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Hiilinielu
Hiilinielusta keskustellaan tai rehellisesti: riidellään. Ilmastonmuutos edellyttää
koko ihmiskunnalta toimenpiteitä, jotka
vaikuttavat ainakin meidän länsimaisten
ihmisten elämään ja elämäntapoihin.
kokonaistasolla kirkko on asetanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna
2030. Lohjan seurakunta on perustanut
ilmastotyöryhmän, joka selvittää ensin
oman tilanteemme ja esittää jatkossa
toimenpiteitä, miten meidän tulisi edetä
ja kantaa oma vastuumme.
Keskustelu ilmastonmuutoksesta ja
siihen liittyvistä, toisinaan vaikeista käsitteistä joko ahdistaa tai turhauttaa
ympärillämme olevia ihmisiä. Näin kesän ollessa kauneimmillaan on kuitenkin hyvä muistaa luomiskertomuksen
perussanoma: ”viljellä ja varjella”. Nämä
molemmat on annettu meille tehtäväksi
ja nämä molemmat edellyttävät vastuunkantoa.
Me suomalaiset tiedämme, että Suomen kesä on lyhyt – ilmastomuutoksesta huolimatta. Toisaalta iloitsee, mutta
toisinaan sisin tuntuu olevan kuin nokinen hiilinielu.
Ristiinnaulittu, mutta Ylösnoussut
opasti aikanaan: ”missä kaksi tai kolme…” Kovin kirjavalle ja hyvin tahrautuneelle joukolle hän tuon ohjeen antoi:
vähin äänin jokainen jäsen sakista katosi, kuka minnekin – pakoillen vastuuta ja
peläten henkensä edestä.
Kädessäsi oleva Lohkare on maailmanhistorian ensimmäisen helluntain
seurausta. Juuri niiden tapahtumien
seurauksena tuo kaiken kirjava sakki
saatiin uudelleen kasaan, syntyi ensimmäinen seurakunta, kirkko.
Jumalan suurta lahjaa on se, että me
kelpaamme hänelle edelleen juuri sellaisina kuin olemme. Seurakuntamme tilaisuuksiin pääsyvaatimuksena on yksi ainoa asia: tulet paikalle. Voimme porukalla ihmetellä kesän luontoa, itseämme
tai vain elämää. Sisimpäsi saa olla joko
vastapestyn puhdas tai hiilen musta.
Pääasia, että tulet.
Kiitos, kun tulet. Tultuamme yhteen
voimme lähteä niiden ihmisten luokse,
jota eivät välttämättä enää pääse mukaan. Näin myös Jumalan tarkoittama
hyvä saa levitä eteenpäin. Sinun kanssasi ja Sinun välitykselläsi. Seurakunta tarvitsee Sinua hyvän tekemisessä. Voimme vaikuttaa hiilinieluun siten, että tulet mahdollisuuksien mukaan kimppakyydillä, otathan ystäväsi tai naapurisi
mukaan?

Suvivirren sävelet ovat jälleen
saatelleet koululaiset kesälomilleen. Monissa kodeissa on iloittu
peruskoulun päättymisestä, ammattiin valmistumisesta tai valkolakista. Uusi kesä muistuttaa
meitä kaiken ikäisiä siitä, että aina on mahdollisuus uuteen alkuun. ”Menneen talven lumet”
jäävät taakse. On aika tehdä sovintoa menneen kanssa ja antaa
tilaa kasvulle, ilolle ja toivolle.
Lohjan seurakunnan uudet
luottamushenkilöt suuntautuvat
tulevaisuuteen rohkein ja vastuullisin mielin. Uusi ilmastotyöryhmä kutsuu toimimaan luomakunnan hyvinvoinnin puolesta
omalla kotiseudullamme. Tulevaisuustyöryhmä pohtii, mitä
seurakunnassamme voimme
tehdä uudella tavalla. Onko jotain, mistä voisimme luopua an-

taaksemme tilaa uudelle? Vapaaehtoistyön eri tehtäviin etsitään
toimijoita kesälläkin. Olet tervetullut mukaan.
Juuri sinun lahjojasi tarvitaan,
jotta suuressa Lohjan seurakunnassa voisimme yhdistää voimamme yhteiseksi hyväksi.
Alueidemme kauniit kirkot kutsuvat jumalanpalveluksiin kesälläkin niin paikkakuntalaisia kuin
kesävieraita.

Lohjanseutu lumoaa vehmaalla kauneudellaan
Vuonna 1871 Elias Lönnrot kirjoitti virren Taas kukkasilla kukkulat. Sitä laulaessani istun mielessäni Sammatin Sampomäellä,
Paikkarin torpan läheisyydessä,
ja ihailen maisemaa, jota Lönnrot
pienenä poikana katseli. Sama

järvi on yhä paikallaan, ja tuuli
soi koivujen latvoissa kuin muistuttaen Jumalan hyvyydestä, joka on sama polvesta polveen.
Taas Herra, askeleistasi
maa uhkuu muhevuutta.
Ajallaan annat sateesi,
saa pellot voimaa uutta.
Näin, Herra, vuoden kaunistat
ja työmme siunaat, vahvistat,
suot nousta kultaviljan.

Anna-Mari Kaskinen
kirjailija, kirkkovaltuutettu

Juhani Korte
Lohjan seurakunnan kirkkoherra
juhani.korte@evl.fi

Sinä it-innostunut,
tästä suoraan
nettisivuille:
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Ajankohtaista

Kesä on häiden juhlinnan
kulta-aikaa
luu muuhun kristilliseen uskontokuntaan, ota yhteys kirkkoherranvirastoon. Katso myös www.
lohjanseurakunta.fi (perhejuhlat)
Sieltä löydät lisää tietoja avioliiton
ehdoista. Huomaathan, että vihimme vain eri sukupuolta olevia pareja
kirkkomme voimassa olevan järjestyksen mukaan.

Taivaalliset
taukopaikat
avoinna

Kerrotaanko naimisiinmenostamme kaikille?

