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LÄHIMMÄISEN RAKKAUS ON
TÄRKEIN - JESSE KAIKURANNAN
KONSERTTI LAMMIN KIRKOSSA
Teksti ja kuvat: Eija Mustjoki
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Lammin kirkossa järjestettiin 23.8.2019
yhteistyössä Lammin seurakunnan ja
Lammin Säästöpankin kanssa konsertti, jossa esiintyivät laulaja Jesse Kaikuranta ja kitaristi Peter Engberg.

Jesse Kaikuranta, 37, tuli

suurelle yleisölle tutuksi The Voice of Finland
ohjelmasta, jossa hän kilpaili finaalissa asti vuonna
2012. Voittoa kilpailusta
ei tullut mutta laulu-ura
lähti nousuun kilpailun myötä. Hänen tunnetuimpia kappaleitaan ovat
radiossakin mittavasti soineet: Vie mut kotiin ja Järjetön rakkaus. Hän voitti
Syksyn sävel laulukilpailun kappaleellaan Järjetön rakkaus vuonna 2012.

sanoo.
Kysyttäessä musiikin
merkityksestä elämässä,
hän vastaa:
– Musiikki on aina ollut
elämässä, ihan pienestä
alkaen. Aloitin soittamaan
klassista pianoa jo lapsena. Elämässä ei oikeastaan
ole ollut hetkeä, jolloin
musiikki ei olisi ollut läsnä.
Jesse kertoo, että suurin osa hänen kappaleistaan on sanoittajien
kirjoittamia. Hän on tehnyt tiivistä yhteistyötä
sanoittaja Saara Törmän
kanssa, joka on sanoittanut mm. Syksyn sävelen
voittaneen kappaleen Järjetön rakkaus.

Konsertin
esiintyjät Jesse ja Peter tapasivat toisensa tv-ohjelman
kuvauksissa. Yhteistyö
keikkailuun lähti Jessen
keikkamyyjän
ehdotuksesta. He aloittivat
keikkailun duona tänä
– Kappaleiden kirkeväänä ja jatkavat syk- joittaminen vaatii paljon
syn loppuun asti.
tietynlaista keskittymistä. Kappale [itse kirjoitKIRKKOKONSERTIT
tamana] tulee ulos lähes
OVAT ELÄMYS
valmiina pakettina, jos
Kirkoissa esiintyminen
sellainen on tuloillaan. En
on Jesselle jo entuudeskoskaan voisi esittää kaptaan tuttua. Hänellä on
paletta, joka ei iske kunollut aiemmin omia kirknolla tai, joka ei ole itselle
kokonsertteja sekä joulutärkeä, sanoo Jesse.
kiertueita kirkoissa. Vuosi
sitten syksyllä hän esiin- PALAUTE ON
tyi yhdessä laulaja Irinan ARVOKASTA
kanssa kirkkokonsertti- Faneiltaan hän on saanut
kiertueella.
musiikistaan positiivista

Jesse Kaikuranta (vas.) ja Peter Engberg (oik.)
tosi ihania eivätkä ole
kaihtaneet sitä, mitä
haluavat sanoa. Ihmiset
ovat tosi rohkeasti uskaltaneet tulla sanomaan isojakin asioita mulle, joka
on tosi ihanaa, hän kertoo.

KAIKILLE TÄRKEÄ
SANOMA

– Ei saisi unohtaa rakkautta. Perusasioiden äärellä
oleminen, toisten kunnioitus, läheisyys, ihmiEntä mistä Jesse syys ovat tärkeitä asioita,
ammentaa voimaa, ener- joita ei saisi unohtaa,
giaa ja hyväntuulisuutta muistuttaa Jesse.
esiintyä yleisöille?
Jesse toivottaa kaikki ter– Voimaa saan pysäh- vetulleiksi keikoille!
tymisestä. Siitä, kun
Jesse Kaikurantaa on
artisti-minän oppii tipauttamaan pois ja elämään mahdollista mennä katnormaalia elämää. Koti somaan Syttyy tähdet
on paikka, jossa on help- tuhannet -joulukonserttikiertueella useissa eri kirpo rauhoittua.
koissa joulukuun aikana.
Kysyttäessä harrastuksista Jesse kertoo, että
musiikin lisäksi elämään
ei juurikaan mahdu muita harrastuksia.

– Tykkään esiintyä kir- ja suoraakin palautetta.
koissa, siellä saa laulaa
– Koko ammattiuran
– Leffoja tulee jonkin
täysillä palkeilla, Jesse aikana fanit ovat olleet verran katseltua, jos sitä
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voi harrastukseksi sanoa,
hän naurahtaa.

YSTÄVYYSSEURAKUNTAMATKA
RANNUUN 2019
Teksti & Kuvat: Sinikka Hakala
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Ystävyysseurakuntamatka Etelä-Viroon
Rannuun tehtiin elokuussa 2019. Usein
aikaisemminkin tämä matka on tehty
elokuun loppupuolella joka toinen vuosi.

Vuosi

sitten rannulaiset vierailivat Lammilla ja
Suomessa.
Viro itsenästyi uudelleen 20.8.1991 - 28
vuotta sitten. Lammin ja
Rannun välillä oli ollut
yhteistyötä ja vierailuja
jo neuvostoajalla. Ensimmäinen retkikunta Lammin biologiselta asemalta
matkusti Rannuun Vörtsjärven limnologiselle
asemalle syksyllä 1977.
Tutkimusasemien yhteistyö laajeni Lammin kunnan ja Rannun kunnan
yhteistyöksi ja koulujen
yhteistyöksi.

