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euraavilla sivuilla käsitellään
kristillisiä teemoja, kuten uskoa
ja rukousta.
Valtakuntamme yhden päälehden
(HS 5.8.2021) kulttuurisivuilla oli lastenelokuvan ”JP ja murtovaras” arvostelu. Artikkelin otsikosta jäi vahvasti ajatuksiin käsitys siitä, että katsojia on
syytä varoittaa teoksen kristillisestä
sisällöstä.
Haastattelussa Finnkinon edustaja
toteaa sananvapauden tärkeyden, toki artikkelin julkaisemisen jälkeen yritys täydensi elokuvan esittelyä todeten elokuvan käsittelevän ”lapsenmielisesti myös kristillisiä teemoja,
kuten uskoa ja rukousta”.
En ole nähnyt elokuvaa ja pidän
yleisesti ottaen reiluna sitä, että myös
taiteellisten esitysten sisällöstä ja
maailmankuvasta kerrotaan etukäteen. Jokin saa kuitenkin kysymään,
miksi elokuvan kristillisestä sisällöstä
tulisi etukäteen erikseen varoittaa?
Olemme tottuneet siihen, että
meitä opastetaan K-18-merkinnöillä
kauhusta, väkivallasta tai seksistä. Kieliikö artikkeli nykyisen, näennäisesti
arvovapaan yhteiskunnan uskontoallergiasta laajemminkin? Tai mistä kertoo se, että erityisesti kristinuskoon
liittyvä sisältö nähdään niin ahdistavana, että siitä pitää erityisesti erikseen informoida? Millaisen leiman tulevaisuudessa saa ”Pieni talo preerialla” -uusinnat? mahdollisesti esityskiellon?
Alun varoituksestani huolimatta
toivon, että luet myös Lohkareen seuraavia sivuja – ahdistumatta. Toivotan
Sinut myös tervetulleeksi seurakuntamme eri tapahtumiin ja tilaisuuksiin, juuri sellaisena kuin olet. Pääsy
on avoinna myös lapsille.

Juhani Korte

päätoimittaja
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Lapsiperheiden todellinen henkireikä

Asunnosta kodiksi
MATTI PIRHONEN

änä kesänä Lohjalla on puhuttu asumisesta, rakentamisesta, sisustamisesta,
käytännöllisyydestä ja viihtyvyydestä.
Useimmille ihmisille asunto on enemmän kuin
seinät ja varusteet. Asunto on koti, koronan
myötä yhä useammalle myös paikka, jossa
tehdään töitä.
Kotiin sisältyy monenlaisia unelmia ja toiveita: kotona saa olla oma itsensä, hyväksytty
sellaisena kuin on. Kotona saa levätä. Monille
myös ihmiset, perheenjäsenet ja ystävät tekevät kodin. Lapsi saa kotona harjoitella vuorovaikutuksen taitoja; opetella rajoja ja antamaan tilaa toisille. Kotona saa ilmaista mielipiteensä pelkäämättä, että tulee torjutuksi.
1800-luvun lopulla kirjoitetussa laulussa
sanotaan: ”Tiedän paikan armahan, rauhallisen, ihanan, jos on olo onnekas, elo tyyni suojakas.” Laulun sanat nostattavat huulille lempeän hymyn. Kodissa eletään. Elämä ei ole aina tyyntä ja suojakasta, vaan kodissa koetaan
myös suuret surut ja järisyttävät myrskyt.
Tässä lehdessä kerrotaan kodin siunaamisesta. Sinunkin kotisi voidaan siunata, jos niin
toivot. Rukoushetkessä kiitetään kodista ja
pyydetään siunausta sen asukkaille. Koti voidaan siunata, vaikka olisit asunut siellä jo kauan.
Evankeliumeissa kerrotaan, miten Jeesus
vieraili erilaisten ihmisten kodeissa. Ystäviensä
Martan ja Marian kodissa hän kävi usein levähtämässä opetuslastensa kanssa. Mutta Jeesus
meni myös niiden koteihin, joita toiset vieroksuivat. Yksi heistä oli Sakkeus, mies, joka kiipesi puuhun nähdäkseen väkijoukon keskellä
kulkevan Jeesuksen. Hänelle Jeesus sanoi:
”Sakkeus, tule kiireesti alas! Tänään minun on
määrä olla vieraana sinun kodissasi.” Jeesus ei
välittänyt hämmästyneen väkijoukon kuiskutuksista. Sakkeus otti iloiten Jeesuksen vieraakseen.
Siunausta ja rauhaa myös sinun kotiisi!
Anna-Mari Kaskinen

kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Aja n kohta ista

Olisipa joku, joka tulisi kotiin, leikkisi,
hoivaisi, veisi lapsia ulos. Tukisi vanhempia, kuuntelisi ja auttaisi arjen keskellä.
Lohjalla on. Seurakunta tukee pikkulapsiperheitä maksutta.

K

Asuntomessujen Pyörre-talon koti siunattiin. Aiheesta lisää sivuilla 4–5.

aksi seurakunnan perhetyöntekijää auttaa Lohjalla lapsiperheitä arjen ruljanssin keskellä. Kaarina Stenberg ja Katja Vesanen ovat lapsityön ammattilaisia.
Samalla he ovat kuin hyviä haltioita.
Soitto vain ja apu liihottaa kotiin.
Liian hyvää ollakseen totta? Eikä
tässä vielä kaikki. Palvelu ei maksa
mitään, perheiden ei tarvitse kuulua
kirkkoon eivätkä työntekijät tuputa
uskontoa tullessaan. He tulevat vain
auttamaan, mutta tausta kertoo, että kyse on kristillisestä ihmisyyden
tukemisesta.
Perinteisesti diakoniatyö auttaa
vaikeuksissa olevia ihmisiä monin
tavoin, mutta Lohjan seurakunta
aloitti muutama vuosi sitten vain
lapsiperheisiin suunnatun erillisen
avustusmuodon, Arki toimivaksi
-perhetyön.
– Seurakunta päätti panostaa
vahvasti lapsityöhön ja perheiden
tukemiseen, Stenberg toteaa.
Hän on alan uranuurtaja ja toimintamallin ensimmäinen työntekijä.
– Voimme toimia joustavasti tilanteiden mukaan. Koska emme ole
virkamiehiä, meillä ei ole tarkkoja
toimintakaavoja tai mitattavia tulostavoitteita. Tärkeintä on olla ihminen ihmiselle.
Tuki ei keskity vain virka-aikaan.
Perheissä voidaan tarvittaessa olla
iltamyöhäänkin, kun esimerkiksi toinen vanhemmista opiskelee illalla.
Työntekijät ovat käyneet yli 60
perheessä.
– Viivymme kerrallaan keskimäärin 2–2,5 tuntia. Kiireen tuntu ei sovi
tähän työhön. Meillä on aikaa lapsille ja vanhemmille, Stenberg korostaa.