Naimisiin myös syksymmällä? 1. syyskuuta se on
monipuolisesti mahdollista (kuva Steve Streng)

Monen tulevan kesän morsiamen
häävalmistelut ovat varmasti jo loppusuoralla. Jokainen pari haluaa
omien häidensä olevan ikimuistoiset
– upea päivä, jota voi muistella lämmöllä vielä vuosikymmenienkin päästä.
Juhlalliset ja tunnelmalliset häät kirkossa tai keskellä luontoa on mahdollista järjestää myös vähällä vaivalla
1.9.19 Vivamossa, iltapäivästä klo 15
lähtien. Vihkipaikaksi on valittavana
Vivamon Särkyneen sydämen kirkko,
Pyhän Birgitan kappeli, Hiljaisuuden
puutarha ja Rantapuisto sekä Lohjan
keskustassa Pyhän Laurin kirkko
Vihkiparin pitää hoitaa avioliiton

esteiden tutkinta omassa kotiseurakunnassaan tai Maistraatissa vähintään viikkoa ennen tilaisuutta.
Tutkinta vie aikaa viikon. Tämän jälkeen voitte pyytää lähettämään todistuksen esteidentutkinnasta Lohjan seurakuntaan, Laurinkatu 40,
08100 Lohja. Voitte myös skannata
todistuksen esteiden tutkinnasta
ja lähettää sen osoitteeseen: lohja.
kirkkoherranvirasto@evl.fi

Kenet voidaan vihkiä
Häätapahtumassa?
Kuka tahansa Suomen ev.lut. kirkon
rippikoulun käynyt täysi-ikäinen
jäsen. Jos toinen vihittävistä kuu-

Siihen on mahdollisuus kotiseurakunnassasi. Sunnuntain päiväjumalanpalveluksessa rukoillaan niiden
puolesta, joiden avioliittoaikomus
tai solmittu avioliitto ilmoitetaan
seurakunnalle. Aviopari saa itse valita missä ja milloin ilmoitus luetaan,
mutta asian saa pitää myös ihan
omana tietonaan.

Meidät on jo vihitty - tahdomme juhlistaa hääpäiväämme
- onnistuuko?
Tapahtumaan ovat tervetulleita
myös avioparit, joille vuosi 2019 on
vihkivuoden merkkivuosi ja jotka
haluavat ”vihkivalan uusimisen” eli
rukoushetken avioliiton vihkimisen
vuosipäivänä, vaikka päivämäärä
ei osuisikaan kohdalleen. Ota rohkeasti yhteyttä ja kerro yhteystietosi - myös puolisosi - ja vihkimisen
ajankohta. Niillä tiedoilla pääsemme hienosti eteenpäin. Järjestelyjen
vuoksi pyydämme teitä varaamaan
oman vihkiaikanne tai vihkivalan
uusimisen 2.8.2019 mennessä:
vivamo@sana.fi tai p. 020 768 1760.

Karjalohjan, Nummen, Pusulan, Kärkölän (26.6. alk.) ja Sammatin tiekirkot
odottavat ovet avoimina arkipäivisin (Sammatissa myös viikonloppuisin)
kello 11-15, 2.8. saakka. Astu kirkkoon ja pidä toisenlainen tauko rauhasta,
kauneudesta ja pyhästä nauttien. Talleta reppuusi ripaus suojelusta ja jatka
matkaasi kevein kesämielin. Lämpimästi tervetuloa taivaalliselle tauolle!

Seurakunta Lohjan
kesätapahtumissa

Marttojen lahjoittamat vihkiryijyt
Vihkiryijyt Karjalohjan, Nummen,
Sammatin ja Lohjan kirkoissa ovat
marttojen lahjoittamat ja olleet ahkerassa käytössä jo vuosikymmenien ajan.
Pyhän Laurin kirkon vihkiryijyyn on
seurakunnalle lahjoittanut Lohjan
Marttayhdistys ry elokuussa 1968
kirkon restauroinnin jälkeisen vihkimisen yhteydessä. Ryijyn kutoi tekstiilitaitelija Else Enroos, joka itsekin
oli martta ja marttaneuvoja. Vuonna
1967 martat päättivät kutoa Lohjan
kirkkoon vihkiryijyn. Vihkiryijykomitea kävi puheenjohtajan johdolla
tutustumassa Kansallismuseossa
vanhoihin lohjalaisiin ryijyihin, josta
valittiin tulevan ryijyn malli. Valittu
on alkuperäinen 200 vuotta vanha
seinävaate. (toim. Tuija Railo, Kirkhakkinen, toukokuu 2019)

Olemme mukana lauantaina
10.8. Laurinpäivän aktiviteeteissa
klo 9-14 kirkkoherranviraston
edustalla, Laurinkatu 40, 17.8.
Virkkala-päivänä markkinahumun
keskellä klo 9-14 sekä

21.9. Omenakarnevaalien aikaan
vanhan Iso-pappilan idyllisessä pihapiirissä Lohjan museon
alueella klo 10-16. Tule nauttimaan
nokipannukahvit! Kaikki tuotto
lähetystyön hyväksi.

Marttajärjestö täyttää tänä vuonna
120 vuotta. Martat ovat olleen monessa mukana myös kirkon toiminnassa. Lohjan seurakunta onnittelee
ja kiittää!
Pyhän Laurin kirkon vihkiryijy oli huhtikuussa mukana myös Lohjan
häämessuilla. Kuvassa pastorit Piia Korpijaakko ja Anne Huoponen.
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Tavattavissa
hae mitään ideaalimaailmaa, mutta
on tärkeää, että pyydetään anteeksi, että on lämpimiä katseita, hyviä
sanoja ja halauksia. Aikuinen ottaa
vastuun omasta käytöksestään, Ketola-Huttunen painottaa.
Aggressio on tuhoavaa, jos se näkyy väkivaltana toista kohtaan. Se voi
olla fyysistä, henkistä tai taloudellista. Epäsuora aggressio näkyy esimerkiksi kateutena. Se voi olla pahan puhumista selän takana tai jonkun sulkemista ryhmän ulkopuolelle.

Rakkaus ja kipu kuuluvat
yhteen

Perheneuvoja Terhi-Ketola Huttunen: Aggressio on elämän voima.

Ihana vihainen nainen

Aggressio rakentaa, mutta se myös tuhoaa. Se on elämän käyttövoima, kuin moottori autossa. Mitä tarkemmin tunnet kaikki tunteesi, sitä paremmin moottori toimii. Aggressio liitetään mieheen,
mutta naisen aggressio otetaan vastaan ristiriitaisesti.