töön. Juhlassa oli mukana
piispa Joel Luhamets. Hän
piti saarnan. Papit Timo
Svedko, Maarja Sokk,
Vallo Ehasalu, Mart Jaanson sekä Heli Ulvinen
osallistuvat myös messun
näistymisen jälkeen. Neutoteuttamiseen.
vostoajalla kirkot eivät
Kirkkoherramme Heli
saaneet toimia.
Ulvinen toi tervehdyksen
Matkalle lähdettiin
Lammin seurakunnasta ja
lauantaina aamulla 17.8.
pappi Vallo Ehasalu toimi
Mutan bussilla, jota kultulkkina. Lammilaisilla oli
jetti Tuuloksen eläkmahdollisuus kuulla myös
keellä oleva kanttori
kirkonkelloa, joka vihitHannu Mursunen. Illantiin käyttöön kaksi vuotta
suussa olimme Tartossa,
sitten. Kellon rahoitukjossa majoituimme Dorseen oli saatu lahjoitusvabat-hotelliin.
roja lammilaisilta.
JUHLAMESSU PYHÄN
MARTIN KIRKOSSA

Sunnuntaina matkamme
jatkui Rannuun suoraan
Pyhän Martin kirkoon.
Osallistuimme juhlalliseen Messuun. Kirkon
Seurakuntien välinen urut oli kunnostettu, ja
yhteistyö alkoi Viron itse- ne vihittiin uudellen käyt-

Lammin seurakunnassa valittiin yli 10 vuotta
sitten avustuskohteeksi ”Kirkonkello Rannun
kirkkoon”. Kellon yläosassa on teksti: ”AU OLGU
JUMALALE KORGES”,
mikä suomeksi tarkoittaa
"Kunnia olkoon Jumalal-

le korkeudessa". Alaosan
teksti on: ”VALATUD
USUPUHASTUSE 500
AASTAL RANNU MARTINI KIRIKULE LAMMI SÖPRUSKOGUDUSE
TOETUSEL”, ja suomeksi:
"Valettu uskonpuhdistuksen 500 vuotisjuhlavuonna Pyhän Martin kirkolle
Lammin ystävyysseurakunnan tuella."
VÖRTSJÄRVEN LIMNO
LOGISELLA ASEMALLA

Messun jälkeen siirryimme
Vörtsjärven
limnologiselle asemalle yhteiselle aterialle. Palasimme samalla
tämän
Lammi-Rannu
-yhteistyön juurille. Lounaalla oli mukana senioritutkija Juta Haberman.
Hän oli ollut mukana järjestelemässä ensimmäistä vierailua vuonna 1977.
Lammilaisten
vieraiden joukossa oli FT Ilpo

Kirkkoherra Heli Ulvinen ja pappi Vallo Ehasalu Rannun kirkossa

6

Marraskuu 2019 / Lammin seurakunta

Pyhä Martinin kirkko
Hakala, joka oli mukana tässä retkikunnassa 42
vuotta sitten. Juta Haberman puhui lämpimästi ja suurta kiitollisuuta
tuntien näistä matkoista
Suomeen ja Lammin biologiselle asemalle.

Hän oli halukas jatkamaan
yhteistyötä kuten myös
Lammin
kirkkoherra
Heli Ulvinen. Puheet tulkitsi Vallo Ehasalu. Sunnuntaina matkustimme
Pärnuun ja majoituimme
Strand-hotelliin kahdekPuhetta ei pystynyt si yöksi.
herkistymättä kuuntele- YSTÄVYYTTÄ JO VUO
maan. Myös tutkija Tiina SIKYMMENIEN AJAN
Nöges puhui, miten tär- Lammin kotiseutulehdeskeää tuo yhteistyö oli tut- sä 1989 kunnanhallitukkijoille, koska Lammilta sen puheenjohtaja Sirkka
saatiin joitakin välineitä Välivehmas kirjoittaa otsija materiaaleja, joita tutki- kolla "Ystävyyden siltaa
mustyössä tarvittiin. Juh- rakennetaan Rannuun".
lassa puhui myös Rannun Syksyllä 1988 Lammilla
uusi pappi Timo Svedko. käymässä olleet tutkijat

Hen Haberman ja Madis
Tammert toivat julki ihan
virallisesti ystävyyskunta-ajatuksen. Jo seuraavana kesänä Lammin kunnan
edustajat kävivät Rannussa: Eljas Ranttila, Leo
Morander, Tapio Tuominen ja Sirkka Välivehmas.
Kesäiset isännät Rannusta
vierailivat Lammilla lokakuun alussa: Elvi Ajaots,
Juta Haberman, Anders
Motus, Hugo Ristmäe
ja Vallo Kelmsaar. Vierailut jatkuivat puolin
ja toisin. Sirkka kirjoitti: ”Virolaisten voimakas
isänmaallisuus näkyi ja

kosketti erikoisesti meitä. He rakastavat lippuaan
'sinimustavalgiaa', kansallislauluaan ja maataan yli
kaiken. Eivätkä he ujostelleet tunnettaan näyttää. Oli unohtumaton ilta,
kun meijerin 'suvirannassa' hämärtyvässä kesäkuun yössä lauloimme:
minun isänmaani/ minun
iloni/ minun onneni/ kuinka kaunis oletkaan.”
Lammin kotiseutulehdessä jouluna 1991
kirkkoherra Paavo Iskala kertoi ensimmäisistä
rippikoululaisista, jotka
tulivat Kaunisniemeen
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rippikouluun Rannusta.
Idea oli syntynyt kouluyhteistyön puitteissa. Jaak
Laineste ja Maret Tobber tulivat Helsingin satamaan Georg Ots -laivalla.
Paavo ja Pirkko Iskala olivat näitä nuoria vastassa
Helsingissä. Pirkko Iskala
oli opetellut eestin kielen,
kun kouluyhteistyö alkoi.
Kotiseutulehden otsikko oli: "Hoia Jumal Eestit!
Ystävyyttä yli Suomenlahden". Samassa kotiseutulehden numerossa oli
myös juttu pitkäaikaiselta tulkiltamme ja oppaaltamme Vallo Kelmsaarelta
otsikolla: "Meitä yhdistää
ystävyyden silta". Vallo
oli ensimmäisen kerran
tulkkina 1989, kun Lammin kunnan edustajia
oli vierailulla Rannussa.
Yhteistyötä siis jo kolmekymmentä vuotta.