Apua ja tukea
Kontaktit perheisiin tulevat monia
reittejä, suurin osa seurakunnan
lapsi- ja perhetyön sekä neuvoloiden kautta. Vanhemmat voivat
myös itse soittaa ja toivoa tapaamista.
– Me voimme ulkoiluttaa lapsia,
jotta vanhemmat saavat hengähtää
tai käydä omilla asioillaan, kuten
lääkärissä. Voimme tehdä pieniä kotiaskareita vanhempien ja lasten
kanssa. Leikimme vaikka legoilla lattialla lasten kanssa, Vesanen kertoo.
Lego-palikat varpaiden alla kuuluvat luontaisetuihin. Kodinhoito ei
silti kuulu toimenkuvaan, tärkeintä
on tuki lapsille ja vanhemmille. Yhtä
tärkeää kuin toimia lisäkäsinä on
ammatillinen henkinen tuki. Kyse ei
ole babysitter-toiminnasta eikä vapaaehtoisten avustustyöstä.
– Meillä on laaja auttamisen toiminta- ja kokemusmalli. Kuuntelemme, keskustelemme ja ohjaamme
tarvittaessa muun tuen piiriin.
Joskus kodissa joutuu auttamaan Kela-lomakkeiden, päiväkoti-

hakemusten tai muiden papereiden
täyttämisessä.
– Voimme auttaa ajan hallinnassa ja tehdä lukujärjestyksiä, milloin
imuroidaan, milloin pyykätään.
Olemme tehneet esimerkiksi neljän
viikon ruokalistan, jotta arki helpottuu.

Apua väsymykseen
Nyt toiminnasta on julkaistu Helsingin Diakonia-ammattikorkeakoulussa tehty perusteellinen opinnäytetyö. Se on tutkimus Lohjan seurakunnan Arki toimivaksi -perhetyön
mallin toimintaedellytyksistä ja
merkityksestä perheille.
Opinnäytetyö taustoittaa perheiden hyvinvointia sekä kirkon
kannanottoja ja toimintamuotoja
perheiden tukemiseksi. Kirkon mukaan ”perheiden katsotaan olevan
seurakunnalle tärkein yhteistyökumppani”.
Ennen kaikkea se selvittää asiakasperheiden kokemuksia toiminnasta. Siinä haastateltiin paitsi perhetyöntekijöitä myös asiakasperheitä nettikyselylomakkeen avulla.
Kyselyn vastausprosentti oli korkea, 79 prosenttia perheistä vastasi
kyselyyn. Neljännes tuen saajista on
tällä hetkellä yksinhuoltajaperheitä.
Kaikissa perheissä on alle kouluikäisiä lapsia. Lapsimäärä vaihtelee 1–7
välillä, keskimäärin perheissä on 2,4
lasta. Ylivoimaisesti suurin huoli
perheissä oli vanhempien väsymys,
siitä kärsi 67 prosenttia vastaajista.
Vastaajat olivat palveluun erittäin tyytyväisiä. Kukaan ei esittänyt
kritiikkiä eikä kokenut toimintaa
merkityksettömäksi.
”Vastauksissa kerrottiin syyllisyydentunteen helpottuneen, kuormituksen vähentyneen ja turvallisuudentunteen lisääntyneen. Perhetyöntekijöiden koetaan tuoneen
iloa ja valoa perheiden arkeen. Heidän tapaamistaan odottavat sekä
aikuiset että lapset.”

Kiireetön henkireikä
arjessa
Opinnäytetyöllä on tutkimuksen lisäksi olla kunnianhimoinen tavoite
”olla muille seurakunnille avuksi
heidän aloittaessaan mallin mukaisen perhetyön toteuttamisen”. Esimerkiksi Espoonlahden seurakunnan työntekijät kävivät tutustumassa Arki toimivaksi -työhön Lohjalla
ja alkoivat toteuttaa samankaltaista
toimintaa.
Aikuisopiskelijoiden Anu Suomalaisen ja Henna Hautalan työn otsikko on napattu asiakaskommentista:
”Todellinen henkireikä ja kaikin
puolin toimiva apu alusta asti”. Perhetyöntekijöiden käyntejä kuvataan
kiireettömäksi henkireiäksi arjessa.
Lopputyön tekijöistä Anu Suomalainen työskentelee varhaiskas-

Arki toimivaksi -työstä ja tutkimuksesta kertovat Katja Vesanen (vas.), Henna Hautala, Kaarina Stenberg ja Anu Suomalainen
Lohjan museon pihapiiriissä 1800-luvulta olevan Tilanhoitajan rakennuksen portailla.

vatuksenopettajana Soukassa Espoossa ja Henna Hautala ohjaajana
lastensuojelun sijaishuollossa Maskussa toimivassa erityislastenkodissa.
Molemmilla on tukku useita entisiä ammatteja ja työkokemusta monilta aloilta ennen Diakin ammattikorkeakoulututkintoa. Anu Suomalainen sai sosionomin pätevyyden
lisäksi valmiuden toimia kirkon varhaiskasvatuksessa sekä varhaiskasvatuksenopettajana. Henna Hautalan tutkinto oikeuttaa työskentelyyn sosionomina sekä diakonin virassa.
He tuntevat itsekin lapsiperhearjen, sillä heillä on yhteensä yhdeksän lasta, osa erityislapsia.
– Oli helppo samaistua tähän toimintamalliin ja tutkimuksemme
kohteisiin, toteaa Henna Hautala,
seitsemän lapsen äiti.

Tukea pikkulapsiperheiden arkeen
• Perhetyöntekijämme Katja
Vesanen ja Kaarina Stenberg
voivat sovittaessa vaikkapa
ulkoilla lasten kanssa, tehdä
yhdessä vanhempien kanssa
pieniä kotiaskareita, tai muuta yhdessä ennalta sovittua
käytännön apua. Käynnit
ovat kestoltaan 2–2,5 tuntia.
Soittoaika maanantaisin klo
9–12 p. 044 738 0695.
• Tarkempia tietoja lapsi- ja
perhetyön toiminnasta
www.lohjanseurakunta.fi/
lapsille-ja-lapsiperheille

Kuvassa perhetyöntekijät Katja Vesanen (yllä) ja Kaarina Stenberg.

Teksti ja kuvat Sakari Sarkimaa
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Pa lvelu k sessa n ne

A su ntomessut

Hulina päättyi
– siunaus jäi

Mikä sielua hoitaa?
L

Pyörre-talossa vietettiin oma pieni messuhetki ennen asuntomessujen alkua.
Siuntion kanttori Pami Karvonen soitti
talon pianoa ja Lohjan kappalainen
Horst Gripentrog siunasi kodin, sen
asukkaat ja vieraat.

P

yöreän talon asukkaat Jukka
Turunen ja Timo Ranta rakennuttivat kuuluisan kiertotalouden mallitalonsa elämänsä loppuajan
kodiksi. Siksi he halusivat saada kodilleen myös seurakunnan välittämänä
Jumalan siunauksen.
– Koska olemme talon ensimmäiset asukkaat, kodin siunaaminen tuntui alusta alkaen merkittävältä ja tärkeältä, Turunen ja Ranta toteavat.
He kertovat arvostavansa hengellisyyttä, kulttuuria ja historiaa. Myös
ortodoksisuus puhuttelee. Loppuelämän kotiin haluttiin myös jotain ihmistä ja elämää suurempaa. Kulttuuri, kauneus, taide, musiikki ja hengellisyys lyövät täällä kättä toisilleen.
Raamatun sanoma suorastaan
huutaa keittiön pitkältä seinältä, jossa työtason yläpuolella – siinä, missä
yleensä sijaitsevat yläkaapit – on kookas Johanna Oraksen maalaus Viimeinen ehtoollinen. Teos avautuu
ruokailutilaan ja olohuoneeseen. Tyylitellyssä maalauksessa henkilöhahmoja edustavat kallaa muistuttavat
kasvit, mutta asetelma kertoo, mistä
on kyse.

