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Valoisaa joulunaikaa!

Jouluna seurakunnassa

24.12. Jouluaatto
klo 9
Jouluhartaus Matkun rukoushuoneella
klo 13
Perheiden joulukirkko Forssan kirkossa
klo 14
Jouluhartaus Forssan hautausmaan (uudessa) kappelissa
klo 15
Jumalanpalvelus Forssan kirkossa
klo 15
Jumalanpalvelus Koijärven kirkossa
klo 23
Jouluyön musiikkihartaus Forssan kirkossa
klo 10–20 Forssan vanha kappeli auki
25.12. Joulupäivä
klo 8
Jumalanpalvelus Forssan kirkossa
klo 10
Jumalanpalvelus Koijärven kirkossa
26.12. Tapaninpäivä
klo 10
Messu Forssan kirkossa
klo 12
Jumalanpalvelus Matkun rukoushuoneella
28.12. Viattomien lasten päivä
klo 16
Enkelikirkko Forssan kirkossa
klo 18
Enkelikirkko Koijärven kirkossa

Piispan kyydissä s. 3
Diakonia auttaa s. 4
Jouluna Keniassa s. 5
Kirkonrotta kertoo s. 7
Tilaisuuksia ja tapahtumia s. 8

ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ 6.12.
klo 9
Seppeltenlasku Forssan hautausmaalla
klo 10 Jumalanpalvelus Forssan kirkossa
klo 13 Itsenäisyspäivän juhla Forssan kirkossa,
kahvitarjoilu pappilassa
klo 16 Jumalanpalvelus Koijärven kirkossa ja
seppeltenlasku, kahvitarjoilu seurakuntatalolla
klo 16 Partiokirkko Forssan kirkossa ja
soihtukulkue hautausmaalle
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Esa Löytömäki
kirkkoherra

Monenlaisia jouluja
Tuleeko joulupukki savupiipusta vai ovesta, kyseli lapsi. Joissakin maissa Pyhä Nicolaus käy vaivihkaa savupiipun kautta
jouluyönä tuomassa lahjat sukkiin. Meillä pukki kiitää Korvatunturilta porolla, istuu hetken keinutuolissa ja jututtaa lapsia aattona. Hollannissa ja Belgiassa Pyhä Nicolaus matkustaa
Svarte Pieten (saako häntä enää edes olla) kanssa, tuo lahjat ja
vie hiilisäkissä tottelemattomat lapset pois jo 6.12.
Ollessani Espanjassa, suurin juhla oli loppiaisena, jolloin Itämaan tietäjät ratsasivat kamelilla ihmisten luo ja toivat lahjoja.
Mutta kyllä punanuttuinen Coca Cola –pukkikin oli liikkeellä
meidän joulumme aikaan. Lapsillehan se sopi, lahjoja sai moneen kertaan.
Pyhän Nicolauksen esikuva, Myran piispa Nicolaus 300-luvulla,
toi lahjoja, kulki kaupungin katuja ja pelasti viattomia ihmisiä kuolemalta. Matkaa sieltä Korvatunturille on aika paljon.
Paikallinen pukkimme on yhdistelmä kristillistä taustaa ja
hyväntahtoisuutta suomalaisittain. Tonttuarmeija on hiipinyt
mukaan kansantaruista pukin seuraksi. Monella joulupukilla
on naapurin sedän ääni. Tai yllättäen isä on aina pois kun pukki
tulee käymään.
Monet juhlat ovat yhdistelmä kansanperinnettä, kristillistä
perinnettä ja uutta tulkintaa. Joulu on juhla, joka on säilyttänyt asemansa mutta sen sisältöön on tullut uusia aineksia.
Enää ei aina ”hiljennytä” joulun viettoon. Ravintolat ovat auki
ja tansseja järjestetään. Itselle se ei ole tapa viettää joulua,
mutta monelle yksinäiselle muiden ihmisten tapaaminen olisi
tärkeää. Laivamatkallekin moni lähtee viettämään joulua.
Perhejoulu on monille tärkeä. Matkojen takaa tullaan yhteen
ja vietetään aikaa yhdessä. Toivottavasti korona-aika hellittää
niin, että se on taas mahdollista. Isovanhemmille on suuri ilo
nähdä lastenlapsien kärsimättömyys joulun aikaan ja illan hämäryyteen soljuva lahjojen availu. Uusien legorakennelmien
äärellä riittää ihmettelemistä. Lahjakirjoja selataan yhdessä.
Kaikki eivät tästä onnesta pääse osalliseksi. Tai ehkä sitä pakollista onnellisuutta on markkinoitu niin paljon, että se ahdistaa jo monia, oli perheellinen tai yksin. Kun vain jokainen saisi
olla hetken rauhassa, nauttia elämästä, saada jonkun lahjan
ja kokea ystävällisyyttä. Pitkät joulunpyhät eivät sovi kaikille.
Ehkä kylään voisi kutsua sen yksineläjän tai käydä kyselemässä
kuulumisia.
Papille joulu tietää usein yhdistelmää läheisten kanssa vietetystä ajasta ja joulutilaisuuksista seurakunnassa. Itse nautin joulun sanomasta. Uskon, että sillä on yhä merkitystä. Se
kiteytyy perinteisellä kynttilän viemisellä haudalle, tutun
joululaulun kanssa, illan pimetessä tuttujen seurassa, kirkon
hämyssä tai jouluevankeliumin sanomassa. ”Tänään” on joulun
ydin. Tämä hetki, tässä ja nyt on tärkeä. Saan olla juuri tässä,
olipa vuoden aikana ollut menetyksiä, onnea, vastoinkäymistä
tai iloa. Tätä haluamme seurakuntanikin pitää esillä.
Seurakunnan tilaisuudet ja Kauneimmat joululaulut, konsertit ja kokoontumiset ovat joulun sanomaa parhaimmillaan.
Olemme valmistelleet niitä lämmöllä ja haluamme tuoda iloa
ihmisille.
”Tänään on teille syntynyt Vapahtaja”. Se on Jumalan lempeä
sanoma enkelin suulla. Vapauta itsesi vääristä odotuksista,
olet arvokas juuri tänään omalla paikallasi! Yksin tai yhdessä,
surussa tai ilossa. ”Minä ilmoitan teille suuren ilon”, enkeli sanoo meille.