P

ienelle vauvalle aggressio on
elämän ehto. Ilman sitä hän
kuolisi nälkään, janoon, kosketuksen puutteeseen. Perinteinen
suomalainen kasvatus on ymmärtänyt poikien aggressiota, mutta tytöiltä on odotettu sävyisyyttä, mistä
kertovat vanhat nimet Hilja, Kaino,
Tyyne, Rauha, Siviä.
Lohjalla Länsi-Uudenmaan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksessa työskentelevä psykoterapeutti Terhi Ketola-Huttunen on
kirjoittanut yhdessä Heli Pruukin
kanssa kirjan Vihainen nainen. Hyvä,
paha aggressio. Miten lapsesta – tässä tapauksessa tytöstä – kasvaa nainen, jolla on omaa voimaa ja itsetuntoa ja samalla myös käytössään oma
aggressionsa rakentavana voimana?
-Lapselle syntyy hyvin pienenä kä-
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sitys siitä, pystyykö hän vaikuttamaan asioihin. Kun kaikki menee
hyvin, vauvaa hoivataan ja rakastetaan, hänen tarpeisiinsa vastataan.
Uhmaikään tullutta lasta vanhemmat kykenevät kuuntelemaan, eivätkä vaienna häntä heti. Lapselle
annetaan tilaa sanoa kyllä ja ei.
-Lapsessa näkyy, onko hän saanut
turvallisesti ilmaista kaikkia tunteitaan, iloa, surua, vihaa. Toisaalta
myös tapa ilmaista aggressioita ja
rajat opitaan kotona.
Mieheltä odotetaan määrätietoisuutta, kykyä käyttää tarvittaessa
ääntään ja voimaansa tilanteiden
hallintaan. Naisen aggressio otetaan
vastaan ristiriitaisesti, koska nainen
nähdään yleisesti hoivaajana ja empaattisena kuuntelijana.
-Mutta uskallammeko katsoa totuut-

ta? Naisessa on hoivaava puoli, mutta
niin on monissa miehissäkin, eikä kaikissa naisissa ole hoivaavaa puolta.
Naisessa voi myös olla hoivaava puoli
ja toinen puoli voi olla tuhoava. Silloin
on yleensä taustalla oma trauma. Nainen on itse ollut lapsena väkivallan
kohteena tai joutunut todistamaan
väkivaltaa vanhempien kesken, Ketola-Huttunen muistuttaa.
Naisten väkivaltaa hoitaa Helsingissä Maria Akatemia, miesten Lyömättömän linjan vastine. Se tekee
työtä ryhmissä ja netissä. Asiakkaista 77:llä prosentilla on pieniä lapsia.
Tämä elämänvaihe on kuormittava.
Ongelmat koskevat kaikenlaisia perheitä, kouluttamattomia ja akateemisia, työssä käyviä ja työttömiä.
-Kaikki tunteet ovat normaaleja
myös äitiydessä. Emme tässäkään

Heli Pruukin ja Terhi Ketola-Huttusen kirja pohjautuu hahmoterapiaan (Gestalt –terapia). Tämä psykoterapian muoto katsoo ihmistä mielen ja kehon kokonaisuutena.
Mitä kehossa tapahtuu, kun itkettää tai jännittää? Suru tuntuu palana
kurkussa. Miten seksuaalisuus tuntuu kehossa? Päänsärky on kehon
viesti siitä, mitä tunnemaailmassa
tapahtuu.
Eräs nainen kertoo: ”Muistan erään
puhelun vuosia sitten suhteemme
päättyessä. Kun kuulin ne tietyt sanat, tunsin sydämeni sopukassa jääkylmän kohdan. Ajattelin, että suru
voi todella särkeä sydämen. Se oli
vain lyhyt hetki ja ainutkertainen
kokemus elämässäni, mutta en
unohda sitä koskaan.”
Ihminen elää koko ajan kehossaan,
tässä ja nyt. Siksi on tärkeää kysyä
joka päivä: Mitä minä tunnen?
Ilo, suru, aggressio ja seksuaalisuus ovat hahmoterapian viitekehyksessä ihmisen perustunteet.
Myönteinen aggressio vie asioita
eteenpäin. Sitä tarvitaan, että pystytään katsomaan tulevaisuuteen ja
luomaan päämääriä, unelmoimaan
pienistä ja isommista asioista ja tekemään työtä niiden hyväksi. Se on
omaa voimaa, itsevarmuutta, luovuutta, kykyä toimia hyvien asioiden puolesta.
Työelämässä aikuinen nainen tuntee
oman arvonsa, uskaltaa ottaa vastaan
haasteita ja pyytää ansaitsemaansa
palkkaa. Hän uskaltaa sanoa ei, mutta
hän myös joustaa rajoissaan.
Seksuaalisuuteen liittyy erottamattomasti aggressio. Jos naisella ei
ole koskemattomuuden rajoja ja kykyä selkeästi ilmaista mitä hän haluaa, mitä ei, hän hakeutuu parisuhteisiin, joissa voi uhriutua.
Rakkaus ja kipu kuuluvat yhteen.
Vaatii rohkeutta heittäytyä suhteeseen lähelle toista, koska aina väistämättä tulee haavoitetuksi. Missä
on rakkautta, siellä ovat myös viha
ja kaikki muut tunteet.
Elämä ei mene oman käsikirjoituksen mukaan. Se tuo pettymyksiä,
epäonnistumisia, menetyksiä.
Oman aggression kannalta tärkeintä on löytää yhteys toiseen perustunteeseen, suruun. Kun uskaltaa
surra menneisyyden tapahtumia,
vapauttaa aggressionsa myönteiseen käyttöön. Mennyt ei enää sido.
Jos koko elämä menee surun vältte-

lyyn esimerkiksi työn tai alkoholin
avulla, aggressiokin on todennäköisesti kateissa.
Aika tavallista on, että jos nainen
on vihainen, hän saattaa itkeä. Kun
hän on surullinen, hän saattaa huutaa kiukkuisena. Tunteiden tunnistaminen vaatii työtä.
-Pyrimme auttamaan ihmisiä tunnistamaan ja jakamaan tunteitaan ja
löytämään ihmissuhteita, joissa se
on mahdollista. Monilla ei ole ketään, ja se on yksi masennuksen syvä juuri, Ketola-Huttunen sanoo.

