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Yhteisvastuu 2021:

Eniten vanhuudessa yllättää köyhyys
E

ri syistä johtuva köyhyys koettelee ikäihmisiä Suomessa
ja maailmalla. Monet vanhukset elävät taloudellisessa ja sosiaalisessa ahdingossa, jota koronaepidemia on vielä korostanut.
Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen tuotolla autetaan taloudellisissa vaikeuksissa olevia ikäihmisiä
Suomessa ja maailmalla. Kaukana
tarve on vieläkin suurempi kuin
meillä. Tuotosta yli puolet, 60 prosenttia, ohjataan kehittyviin maihin Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta.
Vähävaraiset vanhukset ovat
usein tilanteessa, jossa vaikeudet
kasaantuvat. Köyhyys aiheuttaa
helposti terveydellisiä ongelmia,
sosiaalista eristäytymistä, yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Eläkeiän
köyhyyden merkittäviä tekijöitä
voivat olla työelämän ulkopuolelle jääminen, kotiäitiys, työkyvyttömyys, pitkäaikaistyöttömyys,
pienipalkkaisuus, sairaudet – tai
näiden kaikkien yhdistelmä. Listalle kuuluvat myös kallis asuminen,
peritty huono-osaisuus, mielenterveyden ongelmat sekä monet

Kävin koronatestissä –
pysyin kotona

T

ulos oli negatiivinen. Oireiden
osuessa omalle kohdalle, on otettava huomioon se ikävin vaihtoehto. Tavatessaan, vaikka rajatustikin
seurakuntalaisia, on pelattava varman
päälle.
Aurlahden teltassa oli ystävällinen
palvelu, tosin nenäontelon kuopsuttaminen pumpulipuikolla saa isonkin miehen
kyynelehtimään. Tapahtuman seurauksena sain käteeni lomakkeen, joka alkoi
tekstillä: ”Sinulta on otettu koronavirustesti. Mene suoraan näytteenoton jälkeen kotiin ja pysy siellä.”
Teksti pysäytti. Entä jos sittenkin tämä on koronaa? Eipä pistäydytä kaupassa edes maskin kanssa. Vasta arjen asioiden, turhamaistenkin, pohtimisen jälkeen tajuaa: Tämä voi olla vakavaa.
Kotimainen uutisointi on keskittynyt
korostamaan epäkohtia, kritiikkiä on esitetty asiasta ja asian vierestä. Arvostelu
kertoo siitä, kuinka meidän suomalaisessa yhteiskunnassamme asiat ovat vielä
melkoisen hyvällä tolalla. Arvostelu kertoo siitä, kuinka hyvään, turvalliseen ja
ennustettavaan elämään olemme tottuneet. Monessa maassa uhrien lukumäärä on aivan jotakin muuta ja ihmisten
mahdollisuus liikkua, olla ja elää paljon
rajatumpaa. Näin on sekä uutista että ulkomaisten tuttavien kertomana saanut
tietää.
Vuosi sitten emme aavistaneet, että
olemme edelleen tässä tilanteessa. On
muodostunut sukupolvikokemus, kansallisen kokemus ja samalla tämän on
koko ihmiskuntaa koskeva kokemus. Yhtäältä on kiitollinen, että on koti. Toisaalta omassa seurassa voi tuntua siltä, että
seinät kaatuvat päälle.
Voimme varmasti yhdessä todeta:
Emme ole yksin. Me voimme ja me
saamme jakaa yksinäisyyttä yhdessä.
Pääsiäisen tapahtumiin liittyy ihmiskunnan ja historian suurin yksinäisyys. Pitkäperjantaina. Kiitos ristin tapahtumien,
meillä on lupa lievittää toistemme yksinäisyyttä. Soittakaamme ja kysykäämme toistemme kuulumisia.
Pääsiäisen ihmeestä ja mysteeristä
kertoo virren 363 sanat: ”Valoa vaikk’ en
näekään, sen tiedän loistavan.”

Juhani Korte

Lohjan seurakunnan kirkkoherra
juhani.korte@evl.fi
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Kun Jumala räjäyttää katon

len miettinyt kärsimystä. Lähestyvä
hiljainen viikko ja pitkäperjantai
muistuttavat siitä. Tänä keväänä
kärsimys tulee muutenkin erityisen lähelle.
Vaikeutuva koronatilanne sen tekee. Tiedämme, että kiristyneet koronarajoitukset
ovat pahentaneet monien tilannetta, erityisesti niiden, joilla on jo valmiiksi hankalaa.
Työttömien ja lomautettujen asema vaikeutuu. Köyhyys lisääntyy. Työtätekevät uupuvat. Yksinäisistä vanhuksista on tullut entistäkin yksinäisempiä. Etäkoulu pudottaa kelkasta ne nuoret, jotka muutenkin tarvitsisivat erityistä tukea. Kun perheet eristetään
koteihin, ne perheet, joissa on vaikeinta,
kärsivät eniten. Kaikkein kurjimmalta tuntuu se, että mielenterveysongelmat kaikenikäisillä kasvavat. l
Ihmiset ovat kautta aikojen miettineet,
miksi Jumala sallii kärsimyksen, jos hän kerran on hyvä ja kaikkivoipa. Joillekin tämä on
se syy, miksi ei voi uskoa Jumalaan. On tullut

eteen jotakin niin pahaa ja vaikeaa, ettei voi
uskoa sellaiseen Jumalaan, joka tämän sallii.
Ymmärrän sen hyvin. Olen itsekin kulkenut
aika ajoin niin pimeässä, etten ole nähnyt valoa missään. On tuntunut siltä, että Jumala
on kääntänyt selkänsä, eikä yksinkertaisesti
välitä siitä, mitä meille ihmisille tapahtuu.
Jumalan vastaus kärsimykseen ei näytä
olevan se, että hän ottaisi sen pois. Se näyttää pikemminkin olevan se, että hän on siinä
mukana. Jumala on itse kärsinyt ristinkuoleman. Jeesus vei ristille kaiken kärsimyksen,
mitä maailmassa on ollut ja tulee olemaan.
Jeesuksestakin tuntui, että Jumala on hänet
hylännyt. Jumala tietää, mitä kärsimys on.
Minä uskon, että vaikka minusta ei aina tunnu siltä, Jumala on minun kanssani minun
kärsimyksessäni. Hän kulkee rinnalla, ja kantaa silloin, kun en itse jaksa. Ja silloin, kun
tuntuu, että kaikki pettää jalkojen alla, Jumala on siellä ja ottaa minut vastaan.
Pitkäperjantaita ja lankalauantaita seuraa