Hartaus
Ojenna kätesi!
Muistatko epäuskoisen Tuomaan? Hänet, joka ei ollut
paikalla, kun Jeesus ilmestyi muille opetuslapsille.
He saivat kokemuksen, joka vakuutti heidät siitä, että
heidän Mestarinsa elää. Mutta Tuomas ei siitä mitään
tiennyt.
Tuomas jäi ulkopuoliseksi. Muut puhuivat
innostuneesti siitä, mitä olivat saaneet nähdä. He
vertailivat kokemustaan ja tunteitaan toistensa kanssa.
He olivat varmasti täynnä intoa ja ihmetystä. Mutta
Tuomakselle kaikki tuo puhe ei avautunut. Hän ei voinut
ymmärtää, eikä uskoa.
Tuomaskin halusi nähdä. Tuomaskin halusi kokea.
Hänelle eivät riittäneet toisten sanat. Hän ei voinut
iloita heidän ilostaan ja jakaa heidän uskoaan. Muiden
vakuuttaessa, että Jeesus todella on noussut kuolleista,
hän sanoi: ”En usko. Jos en itse naulanjälkiä hänen
käsissään ja pistä sormeani niihin ja jos en pistä kättäni
hänen kylkeensä, minä en usko.”
Tunnetko olevasi kuin Tuomas? Haluaisit uskoa,
mutta et voi. Olet kuullut monen todistavan siitä,
miten usko Jeesukseen on muuttanut elämän. Kaipaat
kokea omassakin elämässäsi sen saman muutoksen.
Mutta totuus on, että tunnet jääneesi ulkopuoliseksi.
Elämäkin tuntuu yhtä harmaalta kuin aina ennenkin.

Rukouskin tuntuu olevan vain sanoja kohti tyhjää
taivasta.
Tuomas sai sen erityisen armon, että Jeesus ilmestyi
hänelle. Tuomas sai epäuskoonsa konkreettisen
vastauksen: ”Ojenna sormesi, tässä ovat käteni. Ojenna
kätesi ja pistä se kylkeeni. Älä ole epäuskoinen vaan
usko!”
Ojenna kätesi. Sinäkin, joka et jaksa uskoa. Hän,
joka osoitti Tuomakselle elävänsä, ei ole unohtanut
sinuakaan. Et sinä ole ulkopuolinen, et ole jäänyt vaille
hänen hyväksyntäänsä. Vaikka sinä et tuntisi mitään,
Hän tuntee sinut. Haavat hänen käsissään ja kyljessään
kertovat siitä. Hän on rakastanut ja rakastaa sinua
rakkaudella, joka voittaa kuolemankin vallan.
Jeesus tuli maailmaan rikkoakseen kaikki rajoittavat
kehät ja ympyrät. Hän ei ole vain niiden oma, jotka
elävät saman kuplan alla. Hän päinvastoin rikkoo
kuplat ja ihmisten luomat rajat ollakseen meidän
kaikkien.
Siksi hän on sinunkin. Aivan varmasti. Siksi voit
ojentaa kätesi. Älä odota tunteita. Älä odota edes
suurta uskon vahvistumista. Riittää, että tiedät: Jeesus
uskoo sinuun ja tuntee sinut.
pastori Asko Kantola

