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Seurakuntavaalit 2022 äänestysajat ja -paikat
Ennakkoäänestys 8.-12.11.2022

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 8.11.–12.11. joka
päivä Lohjan seura-kuntakeskuksessa (Kôbaniatupa/takkahuone,
Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja kello 9 –18.
Ennakkoäänestys järjestetään lisäksi seuraavissa ennakkoäänestyspaikoissa:

101 hyvää
vaihtoehtoa
Laskimme
vaalilautakunnan
sihteerin kanssa uusia ehdokkaita.
Moneen kertaan. Tulos oli 101
ihmistä. Kotiin mennessä luku toi
mielleyhtymän animaatioelokuvasta: ”101 dalmatiankoiraa”.
Tarinan juoni on yksinkertainen:
hyvät, täplikkäät koirat taistelivat
sekä pahuutta että julmuutta
vastaan. Pyrkimys hyvään on
varmaan yhteinen nimittäjä
ehdokkaiden ja sankarihahmojen
kanssa.
Tulevissa marraskuun seurakuntavaaleissa valitaan seurakuntamme ylimpään päättävään elimeen,
kirkkovaltuustoon 33 valtuutettua. Suomessa on jaossa yhteensä
8000 seurakuntapäättäjän paikkaa. Läpi päässeellä on edessään
neljän vuoden sitoumus, mutta
myös muille ehdolla olleille on
monia merkittäviä paikkoja tarjolla, niitä on eri neuvostoissa, työryhmissä ja toimikunnissa. Niissä
tehdään yleensä merkittävä ja
valmisteleva työ.
Äänestää saat, jos olet vaalipäivänä 16 vuotta täyttänyt ja seurakuntamme jäsen. Nyt on Sinun
vuorosi käyttää valtaa. Toivottavasti tämän lehden avulla löydät
itsellesi sopivan valitsijayhdistyksen ja ehdokkaan. Sinulla on hyvä
mahdollisuus tarttua ehdokasta
hihasta, kysyä häneltä lisää. Valittavan on 101 hyvää vaihtoehtoa.
Ennen kaikkea, saat käyttää omaa
äänioikeuttasi ja samalla määritellä seurakuntamme suuntaa.
Näemmehän vaaliuurnalla, näemmehän?

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

Sinä it-innostunut,
tästä suoraan
nettisivuille:
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- Lohjan Yhteislyseon lukio, Rantapuisto 39, 08100 Lohja, 8.11. klo
10.30–12.30
- Virkkalan kirkko, Virkkalantie 1, 08700 Virkkala, 9.11. klo 11–17
- Virkby Gymnasium, Klockargränden 2, 08700 Virkkala 9.11. klo 10.3012.30
- Roution seurakuntakoti, Kalliomäentie 2, 08350 Lohja, 10.11. klo
13–15
- Luksia Harjun koulu, Toivonkatu 2, 08100 Lohja, 10.11-11.11. klo
10.30–12.30
- Mäntynummen seurakuntatalo, Mäntynummentie 17, 08500 Lohja,
11.11. klo 13–15
- K Citymarket Lohja, Ojamonharjuntie 61, 08200 Lohja, 11.11. klo
15–18
- Prisma Lohja, Laurinkatu 37–39, 08100 Lohja, 10.11–12.11 klo 15–18
- Karjalohjan seurakuntatalo, Keskustie 30, 09120 Karjalohja, 10.11. klo
12–18
- Palvelukeskus Tupala, Toivonkuja 5, 09120 Karjalohja, 10.11. klo
9.30–10
- Ryhmäkoti Kotola, Toivonkuja 6, 09120 Karjalohja, 10.11. klo 10.30–
11
- Nummen seurakuntatoimisto, Rauhanpolku 8, 09810 Nummi, 8.11.
klo 10–18
- Niilonpirtti, Oilaantie 21, 09810 Nummi, 9.11.2022 klo 12.30–14.30
- Saukkolan srk.toimipiste, Kauppakuja 2, 09430 Saukkola, 9.11. klo
15.30 – 18
- Leppäkorven koulu, Johanneslundintie 86, 09930 Leppäkorpi, 10.11.
klo 15.30–18
- Nummen Nuokkari, Nummenkirkkotie 13, 09810 Nummi, 11.11. klo
16–18
- St1 Saukkola, Tavolantie 1019, 09430 Saukkola, 12.11. klo 14–17
- Pusulan srk- toimisto, Sentraalitie 5, 03850 Pusula, 8.11. klo 12–18
- Pusulan srk- toimisto, Sentraalitie 5, 03850 Pusula, 9.11. klo 12–18
- Palvelutalo Iltarusko, Arvelankuja 1, 03850 Pusula, 10.11. klo 10–12
- Pusulan srk- toimisto, Sentraalitie 5, 03850 Pusula, 10.11. klo 12–18
- Pusulan srk- toimisto, Sentraalitie 5, 03850 Pusula, 11.11. klo 12–18
- Kärkölän kylätalo, Kärköläntie 1387, 03850 Pusula, 12.11. klo 12–16
- Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti, 9.11. klo
12–18
- Palvelukoti Kaisankallio, Kalevalantie 1, 09220 Sammatti, 9.11. klo 10

Äänioikeus
Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla
vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.
Kotiäänestys
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan
ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan.
Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänes-tyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeis-tään 4.11.2022 ennen kello 16. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa
laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta/
seurakuntatoimistosta ja vaalien verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto/
seurakuntatoimisto on avoinna 4.11.2022 kello 16saakka. Kirkkoherranviraston/seurakuntatoimiston puhelinnumero on 019 328
41.

