia
Päihde- ja vankilakierteestä vapautunut Markku Toivonen:

”Se on nyt lantti toisin päin”
Uskon tielle kääntyminen vaihtoi Make Toivosen elämän suunnan. Nyt hän auttaa vähäosaisia, ja antaa vertaistukea yhteiskunnasta syrjäytyneille.

S

e on nyt lantti toisin päin
Olen aina sanonut sitä, kun
pyörin auttamassa, tietää
ihan tarkkaan, mistä puhutaan,
kun on itse käynyt saman polun
läpi. Ei siinä tule mitään turhia höpötyksiä silloin, sanoo Markku
Make Toivonen.
Hän kokee saaneensa myös
vertaistukea. Tästä ajatuksesta
syntyi Veljespiiri.
– Olin Karisma-kodilla v. 1998
kasvamassa. Kun lähdin sieltä
pois, palasin Punkaharjun kautta
Pusulaan, Sorosen Matti, uskonveli kävi minua paljon morjestamassa. Syntyi ajatus, että voitaisiin tällainen miesten juttu laittaa
pystyyn. Ryhdytään auttamaan
sellaisia, joilla samoja vaikeuksia,
joista itse on selvitty. Suoraan sanottuna, katuojasta.
Karisma-koti oli siihen aikaan
hengellinen koti Siuntiossa, jonne
tultiin katkolle ja ”kasvamaan”.
Make päätyi sinne Matin jalan jäljissä.
– Matti oli samanlainen puupää kuin minäkin. Mietin, että mikä ihmeen veto siinä oli, kun sinne
lähti, kuin rahan perässä. Ajattelin, että siinä täytyy olla jotain,
koska Mattikin on selvinnyt.
Pian Make ymmärsi, että ystävä
oli tullut uskoon. Nyt 66-vuotiaana Make arvelee, ettei olisi viittäkymmentä täyttänyt, jollei itselle
olisi käynyt samoin.
– Lääkärit sanoivat jo, että multa lähtee henki. Mutten mä mitään uskonut. Elämä oli semmoista soutamista, oltiin töissä ja ei oltu, välillä lusimassa. Viimeiset kaksi vuotta ei enää muuta, kun juotiin vaan.
Make on tottunut tekemään
paljon töitä.
– Ihan kakarasta olen töitä tehnyt. Koulun kesälomista lähtien
13–14-vuotiaana. Töitten jälkeen
muokkasin iltaisin vielä traktorin
kanssa pellot. Kaikkea tuli tehtyä,
jotta sai tupakkirahaa.
15-vuotiaana alkoi alkoholi tulla kuvioihin mukaan. Jo 17-vuotiaana kuvailee hän olleensa jo täysin alkoholisti. Rikokset alkoivat
tulla mukaan vähän ennen armeijaa, jonka jälkeen hän olikin jo ensimmäistä kertaa vankilassa. Rattijuopumuksia mahtuu entiseen
elämään paljon, muita rötöksiä
hän ei halua edes alkaa luettelemaan. Vaikka töitä tuli tehtyä lähes jatkuvasti, aina tuli otettua, ja
välillä hölmöiltyä.
– Kaikennäköisiä mähläyksiä,
mitä niihin kuvioihin kuului. Eihän
kenenkään suuhun väkisin viinaa
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Lohkare

Veljespiiristä vertaistukea miehille
Markku Toivonen toimii vapaaehtoisena Veljespiirissä, joka perustettiin vuonna 1999. Alussa oli kolme miestä, parhaimmillaan kymmeniä, kun jonkun pihalla tai kotona kokoonnuttiin. Myöhemmin
toiminta on vakiintunut osaksi seurakunnan diakoniatyötä.
Veljespiiri kokoontuu keskiviikkoisin kello 18 srk-keskuksessa (Kõbanya-tupa tai puutarhureiden sosiaalitilat) ja järjestää seurakunnassa myös toimintaa. Make on ollut mukana Asunnottomien yössä, joka järjestetään vuosittain 17. lokakuuta, YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä.
– Heistä ei nyt, niinkuin ei ennenkään kukaan edes puhunut mitään. Eikä varmaan kukaan edes välittänyt, onko heillä asuntoa vai
ei. Ajatellaan, etteivät he mitään asuntoa tarvitse, kun ne vaan juovat. Kun aikoinaan itse olin siinä tilanteessa, en mitään kunnioitusta
saanut. Minua pidetiin ihan nollaihmisenä.