pääsiäinen. Juuri kun tuntuu, että kaikki on
lopussa, ettei mitään ole enää tehtävissä, tapahtuu jotakin, mitä ei olisi voinut kuvitellakaan. Kun joku sulkee oven lopullisesti, Jumala ei pelkästään avaa ikkunaa, vaan saattaa räjäyttää koko katon. Joskus sitä joutuu
odottamaan tosi pitkään. Joskus sen huomaa
itsekin vasta jälkeenpäin. Usein unohdan ja
sitten yllätyn. Taas Jumala teki ihmeen.
Jollain salaperäisellä tavalla kärsimys voi
kantaa hedelmää. Esimerkiksi niin, että me
kärsivät ihmiset tuemme ja autamme toisiamme. Kuljemme toistemme rinnalla,
olemme Kristuksen käsinä ja jalkoina maailmassa. Silloin omakin kärsimys helpottuu, tulee kevyemmäksi kantaa. Sekin on Jumalan
ihme..
Teksti: Pirkko Järvinen
diakoniapappi

Kuva: Leena Anttila

yllättävät tekijät.
Suomessa vanhusten köyhyys
näyttäytyy eri tavoin eri puolilla
maata. Myös puuttumiskeinot ilmiöön ovat monimuotoisia. 40
prosenttia eläkeläisistämme saa
eläkettä alle 1 250 euroa kuukaudessa. Karua on, että suurin yksittäinen seurakuntien ruoka-avun
asiakasryhmä on vähävaraiset
vanhukset.
Kunkin seurakunnan keräystuotosta 20 prosenttia jää käytettäväksi ikäihmisten ahdingon helpottamiseen oman seurakunnan
alueella. Yhteisvastuukeräyksen
toisena valtakunnallisena tuotonsaajana toimiva Kirkon diakoniarahasto kohdentaa 10 prosentin
osuutensa keräystuotosta ikäihmisten taloudelliseen auttamiseen ja elämänlaadun kohentamiseen. Diakoniarahaston avustukset haetaan paikallisseurakuntien
diakoniatyön kautta, jossa hakijoiden avuntarve tunnetaan ja jokainen avuntarvitsija kohdataan.
www.yhteisvastuu.fi
Kuva: Leena Anttila

Lahjoittamalla keräykseen www.lohjanseurakunta.fi olevan linkin kautta tai MobilePay 21655 osallistut Lohjan seurakunnan
Yhteisvastuu-keräykseen, jolloin tuotosta 20 prosenttia jää ikäihmisten auttamiseksi Lohjalla. Kuvassa diakonit Tanja Mäkelä ja
Iina Mähönen sekä yv-kerääjät Simo Jouhi ja Raija Kotaviita.

Apua ikäihmisille diakoniatyön kautta
Miten ikäihmisten ongelmat ja vaikeudet näkyvät Lohjalla diakonian kohtaamien ihmisten
arjessa? Onko tilanne pahentunut? Millaisilla
toimilla Lohjan seurakunnan diakonia tukee
paikallisia ikäihmisiä ja mitä käytännön toimenpiteitä Lohjan seurakunta tulee toteuttamaan
keräysosuudellaan?
Yksinäisyys on suuri ongelma vanhusten keskuudessa. Erityisesti heikosti liikkumaan pääsevien ikääntyneiden keskuudessa. Liikkeelle lähtemistä voi vaikeuttaa syrjäinen

Vapaaehtoiseksi
Asuntomessuille?

S

eurakunnalla on Lohjan
Asuntomessuilla alue, jonne
etsitään vapaaehtoisia toimijoita. Kiinnostaisiko sinua tulla viettämään kesäpäivää rantamaisemiin
ja kohtaamaan ihmisiä 9.7. –
8.8.2021? Olet etsimämme henkilö,
jos sinulla on halua ja kykyä kohdata ihmisiä ja keskustella heidän
kanssaan. Mukaan tarvitset reippaan ja avoimen mielen.
Messut ovat avoinna seitsemänä
päivänä viikossa klo 10-20. Jos kiinnostuit tai haluat lisätietoja, ole yhteydessä vapaaehtoistoiminnan
koordinaattoriin p. 044 328 4371, eeva.hietala@evl.fi tai asuntomessukoordinaattoriin Jere Laurilaan p.
044 714 3803, jere.laurila@evl.fi

asuinpaikka ja kulkuyhteyksien puute, fyysiset terveydelliset esteet,
psyykkinen voimattomuus, alakuloisuus, epävarmuus.
Koronan aikana yksinäisyys on

pahentunut, kun kaikki kokoava toiminta on ollut tauolla eikä asumispalveluyksiköissä ei saanut vierailla.
Omaishoitajat olivat todella kovilla.
Kaipuu kokoontua yhteen on suuri.
Toive ja tarve päästä vaihtamaan
kuulumisia ja viettämään yhteistä
hartaushetkeä. Myös tarpeettomuuden ja kyvyttömyyden kokemus on
vahvistunut osalla ikääntyneistä koronan aikana. Vanhukset ovat olleet
suojelun kohteina, eivät toimijoita,
osallisia.
Taloudellista tukea ikääntyneet
hakevat Lohjalla diakoniatyöstä varsin vähän. He ovat tottuneet tulemaan toimeen omillaan. Tässä on