Vaalipäivänä 20.11.2022 äänestys klo 11–20:

- lastenkappeli Pikku-Lauri, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja
- Karjalohjan seurakuntatalo, Keskustie 30, 09120 Karjalohja
- Nummen seurakuntatoimisto, Rauhanpolku 8, 09810 Nummi
- Pusulan kirkko, Marttilantie 1, 03850 Pusula
- Sammatin seurakuntatalo, Pappilantie 1, 09220 Sammatti
Vaalikone
Vaalikone auttaa äänestäjää löytämään sopivan ehdokkaan. Vastaaminen on vapaaehtoista. Kysymykset käsittelevät olennaisia
ajankohtaisia asioita liittyen luottamushenkilön tehtäviin, arvoihin ja kirkon suuntaan. Mukana myös paikallisten seurakuntien
omia kysymyksiä, lisätietoja seurakuntavaalit.fi/vaalikone

Ajankohtaista

Seurakunta luopuu avohakkuista
Lohjan seurakunta on aktiivinen ilmastotoimija. Energiaa säästetään monin tavoin ja luontoarvoiltaan
merkittäviä metsiä halutaan suojella.
täyttävät Metso-suojeluohjelman
kriteerit. Jos alue suojellaan, sen
omistaja saa puusta korvauksen.
Suojeluun soveltuvaksi osoittautui Karjalohjalla Pappilan pohjoispuolinen, lahopuustoinen metsä.
Lisäksi Ely-keskus on kiinnostunut
Pusulan Isomäen 70 hehtaarin
alueesta, jossa on muun muassa
jyrkänteitä kauniisti sammaloituneine kivineen, kelopuita, avokallioita ja yli 120-vuotiasta metsää.
Lahopuun vähyys on merkittävin yksittäinen uhanalaisuutta
aiheuttava tekijä Suomen metsissä. (Matti Koivula, Luonnonvarakeskus Luke)

Nuorten ilmastoahdistus
pelottaa

Näkymä Isomäen avokalliolta

M

oni on joutunut näkemään
itselle tärkeän maiseman
tuhoutumisen. Metsät eivät
ole Lohjan seurakunnalle merkittäviä taloudellisesti, mutta luontoarvoiltaan ne ovat, ja virkistysalueina
ja maisemallisesti niillä on suuri
arvo.

Ihminen on Jumalalle vastuussa siitä, miten hän kohtelee
luontoa. Kristilliseen uskoon
kuuluu yksinkertainen elämäntapa ja kohtuus. Kristinusko on
vastavoima kulutuskulttuurille.
Lohjan kirkkoneuvosto päätti
kesäkuussa luopua avohakkuista
ja käyttää jatkuvan kasvatuksen
menetelmää aina kun mahdollista. Neuvosto myös valtuutti kiinteistöpäällikkö Ilkka Nymanin
neuvottelemaan suojelualueista
ja kilpailuttamaan metsäsuunnitelmat niin, että seurakunnan
metsien
luontoarvoselvityksen
henki toteutuu.
Evankelisluterilaisen kirkon ilmasto-ohjelmassa pyritään hiilineutraaliuteen vuonna 2030.
Lohjan seurakuntaan perustettiin
vuonna 2019 ilmastotyöryhmä.
Sen tehtävänä on edistää seurakunnan kehittymistä kohti hiilineutraalimpaa tulevaisuutta, ja
aika paljon on jo tehty.

Tekniikka ilmastotyön apuna
Nyman kertoo, että seurakunta
käyttää vain vesi-, tuuli- tai aurinkovoimalla tuotettua energiaa.
Öljylämmityksestä luopumisessa
ollaan loppusuoralla; esimerkiksi
Nummen kirkossa on juuri siirrytty käyttämään ilma-vesilämpöpumppua. Veden ja energian
kulutusta on myös alettu seurata.
Vaikkapa vuotava wc-pönttö näkyy huomattavana poikkeamana
kulutuksessa, ja pöntön korjaus
säästää hämmästyttävän määrän

energiaa ja puhdasta juomavettä.
Nykyaikainen tekniikka tulee
ilmastotyössä avuksi. Kun Sammatin tai Pusulan kirkossa on
alkamassa tilaisuus, suntio lisää
lämmitystä kännykästä. Kirkon ollessa tyhjänä automatiikka pudottaa lämpötilan 15 asteeseen. Automaattiset järjestelmät seuraavat
sääennusteita. Jos on tulossa
kovat pakkaset, lämmitys kytkeytyy päälle. Kesällä monissa tiloissa käytetään yötuuletusta, mikä
vähentää jäähdytyksen tarvetta.
Samoihin tiloihin on asennettu
hiilidioksidianturit: kun väkeä on
paljon ja ilman hiilidioksidipitoisuus kasvaa, ilmastointi tehostuu.