RETKI KIHNUN
SAARELLE

Jo Lammi–Rannu-yhteistyön alkuaikoina Vörtsjärven limnologisen aseman
tutkijat olisivat halunneet
viedä lammilaiset biologit Viron saarille Saarenmaalle, Hiidenmaalle ja
Kihnuun. Neuvostoaikana saarille ei kuitenkaan
päästetty ulkomaalaisia.
Saarilla oli kenties jotakin sotilaallista ja salaista toimintaa. Tällä kertaa
meillä oli mahdollisuus
tehdä retki Kihnun saarelle. Retken oli järjestänyt
tulkkimme ja oppaamme Vallo Kelmsaar. Koko
maanantaipäivä oli varattuu Kihnun retkeä varten.
Laivamatka Kihnun saarelle kesti noin tunnin.

Terttu Sistola nousemassa Gaziin

Kiipesimme kuorma-auton lavalle ja istuimme
hyvin tiiviisti, melkein
sylikkäin, lavalla oleville penkeille. Saarikierros tehtiin kuorma-auton
lavalla körötellen. KierKihnun satamassa mei- toajelun oppaana toitä odotti vanha venäläi- mi Katrin Kumpan. Hän
nen kuorma-auto Gaz. kertoi hyvin värikkäästi ja mielenkiintoisesti saaresta, elämästä ja
omaleimaisesta kulttuurista siellä. Tutustuimme
mm. Kihnun majakkaan,
Pyhän Nikolain kirkkoon,
Kihnumuseoon ja maisemiin. Kotiseutumuseossa matkalaisille selvisi,
kuinka paikalliset miehet ansaitsivat elantonsa
merellä, kun taas naiset
olivat kotona arkea pyörittämässä lasten kanssa.
Naisilla oli useita kihnulaishameita eri tarkoituksiin: häihin, hautajaisiin,
suruaikaan, perunapellolle, kirkkoon jne. Hameen
raitojen väri kertoo, mihin
tilanteeseen se on tarkoitettu. Kihnulaiset ovat
Vallo Kelmsaar ja Katri Kumpan
ylpeitä omista perinteis-
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tään ja kulttuuristaan. Kihnun saarella ei ole omaa
pappia, vaan pappi tulee
tarvittaessa Setumaalta. Kihnua ja Setumaata
yhdistää ortodoksisuus.
KIITOKSET

Matkamme oli oikein
onnistunut. Matkan vetäjinä toimivat Heli Ulvinen
ja Jürgen Skaffari. Anneli
Hakala oli tehnyt matkajärjestelyjä. Hannu Mursunen oli kuskimme, ja
häntä kiitämme turvallisista kilometreistä. Myös
Rannun seurakuntaväki,
Vallo Kelmsaar ja Katrin
Kumpan saavat kiitoksemme.
Lähteet: Lammin kotiseutulehti, 1989 ja 1991;
Pappilamiljööstä kansainvälisen tieteen tyyssijaksi
Lammin biologisen aseman puoli vuosisataa.

KIRKKO PARTIOLEIRILLÄ
Teksti & Kuvat: Jouko Kangasmaa
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Mistä on isot partioleirit tehty? Noin
viiden tuhannen partiolaisen Hämeen
piirileiri Ilves 19 Evon leirialueella
24.7.-1.8.2019 oli tehty monen monesta pienestä ja isommasta palasesta.

tasi muun ohessa leirin
kahdesta ”lataamosta”.
Ne olivat sairaalatelttoja muistuttavia telttoja,
joissa päivysti suurimman
osan ajasta joku leiriseurakunnan henkilö. Hän
keskusteli jokaisen lataaOsallistujia oli oman par- sat ja tietysti ruokahuolto. moon tulleen leiriläisen
tiopiirin lisäksi erityisesti LEIRISEURAKUNNAN
kanssa, joka halusi jutelEtelä- ja Keski-Suomes- TOIMINTAA
la hengellisistä tai muista
ta sekä Savosta. Myös
Eikä kuntaa ilman kirk- asioista.
ulkomailta oli partiolaikoa. Omaa kirkkoherLataamoon sai tulsia. Heistä tapasin israeraa ei ihan ollut, mutta la myös muuten pysählilaisia ja skotlantilaisia.
leirin hengellisyyspääl- tymään, jos leirihulina
Kansa siis vaelsi leirille
likkönä eli koko leirin alkoi tuntua liian vilkpaljon Hämettä laajemhengellisen toiminnan kaalta. Suurin tapahtuma
malta alueelta tapahtuvastuuhenkilönä toimi oli notkoon rakennetulla
man nimestä huolimatta.
Hämeenlinna-Vanajan
esiintymislavalla pidetty
Leiri oli väkiluvul- seurakunnan nuorisotyön- leirimessu. Tuntui hienoltaan isompi kuin moni ohjaaja Marja Lehtovaara. ta katsella, kun ryhmä toikunta Suomessa. Niin- Tampereen seurakuntayh- sensa jälkeen virtasi lavaa
pä siellä oli erilaisten tymästä nuorisotyönoh- ympäröivälle rinteelle
rakennusten ja rakennel- jaaja Kati Arppe kantoi istumaan, kuuntelemaan
mien lisäksi esimerkik- vastuuta ”seppomestari- ja laulamaan. Messun
si leirisairaala ja ensiapu na”. Seppo viittaa tässä veti Hämeenlinna-Vanambulansseineen, turval- vahvasti seurakunnalli- ajan pastori Hanna-Leena
lisuusvalvonta, palokunta, seen toimintaan. Hän vas- Kevätsalo-Vuorio yhdesvesijohtojärjestelmä, ves-

sä toisen papin kanssa. Hanna-Leena kuvasi
puheessaan hyvin, miten
lähimmäisestä huolehtiminen ja toisesta välittäminen ovat tärkeää sekä
kristittynä elämisessä että
partiossa. Kaveria ei jätetä, häntä autetaan.
Leiriseurakunta järjesti monenlaista tilaisuutta.
Pitkäniemenjärven rannassa oli taivasalla, hyvin
kauniissa männikössä
leirikirkko. Se oli muidenkin kuin meidän luterilaisten käytössä. Leiriin
osallistuneet israelilaiset järjestivät siellä juutalaisten oman tilaisuuden.
Ortodoksiseen
kirkkoon kuuluvat järjestivät
yhteiskristillisen iltahartauden, johon osallistui
myös muita kristittyjä.
Rantakirkossa oli hartaustilaisuuksia, joista viisi
ehtoollishartautta. Niistä