Forssan seurakunta liittyy
Tampereen aluekeskusrekisteriin
vuoden 2022 alusta
kitetysti. Kirkonkirjojen pitoon
sisältyy muun muassa virkatodistusten ja sukuselvitysten laatiminen, avioliiton esteiden tutkinta
sekä kasteiden, avioliittojen, kirkosta eroamisten ja kirkkoon liittymisten rekisteröiminen.
Forssan seurakunta liittyy
Tampereen aluekeskusrekisteriin vuoden 2022 alusta.
Kaikkien seurakuntien on
kuuluttava johonkin aluekeskusrekisteriin viimeistään
vuonna 2022.
Virkatodistukset yhdestä paikasta
Vuonna 2019 toimintansa aloittaneeseen Tampereen aluerekisteriin kuuluvat tällä hetkellä
Tampereen seurakunnat sekä 23
muuta seurakuntaa. Vuoden 2022
alusta mukaan liittyy 9 seurakuntaa: Forssa, Jokioinen, Parkano,
Pirkkala, Punkalaidun, Sastamala, Urjala, Virrat ja Ylöjärvi.
Aluekeskusrekisteriin vuonna
2022 kuuluvissa seurakunnissa
on yhteensä noin 472 000 jäsentä.
Tampereella sijaitsevassa aluekeskusrekisterissä hoidetaan
kaikkien siihen kuuluvien seurakuntien kirkonkirjojen pito kes-

Sähköistä palvelua suositaan
Aluekeskusrekisterin palveluita
tarvitaan mm. silloin, kun tilataan
sukuselvitys vainajan perunkirjoitusta varten. Sen voi tilata puhelimitse tai sähköisesti. Yhdelle
sukuselvitykselle saadaan vainajan muuttohistoria koko Suomen
alueelta. Sukuselvitystä ei tarvitse
enää pyytää jokaisesta seurakunnasta erikseen. Aluekeskusrekisterissä sähköinen asiointi onnistuu
ajasta riippumatta. Lisäksi aluekeskusrekisterin puhelinpalvelu
on avoinna joka arkipäivä 9–15.
Seurakuntatoimisto Forssassa
palvelee edelleen ma–to klo 9–12.
Kirkollisten toimitusten ajankohdista ja hauta-asioista sovitaan
paikallisesti aivan kuten ennenkin.
Lisätietoja:
Forssan seurakuntatoimisto
p. 03 414 51 ma–to klo 9–12
tampereenseurakunnat.fi/
aluekeskusrekisteri

UUDENVUODEN AATTO 31.12.
Klo 20.00 (huom. aika!) hartaus
Forssan kirkossa,
tule ja sytytä kynttilä

Klo 20.45 uuden vuoden vastaanotto kirkon portailla,
puhe Kaisa Lepola, kuumaa mehua ja piparia

Tietovisa
by Minna ja Virpi

1. Montako penkkiriviparia on
Forssan kirkon keskikäytävällä?
a. 10
b. 15
c. 20
2. Adventista loppiaiseen on
käytössä kirkollisista väreistä?
a. punainen
b. valkoinen
c. violetti
3. Montako askelmaa on
kirkkopihan portaissa?
a. 33
b. 35
c. 37
4. Forssan kirkon vanhin
esine on?
a. saarnatuolin kirjaliina
b. viinikalkki
c. kolehtihaavi
5. Montako wc-istuinta on
Forssan seurakuntatalolla?
a. 7
b. 14
c. 21
6. Koijärven kirkko toimi ennen
kirkoksi vihkimistä?
a. viljavarastona
b. seuraintalona
c. puuhöyläämönä
Oikeat vastaukset:
1. b, 2. a,b,c, 3. a, 4. c, 5. c, 6. b

PÄÄKIRJOITUS:

Forssan
seurakuntalehti
Forssan ev.-lut. seurakunta
Kartanonkatu 16
30100 Forssa
(03) 41 451 klo 9–13
www.forssanseurakunta.fi
Päätoimittaja:
Esa Löytömäki
esa.loytomaki@evl.fi
Toimitussihteeri:
Sirpa Koivulaakso
sirpa.koivulaakso@evl.fi
Kannen kuva: Esa Löytömäki
Sivunvalmistus/paino:
PunaMusta, Forssa
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Kolumni
JOULUKONSERTIT
Su 28.11. klo 16
		
		
		
Su 5.12. klo 16
		
La 11.12. klo 18
		
Ke 15.12. klo 18
		
		
Pe 24.12. klo 23

Joulu Pohjantähden alla
– Petri Laaksosen konsertti Forssan kirkossa.
Konsertti striimataan, seuraa ilmoittelua.
Vapaa pääsy, ohjelma 15€.
Joulusoitto ukulelein ja kantelein
Forssan seurakuntatalossa. Vapaa pääsy.
Kuorojen joulu. Natalia Maltizovan kuorot.
Vapaa pääsy, ohjelmamaksu.
Kotikirkko soi! Leena Salmisen ja
Karoliina Hautalan jouluinen konsertti
Koijärven kirkossa. Vapaa pääsy, ohjelma 10€.
Jouluyön musiikki, mukana Joulukuoro.

KAUNEIMMAT JOULULAULUT
Ke 8.12. klo 18
		
To 9.12. klo 18
		
Su 12.12. klo 16
		
Su 12.12. klo 18
Su 19.12. klo 10
		
Su 19.12. klo 18
To 6.1.
klo 15
		

Kauneimmat joululaulut bändin säestyksellä
Forssan kirkossa.
Kauneimmat joululaulut
Matkun rukoushuoneella.
Kauneimmat joululaulut Kirkkokuoron kanssa
Koijärven kirkossa.
Kauneimmat joululaulut Forssan kirkossa.
Kauneimpien joululaulujen messu
Forssan kirkossa.
Kauneimmat joululaulut Forssan kirkossa.
Kauneimpien joululaulujen jumalanpalvelus
Forssan kirkossa.

Joululahjojen taikaa

Koin syyslomalla kummallisen
tunteen, kun pelasimme korttia
äitini kanssa. Itse pelaaminen ei
ollut kummallista, teemme sitä todella usein. Istuimme keittiössä,
puuhellassa oli valkea ja selkäni
takaa ikkunasta tuli luonnonvaloa.
Kummallinen tunne oli kaiken tämän summa: tuntui ihan joululta.
Ei varmasti ole kenellekään uusi aihe, että joulua kuvaillaan lämmön ja rauhan aikana. Suuri osa
elämästä koostuu ihmisistä, jotka
tuovat meille rauhaa ja lämpöä –
sen vuoksi he ehkä kuuluvatkin
jouluun olennaisella tavalla.
Materialistinen joulu ja paniikki lahjoista vievät meitä taas hyvin kauas lämmöstä ja rauhasta.
Joulun materialisoitumisesta ja
kulutushysteriasta on kirjoitettu jo
lukuisia kommentteja, kolumneja
ja artikkeleja, enkä jaksaisi toistaa niitä, mutta jotain on kuitenkin
sanottava. On paljon lapsia, jotka

menevät joululoman jälkeen kouluun tuntien häpeää tai epävarmuutta, koska eivät välttämättä
ole saaneet niitä joulun ykköstuotteita tai valtavaa kasaa paketteja. Joka vuosi lasten odotukset
ja toiveet joululahjoista kasvavat
suurempiin ja suurempiin mittoihin. On aika pysähtyä ja pohtia
aikuisten osallisuutta tähän.
Kun keskustelemme lasten
kanssa joulusta ja joulunodotuksesta, voisimme aloittaa keskustelun jostakin muusta kuin siitä,
onko hän jo kirjoittanut joulupukille tai mitä hän toivoo lahjaksi.
Joulun jälkeen taas voisimme
kysyä läheisiltämme aivan mitä
tahansa muuta kuin sitä, mitä hän
on saanut lahjaksi. Voimme olla
läsnä ja osoittaa sen, että mielenkiintomme kohdistuu johonkin
muuhun kuin niihin saatuihin
paketteihin. Kun itse aikuisina
keskitymme joulun aikaan lah-

joihin, lapset oppivat meidän
esimerkistämme, että niillä on
iso painoarvo. Tätä lahjojen painoarvoa pitäisi pienentää.
Ja mikä tärkeintä: meidän pitää
pystyä miettimään, mitä muuta
voimme antaa lahjaksi toiselle
kuin markkinoiden mahtavimman
tuotteen. Toiveiden täyttäminenkin lämmittää mieltä, mutta joulu tulee keskellemme rauhana ja
lämpönä. Se tulee lautapeleistä,
piparkakkujen leipomisesta, (taikinan syömisestä) ja meistä kaikista. Ei käärepapereista.
Laura Kallio