Tiloja vajaakäytöllä
Suurin osa seurakunnan kiinteistöistä on vajaakäytöllä. Kirkkoja
käytetään lähinnä iltaisin ja viikonloppuisin ja seurakuntataloja
päivisin, kun päiväkerhot toimivat. Tilojen käyttöä onkin alettu
seurata sen selvittämiseksi, mistä
voitaisiin luopua. Asiassa on jo
edetty, sillä Lindkulla muuttui
tänä syksynä nuorten talosta lasten ja nuorten taloksi: lapset kansoittavat talon päivällä, nuoret illalla. Näin seurakuntakeskuksesta
vapautui työtiloja.
Koska seurakunnan tilat ovat
olleet ilmaisia tai hyvin edullisia,
niihin on Nymanin mukaan todennäköisesti tehty paljon niin
sanottuja haamuvarauksia eli on
varattu paljon todellista tarvetta
pidempi aika. Tästä pääsemiseksi
tilavuokria on uudistettu.
Myös jätehuollon puolella on
tehty ilmastotoimia, kuten hankittu syväkeräysastioita. Näin
tyhjennyskertoja tulee paljon
vähemmän, mikä vähentää kuorma-autoliikennettä.
Ruokahävikin vähentäminen on
osa ilmastotyötä. Muun muassa
työntekijöiden varaamien tarjoilujen hinnoittelua ollaan muut-

tamassa: jos on tilattu 20 leipää,
maksetaan 20. Eikä niin monesta
kuin tuli syödyksi. Punaisen lihan
käyttöä on vähennetty ja luomuja lähiruuan osuutta kasvatettu.
Siivouskilpailutuksessa velvoitetaan käyttämään ympäristömerkin saaneita ja biohajoavia
tuotteita. Siivousta on vähennetty
siellä, missä tilan käyttö on vähäistä.

Metsiä suojelualueiksi
Seurakunnan metsien luontoarvot selvitettiin viime vuonna.
Tutkittiin, löytyykö suojeltavaksi
sopivia alueita ja onko talousmetsissä alueita, jotka kannattaisi
ottaa metsäsuunnitelmissa huomioon. Valtaosa Suomen metsäalasta ja -lajistosta on suojelualueiden ulkopuolella, joten se
miten talousmetsiä käsitellään,
vaikuttaa oleellisesti metsälajistoon ja sen monimuotoisuuteen
(Kuuluvainen et al.: Metsän kätköissä).
Monimuotoisuus parantaa sopeutumista ympäristön muutokseen.
Alueilta rajattiin 22 luonnoltaan
arvokasta kohdetta. Metso-suojeluun sopivia ja tiukan suojelun
kohteita todettiin olevan noin
106 hehtaaria, 38 prosenttia seurakunnan metsistä, ja varovaisin
menetelmin käsiteltäviä noin 8,4
hehtaaria.
Karjalohjan
Pappilanniemen
alue on jo suojeltu. Sen metsä 150
vuotta vanhoine kuusikoineen on
vaikuttava. Vanha luonnontilainen metsä on merkittävä hiilinielu
ja tarjoaa elinympäristöjä monille
lajeille, jotka eivät pärjää talousmetsissä ja ovat vaarassa kuolla
sukupuuttoon.
Ely-keskus tutkii, mitkä alueet

Ilmastotyöryhmän
puheenjohtaja, maanviljelijä Päivi Seger
korostaa, että suojelualueista
päätettäessä asiaa on pohdittava
joka suunnalta. Suomi on kautta
aikojen elänyt metsistä. Suojelun
vaihtoehtona voisi olla jättää metsä vain rauhaan tai hyödyntää joitakin alueita. Isomäen suojelu on
kuitenkin hänen mielestään ok,
jos siihen päädytään.
Seger kiittää, että seurakunnassa on tehty paljon ilmastoon vaikuttavia toimia. Luottamushenkilöiden ei sitä paitsi ole tarvinnut
keksiä niitä, vaan viranhaltijat ovat
löytäneet kohteet. Seger kehuu
erityisesti Nymanin osaamista ja
toimia.
Yli 80 prosenttia suomalaisista
on huolissaan ilmastonmuutoksesta tai luontokadosta.
Nuorten kohdalla luku on peräti 97. (Taloustutkimus toukokuu 2022)
Seger päätyi työryhmään, koska häntä pelottaa nuorten ilmastoahdistus. Hän toivoo, että nuoret saisivat tietää, mitä kaikkea
seurakunta tekee.
- Ahdistus ei siitä ehkä helpotu,
mutta on silti tärkeää, etteivät ihmiset ahdistuksessaan passivoidu.
Jokainen voi tehdä osansa. Kristityn pitäisi huolehtia maasta, ympäristöstä ja lähimmäisestä – että
kaikki voivat hyvin – ja seurakunnan tehtävä on olla siinä mukana,
Seger toteaa.
Ilmastoahdistuksen ja pessimismin keskellä haluamme
luoda toivoa ja innostaa kirkon
jäseniä ja muita ihmisiä työhön
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Vielä ehdimme toimia,
mutta aikaa ei ole hukattavaksi!