Näkymättömästä näkyväksi
Toimivassa parisuhteessa tai ystävyydessä voidaan ilmaista kaikenlaisia tunteita puolin ja toisin.
Jos tukahduttaa vihan sisälleen,
muutkin tunteet vaimenevat. Ihminen haalistuu, kun hän voisi olla sateenkaari, jossa värit hehkuvat syvinä ja kirkkaina.
-Jos uskallat itkeä, kun on sen aika
ja puhua surustasi, ja uskallat sanoa,
jos joku loukkaa, ja uskallat ilmaista
vihasi niin, ettet haavoita muita liikaa, silloin ilo ja kiitollisuuskin tulevat pintaan, Ketola-Huttunen uskoo.
-Joskus tuntuu, että terapiasta tullaan hakemaan onnea. Sanon, että
jos tulet hakemaan onnea tai mielenrauhaa, et tule sitä saamaan. Elämä ei ole seesteistä. Onni tulee mielestäni siitä, että uskaltaa kohdata
kaikki tunteet, olla hajalla ja rikki. Se
tekee mahdolliseksi myös onnen
tunteiden kokemisen.
Tove Janssonin Näkymätön lapsi
on klassinen tarina oman aggression
löytämisestä. Näkymätön Ninni
muuttui näkyväksi, kun hän viimein
sai rakkautta ja uskalsi suuttua.
-Jos aina vain näytämme itsestämme miellyttävän puolen, olemme
kuin naamion takana, eikä kukaan
tunne meitä. Mitä enemmän uskallat tulla näkyväksi itsenäsi, sitä helpommin saat yhteyden toisiin ja sitä
helpompi sinua on rakastaa. Vain
omana itsenäsi voit tulla nähdyksi,
kuulluksi, rakastetuksi. Vain omana
itsenäsi voit myös rakastaa muita.

Teksti Liisa Mantere,
kuva Matti Pirhonen

Naisten
voimauttava
tunneryhmä alkaa
Perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa keskusteluapua pääasiassa parisuhteen kriiseissä.
Syyskuussa on alkamassa naisten
voimaannuttava tunneryhmä, johon
otetaan kahdeksan naista haastattelujen kautta. Ryhmä kokoontuu 8
kertaa, tiistaisin klo 8.30 – 10.00 Perheasiain neuvottelukeskuksessa.
Ryhmä on maksuton. Alustavat ilmoittautumiset (nimi, puh.nro) 18.6.
mennessä sähköpostitse nina.savolainen@evl.fi.

Motoristikirkko kutsuu

Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Tuleva ekaluokkalainen
Olet aloittamassa koulun ja se on
hieno ja ainutlaatuinen asia sekä Sinulle että koko perheelle. Tervetuloa Pyhän Laurin kirkkoon sunnuntaina 4.8.2019 klo 18, jossa ekaluokkalaiset siunataan koulutielle. Siunaus tarkoittaa sitä, että pyydämme
Jumalan turvaa ja huolenpitoa koulutielle ja koko elämän tielle. Tilai-

suus kestää n. 25 minuuttia. Saat
pienen kirjalahjan muistoksi. Mukana Paula-pappi ja lastenohjaajat.

Gospel Riders saapuu Lohjalle 21. heinäkuuta.

Lohjan Pyhän Laurin kirkossa vietetään motoristikirkkoa 21.7. klo 17 alkaen. Messu järjestetään Lohjan
seurakunnan ja Gospel Ridersien
yhteistyönä, saarna motoristipappi
Seikku Paunonen, musiikista vastaa Gospel Riders. Perinteiseen tapaan motoristikirkkoon kuuluu
muun muassa Motoristin psalmin

Hyvistä hetkistä
hyvään elämään

luku, messun ylistysosan ”soittaminen” moottoreita käyttämällä. Messun jälkeen TM, lehtori Simo Jouhi
esittelee Pyhän Laurin kirkkoa ja
tarjolla on nokipannukahvit.

Olohuoneiltoja nuorille
Nuortenillat ovat nuorten omia olohuoneiltoja nuorisotalo Lindkullassa Lohjan keskustassa ja Nummella
nuorisotalo Nuokkarilla (syys- ja kesäkaudella). Tule tapaamaan tuttuja, tutustumaan uusiin ihmisiin,
viettämään aikaa ja olemaan yhdessä!

Vivamon Lastenkylä on vireä kylä
lapsille ja perheille. Kylän teemana
on Hyvistä hetkistä hyvään elämään. Kauniit maisemat tarjoavat
Lastenkylälle upeat puitteet. Luontopolulta avautuu näkymä Lohjanjärven selälle, ja laitumilla vaeltaa
aaseja ja lauma lampaita, joita pääsee tervehtimään lähietäisyydeltä.
Pöllön teatterissa Pöllö ja ja hänen
koulunsa oppilaat esittävät uuden,
vauhdikkaan näytelmän Käki ja Linnunpelätin. Eläinasuiset oppaat
johdattavat lapsia tapahtumapaikalta toiselle ja Liito-oravan köysiradalla koetaan vauhdin riemua.

Mummolassa voi tavata oikean
mummon, ja Vaarin verstaalla pääsee Vaarin opstauksella nikkaroimaan muiston lastenkyläpäivästä.
Nukketeatterissa katsotaan kertomus Jeesuksen lapsuudesta ja varhaisnuoruudesta. Kylän sydän on
uusi Pyhän Lapsen kirkko, jossa päivän päätteeksi vietetään kirkkohetki. Kahvila Ketunleivässä voi nauttia
pientä välipalaa. Lastenkylä on
avoinna Vivamossa 19.6. ja 20.6. klo
12-15 sekä 21.6. klo 14.30-16.30.
Katso lisää www.lastenkylä.fi
Kuva Johanna Manner

Nuorten illat Lindkullassa Karstunraitti 4 jatkuvat kesätorstaisin
kello 15-20. Lindkulla on myös Facebookissa.
Lindkullan nuorisotalo on 1800-luvun lopulla rakennettu ja toiminut
alun perin papin virka-asuntona.

Seurakunnan
nuorisotyö
Tarjoaa monenmoista tekemistä,
ohjelmaa, tukea ja koulutusta Lohjan alueen nuorille ja nuorisonmielisille. Lisätietoja www.lohjanseurakunta.fi (Tule mukaan) Syystoiminta
starttaa lauantaina 7.9. Jatkoaika-ta-

pahtumalla kello 17-21 seurakuntakeskuksessa (Sibeliuksenk. 2) ja jatkot klo 21-23 Lindkullassa. Tervetuloa mukaan!