Iltahartaudessa - luontokirkossa - musisoi Lammilta kotoisin oleva Aleksi Kiirikki
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Tuuloksen, Lammin, Hauhon ja Parolan partiolaisia lippukunnan portilla
kolme pidettiin illalla ja
kaksi aamulla. Ennen Ilves
19 -leiriä en ollut kuullut
melontaehtoollisesta. Sellaisenkin seurakuntaväki
järjesti Evolla.
Useimpien partiolippukuntien taustayhteisönä on seurakunta, niin
myös Lammilla. Oma
seurakuntamme on lujasti arjen partiotyön tukena.
Koska leiri pidettiin Lammilla, lahjoitti seurakuntamme ehtoollisia varten
leivän ja viinin.
Leirin sisällä oli useita
leirilippukuntia. Lammin
Evonkävijät ja Tuuloksen Tulikourat kuuluivat samaan lippukuntaan
Parolan ja Hauhon partiolaisten kanssa. Tässä
porukassa oli varsinaisten partiojohtajien apuna
aikuisia ihmisiä, lähinnä
lasten vanhempia ja iso-

vanhempia. Etenkin nuorimmilla partiolaisilla on
monenlaista pientä ja joskus vähän isompaakin
avuntarvetta. Helteisessä maastossa piti huolehtia riittävästä juomisesta
ja aurinkorasvasta. Välillä
laskettiin yhdessä, riittääkö kotoa saatu raha vielä
yhteen jäätelöön kioskilla. Väliaikaisesti hävinneiden tavaroiden etsiminen
oli yksi osa vanhemman
toimenkuvaa.
Ja illalla yritimme
luonnollisesti huolehtia
siitä, että hiljaisuus laskeutuu kylään ja kaikki saavat teltassa hyvän,
turvallisen unen. Tällaista
mukana elämistä ja välittämistä pidettiin yhtenä
tärkeänä tehtävänä. Ehkä
se on lähimmäisenä olemista.
Ohjelmaa
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SEURAKUNNAN
LASTENOHJAAJA
ELINA SELINUMMI VILINÄSTÄ JA VILSKEESTÄ
METSÄN RAUHAAN
Teksti: Hanna Saarinen
Kuvat: Elina Selinummi
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Ensimmäisen kerran Elina tuli seurakunnalle töihin 16 vuotta sitten opiskellessaan
perhepäivähoitajan ammattitutkintoa. Tuolloin hän suoritti opintoihin liittyvän työharjoittelun päiväkerhossa.
Samaan aikaan hän kuuli, että syksyllä seurakuntaan oli avautumassa lastenohjaajan määräaikainen työpaikka.

Elina haki työpaikkaa ja

Työnkuva on todella vaihtelevaa. Suurimman kiitoksen Elina antaa
esimiehelleen, Ulvisen
Helille, joka antaa lastenohjaajille kiitettävästi vastuuta toteuttaa
työtään. Jokainen saa
mahdollisuuden hyödyntää omia vahvuuksiaan
työssä ja kehittää itseään
niin paljon kuin haluaa.
2010 hän sai opinnot Heli luottaa työntekijöipäätökseen ja työnteko hinsä, ja työ on tarpeen
jatkui tutuissa kuviois- mukaan joustavaa.
sa. Parin vuoden päästä
Työ ei ole siis yksisyntyi poika, Eino, joka toikkoista vaan hyvin
on nyt reipas ekaluokka- vaihtelevaa.
Lammin
lainen. Kotona vietetyn lastenohjaajilla on palajan pienokaisen kans- jon laajempi työnkuva
sa oli aika palata töihin, kuin ulospäin voisi kuvilasten ja työkavereiden tella. Kerhotyön lisäkpariin. Siellä hän on viih- si lastenohjaajien työhön
tynyt yhtäjaksoisesti nyt kuuluu kaikkien lapsikuusi vuotta.
perheille suunnattujen

sai paikan. Seuraavana
vuonna Selinummi aloitti oppisopimusopinnot
lastenohjaajaksi Jyväskylän kristillisen opiston
alaisuudessa. Valmistumisen jälkeen Elina sai vakituisen työpaikan vuonna
2006. Jottei vierivä kivi
sammaloituisi, Elina aloitti vuonna 2007 sosionomin (AMK) opinnot
työskennellen yhden työ- LASTENOHJAAJAN
harjoittelujaksoista lapsi- TYÖ ON MONIPUO
ja perhetyössä. Vuonna LISTA JA VAIHTELEVAA

ta, myös somessa, ilmoittautumisten kirjaaminen,
materiaalien hankinta,
kustannusten arviointi,
joka sisältyy budjettiin.
Jokaisella kolmella lastenohjaajalla on oma vastuualueensa tiimissä, josta
hän vastaa, esim. talousarvio, jota seurataan kuukausittain.
Päivä- ja perhekerhossa on järjestetty vuosia
valokuvaus, josta työntekijät ovat saaneet paljon kiitosta, koska esim.
kunnallisessa päiväkodissa sitä ei enää järjestetä.
Tähän liittyvät etukäteisjärjestelyt ja päivän aikana
tapahtuva organisointityö
tuo työhön kivaa vaihtelua.