Teksti: Eija-Liisa Eriksson
Kuvat: Lars Eriksson

Seurakuntavaalit 2022:

Olet uskottu,
toivottu ja
rakastettu

K

irkko on yhteisö, jonne kaikki ovat tervetulleita sellaisina
kuin ovat. Syksyn 2022 seurakuntavaaleissa seurakuntaasi valitaan uudet luottamushenkilöt, jotka
päättävät muun muassa siitä, minkälaista toimintaa seurakunnassa
järjestetään ja mihin seurakunnan
rahoja käytetään.

Lohjan seurakunnan kirkkovaltuustoon kuuluu 33 jäsentä. Valtuusto käyttää ylintä päätösvaltaa.
Se päättää muun muassa talousarviosta, toimintasuunnitelmasta,
rakentamisesta ja virkojen perustamisesta. Paikalliset luottamushenkilöt valitsevat myös maallikkoedustajat kirkolliskokoukseen,
joka on koko kirkon korkein päättävä elin.
Seurakuntavaaleissa asetutaan
ehdolle valitsijayhdistyksen kautta. Lohjalla tulevissa vaaleissa on
neljä valitsijayhdistystä: Tulkaa
kaikki Lohja, Seurakunnan parhaaksi - För församlingens bästa,
Seurakunta lähellä sekä Sitoutumattomat yli rajojen.

Laatikoiden tekstit,
jos ei toisin mainita: evl.fi
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Kirkkovaltuuston vaalit 2022
Lohjan seurakunta

Ehdokaslista Tulkaa kaikki Lohja

2 Alastalo
Marko

3 Engman
Joni

4 Halinen
Leena-Maija

5 Hallanaro
Marko

6 Hirva
Olli

7 Hirva
Tuija

8 Hyrkkö
Hilkka

9 JalolaKorhosaari
Pauliina

10 Jääskeläinen 11 Kallio
Susanna
Hanna

12 Kanniainen
Ville

13 Komulainen
Susanna

14 Kujansuu
Helinä

15 Kähönen
Antti

16 Laaksonen
Sanna

17 Lampinen
Heljä

18 Lind
Marianne

19 Luhtala
Riitta

20 Lydén
Hilkka

21 Majuri
Arja

22 MansnerVierimaa
Mirka

23 Meskanen
Ayda

24 Miettinen
Mirja

25 Mikkonen
Niko

26 Mäkinen
Virpi

27 Mättö
Heidi

28 Niemi
Tuula

29 Oinonen
Rolf

30 Oksanen
Kirsi

31 Ollikainen
Arvo

32 Perttilä
Milla

33 Pulli
Marjatta

34 Ranta
Hilkka

35 Saario
Minna

36 Sornikivi
Lea

37 Strömberg
Janne

46 Nordström
Kim

47 Packalén
Paul

48 Savola
Teemu

49 Schulman
Minette

50 Sere
Susanne

Ehdokaslista Seurakunnan parhaaksi

38 Surakka
Marianne

39 Urama
Raija

40 Valtonen
Marsa

41 Viita
Uolevi

Ehdokaslista Seurakunnan parhaaksi

42 Ilomäki43 Johansson
Piirilä Hannele Annika

44 Kullberg
Teddy

45 Mustonen
Timo

Tämä ei ole virallinen ehdokaslistojen yhdistelmä
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Kirkkovaltuuston vaalit 2022
Lohjan seurakunta