Seurakunnan pieni pappila
Lindkulla on toiminut jo vuosia
seurakunnan nuorisotilana.
Kuva: Matti Pirhonen
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L oh ja n seu r a k u n na s s a t a p a ht u u
Lisäksi paikallislehdissä julkaistaan viikottain Seurakunnat-palstaa. Seuraava Lohkare-seurakuntalehti ilmestyy 11.9.2019

Jumalanpalvelukset
su klo 10 Lohjan Pyhän Laurin
kirkko, jumalanpalvelus radioidaan Radio Dein taajuudella 107,2
MHz, messun jälkeen Pop Up kahvila Tapuli avoinna 30.6., 7.7.,14.7.,
28.7., 11.8., 18.8. ja 25.8.
su klo 10 Nummen kirkko. Su
23.6. klo 12 kesäkirkko Iloitussa.
Kirkkokahvit. Kuusanmäki, Kuoppala. Jaana ja Jorma Pulkkinen, laulu.
28.7. klo 18 kesämessu Paimenten
kirkolla Lintukiiman vuorella (ei
messua Nummen kirkossa klo 10
eikä Pusulassa klo 12), Kuusanmäki,
Jurmu. Opastus Pakkalantieltä
su klo 10 Karjalohjan kirkko
su klo 12 Pusulan kirkko. 11.8. klo
12 Elokirkko (sanajumalanpalvelus)
Kärkölän kirkossa, Luukkonen,
Jurmu (huom. ei messua Pusulan
kirkossa), kahvit kylätalolla.
su klo 12 Sammatin kirkko
su 7.7. klo 16 Virkkalan kirkko,
kesäillan messu. Laulamme kesäisiä
lauluja ja virsiä. ehtoollinen, Erica
Stick, Timo Saario
su 21.7.klo 17 motoristikirkko
Pyhän Laurin kirkossa. Korpijaakko,
Paunonen ja Gospel Riders..
to 29.8. klo 18.30 iltakirkko lastenkappeli Pikku Laurissa ja iltapala
sen jälkeen..
Piia Korpijaakko, Anneli Kytölä.
La 22.6. juhannuspäivä, Johannes Kastajan päivä, jumalanpalvelukset:
klo 10 Nummen kirkossa. Kuusanmäki, Kuoppala, Terttu Ahola, laulu
ja Seppo Ahola, trumpetti
klo 10 Lohjan Pyhän Laurin kirkossa, Raili Rantanen, urut Pirjo
Rajalin-Tymura.
klo 12 Pusulassa Kärkölän kirkossa, Miettinen, Kuoppala, Jaana
ja Jorma Pulkkinen, laulu, kirkkokahvit kylätaolla.

Poimintoja kesän
tapahtumista

Nummen ja Pusulan
alueseurakunnat
Ke 12.6., 26.6., 3.7., 17.7., 24.7.,
31.7., 7.8. klo 18 Nummen ja
Pusulan saunaillat Iloitun leirikeskuksessa.
Pe 21.6. klo 18 juhannusaatto,
lipunnosto ja hartaus Nummen
kotiseutumuseolla. Kuusanmäki,
Kuoppala, Jaana ja Jorma Pulkkinen, laulu.
To 1.8. klo 18 Lauluilta Pusulan
museon mäellä, Sampo Luukkonen, Päivikki Jurmu.
Ti 27.8. virkistyspäivä Iloitussa
kehitysvammaisille sekä Saukkolan
työkeskuksen, Etevan asumispal-
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veluiden asukkaille Nummella ja
Pusulassa. Järj. Diakoniatyö
To 29.8. klo 11-14 virkistyspäivä
Iloitussa yksin asuville ikäihmisille
ja kotihoidon asiakkaille sekä Sotiemme Veteraaneille. Yhdessäoloa,
keskustelua, papin tervehdys,
yhteislaulua unohtamatta. Lounas
ja kahvit. Järj. Pusulan ja Nummen
alueseurakuntien diakoniatyö.
Pe-La 30.-31.8. Junnuohjaajien
koulutusleiri Riuttarannassa, Hujanen.

Karjalohjan ja Sammatin
alueseurakunnat
Ke 12.6. ja 19.6. Karjalohjalla
Sanaa ja saunaa klo 17 sauna
lämpiää Lasikirkon rannassa (klo 17
naiset ja klo 18 miehet), makkaratarjoilu, diakoni Riikka Karinto.
To 13.6., 19.6., 26.6., 3.7., 17.7.,
24.7., klo 12 kirkko-/rukoushetket Karjalohjan kirkossa, Karinto.
To 13.6., 20.6., 27.6., 4.7. klo 12
rukoushetki Sammatin kirkossa.
To 29.8. klo 9-18 seurakuntaretki
Hankoon. Retken hinta 30€ (lounas,
opastus). Mukaan mahtuu 50. Ilm.
riikka.karinto@evl.fi , 050 3742956
(1.6.-19.7.) tai keijo.wigren@evl.
fi(ma-pe klo 9-15 29.7.-16.8.)
0443284372.

Lohjan kantaseurakunta
Ke 12.6.-pe 14.6. kesäpäivät
Mäntynummen seurakuntatalossa:
Aiheina lähetys ja Raamattu klo 18
alkaen, väliajoillalla kahvit. Päivät
juontaa J. Araneva, Uudenmaan
ev.lut. Kansanlähetys
Pe 21.6. klo 18 juhannusjuhla
Saarikon leirikeskuksessa. Ohjelmassa puhetta, yhteislauluja sekä
kesäiltaan kuuluva makkaranpaisto. Juhannussauna lämpiää.
Tapahtumaan ei ole ennakkoilmoittautumista. Makkaraa tarjolla
(vapaaehtoisen maksun tulot
lähetystyölle). Ilmainen bussikuljetus: 1. auto: lähtö Kirkniemen
as klo 17-Risti-Virkkalan kirkon
pysäkki-pistetalot-Helsingiuksentie-Välitie-Lammentie-Maksjoentie-Ojamo-kirkkokenttä klo
17.30 -Ratakatu-Lohja as-Venteläntie-Mäntynummentie-Lohjanharjuntie-Myllylampi-Turuntie-Vanhakylä-Saarikko. 2. auto: lähtö Karstu
klo 17-Paloniemi-Rajaportti-Routio-Salmenmäentie-Vanha Routio-Tuulimyllynkuja-kirkkokenttä
klo 17.30 -Lempola-Lehmijärventie-Saarikko. Paluukuljetus n. klo
21 Saarikosta samoja reittejä vastapäivään.
Ti 25.6., 30.7. ja 27.8. klo 13-15
lähetyspiiri, seurakuntakeskus,
Köbanya-tupa/takkahuone (Sibeliuksenkatu 2). Aiheena 25.6. Namibia - maksoi mitä maksoi, Leena
Lehtinen kertoo Namibian kirkon
todellisuudesta ja kohtaamisista
siellä. 30.7. Rukous ja ylistys.
Miten apostoli Paavali opasti uusia