Pappi kuulolla!
H

kehittämisen paikka mm yhteistyössä kotihoidon ja ikääntyneiden parissa toimivien yhdistysten kanssa:
Löytää heidät, jotka sinnittelevät
pienillä tuloilla. Huomattava osa tuloista kuluu terveyden hoitoon ja
lääkkeisiin, ruoasta ja vaatteista tingitään.
Normaalioloissa diakoniatyö järjestää kerhotoimintaa, retkiä, vierailuja jne. ikääntyneille ja eläkeläisille,
kotikäyntejä sekä tapaamisia myös
toimistolla, sairaalassa ja terveyskeskuksen vuodeosastoilla. Suuri osa
vapaaehtoistoimijoistamme on
myös eläkkeellä olevia. Heidän työnsä on erittäin merkittävää seurakun-

talaisille, mutta myös heille itselleen
osallisuuden kokemuksen vuoksi.
Myös koronan aikana yhteyttä on pidetty puhelimitse, mahdollisuuksien
mukaan tehty kotikäyntejä, sekä tavattu ulkona erilaisissa pienimuotoisissa tapahtumissa.
Keräyssumman omaan seurakuntaan jäävää osuutta olemme
suunnitelleet käyttävämme ikääntyneiden kuljetuspalveluun ja hyvinvointilahjakortteihin. Keräyssummasta riippuu, kuinka paljon saamme aikaan. Innolla siis lahjoittamaan!
Tanja Mäkelä,
diakoni

In memoriam

aluatko jutella papin kanssa? Olen diakoniapappi
Pirkko Järvinen ja päivystän
puhelimessa joka toinen torstai.
Voidaan jutella ihan mistä vain
haluat, elämän pienistä tai suurista suruista, tai ihan vain rupatella. Soita numeroon 044 328 4384
to 25.3., 8.4., 22.4., 6.5. ja 20.5. klo
10–12.
Kun haluat keskustella, miettiä
elämäntilannettasi tai etsiä ratkaisuja arjen ongelmiin, voit ottaa yhteyttä seurakunnan työntekijään, lisätietoja www.lohjanseurakunta.fi

Harri Sojanto (4.6.1959–6.3.2021) Pusulan alueseurakunnan eläkkeellä oleva
suntio. Nukkui pois vaikean sairauden koettelemana läheistensä keskellä.
Omaisia eronikävässä muistaen ja palveluksista kiittäen, Pusulan alueseurakunnan ja Lohjan seurakunnan työtoverit ja ystävät. ”Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.” (Psalmi 23)

Kuva: Leena Anttila
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Kohtaa m isia

erilaisten ihmisten kohtaamisesta.
Saattohoidon vapaaehtoiselta edellytetään halua auttaa ja tehdä hyvää,
avarakatseisuutta, avoimuutta ja vahvuutta. Luottamus ja vaitiolovelvollisuus ovat ehdottomia.
Kouluttajina toimivat seurakunnan muun muassa sairaalateologi ja
diakoni sekä syöpätautien erikoislääkäri. Lisäksi järjestetään koulutuksellisia tapahtumia noin joka toinen kuukausi. Työtä tukevat työnohjaukselliset palautekeskustelut.
Toimintaa organisoi seurakunta.
Pyynnöt saattohoidon vapaaehtoisista tulevat sairaalapapille ja diakonille
sairaalan, terveyskeskuksen ja kotihoidon kautta. Kotaviita on työskennellyt lähinnä Lohjan terveyskeskuksessa. Tarkoituksena oli aloittaa saattohoito myös Lohjan sairaalassa, mutta sitten tuli korona. Koko toiminta
keskeytyi viime keväänä. Kesällä jatkettiin, kunnes vapaaehtoistyö jouduttiin taas lopettamaan ennen joulua.
– Se on vahinko, sillä saattohoidolle olisi tarvetta, Raija Kotaviita toteaa.
– On monia yksinäisiä, joiden
omaiset ovat ehkä kaukana. Henkilökunnallekin on iso apu, jos joku istuu vierellä. Nythän eivät edes omaiset ole voineet käydä sairaalassa.
– Olen käynyt myös potilaan kotona. Jos hän vielä jaksaa liikkua,
hän saattaa toivoa, että lähdemme
ulos kävelylle. Tai vien hänet pyörätuolilla tuttua lenkkiä, jota hän aikoinaan jaksoi kulkea. Hän näkee tutut
paikat ja maisemat ja kuulee lintujen
laulavan.
Joku haluaa käydä kaupassa tai
kampaajalla.
Mutta usein ollaan niin loppuvaiheessa, että vapaaehtoinen saattohoitaja voi vain olla lähellä.
– Potilas on ehkä niin väsynyt, että ei edes jaksa avata silmiään. Silitän hänen käsivarttaan, puhelen hiljaa. Sanon, että olen tässä vierelläsi,
et ole yksin. Kuulo säilyy usein pit-

Raija Kotaviita toimii saattohoidon vapaaehtoisena. Sairaalapappi Anna-Maija Lakomaa kulkee vierellä. – Jokainen kaipaa kysymystä: Mitä sinun elämääsi kuuluu ja miten voit tänään? Elämänsä lopulla olevan
lähimmäisen kuunteleminen on tavattoman arvokasta ja jokaisen ihmisen elämäntarinassa on aina jotakin Pyhää.

Saattohoito auttaa kohtaamaan kuoleman
Jokainen toivoo hyvää kuolemaa. Saattohoito valmistaa hetkeen, jossa me kaikki olemme lopulta yksin.
Toisen ihmisen läsnäolo lievittää tuskaa ja pelkoa.

V

apaaehtoisten saattohoitokoulutus aloitettiin Lohjalla
kaksi vuotta sitten seurakunnan järjestämällä kurssilla. Yksi ensimmäisistä kurssin käyneistä on
Raija Kotaviita. Eläkkeelle jäätyään
hänellä oli aikaa vapaaehtoistyölle.
Kiinnostus saattohoitoa kohtaan
oli kypsynyt hänen mielessään menetysten myötä.
– Ensin kuoli 38-vuotias veljeni
äkillisesti joulupäivänä. Syyksi todettiin aivokasvain. Muutaman vuoden kuluttua kuolivat vanhempani
vuoden välein, kumpikin joulun tienoilla. Kymmenen vuoden kuluttua
kuoli toinen veljeni, ja sekin tapahtui joulun aikaan. Suru varjosti perheemme joulutraditioita.
– Kun on itse kohdannut mene-
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tyksiä, ne jäävät syvästi mieleen ja
toimivat voimavarana saattohoitotyössä, Kotaviita toteaa.
Raija kasvoi Saarijärvellä Häkkilän kylässä Keskusahon talossa. Hän
oli uskovan kodin seitsemän lapsen
katraassa toiseksi nuorin. Isä Jalmari ja äiti Kerttu olivat avarakatseisia.
– Äiti piti kotona pyhäkoulua,
jonne kylän lapset tulivat. Meillä pidettiin erilaisia seuroja, kotimme oli
kohtaamispaikka monille herätysliikkeille. Saarijärven seurakuntanuoret kokoontuivat meillä usein.
He oikein toivoivat, että isä ja äitikin
olisivat mukana. Lauloimme ja keskustelimme takkatulen äärellä. Kotoa sain uskon, joka on kantanut
elämässäni.
Raija lähti opiskelemaan Helsin-