Ehdokaslista Seurakunta lähellä

51 Aarnio
Kaisa

52 Ahtiainen
Jouni

53 Bäckman
Erja

54 Forsström
Pirjo-Leena

55 Haatio
Toivo

56 Järvinen
Elina

57 Kaira
Jorma

58 Kerko
Helinä

59 Kivijärvi
Sirkka

60 Kujala
Timo

61 Lahtinen
Marjatta

62 Laitinen
Marianne

63 Lausteela
Jorma

64 Lehtinen
Maarit

65 Lehtonen
Pirjo

66 Lylylahti
Harri

67 Moilanen
Sanna

68 Niemimaa
Juha

69 Niskala
Kaisa

70 Nuutila
Jaakko

71 Ravantti
Kimmo

72 Salonen
Irja

73 Seger
Päivi

74 Silfverberg
Jari

75 Silfverberg
Päivi

76 Särmäharju
Juha

77 Tappola
Raija

78 Westerman
Maria

Ehdokaslista Sitoutumattomat yli rajojen

79 Aaltonen
Pentti

80 Ahlström
Heidi

81 Alapiha
Pia

82 Brummer
Alli

83 Eräpolku
Merja

84 Heino
Merja

85 Heinonen
Eeva

86 Hokkanen
Mia

87 Iivonen
Seppo

88 Javanainen 89 Junnila
Susanna
Matti

90 Kultavirta
Auli

91 Lehtinen
Leena

92 Nyman
Hannu

93 Nyman
Virpi

94 Rossi
Yrjö

95 Ruti
Veera

96 Sohlberg
Esa

97 Ståhle
Miia

98 Syvälahti
HeikkiI

99 Toivonen
Markku

100 Valkeapää
Kirsi

102 Virpiö
Sami

101 Viljamaa
Marika

Tämä ei ole virallinen ehdokaslistojen yhdistelmä
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Seurakuntavaaleissa Lohjalla on neljä valitsijayhdistystä
Seurakuntavaaleissa on neljä valitsijayhdistystä, jotka ovat keränneet listoilleen
yhteensä 101 ehdokasta. Seurakuntavaaleissa noudatetaan suhteellista vaalitapaa. Se tarkoittaa sitä, että saman listan ehdokkaiden äänet lasketaan yhteiseen
pottiin ja heistä eniten ääniä saaneet tulevat valituksi erikseen laskettujen vertailulukujen mukaan. Kysyimme valitsijayhdistyksiltä kuusi kysymystä.

Näin valitsijayhdistykset vastaavat
1.Mitä tavoitteita Teillä on tulevalle nelivuotiskaudelle?
2. Näkemyksenne mukaan seurakuntamme keskeiset haasteet tulevalla kaudella?
3. Mikäli verotulot vähenevät oleellisesti. Mistä toiminnasta tingitte ensimmäisenä?
4. Pyhän Laurin kirkon messut striimataan. Tulisiko Radio Dein perinteiset lähetykset
lopettaa ja esimerkiksi striimata jostakin toisesta kirkosta sen sijaan?
(perinteinen radiolähetysaika maksaa noin 20.000 €/vuosi)
5. Missä ehdokkaanne voi tavata tutustuakseen ehdokkaisiinne?
6. Kuinka monta osallistujaa tulee olla viikoittain messuissa, jotta niitä voidaan jatkaa?

Tulkaa kaikki Lohja

Seurakunta lähellä

1. Talouden tasapaino, henkilöstö suhteessa tuloihin, tasokas rippikoulu- ja nuorisotyö, perhetyö, kirkollinen vihkiminen kaikille.
2. Jäsenmäärän lasku, kirkon imagon yleinen haurastuminen, diakoniatyön resurssit, ekologisuuden edistäminen.
3. Luovutaan vähän käytetyistä toimitiloista, käyttökustannusten jatkuva tarkkailu, vapaaehtoisille lisää tehtäviä.
4. Striimaus korvaa vähitellen radioinnin kotilaitteiden yleistyessä, mutta kiirehtimättä. Striimauksia eri kirkoista.
5. Arjen keskellä voi tarttua hihasta missä vain, Tulkaa kaikki Lohja Facebook-sivuilla, vaalitilaisuudet.
6. Lohjan kirkko on seurakunnan pääkirkko, kirkkolain mukaan messu
joka sunnuntai. Muissa ehkä harvemmin.

Seurakunta lähellä -ryhmä haluaa jatkaa toimintaansa tulevallakin kaudella paikallisen seurakuntatyön
vahvistamiseksi koko seurakunnan alueella.

Seurakunnan parhaaksi
– för församlinges bästa
1. Tavoitteena on elävä, ihmisiä elämässä auttava palvelukokonaisuus
kehdosta hautaan.
2. Näkemyksenne mukaan seurakuntamme keskeinen haaste on julistaa
Jumalan sanaa ja palvella seurakuntalaisia heidän kaikissa elämänvaiheissaan.
3. Seurakunnan talous tulee etukäteen rakentaa vakaalle pohjalle, niin
ettei näin tapahdu.Mikäli puutetta ilmenee, niin seurakunnan perustehtävät hoidetaan ensin ja sitten katsotaan mistä voidaan tinkiä, jos tarvetta esiintyy.
4. Nykyinen käytäntö on vielä hyvä, koska radiointi kuuluu hyvin koko
seurakunnan alueella. Striimaus vaatii tv:n, jota ei aina ole saataville. Yhteydet hoitolaitoksiin tulisin luoda toimiviksi, jolloin niiden asukkaat (
vahainkodit ja sairaalat) pääsevät kirkkoon tulematta sinne.
5. Ottamalla heihin yhteyttä ja tavatessa turuilla ja toreilla.
6. Onneksi viikkomessuissa käy useita henkilöitä, emmekä näe asiaa nyt
ajankohtaisena.
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1. Tavoitteemme on, että Lohjalla on neljän vuoden kuluttua 6-7 vireästi
toimivaa alueensa tarpeet tuntevaa alueseurakuntaa nimikkotyöntekijöineen.
2. Maailman epävarma tilanne näkyy ja tuntuu tulevalla valtuustokaudella. Hengellinen ja myös aineellinen hätä lisääntyvät ja niihin on seurakunnankin työssä varauduttava.
3. Säästökohteita on ensin etsittävä muualta kuin toiminnasta.
Huolehditaan kiinteistöjen kunnostustoimista ajallaan.
Ympäristön hoidon tasosta on varaa tinkiä.
4. Messun striimaus ja radiointi voi jatkua nykyisessä muodossa.
5. Ehdokkaitamme voi tavata esimerkiksi seurakunnan tilaisuuksissa ja
puhelimitse.
6. Vähintään 1.