seurakuntia kirjeissään? Alli Brummer 27.8. Lähetys - rakkautta,
elämää, työtä. Miten toteutui
apostoli Paavalin työ uusien seurakuntien perustamisessa? Alli
Brummer. Tilaisuuksissa kahvitarjoilu. Myös uudet lähetysystävät
tervetulleita.
DIAKONIAN RETKIPÄIVÄT
SAARIKKOON
Retket ovat maksuttomia. Ilmoittautumiset viimeistään 2.8. (huom.
voit ilmoittautua vain yhdelle).
Diakonin loma-aikana ilmoittautumiset päivystyspuh. 044 328 4241.
Ma 19.8. Virkkalan, Mäntynummen ja Ojamon väki. Lähtö klo
10.30 Virkkalan kirkolta
klo 10.45 Ojamon seurakuntakodilta, klo 11 Mäntynummen seurakuntatalolta, paluu klo 18 Saarikosta. Ilm. Jere Laurila 044 714
3803.
Ti 20.8.19 Evästä päivään ruokailijat (keskustan alue): klo 11
lähtö kirkkokentältä Sibeliuksenkadulta, klo 18 Lähtö Saarikosta. Ilm.
Leena Syvälahti 044 3284 300
Ke 21.8.19 teemana: Riippuvuudet & ”Sillä siisti” klo 11
lähtö kirkkokentältä tai omin
kyydein, klo 18 Lähtö Saarikosta.
Ilm. Eija Alatalo 050 3777394.
Varustaudu ulkoiluun ja saunomiseen.
To 22.8. retki huonostikin liikkuville (rollaattori, kepit). lähtö
kirkkokentältä klo 10, paluu klo 15,
huom. ei saunomista, ohjelmassa
ruokailua ja sään mukaan ulkona olemista. Ilm. Anna Helenius
044 780 4234.

KESKIVIIKKOINA 5.6., 26.,6,, 10.7. JA 14.8.,
SEKÄ SUNNUNTAINA 21.7. KLO 17.00-20.00

POP UP -KAHVILA
TAPULI
Klo 18.00-19.00 kirkon esittelyä eri teemoista

5.6. Kirkkomaa ja sen muistomerkkien symboliikkaa, 26.6. Pyhän Laurin kirkon
vaiheita, 10.07. Vanha testamentin aines maalauksissa, su. 21. 7. Kirkon yleisesittely
Motoristimessun jälkeen n. klo 18.15, 14.8. Neitsyt Maria Taivaankuningatar
maalauksien esittämänä

OMANTUNNON MUKAINEN LAHJA KIRKON
ESITTELYSTÄ JA KAHVISTA LOHJAN
SEURAKUNNAN LÄHETYSTYÖLLE

Lohjan Pyhän Laurin
kirkon esittelyt
kesätiistaisin klo 14.30

Nuoret
kesän nuorten illat torstaisin klo
15 alk. Lindkullassa, Karstunraitti 4.
La 7.9. klo 17-21 Jatkoaika tapahtuma srk-keskuksessa ja jatkot klo
21-23 Lindkullassa.

Svensk verksamhet
Må 5.8. ettornas välsignelse i
Virkby kyrka Välsignelsen för dem
som startar sin skolgång, kyrktaxi,
te, kaffe, Raimo Kuismanen, Harri
Kerko.
Lö 31.8. församlingsutfärd till
Somero Vi bekantar oss med Herrgårdar i trakten och kyrkan, priset
35 € ingår resan, mat, kaffe och
program Start 9 från Virkby kyrka,
9.15 Lojo kyrka. Hemma ca kl 18.
Anmälningar till Tom Blomfelt från
1.6 framåt tel 044 328 4273.
Lohjan Pyhän Laurin kirkko on
maamme kolmanneksi suurin keskiaikainen kirkko ja tullut tunnetuksi
runsaista kalkkimaalauksistaan.
Lohjan oppaat esittelevät kirkkoa ja
sen maalauksia kesätiistaisin klo
1430, 27.8. saakka. Kesto 45 min. Kokoontuminen asehuoneen ovella.

Vapaa pääsy. Tilaisuus on tarkoitettu yksittäisille vierailijoille. Ryhmien
pyydämme varaaman oman esittelyn Lohjan Matkailupalvelukeskuksen kautta, puh 044 369 1309 tai
tourist@lohja.fi. Järj. Lohjan Oppaat
ry & seurakunta.

Kesäkonsertteja
KARJALOHJAN
KIRKOSSA
Su 16.6. klo 16 Kanneljärven
Virtuoosit — Lohjan musiikkileirin konsertti. Johtaa Tuomas
Törmi ja Heikki Orama. Solistina
Vilmos Szabadi,viulu. Liput 20 €
Ke 10.7. klo 19 Hiljaisuuden
lauluja — Schola Gregoriana
Aboensis, latinankielistä ja reformaatioajan suomenkielistä
gregorianiikkaa. Ohjelma 10 €

Pe 19.7. – Su 21.7. Omenapuun varjossa – kamarimusiikkifestivaali:
pe 19.7. klo 19 avajaiskonsertti Kärkölän kirkossa

sunnuntain kello 10 Pyhän
Laurin kirkon messun jälkeen:
30.6. TAPULIKAHVIT

su 21.7. klo 13 lounaskonsertti Juhlatalo Kokissa. Pitopöydän
antimia ja kamarimusiikkia

14.7. TAPULIKAHVIT

Ke 24.7. klo 19 Nocturne —
Chopin -resitaali Janne Mertanen piano. Liput 25 €, acktefestival.fi
Ke 7.8. klo 18 Keskiajan ääni
— Duo Medievalin konsertti.
Anneliina Koskinen ja Uli Kontu-Korhonen laulu ja keskiaikaiset soittimet. Ohjelmassa myös
keskiaikaisten soittimien esittely. Ohjelma 10 €

To 8.8. klo 19 Mitä soivat kirkonkellot? -kesäkonsertti Kärkölän kirkossa. Duo Ni, Makiko
Obe ja Marja Nevankallio, kanteleet. Ohj.10 €. Konserttikahvit
kylätalossa.