Piispantarkastusta Forssassa
Piispa Matti Repo vieraili asessori Leena Sorsan kanssa seurakunnassamme lokakuussa. Piispantarkastukseen kuului vierailuja eri paikoissa,
työskentelyä seurakunnan tulevaisuuden äärellä ja
messu sunnuntaina 10.10. Koijärvellä oli viikolla
iltakirkko.
Korona-ajan hellittäessä vierailtiin koulussa,
keskusteltiin kaupungintalolla ja tutustuttiin LHJGroupin työhön. Seurakunta on valmistelemassa
ympäristödiplomia ja kiertotalous Forssassa on
kehityksen kärjessä.
Konsultit Hanne von Weissenberg ja Sami
Kallioinen vetivät työskentelyjä jo keväällä. Niissä työstettiin seurakunnan tavoitesuunnitelmaa.
Hiippakunnan lakimies Jorma Juutilainen suoritti
talouden ja hallinnon tarkastuksen.
Vierailu huipentui sunnuntain messuun, jossa
uusia työntekijöitä siunattiin tehtäviinsä.
Kuvat: Markku Manni, Matti Koppanen
ja Esa Löytömäki
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Diakonian avustuskäytännöt uudistuvat
Diakoniatyö on kristilliseen
lähimmäisenrakkauteen perustuvaa
auttamistyötä.
Se edistää välittämisen, ihmisarvon ja
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden
toteutumista.
Diakoniatyössä on monia ulottuvuuksia: hengellinen, henkinen, aineellinen, sosiaalinen ja
terveydellinen toimintakyvyn
tukeminen, yhteiskunnallinen
vaikuttaminen sekä diakoniakasvatus. Diakoniatyö määritellään kirkkolaissa yhdeksi
seurakunnan perustehtävistä ja
kirkkojärjestyksessä kerrotaan,
mitä tämä tarkoittaa käytännössä: ”Seurakunnan ja sen jäsenten
tulee harjoittaa diakoniaa, jonka
tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä
on suurin ja joita ei muulla tavoin
auteta” (KJ 4:3). Diakoniatyöntekijät ovat kirkollisen koulutuksen
saaneita sosiaalialan tai terveydenhuollon ammattilaisia.
Taloudellinen avustaminen
Taloudellinen avustaminen on
yksi diakonisen toiminnan ulottuvuus. Forssan seurakunnan
kirkkoneuvosto on hyväksynyt
kuluvan vuoden aikana uudet
taloudellisen avustamisen ohjeet
diakoniatyöhön ja ne tulevat voimaan vuoden vaiheessa. Uudet
ohjeet korostavat avun kertaluon-

teisuutta. Uudistuksen tavoitteena on lisätä avustustyön vaikuttavuutta. Ohjeistuksessa todetaan,
että ensisijainen taloudellisen
avun lähde on aina sosiaalitoimi.
Seurakunnan diakonia-avustus ei
voi korvata yhteiskunnan vastuuta. Seurakunnan antama taloudellinen tuki on viimesijainen vaihtoehto tilanteessa, jossa ollaan
muun avun ulottumattomissa.
Diakonia-avustus ei ole kenellekään kuuluva subjektiivinen oikeus eikä seurakunnalla ole lain
edellyttämää velvollisuutta taloudelliseen avustamiseen. Diakonia-avustus on aina harkinnanvarainen ja sen on tarkoitus auttaa
ihmistä eteenpäin kriisitilanteen
kohdatessa.
Avustusprosessi
Avustusta hakevan henkilön taloudellinen tilanne kartoitetaan.
Hakijan tulee ottaa mukaan
diakoniavastaanotolle menoja tulotiedot, tukipäätökset ja
tiedot veloista. Avustamiseen
kuuluu ohjaus, neuvonta ja
avuntarvitsijan elämäntilanteen
kokonaisvaltainen huomiointi.
Avustuspäätökset pohjautuvat