Veljespiiri haluaa toimia kokonaisvaltaisesti syrjäytyneiden miesten hyväksi. Make
on piirin perustajajäsen.

kaadeta. Pidin ihan normaalina sitä, että lopulta join kymmenen
kaljaa iltaisin.
Juomakierre johti siihen, että
Make jäi vaille vakituista asuntoa
ja työpaikkaa.
– Kyllähän aina jonkun luona
jonkinlainen kämppä oli. Sitä nukuttiin missä milloinkin ryppyreissuilla, ihan missä vaan. Aikoinaan
uimahallilla lipan alla oli semmoinen paikka, missä lämmin ilma
puhalsi. Siellä tarkeni ryypätäkin.
Voi sentään, Make huokaa.
Hän muistaa, että asunnottomia oli aikoinaan paljonkin Lohjalla, myös hänen tuttavapiirissään.
– Melkein kaikki se ryyppysak-

kikin ennen mitä tuolla Harjun
mäessäkin juotiin, asui jonkun
nurkissa.
Make vaihtoi välillä paikkakuntaakin siinä toivossa, että elämä
palaisi raiteilleen. Hän ajatteli, että siten pääsisi viinoista eroon. Se
oli harhakuvitelmaa. Sama peli
jatkui.

Käänteentekevä
viimeinen tuomio
– Se oli silloin viimeisellä tuomiolla Turussa 1997, kun pääsin joulukuun 13. päivä siviiliin ajattelin, että eihän tämä elämä voi näin jatkua. Tästä täytyy tulla loppu.
Tämä vankilareissu jäi hänelle

viimeiseksi. Vaikka tämän jälkeenkin Make pyöri ”kongilla” samaan
tapaan kuin ennenkin, ystävä Tipi
jaksoi sinnikkäästi houkutella
häntä mukaan hengellisiin kokouksiin. Niin kauan, kunnes Make
lopulta lähti. Ensin pienessä siiderissä, toisen kerran pienessä
krapulassa ja kolmannen kerran
selvin päin.
– Minullahan oli siihen aikaan
hirveät lääkkeetkin, oli rauhoittavia, oli piristäviä, nukahtamislääkkeitä, vaikka mitä. Herra auttoi
eroon niistä kaikista.
Hän lähti hankkimaan ajokorttiansa takaisin, mutta sitä varten
tarvittiin myös lääkärintodistus.
– Näkihän se lääkäri heti mun
papereista, mitä mä oon ollut.
Hän sanoikin, ettei hän voi kirjoittaa mitään todistusta. Totesin, että sille ei voi mitään sitten. Lääkäri oli varmaan tarkastellut myös,
että onko tuo äijä tosissaan, kun
niin monta kertaa olin palanut ratista. Viikon päästä soi puhelin, ja
pyydettiin hakemaan se todistus.
Make ehti ajaa ammatikseen 21
vuotta, vaikka aiemmin kortti ei
ehtinyt edes taskussa olla. Elämä
palasi raiteilleen, kun löytyi vakituinen työpaikka ja asunto. Nyt
hän viettää eläkepäiviä Liisan
kanssa, ja toimii vapaaehtoisena
Lohjan seurakunnassa.
– Teen yhteistyötä diakonian
kanssa. Kuljen auttamassa vähäosaisia, jeesaan kauppa-asioissa,
käytän lääkärissä, kuljetan, että
saa haettua ruoka-apua. Aikoinaan itse pyörin samoissa piireissä, niin tunnen ne henkilöt, jotka
tarvitsevat apua. Tunnen sen puolen.

Hänellä oli Siuntiossa Karismakodissa aikanaan varasto, jonne
sain kerätä, jos joku lahjoitti, vaikkapa huonekaluja.
– Vein ne sinne varastoon. Jos
meidän porukastamme tai sieltä
Karisma-kodista lähtevä tarvitsi,
niin sieltä haettiin ja annettiin.
Myös muuttoapua on annettu tarvittaessa, Make luettelee.
Tuntuu ihmeelliseltä, että tulemalla uskoon voi selvitä?
– Kyllä. Moni on sanonut, että
ihmettelee. Kun kuljen kadullakin,
ei mun tarvitse siellä mitään todistaa, kun multa tullaan kysymään, miten sä olet sieltä selvinnyt. Kun mut on tunnettu aika
hyvin täällä Lohjalla. Olen aina sanonut sen, että mun piti käydä se
polku, muuten mä en olisi tässä.
Olet kokenut myös, että olet
ihan nolla?
– Joo, silloin aikoinaan olin. En
ole mistään katkera, enkä syytä
ketään mistään. Kaikki on omaa
syytä ollut. Koen, että olen saanut
kaiken anteeksi. Kun olet antanut
elämäsi Jeesukselle, sä pääset
sielt paskasta eroon. Täytyy myös
elää sellaista elämää, ettei se ole
sitä samaista. Entisen elämän täytyy muuttua. Niin kuin omalla
kohdalla se on konkreettisesti
muuttunut. Se on, niin kuin sanoin, lantti toiste päin.

Teksti ja kuva: Leena Anttila