La 17.8. klo 15 Karjalohjan kesän orkesterikonsertti. Johanna Rusanen, sopraano, Heikki
Orama, basso. Lohjan kaupunginorkesteri. Johtaa Tomas Djupsjöbacka. Sibelius, Merikanto,
Kuula.Liput NetTicket.fi

Ke 12.6. klo 19 Kamarimusiikkikonsertti Sammatin kirkossa.
Lohjan musiikkikurssi esiintyy
Tuomas Törmin johdolla, ohjelma 10 €.

SAMMATIN KIRKOSSA

Ke 28.8. klo 19 Uutta musiikkia vanhoissa leileissä
— lauluyhtye Schola Cantorum
Aboensis yhtyeen konsertti.
Gregorianiikkaa ja yhtyeen
omaa tuotantoa. Ohjelma 10 €

Ke 26.6. klo 19 Kevyesti keskellä kesää — Akateeminen
Saksofonikvartetti. Säveltäjäniminä Jukka Linkola, Tapani
Länsiö, Atte Tenkanen, Maija
Ruuskanen ja Chick Corea. Ohjelma 10 €

NUMMELLA JA
PUSULASSA

To 11.7., 18.7., 25.7. klo 12
urkumusiikkihetket, kanttori
Atte Tenkanen, urut

To 4.7. klo 19 kesäillan musiikkia Nummen kirkossa. Heikki Orama, laulu, Atte Tenkanen,
oboe ja Sanna Kuoppala urut/
piano. Vapaa pääsy, ohjelma 5€.

Tapulis sa tapahtuu

la 20.7. klo 19 Omenapuun
varjossa -kamarimusiikkikonsertti Nummen kirkossa

To 25.7. klo 19 Suven suloa –
kesäkonsertti Kärkölän kirkossa,
Pirjo Honkanen, sopraano ja
Leena Hytti, piano. Ohj. 10 €.
Konserttikahvit kylätalossa.

To 13.6.2019 klo 19 Songs of
travel -kesäkonsertti Kärkölänkirkossa, Matti Vilppola/laulu ja
Niilo Junnikkala/piano, ohjelma
10 €.. Konserttikahvit kylätalossa.

kesä 20
19

7.7. TAPULIKAHVIT
28.7. TAPULIKAHVIT
11.8. TAPULIKAHVIT
18.8. TAPULIKAHVIT
25.8. TAPULIKAHVIT

Tervetuloa!
LOHJAN SEURAKUNTAπ
www.lohjanseurakunta.fi

Perheasiain neuvottelukeskus
Länsi-Uudenmaan seurakuntien
Perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on tukea ja
auttaa parisuhteen ja perheen
ongelmissa sekä elämän kriisitilanteissa. Ajanvaraus puhelimitse (019) 328 4260 ma, ti, to
ja pe klo 9-11 sekä ke klo 12–14.

Viikolla 26 ajanvaraus on auki
ti 25.6. klo 9-11 ja to 27.6. klo
9-11. Ajanvaraus on kokonaan
suljettu 28.6 -30.7. 31.7. lähtien
avoinna jälleen normaalisti

Lohjan seurakunta
• Lojo församling¤
www.lohjanseurakunta.fi
Kirkollisista toimituksista
(kaste, häät, hautajaiset)
sopiminen kirkkoherranvirastossa ja alueseurakuntien seurakuntatoimistoissa, virkatodistukset, sukuselvitykset ja avioliiton esteiden tutkinta Lohjan
kirkkoherranvirastosta.
n Lohjan seurakunnan
kirkkoherranvirasto ja
taloustoimisto
Laurinkatu 40
avoinna ma-to klo 8.30-14.30,
pe klo 8.30-12.
p. (019) 328 41
lohja.taloustoimisto@evl.fi
lohja.kirkkoherranvirasto@evl.fi
n Karjalohjan alueseurakunta
seurakuntatoimisto
Keskustie 30
09120 Karjalohja
avoinna ma klo 9–11.30 ja 12–15,
p. 044 328 4372
lohjan.aluesrk@evl.fi
n Nummen alueseurakunta
seurakuntatoimisto
Rauhanpolku 8
09810 Nummi
avoinna ti klo 9–11.30 ja 12–15,
p. 044 328 4372
lohjan.aluesrk@evl.fi
n Pusulan alueseurakunta
seurakuntatoimisto
Sentraalitie 5
03850 Pusula
avoinna ke klo 9–11.30 ja 12–15,
p. 044 328 4372
lohjan.aluesrk@evl.fi
n Sammatin alueseurakunta
seurakuntatoimisto
Pappilantie 1
09220 Sammatti
avoinna to klo 9–11.30 ja 12–15,
p. 044 328 4372
lohjan.aluesrk@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

Taitto
Kari Oksanen
kari.oksanen@kettujulkaisut.fi
Paino:
Salon Lehtitehdas
Painosmäärä: 38 300 kpl
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Kohtaamisia

Kristityn tehtävä on viedä
ilosanomaa eteenpäin
Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikan jumalakäsitys
on muuttunut siitä, kun hän oli nuori. Nyt piispa uskoo hyväksyvään, sallivaan ja rakastavaan Jumalaan.

– Tämän sanoittaminen luontevalla
tavalla on haastavaa. Meillä on vahva
syyllisyyden perinne. Mutta Jumala
antoi meille tehtäväksi rakentaa Jumalan valtakunta tässä maailmassa.
Hintikka sanoo, että ilosanoman
eteenpäin vieminen on uskon eteenpäin viemistä. Hän muistelee, miten
itse tulkitsi parikymppisenä Raamattua eri tavalla kuin nyt.
– Sanoin ihmisille, että jos he eivät
usko Jumalaan he joutuvat helvettiin.
Nyt kadun puheitani.
– Olen oppinut ymmärtämään, että
minun tehtäväni ei ole tuomita toisia.
Jumala on armollinen ja rakastava, ja
kristittyjen tehtävä on kertoa hänen
rakkaudestaan ja armostaan. Jumala
on näyttänyt minulle rakastavat kasvonsa, siksi en ole jäänyt tähän nuoruuteni Jumalakuvaan.