Elina mainitsee yhden
työn hyviksi puoliksi laptapahtumien ja retkien siryhmien vaihtuvuusuunnittelu ja järjestely, den. Sama lapsiryhmä on
markkinointi ja mainon- maksimissaan kaksi tun-

Kerhotuokioissa mm. leikitään, askarrellaan ja opitaan sosiaalisia taitoja
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tia kerrallaan ohjattavana ja sen jälkeen alkaa
työntekijöiden suunnitteluaika, tiimipalaverit tai
iltapäiväryhmän ohjaaminen. Eikä työtaakka
käy kenellekään raskaaksi, koska vastuualueiden lisäksi kerhoroolit
on jaettu viikoksi kerrallaan siten, että toinen on
avustajan roolissa, ottaen
lapsia ja perheitä vastaan kerhon ovella ja auttaen ”ohjaajaa”. Toinen on
ohjaaja, joka ohjaa kaikki tuokiot ja yhteiset hetket lasten kanssa. Ohjaaja
pysyy koko ajan lapsiryhmässä. Ja seuraavalla
viikolla roolit vaihtuvat.
Roolitus mahdollistaa lasten yksilöllisen ohjauksen kädentaitotuokioissa,
vaikka välillä vertaisopitaan pienryhmittäin tai
koko porukan kesken
kädentaitoja harjoittavia
taitoja.
TYÖNKUVA ON MUO
VAUTUNUT ISOISSA
MUUTOKSISSA

Vuosien aikana työnkuva
on laajentunut vastaanottokeskuksen (VOK)
asettuessa Lammille. Osa
vastaanottokeskuksen
perheiden lapsista osallistuu päiväkerhoon muiden lasten kanssa. VOK:n
perheohjaajan kanssa
pidetään yhteyttä kuukausittain, jotta yhteistyö monikulttuurisuuden
ymmärtämisessä, eri kulttuurien hyväksymisessä
ja tukemisessa olisi mahdollista. Tällä hetkellä
kerhoissa käy kuusi turvapaikanhakijalasta.
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Yksi suurin muutos
tapahtui jo 16 vuotta sitten Elinan aloittaessa
työt lastenohjaajana, kun
yhteistyö Tuuloksen seurakunnan perhe- ja päiväkerhojen kanssa alkoi.
Lastenohjaajat kävivät
pitämässä Tuuloksessa päivä- ja perhekerhoa,
kuten Lammillakin. Päivä- ja perhekerhot toimivat edelleen samanlailla,
mutta Tuuloksen perhekerhoissa lastenohjaaja
on pääosin yksin kerhoissa, kun taas Lammilla
perhekerhoissa on ollut
lastenohjaajan mukana
lapsityöstä vastaava pappi Heli Ulvinen.
Uuden Varhaiskasvatussuunnitelman myötä
yhteistyö sekä Lammin,
että Tuuloksen kunnallisten päiväkotien kanssa
on tuonut isoja muutoksia työnkuvaan. Vielä pari vuotta sitten
lastenohjaajat pitivät kerran kk:ssa päiväkodeissa
arkipyhäkoulua lapsille.
Viime kaudella lastenohjaajat aloittivat ns. tuumaustuokiot. Tuokioissa
pohditaan mm. ystävyyttä, tunteita ja toisten kunnioittamista.
Uusi varhaiskasvatuslaki määrittää, ettei päiväkodeissa saa pitää enää
tunnustuksellisia tuokioita. Uudet, seurakunnan
järjestämät tuumaustuokiot eivät sisällä mitään
tunnustuksellista, mutta silti koetaan tärkeänä,
että yhteistyötä päivähoidon kanssa jatketaan ja

Kerholaiset tutustumassa
Lammin hautausmaahan
yhteys seurakunnan työn- ho sisältää aamukahvittekijöihin säilyy.
telut, hartaushetken ja
jonkin ohjatun tuokion,
TYÖNSUUNNITTELU
joka voi olla kädentaitoja,
TUO LAADUKASTA
SISÄLTÖÄ KERHOIHIN
laululeikkejä tms. PäiväElinan ja muiden las- kerhossa lapset viettävät
tenohjaajien päivä alkaa eväshetken syöden omia
yleensä klo 8 yhteisellä eväitä.
kuulumiskierroksella ja
tavaroiden tarkistuksella;
onko kaikki valmiina kerhoa varten ja oikeat tarvikkeet mukana.

Kerhot alkavat klo 9
tai klo 9.30. Päiväkerhoja on joka aamu ja kerran viikossa perhekerho,
Lammilla kahtena aamuna ja Tuuloksessa yhtenä.
Lähestulkoon joka viikko
on jonkun päiväkoti- tai
eskariryhmän tuumaustuokio vuorossa.

Perhekerhon runko ei
kovin paljon päiväkerhoista eroa. Perhekerhoissa mukana ovat lapsen
vanhemmat, tai jompikumpi vanhemmista tai
Puoleenpäivään menisovanhemmista.
Ker- nessä kerhot ovat päätty-
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neet ja kaikki saapuneet
takaisin työhuoneelle.
Jokaisella lastenohjaajalla on oma suunnitteluiltapäivänsä, yhteisen
suunnittelupäivän lisäksi. Kerran viikossa pidetään työkokous, jossa
lapsityöstä vastaava Heli
Ulvinen on mukana. Näin
tieto kulkee, ja Heli on
tietoinen, mitä ryhmille
ja lastenohjaajille kuuluu.
Varsinkin yhteisten juhlien ja tapahtumien alla on
hyvä koota yhteen, mitä
on suunniteltu ja mitä
pitää vielä miettiä.
Lisäksi kahtena iltapäivänä, maanantaisin
kokoontuu Kärppäkerho, jossa perinteisten tuokioiden ja eväiden lisäksi
ulkoillaan, liikutaan ja vieraillaan lähiympäristössä
päiväkerhoja enemmän,
mm. ilahdutetaan vanhainkodin
väkeä.
Torstai-iltapäivisin
kokoontuu perinteinen
päiväkerho.
Hartaus- ja kädentaitotuokiot suunnitellaan
yleensä viikoksi kerrallaan ja valmistellaan
siihen käytettävät mateLastenohjaaja Elina Selinummi
riaalit ja tarvikkeet valmiiksi.
Kaiken heittäytymimm. lauletaan, retkeil- saa vertaistukea muilta
lään, leikitään omilla ja lapsilta ja oppii ryhmässä sen, luovuuteen innostaTYÖSSÄ SAA
kerhon leluilla, ulkoillaan tarvittavia sosiaalisia tai- misen, vilinän ja vilskeen
HEITTÄYTYÄ
jälkeen metsä on paikka,
toja.
Päiväkerhossa ja perhe- ja askarrellaan.
Vapaa-ajalla Elina met- jossa ajatukset nollaanLastenohjaajan työ on
kerhoissa vietetään joka
kerta lyhyt hartaushet- heittäytymistä, improvi- sästää ja hoitaa perheen tuvat, mieli rentoutuu ja
ki, mutta Elina toivot- sointia ja ilmaisua mones- neljää metsästyskoiraa. stressitaso laskee.
taa perheet rohkeasti ja
ennakkoluulottomasti tutustumaan kerhoon;
kerhossa touhutaan paljon muutakin. Kerhossa