Sitoutumattomat yli rajojen
1. Rikas hengellisyys ja monipuolinen toiminta on turvattava kaikenikäisille.
2. Haasteita ovat talous, kasteiden väheneminen, yksinäisyys ja kirkon
sanoman merkitykselliseksi tekeminen eri-ikäisille.
3. Päätöksiä on arvioitava seurakunnan perustehtävä mielessä pitäen,
niin toiminnan kuin omaisuuden osalta.
4. Radiointi on tärkeää monille. Asia tulee ratkaista osana viestinnän
strategista keskustelua.
5. Ryhmämme esittäytyy kotisivuillamme. Vaalikone kertoo henkilökohtaisista ajatuksistamme.
6.Messut ovat seurakunnan tärkeimpiä kokoontumisia. Niitä tulee toteuttaa kattavasti. Sisällön ja toteutuksen monipuolistamista kannattaa
harkita.

Äänestäjällä on oikeus äänestää
sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokasta,
missä seurakunnassa hänet on
15.8.2022 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jäseneksi
sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi (viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen).
Vaalikone auttaa äänestäjää
löytämään sopivan ehdokkaan.
Vastaaminen on vapaaeh-toista. Kysymykset käsittelevät
olennaisia ajankohtaisia asioita liittyen luottamushenki-lön
tehtäviin, arvoihin ja kirkon
suuntaan. Mukana myös paikallisten seurakuntien omia kysymyksiä, lisätietoja seurakuntavaalit.fi/vaalikone

Ennakkoäänestys
8.-12.11.2022
Vaalipäivänä 20.11.2022
äänestys klo 11–20.

L oh ja n seu r a k u n na s s a t a p a ht u u

Tapahtumat ks. www.lohjanseurakunta.fi. Lisäksi paikallislehdissä julkaistaan viikottain Seurakunnat-palstaa.
Seuraava Lohkare-seurakuntalehti ilmestyy 7.12.2022

Oma koti liian kallis?
Tulet syttyvät ja tapahtuma
alkaa klo 17 ja päättyy klo
19. Järj. Lohjan srk,
Lohjan kaupunki
ja lohjalaiset
järjestöt.

17.10.2022

Asunnottomien
Lohjan kirkkokenttä, seurakuntakeskus
Sibeliuksenk. 2
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Apua ja tukea
asumisen
kysymyksiin,
kohtaamisia,
musiikkia,
tarjoilua.

Lohjan seurakunta
• Lojo församling¤
www.lohjanseurakunta.fi
Lohjan seurakunta
Palvelemme ma, ti ja ke klo 9–12 Laurink. 40 sekä puhelimitse 019 328 41
ma, ti, ke ja to klo 9–14.30, sähköp.
lohja.seurakuntatoimisto@evl.fi
Virkatodistukset ja sukuselvitykset, kirkollisten toimitusten rekisteröinti ja avioliiton esteiden tutkinta:
Espoon aluekeskusrekisteri (Kirkkokatu 1, 02770 Espoo), puhelinpalvelu
numerossa 09 805 02600 ma-ti klo
9-15, ke-to klo 9-12, sähköposti keskusrekisteri.espoo@evl.fi
Sosiaalinen media: facebook.
com/lohjanseurakunta, Instagram @
lohjan_srk, Twitter @KirkkoLohjalla
Karjalohjan alueseurakunta
seurakuntatoimisto avoinna ke klo
9-11, Keskustie 30, 09120 Karjalohja
p. 044 328 4372, www.lohjanseurakunta.fi/karjalohja, facebook.com/
karjalohjanalueseurakunta
Nummen alueseurakunta seurakuntatoimisto avoinna to klo 12.30–
15, Rauhanpolku 8, 09810 Nummi
p. 044 328 4372, www.lohjanseurakunta.fi/nummi, facebook.com/nummenalueseurakunta
Pusulan alueseurakunta seurakuntatoimisto avoinna to klo 9–11.30,
Sentraalitie 5, 03850 Pusula p. 044
328 4372, www.lohjanseurakuntalfi/pusula, facebook.com/Pusulan.
kirkko.1838
Sammatin alueseurakunta seurakuntatoimisto avoinna ke klo
12.30–15, Pappilantie 1, 09220 Sammatti p. 044 328 4372, www.lohjanseurakunta.fi/sammatti, facebook.
com/sammatinalueseurakunta
Alueseurakuntien yhteinen sähköposti lohjan.alueseurakunta@evl.fi
Perheasiain neuvottelukeskuksen
ajanvaraus ma, ti, to ja pe klo 9–11
sekä ke klo 12–14 p. 019 328 4260.
Palvelemme 1.8. alk. normaalisti ma,
ti, to ja pe klo 9-11 sekä ke klo 12-14
p. (019) 328 4260.
Sairaalapastori Anna-Maija Lakomaa p. 044 328 4356, anna-maija.
lakomaa@evl.fi
Kirkon Palveleva Puhelin päivystää p. 0400 221 180 joka ilta klo 18 24 (operaattorisi veloittaa puhelusta
liittymäsopimuksesi mukaan pvm/
mpm), ks. verkossa evl.fi/kirkonkeskusteluapu