Maista ja muista
Aito Leonardo da Vincin 1500-luvulla
maalaama Viimeinen ehtoollinen sijaitsee Santa Maria delle Grazien kirkon ruokasalissa Milanossa. Oraksen
maalaus välittää Pyörre-talossa samaa henkeä. Ruokailutilassa maalaus
pyhittää paikan ja muistuttaa talon
siunaamisesta.
Viimeinen ehtoollinen -maalaus
sisältää monia merkityksiä. Ekumeniikan professori Risto Saarinen kirjoittaa lääketieteellisessä Duodecim-aikakauskirjassa, kuinka ruoka, syöminen ja uskonto liittyvät toisiinsa. Kaikkiin uskonnollisiin juhliin kuuluu ruokailu, ja messuun ehtoollinen.
”Maistaminen ja muistaminen
kuuluvat yhteen”, Saarinen sanoo.
Ruokailuun liittyy vieraanvaraisuus, ystävyys, sosiaalisuus ja ruuan
alkuperän mietiskely sekä niiden
muistelu, jotka eivät ole paikalla. Tämä lujittaa Saarisen mukaan ryhmän
yhteishenkeä.
Viimeinen ehtoollinen asetettiin
maistamisen ja muistamisen ateriaksi, hän sanoo.
– Jeesus totesi: ’Tehkää tämä minun muistokseni’ (Luuk. 22:19).
Pariskunta Turunen ja Ranta tun-

4

Lohkare

nistavat teemat ja vieraanvaraisuuden omikseen.
– Meillä käy paljon vieraita ja pidämme täällä myös kotikonsertteja.
Tästä kielii myös keittiön kalustus.
Yönsinisten kaappien takana sijaitsevat laajat säilytystilat. Kaksi tiskikonetta huolehti tiskeistä ja ruokapöytään voidaan istuttaa jopa 17
henkeä.

Pastori Horst Gripentrog siunasi Timo Rannan ja Jukka Turusen (oik.) Pyörre-kodin Lohjan Asuntomessuilla. Kristiina Pelto-Timperistä tuli talon kummi yhdessä miehensä kanssa.

Ekorakentamisen emotalo
Pyörre-talon koti siunattiin päivää
ennen Asuntomessujen aukeamista,
runon ja suven sekä Eino Leinon päivänä 6.7. Tapahtumaan osallistuivat
Lohkare-lehden median edustajien
lisäksi pariskunnan läheiset ystävät,
Siuntion kanttori Pami Karvonen ja
vaimonsa Kristiina Pelto-Timperi
sekä Leena Krappe-Jauch ja Roland
Jauch, jotka asuvat sekä Lohjansaaressa että Sveitsissä.
Leenan veljellä Timo Krappella
on Lohjansaaressa omenatila. Sieltä
on peräisin pariskunnan ympyrätalon
avoimen keskipihan omenapuu. Sekin kantaa omenoiden lisäksi myös
uskonnollista sanomaa ja voi kuvastaa paratiisin elämänpuuta. Se kuvastaa myös kristillistä toivon sanomaa,
kuten lentävä lause tiivistää: ”Vaikka
tietäisin maailmanlopun tulevan
huomenna, istuttaisin tänään omenapuun.” On oikein elää hyvää elämää ja suojella luontoa loppuun asti.
Pariskunnan talo on ekorakentamisen mallitalo, jonka ratkaisuja
muutkin voivat hyödyntää. Se sisältää runsaasti kierrätysmateriaalia ja
on elinkaarensa joskus päättyessä itsekin kierrätettävissä. Siihen liittyy
tarkka tuoteselostus – eikä sähköauton huone kaipaa edes rasvamonttua.

Siunattu pesä
Asukkaat puhuvat pyöreästä kodistaan turvallisena pesänä. Niinpä oli
luontevaa, että siunaamisen jälkeen
Kristiina Karvonen lausui Aleksis Kiven runon Oravan laulu, jossa ”makeasti oravainen makaa sammalhuoneessansa”.
Siunaamisen yhteydessä laulettiin
virsi 831 (Siunaa, Herra, kotini, rauhan
levon paikaksi, --- asu tässä kodissa,
voimana ja valona), sekä 517 (Herra,
kädelläsi asua mä saan).
Psalmin 100 pappi ja läsnä olleet

Kodin siunaaja, asukkaat ja ystävät. Roland Jauch (vas.), Leena Krappe-Jauch,
Horst Gripentrog, Jukka Turunen, Timo Ranta, Kristiina Pelto-Timperi ja Pami Karvonen.

Pastori Horst Gripentrogin takana keittiön seinän täyttävä tyylitelty Viimeinen ehtoollinen -maalaus, pianoa soitti Siuntion
kanttori Pami Karvonen.

lukivat vuorolukuna. Asukkaat lukivat
lisäksi kaksi raamatunkohtaa, jotka
liittyivät vieraanvaraisuuteen ja ruokailuun.
Hepr. 13:2 ”Pysyköön veljesrakkautenne elävänä. Älkää unohtako osoittaa vieraanvaraisuutta, sillä jotkut
ovat yösijan antaessaan tulleet majoittaneeksi enkeleitä.” Sekä Ilm. 3:20
”Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja
avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen
kanssaan, ja hän minun kanssani.”

Horst Gripentrog sanoi, että taivaan Isä tahtoo olla tämän talon Herra. Hän totesi myös, että siunatusta
kodista voi nostaa katseen kohti tulevien aikojen odotusta, kohti taivaan
kotia.
”Jeesus olkoon lähellä teitä ja siunatkoon kotianne, teitä ja vieraitanne
runsaasti. Asukoot ilo ja sopusointu
kodissanne.”
Jukka Turunen kertoo tapahtumasta myös Facebook-sivullaan. Talossa kävi 80 000 messuvierasta.
– Toivottavasti he saavat kokea

elämässään tätä siunausta, jolla taivaan Isä luotujaan tahtoo muistaa”,
Gripentrog sanoo.
Koskettava tilaisuus päättyi Kesäillan valssiin, jonka kanttori Karvonen
antoi yllätysnumerona pauhata pianosta.
– Kesän ja Lohjanjärven innoittamana, musikantti esitteli viimeisen
kappaleensa.