sa eri muodossa. Lapsi voi
pienessä ryhmässä, turvallisesti kokeilla eri välineitä, materiaaleja aikuisen
ohjauksessa. Samalla hän

Lähes koko perhe metsästää, aviomies ja myös Eino
on sanonut, että aloittaa
metsästyksen, kun saa
oman koiran.
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VIRSIKAHVILA
Teksti & Kuvat: Elisa Uusi-Heikkilä
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Virsikahvilassa on
leppoisa meininki
Avaan Lammin liikuntakeskuksen vieressä olevan seurakunnan tilan,
Keitaan oven, muutaman minuutin yli aamukymmenen. Virsikahvila
on alkanut ja laulu alkanut. Virren päätyttyä
alkaa iloinen puheensorina naisten kesken, jotka
tänä keskiviikkona ovat
kokoontuneet Virsikahvilaan laulamaan, näkemään
toisia, vaihtamaan kuulumisia ja kahvittelemaan.
Huumori on herkässä ja
tunnelma on leppoisa.
Tälläkin kertaa on tullut
uusia laulajia mukaan ja
iloisia jälleennäkemisiä
on havaittavissa.

Raija Salon ideasta. Idean takana oli ompeluseuratoiminta. Niihin ihmiset
ovat kokoontuneet toisten koteihin jo vuosikymmenien ajan tekemään
käsitöitä sekä laulamaan
virsiä ja kuulemaan Raamatun tekstejä. Niissä
mukana on pappi sekä
kanttori.

Salo halusi alueelle
jotain matalamman kynnyksen toimintaa. Näin
syntyi Virsikahvila. Se ei
ole kenenkään kotona,
vaan kokoonnutaan seurakunnan tiloissa, Lammilla Keitaalla. Näin
kenenkään ei tarvitse siivota tai miettiä tarjoilua.
Virsikahvila on auki joka
keskiviikko klo 10-12, ja
se on avoin kaikille eli sinne saa tulla kuka tahansa
MIKÄ ON
ikään tai sukupuoleen katVIRSIKAHVILA?
Virsikahvila lähti liikkeel- somatta. Siellä lauletaan
le muutama vuosi sitten virsiä, monesti seuraavan
sunnuntain Jumalanpal-

veluksen virsiä kirkkovuoden mukaan. Siellä
saa esittää myös virsitoiveita, joita lauletaan sekä
opetellaan tuntemattomia
virsiä. Tällä viikolla laulettiin tulevan sunnuntain
"Valvomissunnuntain" virsiä sekä esimerkiksi yksi
toive oli virsi 517 "Herra
kädelläsi".

MIKSI KANNATTAA
MENNÄ VIRSIKAHVI
LAAN?

Jos pidät laulamisesta ja
varsinkin hengellisestä
musiikista, on Virsikahvila juuri oikea paikka sinulle. Sinun ei tarvitse osata
laulaa; pääasia on, että
pidät siitä. Voit myöskin tulla kuuntelemaan,
kun muut laulavat. VirsiSalo toimii seurakunkahvilassa voit hiljentyä
nan vapaaehtoisena kahhetkeksi kiireisen viikon
vilan vastuuhenkilönä.
keskellä.
Kahvila alkaa virsien lauYksi äärimmäisen tärlamisella ja kun kahvi on
tippunut ja hetki on sopi- keä osa Virsikahvilassa on
va, pitävät laulajat kah- tuttujen ja ystävien näkevitauon. Kahvipöydällä minen sekä uusiin ihmion vapaaehtoinen koleh- siin tutustuminen. Siellä
tipurkki. Kolehdin tuot- kuulut yhteisöön, jolla
to ohjataan kuukausittain on yhteinen kiinnostukeri lähetysjärjestöille sekä sen kohde. Virsikahvierityisillä keräyksillä kum- laan olet tervetullut, joko
milapsille Tansaniaan, yksin tai ystäväsi kansNepaliin ja Venezuelaan. sa koko Lammi-Tuuloksen seurakunnan alueelta.
Tänä vuonna Virsikahvila
on vielä 11.12.

Kahvipöydän antimia
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VÄLITETÄÄN TOISISTAMME –
TUULOKSEN
ALUESEURAKUNNAN
KULUNUT VUOSI 2019
Teksti: Markus Monteiro Kartano, Taisto Jantunen
Kuvat: Väinö Raikko, Markus Monteiro Kartano,
Jouko Kangasmaa
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Tuuloksen seurakunta yhdistyi Lammin seurakuntaan 1.1.2019 Tuuloksen
alueseurakuntana. Liitos vaikuttaa merkittävästi seurakunnan tulevaisuuteen.
– Vuoden 2018 kesällä nimettiin työryhmä
valmistelemaan liitosta. Työryhmä ryhtyi tarmolla työhön. Kävimme
kaikki Tuuloksen seurakunnan toimintamuodot läpi. Päätimme, että
meille sopivin ja tarvittaessa helpoiten muutettava seurakuntamuoto
on alueseurakunta. Tästä
olimme hyvin yksimielisiä. Tuuloksen alueseurakunnan johtosääntö antoi
pohdittavaa. Muutamia
rahastosääntöjä niinikään
tarkistimme vastaamaan
tulevaa tilannetta. Meille
muille mukana olleille oli
iso helpotus se, että vetäjämme kirkkoherra Heli
Ulvinen ja vs. Tuuloksen
kirkkoherra Miikka Anttila tekivät erinomaista
valmistelutyötä, toteaa
seurakunta-aktiivi Taisto
Jantunen.

täynnä mieleenpainuvia
hetkiä.
SEURAKUNTAVAALIT

Seurakuntavaalit
järjestettiin
seurakunnissa
18.11.2018.
Ennakkoäänestys pidettiin 6.-10.11.2018.