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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Kohtaamisia
Eero Huovinen:

”Olen kiitollinen mies”
Helsingin hiippakunnan piispana vuodet 1991–2010 toiminut Eero Huovinen on yksi maamme tunnetuimmista
papeista. Uudessa muistelmateoksessaan hän pohtii muun muassa kärsimystä ja kiitollisuutta.

hyvillä mielin. Kirjassa hän huokaa,
että ”joskus tunnen itseni vähän orvoksi siinä kirkossa, johon edelleen
kuulun”.
Emerituspiispa kertoo olevansa
surullinen siitä, että muussakin yhteiskunnassa näkyvä riitaisuus on
lisääntynyt myös kirkossa. Vastakohdat ovat kärjistyneet.
– Ihmiset eivät kuuntele toisiaan,
niitä, jotka ajattelevat eri tavalla. Ei
etsitä sitä, mikä on yhteistä, vaan
sitä, mikä erottaa. Monet riidoista
näyttävät liittyvän erilaisiin moraalikysymyksiin.
Kysyn emerituspiispalta, millä tavoin vastakkainasettelua olisi mahdollista edes hiukan lievittää.
– Voisi olla hyvä, että vähän hidastettaisiin omien ajatusten julkisanomista. Pitäisi enemmän ajatella
mitä sanoo, eikä aina sanoa, mitä
ajattelee.

Kiitollinen myös Jumalasta

Eero Huovisen mukaan kuolema opettaa siihen, että ihminen ei voi pitää itseään kaikkivoipaisena. Kuolema antaa myös oman värinsä
siihen, mitä elämässä teemme.

H

uovinen muistetaan erityisen hyvin Kaakkois-Aasian
joulukuun 2004 tsunamin
yhteydessä. Thaimaassa tuolloin
lomailleen piispan vakava hahmo
tulkitsi mediassa osaltaan kansakunnan kollektiivista surua.

”Pitää saada mahdollisimman laaja kannatus, ja
kiusauksena on, että silloin
kumarretaan vähän joka
suuntaan.”
Eero Huovinen on nyt julkaissut
muistelmansa. Sielujen puolustaja
(WSOY 2022) kertoo pappismiehen
tien arvostetuksi piispaksi, jonka
nimi ponnahti toisinaan esille myös
arkkipiispaveikkauksissa.
Kirjan nimessä piti alun perin olla
myös ”Saatanaa vastaan”, mutta se
jäi pois.
– Kaikkien sielujen puolustaminen Saatanaa vastaan on ihmiselle
ylivoimainen tehtävä ja kirkonkin
voimavarat ovat heikot. Ainoa ase
kovaa ja kekseliästä vastustajaa vastaan on Jumalan sana, Huovinen
sanoo.
Kirjansa alkusivuilla papin tehtävää pohditaan tiukan itsetutkiskelun kautta. Miten olla kaikkia varten,
mutta pitää silti kiinni todesta ja
oikeasta?
– Se mitä pitää varoa, on jääminen
tuuliviiriksi, joka vain toistaa sitä,
mitä ihmiset odottavat. Papilla pitää
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olla yhtä aikaa rakkaus ihmisiä kohtaan, mutta toisaalta tulee myös olla
tietoinen siitä, että minulla on oma
tehtäväni Jumalan palvelijana.
Huovinen on huomannut, että kirkolla ja poliitikoilla on tällä hetkellä
hiukan samantyyppistä ongelmaa.
– Pitää saada mahdollisimman
laaja kannatus, ja kiusauksena on,
että silloin kumarretaan vähän joka
suuntaan.

Terapia ei merkitse
epäonnistumista
Eero Huovinen tunnistaa elämässään kaksi peruspilaria. Teologian
opiskelu ja dogmatiikan harrastaminen on niistä toinen.
Toinen kivijalka on sielua syvästi
hoitanut yli 50 vuoden yhteistyö terapeutti Maiju Myyrän kanssa.
– Aluksi kyseessä oli koulutussuhde eli olin hänen oppilaansa. Myöhemmin siitä kehittyi terapiasuhde,
joka vähitellen muuttui mentorisuhteeksi. Lopulta olemme olleet
ystäviä, jotka edelleen tapaavat.
Luottohenkilön luona kahdenkeskisissä tapaamisissa Eero Huovinen
on välillä hektisen työuransa aikana
voinut vapaasti purkaa sisintään.
– Näin minun ei ole tarvinnut hoidattaa itseäni työyhteisössä.
Huovisen mukaan terapiasta tuen
hakeminen on arvokas asia, jota ei
missään nimessä tule pitää epäonnistumisena.
– Kun pappeja rekrytoin, niin ar-

vostin sitä, jos joku kertoi joutuneensa elämässä koville ja käyneensä terapiassa. Näin sen merkkinä
rohkeudesta ja alttiudesta arvioida
itseään.