ohjan seurakunnassa on haluttu
vahvistaa sielunhoidon osaamista ja kehittämistä.
Me neljä työntekijää saimme
mahdollisuuden osallistua Espoon
hiippakunnan toteuttamaan kaksivuotiseen sielunhoidon erityiskoulutukseen. Koulutus oli todella merkittävä meille jokaiselle sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti!
Sielunhoito käsitteenä kuulostaa
hienolta ja äärimmäisen vaativalta.
Voiko jonkun sielua hoitaa ja erityisesti, kuka voi hoitaa toisen sielua?
Mikä sielu on?
Ajattelemme, että sielunhoito on
varsin arkista ihmisten kohtaamista
keskustellen, yhdessä elämän kysymyksiä pohtien. Sielua, ihmistä, hoitaa se, että tulee nähdyksi ja kuulluksi omassa elämäntilanteessaan. Että
joku pysähtyy minun ja asiani äärelle,
saa tuntemaan, että olen tärkeä ja
ajan arvoinen. Sielua hoitaa myös se,
että puhutaan niistä asioista ja niillä
sanoilla, jotka ovat merkityksellisiä
ihmiselle itselleen. Keskustelu on
luottamuksellista ja turvallisessa ilmapiirissä voi löytyä uusia, erilaisia
näkökulmia.
Joskus kynnys keskusteluun kirkon työntekijän kanssa voi olla korkea, jos arvelee että on puhuttava uskosta tai hengellisistä asioista. Aiheet
voivat liittyä monenkirjaviin arkielämän asioihin, iloihin ja suruihin. Kirkon työntekijöinä luotamme siihen,
että Jumala on läsnä, mutta sitä ei
tarvitse joka kohdassa erikseen sanoittaa. Toisaalta tapaamisissa on
myös mahdollisuus yhteiseen rukoukseen ja hiljentymiseen.
Monesti kuulee ilahtuneesti sanottavan seurakunnan työntekijästä,
erityisesti papista: ”Sehän onkin ihan
tavallinen ihminen!” Varsin tavallisia
ja vajavaisia, omanlaisia ja monenlaista osaamista omaavia olemmekin
koko joukko, niin kuin muuallakin
työelämässä. Seurakunnan työnteki-

Oman alueen diakoniatyöntekijälle voi varata ajan tiistaisin klo 9–10 puhelimitse.

jöinä me ja muut seurakunnan työntekijät olemme ihmisten käytettävissä, riittävän helposti lähestyttävissä,
arjessa ja juhlassa tavoitettavissa olevia.
Diakonit Riikka Karinto, Tanja Mäkelä,
Jonna Seppälä ja pastori Sampo
Luukkonen

Kodin siunaaminen
on kirkon palvelua

K

odin siunaamista voi
pyytää kuka tahansa.
Se on yksi kirkon palvelun muodoista, joskin Lohjalla
sitä on käytetty harvakseltaan.
Kirkon sivuilla kerrotaan, että usein se liittyy muuttoon,
tupaantuliaisiin, muihin kodin
juhliin tai uuden kodin raken-

S

eurakunnan työntekijöiden puoleen voi
kääntyä missä tahansa
elämäntilanteessa – niin
ilossa kuin surussakin. Papeilta ja diakoniatyöntekijöiltä saa sielunhoitoa, esirukousta ja keskusteluapua surun, kriisin tai sairauden kohdatessa. Lisäksi diakoniatyöltä voi saada
talous- ja ruoka-apua tietyin perustein. Lue lisää
verkkosivuiltamme www.
lohjanseurakunta.fi

Papin
puhelinpäivystykset
jatkuvat

tamiseen, kuten nyt. Kirkon sivuilla on siunaamiseen kaavat
jopa kymmenellä eri kielellä.
”Kyseessä on rukoushetki,
jossa kiitetään kodista, pyydetään siunausta sen asukkaille ja
rukoillaan, että kodissa vallitsisi
rakkaus. Myös vapaa-ajan asuntoja tai muita tiloja voidaan siunata.”

Diakoniapappi Pirkko Järvinen päivystää puhelimitse (p. 044 328 4384) joka
toinen torstai 9.9., 23.9.,
7.10., 21.10., 4.11., 2.12. ja 16.12.
klo 10–12. Hänen kanssaan
voi jutella mistä vain, pienistä ja suurista suruista, tai
vain rupatella. Pirkon kanssa voi sopia myös tapaamisajan.

Tekstit: Sakari Sarkimaa
Kuvat Matti Pirhonen

Kuvat: Leena Anttila

Tukea elämään

Diakoniapappi päivystää puhelimitse joka toinen torstai.
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Lohjan seurakunnassa tapahtuu 8.9.2021
Lisäksi paikallislehdissä julkaistaan viikottain Seurakunnat-palstaa. Seuraava Lohkare-seurakuntalehti ilmestyy 24.11. 2021
LEENA ANTTILA

Koronapandemia
vaikuttaa yhä

S

eurakunnan toimintaa
järjestetään turvallisuusohjeita noudatta-

en.
Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille.
Toimitiloissamme tarjotaan mahdollisuus käsien pesuun tai desinfiointiin.
Tulethan mukaan vain terveenä.
Koronavirustilanteen yhtäkkisistä muutoksista johtu-

UttuJuttu

U

usi testamentti tutuksi -illat
alkavat Lohjan seurakuntakeskuksessa (Sibeliuksenk. 2)
syyskuussa.
Lohjalaiset teologit kertovat heitä kiinnostavasta Uuden testamentin evankeliumista tai kirjeestä. He
lähestyvät tekstiä omien ajatusten
ja oivallusten kautta sekä pohtivat,
mitä tämä teksti kertoo meille tässä
ajassa.
Yhteiselle keskustelulle ja kysymyksille on varattu tilaisuuksissa
runsaasti aikaa. Tapahtumat alkavat
klo 16 kahveilla ja päättyvät viimeistään klo 18.
Käsiteltävästä evankeliumista tai

en tapahtumiin voi tulla muutoksia. Ajantasaiset tiedot tapahtumista ja toiminnan rajoituksista verkkosivuillamme
www.lohjanseurakunta.fi.
Olemme myös Facebookissa
(Lohjan srk, Karjalohjan,
Nummen, Pusulan ja Sammatin aluesrk:t, Virkkalan aluetyö, ruotsinkielinen työ, diakonia, lapset/perheet ja nuoret ym. työalat), Instagramissa @lohjan_srk, Twitterissä
@KirkkoLohjalla.

Pyhän sylissä
-arkiretriitit

P

yhän sylissä -arkiretriitti torstaisin 9.9., 14.10., 11.11., 9.12. klo
18–19 antaa mahdollisuuden
pysähtyä ohjatusti hiljentymään arjen kiireiden keskellä.
Tunnin kestävässä tilaisuudessa
hiljaisuuden kanssa vuorottelevat
hengelliset tekstit ja musiikki, jotka
johdattavat levottoman mielen rauhoittumaan.
Tilaisuuden aikana saat istua penkissä tai vaikka asettua makaamaan
penkille. Jos haluat, voit ottaa mukaasi alustan, viltin tai tyynyn.
Retriitti järjestetään Pyhän Laurin
kirkossa, ohjaajana Anna Kivinen.

Sururyhmästä
vertaistukea

kirjeestä voit tulla keskustelemaan
viikkoa ennen tapahtumaa tunnin
mittaisille ”etkoille.”
Syksyn 2021 UttuJutut:
19.9. Horst Gripentrog, Apostolien teot (etkot 12.9. klo 16–17).
31.10. Mika Nurmi, Galatalaiskirje,
teemana kutsu ja kutsumus (etkot
24.10 klo 16–17).
28.11. Raija Urama, Tessalonikalaiskirjeet (etkot 21.11. klo 16–17).
UttuJutut järjestetään Seurakuntakeskuksessa (Sibeliuksenkatu 2).
Lisätietoja pastori Piia Korpijaakko, 045 788 78 96, piia.korpijaakko@
evl.fi

S

ururyhmässä voit jakaa ajatuksiasi ja tunteitasi läheisen
kuolemasta luottamuksellisesti toisten surevien kanssa.
Syksyn 2021 sururyhmän ensimmäinen tapaaminen on keskiviikkona 29.9. klo 17.30–19 Lohjan seurakuntakeskuksen takkahuoneessa
(Köbanya-tupa, Sibeliuksenkatu 2).
Illassa tutustutaan, kuullaan ryhmän toiminnasta sekä tulevista tapaamisista. Ryhmä kokoontuu yhteensä kahdeksan kertaa.
Sururyhmän ensimmäinen tapaaminen on avoin, jonka jälkeen
ryhmään ei oteta uusia jäseniä.
Ryhmään tullessa läheisen menettämisestä on hyvä olla kulunut vähintään joitain kuukausia. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Jonna Seppälä 044 328 4320, diakoni tai Piia
Korpijaakko 044 788 7896, pastori.