Lammin seurakuntaneuvostoon valittiin Tuuloksesta Jari Eerola, Ida
Kosonen ja Juha Tuomi.
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kirkkovaltuustoon valittiin Jari Eerola
ja Marita Tuomi. Lammin
seurakuntaneuvosto
nimesi Tuuloksen alueseurakunnalle alueneuvoston.
Nimeäminen
tapahtui tuuloslaisten
tekemän ehdotuksen
mukaan. Puheenjohtajaksi valittiin Taisto Jantunen
ja jäseniksi Kaija Syrjänen, Tero Töyrylä, Elisa
Uusi-Heikkilä ja Tuomas
Värri. Esittelijänä ja sihLiitoksen myötä on
teerinä toimii aluepappi
tullut uutta energiaa, ja
Iina Sundberg.
seurakunnan toiminta on
säilytetty, vaikka seura- MUSIIKIN VOIMA
kunnat ovat yhdistyneet. PUHUTTELEE
Lammin seurakunta tar- Tuomasmessut yhdistäjoaa monipuolista ja vii- vät Tuuloksen ja Lammin
koittaista ohjelmaa eri kirkkovuotta. Tuomasikäryhmille molemmil- messu on avaran henla alueilla. Neljä kertaa gellisyyden luterilainen
vuodessa ilmestyy seu- messu, jossa yhdistyvät
rakunnan kausiesite, jos- arkiseen elämään liittyvät
sa esitellään seurakunnan kysymykset ja rukoukset,
tilaisuudet ja tapahtumat. vanhan kirkon traditio
Kulunut vuosi onkin ollut sekä mukaansatempaavat tuomaslaulut ja virret.

Vt. kappalainen Iina Sundberg
Tuuloksen kirkossa
Tuomasmessu korostaa
arvoinaan uudistumista,
yhteisyyttä, elämänmakuisuutta ja vastuullista
elämäntapaa. Harjoituksissa kaikilla on mukavaa
ja sen huomaa iloisista
jäsenistä, joille laulaminen
ja soittaminen on mielekästä. Kaikki antavat
oman arvokkaan panoksensa messun eteen. Tuomasmessussa soittimina
on mm. huilu, piano, rummut, sähkökitara ja basso.
Tuomasmessuryhmän otetaan mielellään vastaan
uusia jäseniä niin Tuulok-

sessa kuin Lammilla. Ylipäätänsä seurakunnan
monipuolinen ja laadukas
konserttiohjelma kokoaa
runsaasti musiikin ystäviä
kirkkokonsertteihin, joissa esitettävät laulut ovat
puhuttelevia ja liittyvät
mm. teemoihin usko, toivo ja rakkaus.
Tuuloksen kesäkonsertti oli 14.7.2019.
Konserttitapahtuman
alkuperäinen järjestäjä oli kesätuuloslainen
pianisti Seppo Salovius
(1964-2011). Saloviuksen oppilaat ovat jatka-

19

Marraskuu 2019 / Lammin seurakunta

neet perinnettä ja siten
kunnioittavat opettajansa muistoa. Tänä kesänä esiintymässä olivat
Pia Freund (laulu), Sanni
Antikainen (piano) ja Laura Wahlfors (piano). Konsertin ohjelmisto kasattiin
teeman "arkipäiväisyys"
ympärille. Konsertti koostui Freundin esittämistä
lauluista sekä itsenäisistä piano-osuuksista. Konsertissa kuultiin suurten
ulkomaalaisten ja suomalaisten säveltäjien tuotantoa, joihin lukeutui mm.
Marie Jaëll (1846-1925),
Francis Poulenc (18991963), Erik Satie (18661925), Erkki Melartin
(1875-1937) sekä Oskar
Merikanto (1968-1924).
Konsertti veti salin lähes
täyteen väkeä - tunnelma
oli hyvä ja lämminhenkinen. Näillä näkymin konsertille on tulossa jatkoa
taas ensi kesänä.

lä sisältää hiljentymistä, yhdessä laulamista ja
yhteistä keskustelua kinkeriaiheen äärellä. Kuluneena vuonna teemana
oli ”välitetään toisistamme”, joka sai osallistujat
keskustelemaan innokkaasti.

eteishallin seinälle uuden
muistotaulun. Oli löydetty
kolmentoista kaatuneen
nimet, joita ei kolmessa
aiemmassa taulussa ollut.
Muutamia puuttui siksi,
että kaatuneen perhe oli
muuttanut pois Tuuloksesta. Siksi kaatunut saikin viimeisen leposijansa
KAATUNEITTEN
Hauholta, Janakkalasta,
MUISTOPÄIVÄ
Hämeenlinnasta tai PorisKaatuneitten muistopäita, toteaa Jantunen.
vä oli 19.5.2019. Tuona
Juhlassa väki sai
päivänä Tuuloksen kirkossa oli messu, jonka kuulla koskettavia tiepäätyttyä lähetettiin nel- toja sota-ajalta ja myöjä seppelpartiota sankari- hemmältäkin ajalta sekä
haudalle. Tämän jälkeen muistotaulun syntyvaikokoonnuttiin seurakun- heista. Kertojina olivat
takeskukseen viettämään Isto Haka, Kimmo Salomaa, Jani Mäyränpää ja
juhlaa.
Taisto Jantunen.
– Siihen oli aihetta,
– Erityisesti Janin
koska olimme saaneet

puheenvuoro liikutti.
Kuinka hänen isoisänsä Matti ehti saada tiedon uuden muistotaulun
saamisesta Tuulokseen,
mutta hän ei ehtinyt nähdä sitä. Muistotauluun
on nyt tullut Matin isän,
Mauno Oskari Mäyränpään nimi. Hänet löydettiin joukkohaudasta 10
vuotta sitten. Hänet haudattiin juhlallisin menoin
Tuuloksen sankarihautaan
Kaatuneiden Muistopäivänä 20.5.2012, toteaa
Jantunen.
KOHTI KESÄÄ