Ekumenian vahva
puolestapuhuja
Eero Huovinen on tehnyt paljon
töitä ekumenian hyväksi. Eri kirkkojen yhteyden puolestapuhuja teki
vuonna 1978 väitöskirjan modernista roomalaiskatolisesta teologiasta.
Huovinen onkin jo pitkään seurannut erityisesti katolisen kirkon ja
luterilaisten kirkkojen oppikeskusteluja.

”Kun pappeja rekrytoin, niin
arvostin sitä, jos joku kertoi
joutuneensa elämässä koville ja käyneensä terapiassa.”
– Selkäytimeeni meni jo varhain
paavi Johannes XXIII:n tunnuslause
”Ne asiat, jotka yhdistävät meitä,
ovat suurempia kuin ne, jotka erottavat meitä.” Minusta tämä asia sopii
kristittyjen välisten suhteiden lisäksi
hyvin myös muuhun maailman menoon.
Huovinen on ystävystynyt useiden
roomalaiskatolisten pappien ja teologien kanssa.
– Sieltä löytyy monia fiksuja ja
avoimia ihmisiä. Olen oppinut heiltä paljon. Mutta en ole liittymässä

katoliseen kirkkoon, eivätkä he sitä
minulta odotakaan, pappismies virnistää.
Emerituspiispa huomauttaa, että
luterilaistenkin juuret ovat hyvin
vahvasti katolisessa kirkossa, jossa
olimme 1500-luvulle saakka.
Eero Huovisella on ollut kunnia tavata myös useita paaveja. Nykyisen
paavin hän kohtasi viimeksi toukokuussa.
– Franciscus on ennen muuta
avannut katolisen kirkon ilmapiiriä
keskustelevampaan suuntaan.

Kirjansa lopussa emerituspiispa arvioi olevansa kiitollinen mies. Niin ei
välttämättä ole ollut aina. Mukana
on kulkenut myös stressiä, huolia ja
uupumustakin.
– On ollut vähän hämmentäväkin
asia, että viimeisen viiden vuoden
aikana olen jostakin syystä tuntenut
enemmän kiitollisuutta kuin aikaisemmin. Huomaan olevani kiitollinen myös Jumalasta.
Huovinen muistuttaa, että kiitollisuus on sellainen asia, jota ei tilata
tai pakoteta esiin.
– Kiitollisuus nousee siitä, että on
saanut jotakin hyvää. Sellainen ihminen alkaa väistämättä olla kiitollinen.
Eero Huovinen sanoo olevansa
aika onnellinen kuluneesta elämästä. Hän on saanut tehdä monia
sellaisia asioita, jotka on kokenut
tärkeiksi.
– Tottakai mietin sitä, että olenko
saanut mitään aikaan ja välillä olen
masentunutkin. Mutta pääsääntöisesti tunnen kiitollisuutta.
Eero Huovinen sai piispakaudellaan olla vuosia myös lohjalaisten
piispa, koska uusi Espoon hiippakunta aloitti toimintansa vasta
vuonna 2004.
– Lohjasta tulee ensimmäisenä
mieleen historiallisesti tärkeä ja kaunis kivikirkkonne, joka on kirkkorakennuksenakin hyvin puhutteleva.
Sain myös tehdä hyvää yhteistyötä
kirkkoherranne Kaiku Mäenpään
kanssa. Arvostan häntä paljon.

teksti Vesa Keinonen
kuvat Aarne Ormio

Vastakohdat ovat kärjistyneet
Entä sitten oma luterilainen kirkkomme? Helsingin emerituspiispa
ei lähde antamaan sille sen suurempia neuvoja. Kirkon jäsenmäärä
vähenee, minkä Huovinen kertoo
”ottavansa realistisesti”.

”Voisi olla hyvä, että vähän
hidastettaisiin omien ajatusten julkisanomista.”
– Toisaalta voi kysyä, mikä muu
organisaatio maassamme on sellainen, jonka kannatus valtakunnallisesti on yli 60 %? Ja on huomattava
sekin, että sitoutuneiden jäsenten
määrä on vähentynyt kaikissa suurissa organisaatioissa, eikä vain kirkossa.
Eero Huovinen ei kuitenkaan seuraa Suomen Siionin tilaa pelkästään

Eero Huovinen on urallaan kokenut muun muassa kamppailun
naispappeudesta. Hän näkee
naisten tuoneen paljon rikkautta, väriä ja sydämellisyyttä
kirkon elämään.