Pyhäinpäivän
tilaisuudet
Lohjan kantaseurakunnassa

P

yhäinpäivänä muistamme
heitä, jotka eivät ole enää luonamme.
Lauantaina 6.11. klo 10 messu ja
karjalaisten kirkkopyhä Lohjan Pyhän Laurin kirkossa. Messun jälkeen
seppeleen lasku Karjalaan jääneiden muistomerkillä ja unohdettujen vainajien muistomerkillä sekä
yhteisen pyhäinpäivän ja karjalaisten kirkkopyhän juhla seurakuntakeskuksessa.
Pyhäinpäivän muistohetkissä
luetaan edellisen pyhäinpäivän jälkeen poisnukkuneiden seurakunnan jäsenten nimet. Muistohetket
lauantaina 6.11. klo 15 Metsolan siunauskappelissa, klo 16 Virkkalan kirkossa (kaksikielinen muistohartaus)
ja klo 18 Pyhän Laurin kirkossa.
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Lohjan kantaseurakunta

Kamariorkesterin
50 vuoden taival

L

ohjan seurakunnan kamariorkesteri Collegium Musicum voi
hyvin ja täyttää 50 vuotta. Orkesteri esiintyy jumalanpalveluksissa, muissa seurakunnan, yhdistysten ja kirkon tilaisuuksissa ja pitää
omia konsertteja.
Collegium Musicum on esiintynyt myös ulkomailla, muun muassa
Ranskassa, Itävallassa, Romaniassa,
Unkarissa, Virossa ja Yhdysvalloissa.
Sunnuntaina 24. lokakuuta pidetään orkesterin juhlajumalanpalvelus kello 10 alkaen Pyhän Laurin kirkossa. Messun jälkeen kirkkokahvit
seurakuntakeskuksessa.
Juhlavuoden konsertti järjeste-

tään sunnuntaina 17. lokakuuta kello 17 alkaen Pyhän Laurin kirkossa.
Solisteina Pami Karvonen (piano), ja
Ilari ja Katariina Lehtinen (huilu),
Wilhelm Friedemann Bachin Adagio
ja fuga jousille ja kahdelle huilulle,
Fredrik Suuren Huilukonsertto nro 3
C-duuri, Johann Joachim Quantzin
Konsertto kahdelle huilulle g-molli
ja Gerald Finzin Eclogue pianolle ja
jousille. Muut juhlakonsertit siirtyvät ensi vuoteen.
Lue koko uutinen verkkosivuilta
www.lohjanseurakunta.fi.
Tarkempia tietoja seurakunnan
musiikkitoiminnasta www.lohjanseurakunta.fi/musiikki.

Elämäni laulu -konsertti

E

lämäni laulu -konsertissa
kohtaamme toisemme
elämän suurien käänteiden, ilojen ja surujen äärellä.
Pyhän Laurin kirkossa lauantaina 20. marraskuuta kello
18 alkaen kuulemme ihmisten
tarinoita ja niihin liittyviä lauluja, siitä miten elämä on
kannatellut, missä syntyy kiitollisuus ja toivo, ketkä ovat
kulkeneet rinnalla ja milloin

rakkaus on saanut koskettaa.
Kirkossa musiikin esittää
Matteus Mykkäsen johdolla
lohjalainen house band solisteineen.
Lisätietoja konsertista voi
kysellä järjestelytyöryhmän
edustaja Miia Ståhlelta p. 040
749 4086, miiasta@outlook.
com tai pappi Piia Korpijaakko p. 044 788 7896, piia.korpijaakko@evl.fi.

Poimintoja viikko-ohjelmasta:
JUMALANPALVELUKSET
Pyhän Laurin kirkossa sunnuntaisin klo 10 messu, joka radioidaan
Radio Dei Lohja taajuudella 107,2
MHz, verkossa ks. linkki https://
www.radiodei.fi/kirkko/
Jumalanpalvelukset välitetään
myös suorina verkkolähetyksinä
seurakunnan Youtube-kanavalla,
lisätietoja https://www.lohjanseurakunta.fi/tutki-uskoa/verkkojumalanpalvelukset
Iltakirkko to klo 18.30 to 23.9.
Pyhän Laurin kirkko, to 28.10. lastenkappeli Pikku Laurissa, 25.11.
Pyhän Laurin kirkko. Hyvän mielen
ehtoollismessu kaikenikäisille.
Virkkalan kirkossa jumalanpalvelukset klo 13: su 12.9., 10.10., 7.11.
Sley:n messut, su 19.9., 17.10. Toivonmessut 26.9., su 31.10., 21.11.
Veljespiirin Yhteyden päivät sekä su
24.10. uskonpuhdistuksen muistopäivän messu.
LAPSILLE JA PERHEILLE
Pyhäkoulut joka 2. su klo 11 (parill.
vkot) Virkkalan kirkossa, tiistaisin klo 17.45 arkipyhäkoulu Roution srk-kodilla, torstaisin klo 12.30–
14.30 kaakaopyhäkoulu srk-keskuksessa (1.-3.-luokkalaisille).
Perhekerhot tiistaisin klo 9–11.30
Metsolan seurakuntakodilla, keskiviikkoisin klo 9-11.30 Virkkalan kirkolla, torstaisin klo 9–11.30 Lohjanportin srk-kodilla ja perjantaisin klo
9–11.30 Mäntynummen seurakuntatalolla.
Tuttiklubi ma klo 14–15.30
yhteistä aikaa lorutellen ja laulellen Pikku Laurissa (Sibeliuksenk. 2)
Lapsiparkit ti klo 13.30–16, ke klo
9–11.30 ja ke klo 9–11.30 srk-keskuksessa, Sibeliuksenk. 2 mukavaa
yhdessäoloa laulaen ja leikkien,
omat eväät, sisätossut ja vaihtovaatteet mukaan. Ilm. viestillä puh.
044 328 4307 viim. ed. päivänä klo
16 mennessä. 5.9. alkaen.
Tempputossut ke klo 17–17.45 ja
18.15–19 Mäntynummen seurakuntatalon jumppasalissa 2–4-vuotiaille, yhteyshlö lastenohjaaja Saija
Saariaho p. 050 494 5018
Avoin perhemuskari torstaisin klo
16.15 ja Lapsikuoro Laurinsäde klo
17–18 alk. Pikku Laurissa, Sibeliuksenk. 2, tied. Pirjo Rajalin-Tymura p.
050 593 0765
KOULULAISET, NUORET
Seurakunta tarjoaa leirejä, retkiä,
tapahtumia sekä maksutonta har-