Kylvön siunaaminen on
kaunis perinne, jota noudatetaan Lammin seurakunnassa. Jumalan sana
lupaa: ”Niin kauan kuin

YHDESSÄ ILOITEN

Lammin seurakunta on
aktiivinen osa paikallista yhteisöä, ja tekeminen
yhdessä muiden kanssa
tukee toimialueiden elinvoimaisuutta. Yksi osoitus tästä on mm. Lammin
seurakuntien yhteinen
vapunpäivän tilaisuus,
jota vietettiin Lammin
Vapaakirkossa.
Lammin seurakunnassa vaalitaan kinkeriperinnettä,
joka tuo seurakunnan
työntekijät lähemmäksi
seurakuntalaisia. Kinkeritilaisuudet tapahtuvat
seurakuntalaisen kotona,
ja kinkeriohjelma Lammin
ja Tuuloksen kinkereil-
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Sankarivainajain muistoa kunnioittaen.
Seppelettä kantaa Kalevi Kaskela,
takana Raili Kaskela vasen, ja Anne Järvi)
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maa pysyy, ei lakkaa kylvö eikä korjuu, ei vilu
eikä helle, ei kesä eikä
talvi, ei päivä eikä yö”.
(1. Moos 8:22) Kylvön
siunaaminen toteutettiin Tuuloksessa ke 15.5.
Tuulosrievän pihapiirissä,
ja se oli järjestetty yhteistyössä Tuuloksen koulun
ja Hoivakoti hoivatuulen
kanssa. Lammilla puolestaan vietettiin Toukosiunaus-tapahtumaa
yhteistyössä Lammin Eläkeliiton kanssa. Seurakunnan perinteisiin lukeutuu
myös kevätkirkko ja kouluun lähtevien siunaaminen kirkossa.

VÄLITETÄÄN
TOISISTAMME

valmistamisesta. Lisäksi pidetään hartaushetki
Tuuloksen alueseurakun- sekä nautitaan maittava
ta on aktiivinen ihmis- aamupala hyvässä seurasten kohtaamisessa ja sa.
auttamisessa. Säännölli– Tuuloslaiset olisesti järjestetään hävik- vat taas keittäneet hyvää
kiruoan
jakopäiviä, puuroa ja laittaneet maitjoiden yhteydessä ihmi- tavan tarjoilun. Aamiaisen
set kokoontuvat yhteen jälkeen Taisto Jantunen
ja seurustelemaan. Myös kertoi vanhustenviikosta
miestenpiiri- ja aamukah- ja sen ohjelmatarjonnasta
vitilaisuudet joka kuu- sekä seurakunnassa että
kauden ensimmäinen muualla. Aamukahvin
keskiviikko Tuuloksen yhteyteen kuului tietenseurakuntatalolla kerää- kin myös muutama virsi.
vät mukavasti väkeä pai- Ne soivat komeasti tälkalle. Tilaisuuksissa on lä porukalla, vaikka ihan
puhujia hyvin erilaisista kaikki eivät olekaan lauaiheista, kuten puukon lajia, kertoo Miestenpiirin

jäsen Jouko Kangasmaa
2.10.2019 järjestetystä
tilaisuudesta.
Osallistuminen seurakunnan toimintaan on palkitsevaa.
– Minulle tulee jäämään mieleen hyvin työteliäs vuosi. Erityisesti
hävikkiruuan noudot ja
jaot ovat työllistäneet.
Myös miestenpiiri ja
aamukahvi kuuluu tähän.
Koen, että ilman seurakuntaa minulta puuttuisi
paljon. Siksi koen olevani
mukana siinä yhteisössä,
joka minulle on tärkein,
toteaa Jantunen.

Miestenpiiri - Taisto Jantunen pitämässä puhetta
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TIEDOTE

LAMMIN¤
SEURAKUNTA

Tarkennus Lammin seurakunnan
ilmoitteluun Keski-Häme-lehdessä
Lammin seurakunta säännöllisesti julkaisee Keski-Häme-lehdessä kuolleiden, kastettujen ja avioliittoon kuulutettujen tietoja. Seurakunta on saanut ilmoittelustaan kriittistä palautetta, koska lehden lukijalle voi tulla sellainen mielikuva, että
ilmoitetut tiedot menevät päällekkäin Lammin ja Tuuloksen suhteen.
Lammin seurakunnassa ollaan tietoisia ongelmasta. Kirkkoherra Heli Ulvinen
toteaa, että ”tosiasia on se, että emme saa näitä kyseisiä tietoja järjestelmästä
Lammin ja Tuuloksen alueilta eriteltyinä, koska kaikki kuuluvat yhteen ja samaan
Lammin seurakuntaan”.
Lammin seurakunnalla on käytännössä ollut kaksi toimintatapaa, joista valita:
kaikki tiedot voidaan laittaa molempien alueiden alle tai laittaa vain Lammin alle.
Valitusta menettelytavasta tehtiin päätös.
Seurakuntaliitosta viime syksynä valmistelevassa työryhmässä, jossa oli myös
Tuuloksen alueen edustus, sovittiin, että tehdään kirkollisten ilmoitusten kanssa
aluksi niin, että näkyvät molempien alueiden alla.
Saadun palautteen pohjalta Lammin seurakunta on tarkentanut ilmoittelukäytäntöään. Jatkossa kyseiset tiedot näkyvät vain Lammin alla ja tietojen edelle lisätään sanat ”Lammin seurakunnassa”. Tilaisuudet on sitten eriteltyinä Lammi ja
Tuulos, kuten ennenkin.

Yhteystiedot
Kirkkoherra Heli Ulvinen
etunimi.sukunimi@evl.fi
040-804 9501
Lammin seurakunta
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