Piispa vieraili Lohjalla
Piispa toivoo, että kirkossa ja seurakunnissa puhutaan siitä, miten niissä
kohdataan ihmisiä. Jokainen voi
miettiä, miten viestii hyvästä Jumalasta niin yksilötasolla kuin seurakunnassakin.
– Toivoisin, että ihmiset kokisivat
voivansa tulla seurakuntaan sellaisina
kuin he ovat. Tuoda omia lahjojaan
yhteiseen käyttöön, tai vain olla ja ottaa vastaan sitä hyvää, mitä heille annetaan.
Piispa Kaisamari Hintikka vieraili
toukokuun lopussa Lohjalla. Hän tapasi kirkon työntekijöitä ja luottamushenkilöitä.
Piispa toivoo alueseurakuntien puhaltavat yhteen hiileen niin, että yhteinen lohjalainen seurakuntaidentiteetti vahvistuu. Kukin voi tuoda
omia vahvuuksiaan yhteiseen seurakuntaan ilman, että paikallisuutta tarvitsee häivyttää.
– Ilahduin, että ruotsinkielinen väestö on otettu huomioon ja osoitettu
heille resursseja.

Piispa Kaisamari Hintikka vieraili Lohjalla 27.toukokuuta ja tutustui seurakunnan toimintaan.
Hän on mukana myös Sanan Suvipäivillä Vivamossa lauantaina 15.6.

Britteinsaarilla käytiin 1800-luvun
puolivälissä kiivasta vääntöä katuvalaistuksesta. Vastustajien mielestä öisin palavat kaasulyhdyt rikkovat luomisjärjestystä. Nyt perustelut naurattavat.
Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikka kertoi tarinan esimerkkinä siitä, miten uuden tiedon
tuottaman ymmärryksen lisääntyminen Jumalan luomasta maailmasta
vaikuttaa Raamatun tulkintaan. Samaa tekstiä voi tulkita eri tavoin. Raa-
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matun tekstit on suhteutettava aina
uusimpaan tietoon.
– Tietomme lisääntyy koko ajan esimerkiksi bioetiikasta ja seksuaalisuudesta.
Bioetiikka on etiikan haara, joka tutkii terveydenhuollon sekä lääke- ja
biotieteiden yhteydessä esiintyviä
eettisiä, moraalisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä.
Etenkin seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvät asiat jakavat mielipiteitä. Osa arvelee suvaitsevaisuuden

menevän jo liian pitkälle ja visioi pelottavia uhkakuvia. Hintikka muistuttaa, että kristinuskon perusanoma on
ilosanoma.

Irti syyllisyyden perimästä
Kristus on vapauttanut ihmiset synnin orjuudesta ja syyllisyydestä. Raamatun Jumala on hyväksyvä ja salliva. Hän on kaikkea elämää ylläpitävä
rakastava Jumala, joka tarjoaa armoa,
ei pelkoa.

Piispakunnan ainoa
kokemusasiantuntija
Hintikka on ainut nainen kymmenen
piispan joukossa. Hän kertoo saavansa
ihmisiltä yhteydenottoja, joissa häntä
pyydetään tarttumaan johonkin epäkohtaan, koska hän on äiti ja nainen.
– Olen iloinen voidessani tuoda
moninaisuutta piispojen joukkoon.
Toivon kuitenkin ihmisiä muistamaan, että myös miehet voivat puhua perheiden ja lasten puolesta.
– Kirkossa on pitkän tauon jälkeen
puhuttu jälleen sukupuolten välisestä oikeudenmukaisuudesta. Minä
olen piispakunnassa ainoa kokemusasiantuntija. Tiedän, miltä se näyttää
kirkon virkkaan vihityn naisen näkö-

kulmasta. Tunnen pettymyksen ja kivun, mikä siihen liittyy.
Naisia on yhä onnettoman vähän
kirkon johdossa. Seurakunnan työntekijöistä enemmistö on naisia, mutta johtavissa tehtävissä heitä on vähän.
– Oikeudenmukaisuus on yksi työkaluista tasa-arvon saavuttamiseksi.
Aina, kun jossain tehtävässä on liian
vähän jompaakumpaa sukupuolta, tilanne pitäisi korjata. Sukupuolikiintiöt ovat hyviä. Toisin piispan virassa
niistä ei ole apua, koska piispa valitaan vaalilla.
Alitajuntaiset rakenteet vaikuttavat
Hintikan mukaan siihen, että naisia
on niin vähän kirkon johtotehtävissä.
Vain pieni osa perustelee mielipiteensä Raamatun kohdalla ”nainen
vaietkoon seurakunnassa”. Lausetta
tulkittaessa on ymmärrettävä se konteksti, missä se on syntynyt.

Marginaaliin työnnettyjen
asialla
Kaisamari Hintikka vihittiin Espoon
hiippakunnan piispaksi helmikuussa.
Hän työskenteli Sveitsin Genevessä
sijaitsevan Luterilaisen maailmanliiton apulaispääsihteerinä ja teologian
ja julkisen todistuksen osaston johtajana. Sitä ennen hän on työskennellyt
Euroopan kirkkojen konferenssista,
Kirkkohallituksen ulkoasian ostolla ja
Helsingin yliopiston kirkkohistorian
laitoksella.
Espoon hiippakuntaan kuulu 19
seurakuntaa.
– Toivon voivani olla läsnä oleva
piispa. Toivon voivani rakentaa yhdessä ihmisten kanssa seurakuntaa,
jossa kaikki voivat tulla näkyviksi sellaisina kuin ovat ja sellaista kirkkoa,
joka osallistuu yhteiskunnan rakentamiseen kristillisistä arvoista käsin.
Hintikka haluaa ajaa marginaaliin
työnnettyjen ihmisten asemaa. Hänen sydäntään lähellä ovat muun
muassa köyhät lapsiperheet, vanhukset ja ilmastonmuutoksesta huolissaan olevat nuoret. Hän toivoo voivansa yhdessä seurakuntien kanssa
luoda toivoa ja tarjota lohtua nostamalla katseita tämän maailman tuolle puolen.
– Jumalan valtakunta ja hengellinen todellisuus antavat toivoa. Kaikki
ei ole tässä. Haluan pitää esillä hyvää
Jumalaa, joka on tämän kaiken luoja,
ja jonka kädessä kaikki on. Iloita iloitsevien kanssa ja ylipäänsä sanoittaa
iloa ja toivoa, sanoo piispa Kaisamari
Hintikka.
Teksti: Tiina Komi
Kuva: Kirkon kuvapankki /

Mikko Huotari