rastustoimintaa/ kerhoja. Nuorisotyönohjaajat ja varhaisnuoriso- ja
nuorisotyön papit ovat sinua varten, ole rohkeasti yhteydessä. Lisätietoja www.lohjanseurakunta.fi/
tule-mukaan
Koululaisten (1.–6. lk) kerhotoiminta alkaa viikolla 39 (mikäli pandemiatilanne sen sallii). Kerhoihin ilmoittaudutaan verkossa 19.9.
mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen kerhopaikkoja voi kysyä suoraan Teemulta 050 572 1579,
teemu.kuivalainen@evl.fi
Nuortenillat to klo 15 alk. Lindkullassa, Karstunraitti 4. Olemme fb:ssa
@lohjanseurakunnannuoret.
AIKUISILLE, SENIOREILLE
Ystävän Kammari ma klo 13–14.30
seurakuntakeskuksessa takkahuoneessa.
Virkistyspiiri Virkkalan kirkossa
ma 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11.,
29.11. klo 13–14.30.
Joogaryhmä Mäntynummen srktalo (alakerta) ma klo 18–19.30
Maksu 28 € puolivuotiskaudelta,
kerran voit tulla kokeilemaan, lisätietoja Anna Kivinen p. 050 592
2395
Kaikenikäisten olkkari Roution
srk-kodissa ma 13.9. klo 13, diakoni Tanja Mäkelä 040 779 9363.
Mäntynummen päiväpiiri ti 21.9.,
5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11. klo
13–14.30, seurakuntatalo, Mäntynumment. 17.
Keskustan lähetyspiiri ti 28.9. klo
13 (joka kk. viim. ti) srk-keskus,
Kõbanya-tupa.
Senioritorstai to 16.9., 30.9., 7.10.,
14.10., 21.10., 11.11., 18.11. klo
12.30 srk-keskus, Sibeliuksenk. 2.
Senioritreffit to 16.9., 7.10., 21.10.
klo 13, Lohjanportin srk-koti, Hammarint. 4.
Veturi-kahvila, kohtaamispaikka
vapaaehtoisille srk-keskuksessa ti
21.9., 19.10. ja 30.11. klo 18, emäntänä vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Eeva Hietala.
Veljespiiri miehille ke klo 18, srkkeskus Kõbanya-tupa.
DIAKONIARUOKAILUT
Evästä päivään -ruokailu tiistaisin klo 11 Lohjan seurakuntakeskuksessa. Ruokailu tapahtuu sekä
seurakuntasalissa että Pikku Laurin kappelissa, sisäänkäynti molemmista ovista. os. Sibeliuksenkatu 2.
(7.9.–14.12.)
Elämän leipää -ruokailu keskiviikkoisin klo 12 Virkkalan kirkolla (1.9.–
8.12.) sekä aamupala parittomien
viikkojen tiistaina klo 10-11.30 Virkkalan kirkon ryhmätilassa (7.9.–
17.12.)
Ruokatreffit työikäisille klo
10-12.30 Roution seurakuntakodilla
keskiviikkona 22.9., 20.10., 17.11.,
22.12. Ruoka valmistetaan ja syödään yhdessä. Maksuton.
Lisätietoja ruoka-avusta www.
lohjanseurakunta.fi/apua-ja-tukea/
diakoniaruokailut-ja-ruoka-apu

Karjalohjan
alueseurakunta
www.lohjanseurakunta.fi/karjalohja
Jumalanpalvelus sunnuntaisin klo

12 Karjalohjan kirkossa, huom. su
26.9. aluekappalaisen Mikko Niemisen virkaanasettamismessu.
Avoin perhekerho seurakuntatalolla ke 8.9., 15.9., 6.10., 13.10.,
27.10., 3.11., 17.11. klo 9.
Evästä Arkeen-ruokailu Karjalohjan seurakuntatalolla ti 14.9., 12.10.,
23.11. klo 12.
Olemme Facebookissa @karjalohjanalueseurakunta

Nummen alueseurakunta
www.lohjanseurakunta.fi/nummi
Jumalanpalvelus sunnuntaisin klo
10 Nummen kirkossa.
Kahden kahvit miehille ke 8.9.,
22.9., 6.10. klo 14 Saukkolan seurakuntakodilla. Vapaamuotoista kahvittelua ja keskustelua miesten kesken, mukana rovasti Erkki Kuusanmäki.
Evästä arkeen -ruokailu to 9.9.,
23.9., 7.10., 21.10., 14.11., 18.11. klo
12 Nummen seurakuntatalolla. Tule
syömään lounas ja tapaamaan toisia. Aikuiset 4 €, lapset maksutta.
Aloitamme hartaudella, Karinto.
Niilonpirtin hartaus to 9.9., 14.10.,
11.11. klo 14.15, Kuusanmäki,
Kuoppala, Karinto.
Elonpiiri ke 15.9., 13.10., 10.11. klo
13–14.30 Nummen seurakuntatalo.
Keskustelua kahvikupin äärellä, johtaa Irja Salonen ja Riikka Karinto.
Käsityöpiiri ti 21.9., 5.10., 19.10.,
2.11. klo 13 Saukkolan seurakuntakodilla. Käsityöpiirissä tehdään
käsitöitä yhdessä, keskustellaan ja
hiljennytään. Kahvitarjoilu. Mukana
diakoni Riikka Karinto.
Torstaina kirkonmäellä to 30.9.,
28.10. klo 13 Nummen seurakuntatalolla, Kuusanmäki, Karinto, Kuoppala.
4-vuotiaiden
yhteissyntymäpäiväjuhlat to 7.10. klo 18–19.30
Saukkolan
seurakuntakodilla.
Ilmoittautumiset 20.9. mennessä
jaana.salonmaa@evl.fi tai 040
7799364.
Toivevirsi-ilta to 21.10. klo 18
Nummen seurakuntatalolla, Kuoppala, Karinto.
Herkkuperjantai
lähetyksen
hyväksi pe 12.11. Tilaa herkkuperjantain tuotteita lähetyksen hyväksi
viim. ti 9.11. ja nouda pe 12.11. joko
Nummelta tai Saukkolasta. Tilaukset diakoni riikka.karinto@evl.fi 050
374 2956.
Olemme Facebookissa @nummenalueseurakunta

Pusulan alueseurakunta
www.lohjanseurakunta.fi/pusula
Jumalanpalvelus sunnuntaisin klo
12 Pusulan kirkossa.
Pyhäinpäivän iltakirkko la 6.11.
klo 18, luetaan vuoden aikana poisnukkuneiden nimet ja sytytetään
kynttilät heidän muistolle.
KONSERTIT
Su 10.10. klo 15 Pusulan kirkko:
Matti Vilppola, laulu ja Niilo Junnikkala, piano, ohjelma 10 €.
Su 7.11. klo 15 Pusulan kirkko:
Hanna Ekola & Virpi Salo, ohjelma
15 €.
LAPSET JA PERHEET
Perhekerho ti klo 9.45–11.45