kiin ja valmistui sihteeriksi Markkinointi-Instituutista. Hän palasi kotiseudulleen ja työskenteli Saarijärven sairaalassa osasto- ja lääkärin
avustajana ja erilaisissa toimistotehtävissä. Nuoren naisen mielenkiinto
potilaiden kanssa työskentelyyn
huomattiin, ja hän toimi jonkin aikaa apuyökkönä. Työn ohessa hän
suoritti puolen vuoden sielunhoitajakurssin Jyväskylässä.
Raija myös aloitti henkilökunnan
raamattupiirin, jossa osallistujia oli
lääkäreistä laitoshuoltajiin.
Vuonna 1980 hän muutti Lohjalle Kansan Raamattuseuran palvelukseen Vivamoon.
– Olin silloin kolmenkymmenen.
Työskentelin evankelioimistyön
koulutuksessa ja ohjelmasihteerinä

muutaman vuoden. Tapasin siellä
myös mieheni Hannun.
Sitten puhelin soi. Tuli kutsu
Suomen Lähetysseuran palvelukseen, ja siinä kuluikin 30 vuotta.
-Lähetystoimistossa otin vastaan
ulkomailta palaavia lähettejä. Tehtäviini kuului heidän vierailutoimintansa järjestäminen seurakuntiin ja
oppilaitoksiin sekä alueellisten ja
osittain myös valtakunnallisten toimintatapahtumien järjestelyt ja yhteyksien hoitaminen SLS:n kentille
Afrikassa ja Aasiassa. Lähetysseurassa suoritin Suomen evankelisluterilaisen kirkon piispainkokouksen
suositusten mukaisen maallikkojen
saarnakoulutuksen.
Viimeiset viisi vuotta Kotaviita
vastasi Tähtitorninmäellä sijaitsevan

Lähetyskirkon toiminnasta. Tehtävä
edellytti muuttoa Helsinkiin. Viisi
vuotta sitten Kotaviidat palasivat
Lohjalle.

Kosketus lievittää kipua ja
pelkoa
Lohjan seurakunta järjesti ensimmäisen saattohoitokurssin Vivamossa tammikuussa 2019.
– Kurssille haetaan ja hyväksytään. Ammatteja ei tuoda esille, eikä
hoitoalan osaamista edellytetä.
Emme paranna sairauksia, vaan
pyrimme parantamaan loppuelämän laatua. Elämänkokemus on hyväksi, Kotaviita kertoo.
Kahden päivän kurssi sisälsi luentoja ja keskusteluja kuoleman ja

kään. Ihminen tuntee toisen läsnäolon, kosketuksella on vahva viesti.
Toisen läsnäolo lievittää tuskaa ja
pelkoa.
– Joskus olen hyräillyt tai laulanut hengellistä laulua. Joskus olen
rukoillut, kun sitä pyydettiin. Uskon
asioista en puhu, jos en tiedä mitä
hän niistä ajattelee. Mutta siunaan
hänet, kun lähden. Lausun Herran
siunauksen.

Elämää suurempi
hetki
Hyvä kuolema on rauhallinen ja
kunniallinen. Mutta hyvässäkin kuolemassa voi olla kärsimystä. Sairaala
on Kotaviidan mielestä hyvä paikka
kuolla. Siellä annetaan hoitoa ja kivunlievitystä.
–Kuoleman hetki on samoin kuin
syntymän hetki elämää suurempi.
Niin on rakkaan läheisen kohdalla,
mutta myös tuntemattoman. Emme
tiedä mitä sillä hetkellä tapahtuu. Se
on mysteeri, Kotaviita miettii.
– Elämä on ihme ja kunnioittamisen arvoinen asia. Meidän päivämme ovat luetut, ja kaikki me lähdemme täältä. Lasten kuolema tuntuu
väärältä, kun on kuitenkin paljon
vanhoja uupuneita ja kärsiviä, jotka
haluaisivat pois. Silloin kysyn, mikä
on Jumalan tarkoitus.
– Tärkeää olisi tiedostaa se, mihin
olen matkalla. Niin että olisin valmiina. Elämä ei pääty kuolemaan vaan
iankaikkiseen elämään. Näen rakkaat läheiset, jotka ovat jo nukkuneet pois. Risti kantaa läpi vaikeuksien ja murheiden ja tuskien perille
iankaikkisuuteen,
loputtomaan
iloon ja yhteyteen Jumalan kanssa.
Tästä kertoo pääsiäisen väkevä sanoma.
Teksti: Liisa Mantere
Kuvat: Leena Anttila

Sairaalapappi on potilaita,
heidän läheisiään ja
henkilökuntaa varten

V

akava sairaus, onnettomuus
ja sairaalaan joutuminen
herättävät epävarmuutta
tulevasta. Kriisitilanteessa sairaalapapille voi huojentaa mieltään. Hän
kuuntelee ja etsii kanssasi suuntaa
eteenpäin. Myös läheisille on tarjolla tukea.
Moni saa sairaalassa avun ja toipuu. Silloinkin, kun toivoa paranemisesta ei ole, keskustelu voi antaa
voimia. Kuoleman lähestyessä sairaalapappia voi pyytää tueksi ja keskustelukumppaniksi. Sairaalapapin
kanssa voit puhua kaikesta maan ja
taivaan välillä.
Sairaalapappi toimii sairaalan
elämän keskellä, viime hetkillä ja
kaikkein perustavimpien kysymysten äärellä. Työn perusperiaate on
läsnäolo. Sairaalapappi kulkee potilaiden, läheisten ja henkilökunnan
vierellä, silloin kun ihmiset kaipaavat kuuntelijaa ja keskustelijaa.
Ota yhteyttä myös, kun
• haluat jakaa iloja ja suruja elämän käännekohdissa
• pohdit vaikeita kysymyksiä ja
päätöksiä
• haluat yhdessä hiljentyä, rukoilla

tai saada ehtoollisen
• tarvitset sairaalassa kasteen, vihkimisen tai muun kirkollisen toimituksen
• haluat saada yhteyden oman uskontokuntasi edustajaa.
Anna-Maija Lakomaa, sairaalapastori, p. 044 328 4356, anna-maija.lakomaa@evl.fi

”On kuljeksittava menneisyyden maassa edestakaisin, kunnes sillalla käveleminen johtaa uudelle tielle.” Raija Kotaviita Pyhän
Laurin kirkkomaan muistolehdolla.

Tukena saattohoidossa

S

aattohoidon tukihenkilöt
ovat tavallisia, turvallisia
ihmisiä, valmiita kuuntelemaan ja keskustelemaan, olemaan läsnä. He saavat tehtäväänsä koulutusta ja ohjausta,
mutta eivät korvaa hoitotyön
ammattilaista. Vapaaehtoista tukihenkilöä voi pyytää palliatiivisessa tai saattohoidossa oleva itse, omainen tai työntekijä.
Lisätietoja:
Anna-Maija Lakomaa p. 044
328 4356, anna-maija.lakomaa@
evl.fi, sairaalapastori
Eila Sundell p. 045 871 6690,
eila.sundell@apuomena.fi, vapaaehtoistoiminnan vastaava,
Laurenitus Lähimmäispalvelu
Tanja Mäkelä p. 040 779 9363,
tanja.makela@evl.fi, diakoni

Lohkare
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Lohjan seurakunnassa tapahtuu 24.3.2021
Lisäksi paikallislehdissä julkaistaan viikottain Seurakunnat-palstaa. Seuraava Lohkare-seurakuntalehti ilmestyy 16.6.2021

K

ristuksen jalanjäljissä kulkemisesta Jerusalemissa tuli
ensimmäisten vuosisatojen
aikana yksi hengellisen kilvoittelun
muoto. Edelläkävijä oli keisarinna
Helena, jonka toimesta löytyivät
Golgata ja Kristuksen risti. Pyhän ristin löytyminen on kuvattuna Pyhän
Laurin kirkon käytävän holvissa alttarin edessä.

Via crucis - surun tie
Ristiretkien aikana fransiskaanien veljeskunnan onnistui 1200-luvulla saada lupa asettua Jerusalemiin. Heidän toimestaan alettiin
huolehtia Jeesuksen kärsimyshistoriaan liittyvistä paikoista. Ristintien
reitti Jerusalemissa alkoi muodostua. Matka Jerusalemiin oli useimmille eurooppalaisille mahdoton.
Fransiskaanit alkoivat rakentaa eri

puolille toiminta-alueelleen pieniä
pyhäkköjä, joiden kautta pyhiinvaeltajat saattoivat kulkea ja eläytyä
Kristuksen kärsimykseen. Esikuvana
heillä oli yhteisön perustaja Fransiskus Assisilainen. Hänen kerrotaan
kokeneen eläytyessään Kristuksen
kohtaloon ns. stigmatisaation. Hän
sai kehoonsa samanlaiset haavat,
joilla Jeesuksen ruumis runneltiin.

Kaikki katoliset kirkot on varustettu kuvilla tai patsailla, joiden
kautta voi vaeltaa ristintien.
Kun Pyhän Laurin kirkko varustettiin maalauksilla vuosien 15101522 aikana, tämä ristintien traditio
oli vielä muotoutumassa. Kaikkia ristintien asemia ei sieltä löydy. Selvä
yhteys fransiskaanien traditioon on
kuitenkin löydettävissä. Niistä syn-

tyy oma lohjalainen sovellus kirkon
luoteisnurkkaan.
Ylinpänä päätyikkunan vieressä
on kuvattuna Fransikus haavoineen.
Hänestä ristintien kulkijan on hyvä
ottaa mallia ja antautua sisäiselle
matkalle
kuvien
äärellä.

Palmusunnuntaista
pääsiäiseen
LEENA ANTTILA

5. Asema – Jeesuksen päähän väännetään
orjantappurakruunu
9. Asema – Jeesus naulittuna ristillä. Kuvaan on sijoitettu
myös opetuslapsi Johannes suojaamassa hänen huolehdittavakseen annettua Neitsyt Mariaa. Samoin kuvassa
kerrotaan ristiinnaulitsemisen aikaisista tapahtumista,
Jeesuksen juottamisyrityksestä, kahden muun ristiinnaulitun asenteesta Jeesusta kohtaan ja heidän kohtalostaan,
toinen seuraa Jeesusta paratiisiin, toinen päätyy kadotukseen. Kuoleman varmistukseksi roomalainen sotilas
puhkaisee Jeesuksen kyljen.

2. Asema – Jeesus Herodeksen edessä,
hänet puetaan komeaan lainaviittaan.

6. Asema – Pontius Pilatus pesee kätensä ja
tuomitsee Jeesuksen kuolemaan. Taustalla
ristiinnaulitsemista vaativia juutalaisia.

Kellokeskiviikko 31.3.
Klo 10–14 Pyhän Laurin kirkko
avoinna, pappi paikalla klo 12–14.

Hiljainen viikko ja pääsiäinen kutsuu asettumaan, hiljentymään ja
olemaan.
-Kulje kanssamme pimeyden läpi
ylösnousemuksen aamunsarastukseen. Ristin mies tietää elämän voitot ja tappiot. Hän on luvannut kulkea kansamme niiden lävitse. (Juhani Korte, kirkkoherra)
Kirkot avoinna yksityistä hiljentymistä ja ehtoollista varten, pappi paikalla. Ehtoolliselle pyydetään saapumaan vain ehdottomasti terveenä. Huomioithan, että kirkossa voi samanaikaisesti olla max. 6 hlöä työntekijät mukaan lukien. Suosittelemme 2
metrin turvavälejä ja kasvomaskin käyttöä vuoroa odottaessa:

Palmusunnuntai 28.3.
10. Asema – Jeesus
otetaan ristiltä.

3. Asema – Jeesus Pontius Pilatuksen edessä puettuna
lainaviittaan.

11. Asema – Kuollut
Jeesus lepää äitinsä
Neitsyt Marian sylissä, ns.
Pieta-asetelma.

7. Asema – Jeesus kantaa ristiään Golgatalle. Kuvattuna
on myös ristinkantamisessa mukana ollut Simon
Kyrenialainen ja tiellä kohdattu ja nyt ristiä seuraava
Neitsyt Maria.