seurakuntatalossa.
Mukavaa
yhdessäoloa, lauluja ja leikkejä
yhdessä oman aikuisen kanssa,
0407799370/Sari ja Elina.
Iltaparkki ke 8.9. ja 3.11. klo
17–19.30 Pusulan seurakuntatalolla, iltapalatarjoilu. Ennakkoilm.
040 779 9370/Sari ja Elina.
Perhekerho ti klo 9.45–11.45 seurakuntatalossa. Mukavaa yhdessäoloa, lauluja ja leikkejä yhdessä
oman aikuisen kanssa, 040 779
9370/Sari ja Elina.
Muskari 3–6- vuotiaille ke klo 16
ja lapsikuoro klo 17 (ei 20.10.)
4-vuotissynttärit su 31.10. klo
13.30 seurakuntatalossa, Noranta,
Sulavuori, Luukkonen, Jurmu.
AIKUISET
Kirkkokuoron
harjoitukset
ke klo 18 seurakuntatalossa (ei
20.10.)
Seurakuntakerho to 9.9., 23.9.,
7.10., 21.10., 4.11., 9.11., 18.11. klo
13–14.30 seurakuntatalossa, Laurila ja Jurmu. Aikuisten ja ikäihmisten kerhossa yhdessäoloa hartauden, kahvittelun, musiikin ja päivän teeman mukaan.
Ompeluseura ti 14.9., 28.9.,
26.10., 9.11., 23.11. klo 13–14.30
seurakuntatalolla, Laurila.
Evästä arkeen -ruokailu to 16.9.,
14.10., 11.11. klo 11–12 seurakuntatalossa, Laurila.
Raamattu- ja rukoustuokio to
16.9., 14.10., 11.11. klo 16.30–18
seurakuntatalossa, Luukkonen.
Yhteissyntymäpäiväjuhlat tänä
vuonna 70 ja 75 vuotta täyttäville ke 22.9. klo 13–14.30 seurakuntatalossa. Ilm. 15.9.mennessä
Sinikka Laurilalle 0407799369 tai
sinikka.h.laurila@evl.fi.
Olemme Facebookissa @ Pusulan.
kirkko.1838

Sammatin
alueseurakunta
www.lohjanseurakunta.fi/sammatti
Jumalanpalvelus sunnuntaisin klo
10 Sammatin kirkossa. Su 19.9. klo
10 radiojumalanpalvelus Sammatin
kirkosta Yle Radio 1:ssä ja Yle Areenassa. Su 26.9. ei messua Sammatin kirkossa: bussikuljetus kirkolta
Karjalohjan messuun, joka alkaa
klo 12.
Pyhäinpäivän muistohartaus la
6.11. klo 15 Sammatin kirkossa.
Perhekerho keskiviikkoisin klo 9
seurakuntatalolla.
Raamattupiiri ke 15.9., 29.9. klo 18
Sammatin seurakuntatalossa, yhteyshenkilönä Marja-Riitta Syvänne,
p. 0400 491343.
Evästä Arkeen-ruokailu to 16.9.,
14.10., 11.11. klo 11.30 Sammatin seurakuntatalolla kaikille sammattilaisille (aik. 4 €, lapset ilmaiseksi). Ruokailu kahdessa kattauksessa klo 11.30 ja klo 12.15
(max. 30 henkilöä kerrallaan).

Lohjan seurakunta
• Lojo församling •

familjeklubb.

www.lohjanseurakunta.fi
Perheasiain neuvottelukeskus
ajanvaraus (019) 328 4260 ma, ti,
to ja pe klo 9–11 sekä ke klo 12–
14. Apua parisuhteen ja perheen
ongelmiin. Koronapandemian
aikanakin toimintamme jatkuu
– toistaiseksi etäyhteyksin.
Sairaalapastori Anna-Maija Lakomaa p. 044 328 4356, annamaija.lakomaa@evl.fi
Virkatodistukset ja sukuselvitykset, kirkollisten toimitusten rekisteröinti ja avioliiton
esteiden tutkinta: Espoon aluekeskusrekisteri (Kirkkokatu 1,
Espoo), puhelinpalvelu (09) 805
02600 avoinna ma–to klo 9–15.
keskusrekisteri.espoo@evl.fi
Seurakuntatoimistot palvelevat puhelimitse. Kirkollisista toimituksista (kaste, häät, hautajaiset) sopiminen p. (019) 328 41
ma–to klo 9.30 – 14.30 tai sähköpostilla lohja.seurakuntatoimisto@evl.fi

■ Lohjan seurakuntatoimisto
Laurinkatu 40, 08100 Lohja
■ Karjalohjan
alueseurakunta
Keskustie 30, 09120 Karjalohja
■ Nummen alueseurakunta
Rauhanpolku 8, 09810 Nummi
■ Pusulan alueseurakunta
Sentraalitie 5, 03850 Pusula
■ Sammatin alueseurakunta
Pappilantie 1, 09220 Sammatti
Alueseurakuntien yhteinen
sähköposti lohjan.alueseurakunta@evl.fi, toimistosihteeri
Keijo Wigren p. 044 328 4372
keijo.wigren@evl.fi
Kaikki yhteystiedot www.lohjanseurakunta.fi/yhteystiedot.
Kirkon keskusteluapu on sinua
varten, kun kaipaat henkistä tai
hengellistä tukea, lisätietoja kirkonkeskusteluapua.fi. Palveleva
Puhelin päivystää numerossa
0400 221 180 joka ilta klo 18–24,
operaattori veloittaa puhelusta
liittymäsopimuksesi mukaisen
hinnan (pvm/mpm)

Lohkare
Lohjan seurakuntalehti
Lojo församlingsblad

Svensk verksamhet
www.lohjanseurakunta.fi/svensk
Lojo S:t Lars kyrka: sö 19.9., 17.10.,
lö 6.11. kl. 13 högmässa
Virkby kyrka: sö 3.10. kl. 12 familjegudstjänst, sö 14.11. kl. 13 högmässa. Tis 5.10., 2.11. kl. 13.30 Samling för daglediga
Trevlig samvaro för barnfamiljer i
Virkby kyrka onsdagar kl. 9 tvåspråkig familjeklubb och fredagar kl. 9

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

Tinapilliä soittava pappi
Vuosi sitten Karjalohjan ja Sammatin papiksi ja Lohjan seurakunnan
kappalaiseksi valittu Mikko Nieminen asetetaan näihin aikoihin virkaansa. Oikeastaan hänestä piti
tulla muusikko, mutta uran eteen
kasvoi voittamaton este. Nyt hän
sanoo, että kaikella hänen elämässään on ollut tarkoitus.

K

un Mikko Nieminen viime
syksynä saapui Piikkiöstä
Sammattiin ja Karjalohjalle,
koronaepidemia oli hiljentänyt elämää ja toimintaa. Poikkeuksellinen
aika on vaikeuttanut ihmisiin tutustumista. Siitä huolimatta hän kokee
melkein kuin tulleensa kotiin.
– Ihmisten kanssa täälläkin toimitaan, seurakuntalaisten, työtoverien, luottamushenkilöiden. Asiat
asettuivat heti luontevasti kohdalleen toisen musiikkimiehen, kanttori Atte Tenkasen kanssa, ja myös
muiden työtovereiden kanssa. Tämä on ensimmäinen työpaikkani,
jossa olen itsenäisesti toteuttamassa työtäni. Se on tuttua puuhaa uudella vivahteella.
Karjalohjan kirkko oli muusikko
Niemiselle tuttu konserttisalina.
Hän kävi siellä soittamassa fagottiaan Verdin Requiemissä 1990-luvulla.
– Karjalohjan kirkko on katedraalimainen, koska siellä ei tulipalon ja
uudelleenrakentamisen jälkeen ole
enää ylälehtereitä. Sammatin kirkosta taas monet vihkiparit pitävät,
koska se on tunnelmaltaan intiimi.
Mukavia paikkoja molemmat ja vielä kauniin maaseudun keskellä.
Piikkiökin oli maaseutua, avointa
ja tasaista, entistä merenpohjaa.
– Täällä on metsäisempää, ja
olen aina viihtynyt metsässä. Pääsisikin katselemaan näitä maisemia
ylhäältä käsin vaikka kuumailmapallolla! Se olisi hauskaa.