Klo 12 alk. Karjalohjan kirkko
Klo 10–11 Pyhän Laurin kirkko radiojumalanpalvelus (Radio Dei Lohja 107,2 MHz) linkki verkkoversioon
osoitteessa www.radiodei.fi/kirkko,
radioinnin jälkeen klo 11–12 ehtoollistilaisuus ja kirkko avoinna
Klo 10–11 Nummen kirkko (klo 10,
10.20 ja 10.40 ehtoollinen)
Klo 12–13 Pusulan kirkko
klo 10 alk. Sammatin kirkko
klo 13–14 Virkkalan kirkko

Malkamaanantai 29.3.
12. Asema – Jeesus lasketaan hautaan.

Lohjan seurakunta, Laurinkatu
40, 08100 Lohja. Kirkollisista toimituksista (kaste, häät, hautajaiset) sopiminen: Palvelemme puhelimitse ma–to klo 9.30 – 14.30
p. (019) 328 41 tai sähköpostilla
lohja.seurakuntatoimisto@evl.fi .

Klo 10–14 Pyhän Laurin kirkko
avoinna, pappi paikalla klo 12–14.

Teksti Simo Jouhi
Kuvat Leena Anttila

Klo 10–14 Pyhän Laurin kirkko
avoinna, pappi paikalla klo 12–14.

Klo 19 alk. Karjalohjan kirkko
Klo 10–14 Pyhän Laurin kirkko avoinna, pappi paikalla klo 12–14, klo 18–
19 ehtoollinen
Klo 17–18 Metsolan siunauskappeli,
ehtoollinen
Klo 18–19 Nummen kirkko (klo 18,
18.20 ja 18.40 ehtoollinen)
Klo 18–19 Pusulan kirkko (tai sään salliessa hautausmaalla saattopetäjällä)
Klo 17 alk. Sammatin kirkko
Klo 18–19 Virkkalan kirkko

Pitkäperjantai 2.4.
(ei ehtoollista)
Klo 12–14 Pyhän Laurin kirkko
Klo 10–11 Nummen kirkko
Klo 12–13 Pusulan kirkko

Lankalauantai 3.4.
Klo 10–14 Pyhän Laurin kirkko (alueiden kirkot eivät avoinna), klo 22 pääsiäisyön ehtoollistilaisuus (max. 6 hlöä kerrallaan)

Pääsiäispäivä su 4.4.
Klo 10–11 Pyhän Laurin kirkko, kaksikielinen radiojumalanpalvelus
(Radio Dei Lohja 107,2 MHz) linkki verkkoversioon osoitteessa www.
radiodei.fi/kirkko
Kirkot avoinna hiljentymistä/ehtoollista varten:
Klo 12 alk. Karjalohjan kirkko
Klo 11–12 Pyhän Laurin kirkko
Klo 10–11 Nummen kirkko (klo 10,
10.20 ja 10.40 ehtoollinen)
Klo 12–13 Pusulan kirkko
Klo 10 alk. Sammatin kirkko
Klo 14–15 Kärkölän kirkko
Klo 10 alk. Sammatin kirkko
Klo 13–14 Virkkalan kirkko

Svensk verksamhet
Palmsöndagen 28.3. kl. 10 gudstjänst i Lojo S:t Lars kyrka förrättas
utan närvarande församling. Delar
av gudstjänsten är på svenska.
Gudstjänsten radieras och du kan
lyssna på den på Radio Dei (107,2)
MHz eller www.radiodei.fi/kirkko/
Påskdagen 4.4. kl. 10 tvåspråkig
gudstjänst i Lojo S:t Lars kyrka förrättas utan närvarande församling.
Gudstjänsten radieras och du kan
lyssna på den på Radio Dei (107,2
MHz) eller www.radiodei.fi/kirkko/
I stilla veckan 29.3.–1.4. samt 3.4.

Löydät Lohjan seurakunnan ja alueseurakunnat verkosta www.lohjanseurakunta.fi, Facebookista (myös
ruotsinkielinen työ, diakoniatyö, lapset/perheet ja nuoret ym. työalat),
Instagramissa @lohjan_srk, Twitterissä @KirkkoLohjalla
Seuraa pääsiäishartauksia Facebook-kanavilla. Esimerkiksi palmusunnuntaista 28.3. pääsiäismaanantaihin
4.4. saakka ilmestyy Nummen ja Pusulan Facebook-sivuille hartaushetki
klo 10 ja virsihetki klo 18. Voit liittyä

4. Asema – Jeesus ruoskitaan.
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8. Asema – Jeesuksen vaatteet riisutaan ja sotilaat
heittävät niistä arpaa.

13. Asema – Jeesus saarnaa tuonelassa oleville hengille
kädessään voitonviiri.

hartauteen mukaan itsellesi parhaana
ajankohtana. Hiljaisen viikon keskiviikkona videoitu hartaus Nummen kirkosta, katsottavissa facebookissa klo
10 lähtien. Hartauksia Lohjan seurakunnan youtube -kanavalla ja facebookissa myös, mm. ma 29.3. Kärkölän
kirkosta, ti 30.3. Pusulan kirkosta. Pitkäperjantaina 2.4. hartaus Karjalohjan
kirkosta nähtävillä Lohjan seurakunnan nettisivuilla sekä Sammatin kirkossa taltioitu jumalanpalvelus televisiossa TV7 kanavalla klo 10.

Virkatodistukset ja sukuselvitykset, kirkollisten toimitusten rekisteröinti ja avioliiton
esteiden tutkinta: Espoon aluekeskusrekisteri (Kirkkokatu 1,
Espoo), puhelinpalvelu numerossa (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
■ 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

Päiväkerhoihin
ilmoittautuminen alkaa

2.Pääsiäispäivä ma 5.4.
Klo 10–14 Pyhän Laurin kirkko
avoinna, pappi paikalla klo 11–13
(alueiden kirkot eivät avoinna).

on mahdollisuus tulla Pyhän Laurin
kirkkoon ehtoolliselle. Myös alueseurakuntien kirkot ovat avoinna ehtoollista ja hiljentymistä varten (max
6 hlöä) sunnuntaisin seuraavasti:
Karjalohja klo 12–13, Nummi klo 10–
11, Pusula klo 12–13 ja Sammatti klo
10–11, Virkkala klo 13–14. Pidämme
huolta toisistamme turvavälein (2 m)
ja maskein. Tavoitteena on, että läsnä on vain 6 hlöä kerrallaan.

kl. 12–14 är Lojo S:t Lars kyrka öppen för stillhet och enskild bön. På
långfredagen 2.4. kl. 11-13. En präst
är närvarande.
Nattvard firas 28.3. och 4.4. i S:t
Lars (kyrka kl. 11-12) och Virkby kyrka (kl. 13-14). På skärtorsdagens kväll
1.4. kl. 18-19 firas nattvard i S:t Lars
kyrka och Virkby kyrka. På påsknatten 3.4. kl. 22-23 firas nattvard i S:t
Lars kyrka. Gällande restriktioner
och rekommendationer iakttas.
Mer information www.lohjanseurakunta.fi/svensk

Yhteisiä hartauksia ja musiikkihetkiä Facebookin välityksellä

Koronarajoitukset jatkuvat
Seurakunnan kokoava toiminta on
edelleen tauolla koronaohjeistusten
mukaisesti. Jumalanpalvelukset toteutetaan ilman kirkkotilassa paikan
päällä olevaa seurakuntaa sunnuntaisin kello 10–11 Pyhän Laurin kirkossa ja radioidaan Radio Dei Lohja
taajuudella 107,2, linkki netin kautta
kuunneltavaan lähetykseen ks. sivulta https://radiodei.fi/kirkko/
Heti radioinnin jälkeen klo 11–12

Lohjan seurakunta
• Lojo församling •
www.lohjanseurakunta.fi

Tikkutiistai 30.3.

Kiirastorstai 1.4.

1. Asema - Jeesus ylimmäinen pappi Kaifaan kuulusteltavana.

LEENA ANTTILA

Syksyn päiväkerhoihin ilmoittautuminen alkaa 1.4. ja päättyy 2.5. Päiväkerho on tarkoitettu 2-6-vuotiaille lapsille. Iltapäiväryhmiin ovat tervetulleita myös esikoululaiset.
Kerhot kokoontuvat vaihtelevasti

1-3 kertaa viikossa kolme tuntia kerrallaan. Aamupäiväryhmä kokoontuu
klo 9-12 ja iltapäiväryhmä klo 13-16.
Voit ilmoittautua mihin tahansa haluamaasi kerhopaikkaan asuinpaikastasi riippumatta.
Kerhossa painottuvat lapsesta välittäminen, lapsuuden ilon kokemukset ja lapsen hengellisen herkkyyden
vaaliminen. Ryhmässä syntyvät ystävyyssuhteet ovat lapselle tärkeitä.
Päiväkerhossa lastenohjaajat rakentavat toiminnan monipuoliseksi ja lapsen kokonaiskehitystä tukevaksi. Lisätietoja vs. varhaiskasvatuksen ohjaajalta p. 044 328 4451/Taina Mamia.
Det finns dagklubb också på
svenska! Klubben är för dig som är 2-5
år och vi träffas i Virkby kyrka på tisdagar och torsdagar kl. 9-12. Vid frågor
kan du ringa Pia (050 370 6015) eller Ulrika (050 351 5894).
Ilmoittaudu www.lohjanseurakunta.fi/lapsille-ja-lapsiperheille

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

Pappi, joka putosi taivaalta
Lohjalainen valokuvaaja, pappi ja taitelija Matti Pirhonen makaa tajuttomana,
murskana ja halvaantuneena sairaalassa. Lapset jättävät hänelle itkien jäähyväisiä. Tästä on puolitoista vuotta, mitä on tapahtunut?

M

atti Pirhonen, 50, on tekniikkaan ja uusiin aluevaltauksiin suuntautunut mies. Hän
jopa asensi autoonsa laitteen, jonka
avulla voi käyttää 85-etanolipolttoainetta tavallisen ysivitosen sijasta. Ympäristö ja lompakko kiittävät.
Tästä on joitakin vuosia aikaa. Nimittäin autoa hän ei ole voinut ajaa
puoleentoista vuoteen pahan onnettomuuden takia. Menopeli odottaa
81-vuotiaan isän pihassa Riihimäellä,
että mies saa neurologilta ajoluvan
takaisin.

Syöksy moreeniin
Taivaita tavoitellut Matti Pirhonen halusi lentää. Hän kokeili lentämistä ensin moottoroidulla, ultrakevyellä lentokoneella. Hän ehti lentää sillä muun
muassa Kiikalassa, Forssassa, Räyskälässä ja Nummelassa satojen metrien
korkeudessa.
Hän vaihtoi lentämisen kevyempään riippuliitimeen, jonka mönkijä
vetää ilmaan narun avulla. Riippuliidintä ohjaillaan siirtelemällä omaa
massaa kevyen laitteiston varassa.
Pirhonen oli liidellyt pari kuukautta ja kohonnut 50–60 metrin korkeuteen. Sunnuntaina 16.6.2019 lähtö kuitenkin epäonnistui. Liidin syöksyi
maahan ja mies putosi oikea olkapää
edellä Nummelan kentän moreeniin
6–8 metrin korkeudelta. Kaikki pimeni.
Nousussa tapahtui useita virheitä.
Hinausnaru tarttui koivuun, jonka ei
olisi pitänyt kasvaa lentokentällä, ja
aiheutti syöksyn. Korkeus on lääkäreiden arvio vammojen perusteella.
Hän jäi maahan elottoman näköisenä. Vaikeasti vammautunut mies oli
tajuttomana viisi viikkoa. Tästä hän ei
muista mitään.
Kypärä suojasi kalloa, mutta oikea
puoli halvaantui. Häneltä murtui kuusi kylkiluuta, lantioluu, selkänikama ja
solisluu. Kylkiluut lävistivät keuhkon,
maksan ja pernan. Henki oli hiuskarvan varassa.
– Sairaanhoitajatätini oli varma,
että en voi selvitä hengissä. Lapset
kutsuttiin jättämään viimeisiä jäähyväisiä, kun minulla tajuttomana ollessani oli samaan aikaan keuhkokuume
ja verenmyrkytys.
Miestä parsittiin 6 kuukakutta eri
sairaaloissa. Vuosi sitten jouluksi hän
pääsi kotiin kuntotumaan – yksinäiseen poikamieskotiin Saukkolaan, jossa hän asui toisen avioeronsa jälkeen.
Myöhemmin sinkkumies muutti kerrostaloon Lohjan keskustaan.