Tielle nousi vuori
Musiikki on aina kuulunut Mikko
Niemisen elämään.
Vuonna 1973 Vihdissä neljän veljeksen sarjaan kolmantena syntynyt
Mikko soitti Länsi-Uudenmaan musiikkiopistossa nokkahuilua pikku
viikarista alkaen. Neljätoistavuotiaana hän vaihtoi fagottiin ja soitti sitä
myös Vihdin seurakunnan orkesterissa
Ylioppilastutkinnon jälkeen oli
vuorossa asevelvollisuus ja armeijan
soittokunta.
– Sen jälkeen aloitin harjoittelun
tosissani. Opiskelin vuoden Helsingin Konservatoriossa. Syksyllä 1997
aloitin opintoni Sibelius-Akatemias-
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sa solistisella linjalla, jolta valmistuu
orkesterimuusikoita, solisteja ja
opettajia.
Asunto löytyi Helsingin Kalliosta,
Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen evankelisen kansanopiston opiskelija-asuntolasta.
– Se oli hienoa aikaa. Viihdyin.
Soitin Akatemiassa huipputason
muusikkojen kanssa. Sain käyttööni
Sibelius-Akatemian omistaman fagotin. Suoritin toiseksi korkeimman
tutkinnon, diplomiin asti en ihan
ehtinyt.
Kun musiikin desibelitasot nousivat korkeiksi, Nieminen alkoi tuntea
sen korvissaan.
– Kärsin tinnituksesta ja minulla
todettiin melualtistuksesta johtuva
kuulovaurio.
Syy on osittain geneettinen. Tapahtui myös joskus 80-luvun lopulla, että joku laukaisi lähietäisyydeltä
voimakkaan nallipyssyn.
Syksyllä 1999 hän pohti tilannetta opettajansa kanssa. Vuonna 2000
hän ilmoitti lopettavansa.
– Tiesin, että jos jatkaisin jokapäiväistä melualtistusta, en ehkä
voisi elää normaalia elämää parinkymmenen vuoden kuluttua. Se oli
iso muutos. Olin päässyt pitkälle ja
ehtinyt saada arvostusta. Olin rakentanut tulevaa elämääni varten
muusikon identiteettiä.
Muutama vuosi meni aika syvällä. Mutta Jumala piti huolta kuitenkin, Nieminen toteaa.

Työni suola ja haaste
Kortteeri pysyi samana, koska Nieminen toimi opiskelija-asuntolan
isäntänä. Hän työskenteli vartijana
lentokentällä, sitten Stockmannilla
ja Akateemisessa Kirjakaupassa, josta jäi ystäviä.
– Ajattelin lähteä opiskelemaan
suomen kieltä. Sitten juttelin kummitätini Annele Martinin kanssa,
joka oli Pakilan pappeja. Kun hän
työskenteli vuoden verran New Yorkissa, lensin sinne ja sain etäisyyttä
ja rauhaa pohdiskella asioita. Päätin
pyrkiä teologiseen tiedekuntaan.
-Kun tulokset tulivat, olin heti
aamukahdeksalta yliopiston ovella.
Hyväksyttyjen listalla oli yksi Nieminen, mutta muistaakseni etunimi oli

Kaiken mitä teen pitää palvella ihmisiä ja auttaa heitä eteenpäin, toteaa Mikko Nieminen.

Hilkka. Minun nimeäni ei näkynyt.
Parin viikon ajan mietin syntyjä syviä. Sitten puhelin soi. Teologisesta
tiedekunnasta ilmoitettiin, että peruutusten vuoksi minulle oli vapautunut paikka.
Se oli vuosi 2004 ja Nieminen oli
31-vuotias. Elämänkokemusta ja
kypsyyttä oli kertynyt.
Valmistuttuaan vuonna 2009
Nieminen lähti ensimmäiseen työpaikkaansa. Se oli vuoden viransijaisuus Halikon seurakuntapastorina
Salon seurakunnassa. Vuoden 2011
alusta hän aloitti seurakuntapastorina Piikkiön seurakunnassa.
– Piikkiön seurakunta kuului Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään ja jäseniä oli 6200. Ne olivat
mielenkiintoisia, hauskoja ja opettavaisia vuosia. Ihmisten kanssa oli
sielläkin kiinnostavaa työskennellä,
vaikka ei aina helppoa ja hauskaa.
Introvertiksi tunnustautuva mies
pitää kirjoittamisesta ja yksin työskentelystä. Mutta on hänessä ekstroverttiäkin.
– Ihmisten kanssa oleminen on
työni suola ja myös haaste. On oltava skarppina nopeasti vaihtuvissa tilanteissa, sisällä mutta ulkopuolise-

na johon luotetaan. Tilanteet ovat
herkkiä ja ainutlaatuisia ihmisten
elämässä. Kaiken mitä teen pitää
palvella ihmisiä ja auttaa heitä
eteenpäin.
– En olisi ihminen, jos minua ei
koskettaisi esimerkiksi pienen lapsen kuolema. Mutta ammattitaito
auttaa. Se on kuin kaapu, jonka puen ylleni kuin alban jumalanpalveluksissa.
– Kaste ja vihkiminen yhdistyvät
joskus hauskalla tavalla. Erään lapsen vanhemmat kertoivat toivovansa pieniä häitä, mutta toisen äiti halusi järjestää isot juhlat. Häät järjestettiin yllätyksenä. Kun lapsi oli kastettu, kukkapuska muuttui morsiusvihkoksi. Anopin ilme oli näkemisen
arvoinen. Myöhemmin anoppi totesi, että hyvä kun se meni näin, en
olisi jaksanutkaan järjestää isoja häitä.

Kaikella on tarkoituksensa
Musikanttipappi soittaa kitaraa ja tinapilliä, laulaa, runoilee ja säveltää.
Ja käy kuntosalilla.
Irlantilaisen tinapillin hän osti
vihreältä saarelta, josta vanhemmat

olivat aikoinaan tuoneet kansansoittimen turistiversion.
Kesän musiikkituokiossa Karjalohjan kirkossa Nieminen kitaralla
säestäen esitti oman laulunsa Joki.
Tekijän sanoin se on tuokiokuva kuvitteellisesta elämäntilanteesta syvällä Suomen maaseudulla ja kertoo
rakkaudesta. Mitä rakkaus on? Voima, joka pitää maailman koossa ja
pyörät pyörimässä. Rakkaus perustuu aina myös tahtoon ja hyvän toivomiseen.
– Olen lapsuuskodissani saanut
kasvaa uskoon, eikä minulle ole koskaan ollut epäselvää, etteikö olisi rakastava Jumala. Joissakin elämän
käänteissä on käyty Jumalan kanssa
keskustelua vähemmän painokelvollisella tekstillä. Mutta jos hän ei
sitä kestäisi, ei hän olisi Taivaallinen
Rakastava Isä. En ole kulkenut helpoimpia reittejä. Nyt näen, että lähestulkoon kaikella oli merkityksensä ja tarkoituksensa.

Teksti Liisa Mantere
Kuva Leena Anttila