Soutaen ABC:lle
Kuntoutuminen alkoi askele askeleelta terapeuttien ja rollaattorin avulla.
Nyt hän kävelee jo Liessaaren uudelle
laavulle keskustasta, juoksee 7–8 kilometrin lenkkejä ja hiihtää. Luontoretkeily on aina kuulunut vanhan partio-
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Matti Pirhonen tammikuun pakkasilla Liessaaren sillalla. Hän on kävellyt 10 km lenkkejä kotoaan Liessaaren uudelle laavulle.

laisen elämään; 50-vuotisjuhliaankin
hän vietti Hiihtomaan laavulla Muijalassa joulun alla. Hän jatkaa taas itsepuolustuslajin Krav Magan harjoittelua Lohjan kamppailukeskuksessa ja
ohjaa siellä nuorempia.
– Alkuvaiheessa minulla oli parhaimmillaan 15 lääkettä yhtä aikaa,
nyt enää vain 2–3. Ex-vaimoni on tukenut minua paljon, sanoo arkeaan
yksin kotonaan pyörittävä mies.
Toimintaterapeutti käy kotona tukemassa arjen hallintaa, neuropsykologilla hän käy Leppävaarassa taksilla
ja puheterapeutti auttaa etänä viikoittain.
– Minulta kun katosi aluksi jonkin
verran sanoja. Tietotekniikkaa, nettipelejä ja -tehtäviä käytetään paljon
toipumisen tukena, hän toteaa.
Fysiikkaa hän treenaa monin tavoin. Ennen onnettomuutta Pirhonen
oli rakentanut yhden kanootin ja kaksi soutuvenettä. Kesällä hän uisteli veneellään Lohjan järvellä.
– Kerran soudin keskustasta Roution ABC-asemalle, kävelin kilometrin
syömään Heseen ja palasin veneellä
takaisin kotirantaan.

Riipun Jumalassa
Matti Pirhonen kertoo harrastuskaverinsa kysyneen, onko hän hengen-

miehenä kokenut yliluonnollisia ilmiöitä tapahtumien kulussa.
– Tässä ei ole mitään ihmeparantumista, vaan lääketiedettä ja hyvää
sairaanhoitoa. Rukoukseni ei ole
myöskään muuttunut, ei kadonnut eikä uskoni Jumalaan ole muuttunut.
Rukous kulkee mukanani. Sinänsä elämä ja toipuminen on suuri ihme. Riippuliitäjä sanoo vain riippuvansa Jumalassa kuten ennenkin.
– Muuta parempaakaan vaihtoehtoa ei ole.
Hän kertoo miettineensä viime aikoina hiljaista Jumalaa. Miksi Jumala
tuntuu usein vaikenevan?
– Teologiaani on vaikuttanut voimakkaasti hiljattain näkemäni Martin
Scorsesen elokuva Silence. Siinä
1600-luvun lähetystyöntekijöitä ja
kristittyjä Japanissa kidutetaan ja
murhataan. Jumala on hiljaa, mutta
silti he uskovat, Pirhonen pohtii.
– Ihmisen osa on uskoa, vaikka ei
näe tai kuule. Riippua Jumalassa, hän
kyllä pitää kiinni.

Ei syytä murehtia
Pirhosen kevät on toivoa täynnä. Hän
odottaa ajolupaa ja pääsyä sairauseläkkeelle kuntoutustuen sijaan. Hän
kaavailee muuttavansa uuteen asuntoon, joka antaa tilaa harrastuksille-

kin. Päässä on kymmeniä ideoita valokuvanäyttelyiden ja taideteosten
valmistamisesta. Metallivalutöitäkin
hän ehti miettiä.
– Ostin jo alumiinivaluhiekatkin
ennen onnettomuutta.
Toipumista on tukenut Pirhosen
positiivinen elämänlaatu. En osaa luovuttaa, hän tiivistää, ja uskoo vielä
löytävänsä hyvän parisuhteenkin.
Onnettomuuden ajankohdastakin
hän löytää jotain myönteistä.
– Pandemian aikaan on ollut hyvä
toipua, silloin kun ei olisi voinut tehdä
mitään muutakaan.
Pirhonen toistelee, kuinka hienoa
on olla elossa ja tehdä elävien ihmisten asioita. Mies kehuu vuolaasti suomalaista sairaanhoitoa.
– Sen ansiosta olen elossa. Jotkut
valittavat veroja, mutta niiden avulla
hoito on lähes ilmaista. USA:ssa hoitolaskuni olisi ollut niin iso, että lapsenlapsenikin saisivat vielä maksaa sitä.
Erityiskiitokset ja terveiset hän lähettää Lohjan aluesairaalan valvontaosastolle ja osastoille 4b ja 5.
– Minun takiani ei tarvitse murehtia, minulla on kaikki hyvin.

Teksti ja kuva: Sakari Sarkimaa

Matti Pirhonen
• Syntyi 1970 Nummelassa.
• Vihittiin papiksi 1996. Joutui
luopumaan pappisammatista 2010 ammattitaudin paniikkihäiriön takia.
• Valmistui ammattivalokuvaajaksi 2012. Hankki sen jälkeen
myynnin ammattitutkinnon
sekä Markkinointi-instituutin
nettimarkkinointitutkinnon.
Ollut Espritin näytösmallina.
• Harrastaa rakentelua, veistoksia, taidemaalausta, luontoretkeilyä ja Krav Maga -itsepuolustuslajia.
• Kuuluu Länsi-Uudenmaan
taitelijaseuraan, osallistunut
taidenäyttelyihin.
• Sinkku. Lapset 12, 14, 16 ja 27
vuotta kahdesta avioliitosta.
Esikoinen Sveitsissä ympäristöekologina. Nuoremmat
lapset sekä lapinkoira Remi
asuvat ex-vaimon uusperheessä Helsingissä.