Riku Mäkirinne on 40-vuotias turkulainen taidevalokuvaaja, jolla on
kokemusta myös diakonian asiakkuudesta. Kesällä 2021 hän kuvasi
Forssan kirkossa. Kuva: Anni Lautaporras

diakoniatyöntekijän tai diakoniatiimin harkintaan. Pääsääntöisesti
avustetaan ruokaan, joskus laskuihin. Vastuu perustoimeentulosta kuuluu lakisääteisesti yhteiskunnalle. Usein avustamisen
edellytyksenä on, että henkilö hakee ensin perustoimeentulotukea.
Hakijan vakituinen asuinpaikka
tulee olla Forssan seurakunnan
toimialueella. Taloudellinen
avustaminen toimii ajanvarausperiaatteella.

Ajan voi varata puhelimitse
ma-to klo 9-12
numerosta 050 370 6556.
Tavoitteena kokonaisvaltainen
kohtaaminen
Diakoniatyö on ihmisen kokonaisvaltaista kohtaamista. Myös
taloudellisen avustamisen prosessissa elämäntilanteen huomioiminen laajemmin on tärkeää.
Diakonisessa kohtaamisessa ihminen ei ole vain taloustilanteensa lukujen summa. Jokainen kohdataan yksilönä ja elämäntilanne
ainutlaatuisena. Apua voi saada
silloinkin, kun taloudellinen
avustaminen ei ole vaihtoehto.
Joskus keskustelu ja oman elämäntilanteen pohtiminen toisen
ihmisen kanssa auttaa avaamaan
uusia näköaloja oman elämän
mahdollisuuksiin. Joskus diakoniatoimistosta ohjataan hakemaan yhteiskunnan lakisääteisiä
etuuksia ja tarjotaan tukea hakuprosessiin. Joskus laaja-alainen
yhteistyö sosiaalityön ja terveydenhuollon viranomaisten kanssa
on tarpeen. Diakoniseen auttamiseen sisältyy luottamuksellisuus
ja ehdoton vatiolovelvollisuus.
Olennaista on luoda toivon näköaloja silloinkin, kun ihminen
itse kokee olevansa umpikujassa.
Ajankohtaiset auttamisen
mahdollisuudet
Joulunaika on diakoniatyössä kiireinen. Perinteiset lapsiperheiden
jouluavustukset jaetaan hyvissä
ajoin ennen joulua, jotta perheille
jää aikaa tehdä avustuksen turvin
itselleen tärkeät hankinnat ennen
aattoa. Diakoniatyössä avustamme paitsi budjettivaroin myös
monenlaisten lahjoitusten turvin.
Lapsiperheiden jouluavustusten
ohessa jaettavaksi voi lahjoittaa
esimerkiksi uusia ja käyttämättömiä leluja, pieniä lahjakortteja,
elokuvalippuja tms. Toivomme,
että lahjoituksia ei paketoida.
Lahjoituksia vastaanotetaan diakoniatoimistossa ja seurakuntatoimistossa 10.12. asti. Myöhemmin saapuneet lahjoitukset
eivät välttämättä enää ehdi tämän
joulun iloksi perheisiin. Yhteisvoimin seurakuntana voimme toteuttaa kirkkolain ja -järjestyksen
henkeä huolehtimalla, että kristillinen lähimmäisenrakkaus tuntuu

Diakoniatyö auttaa hengellisessä etsinnässä uupuneita.
Kuva: Riku Mäkirinne

Diakoniatyö auttaa elämässään umpikujaan ajautuneita.
Kuva: Riku Mäkirinne

Diakoniatyö auttaa taloudelliseen ahdinkoon joutuneita.
Kuva: Riku Mäkirinne

käytännön tekoina siellä, missä
hätä on suuri.
Ikkunoita diakonian
todellisuuteen
Tämän lehtiartikkelin kuvat ovat
taidevalokuvaaja Riku Mäkirinteen teoksia. Ne avaavat asian
arkaluontoisuuteen nähden ainutlaatuisen ikkunan sellaisiin
todellisuuksiin, joita diakoniatyössä kohdataan. Kuvat ovat lavastettuja, mutta kuvaaja haluaa
teoksillaan tehdä näkyväksi itse
kokemaansa todellisuutta. Kuvissa esiintyvät henkilöt ovat
malliksi asettumalla valmiita antamaan kasvot sille todellisuudelle, jota Mäkirinne kuvaa. Hän on
viime aikoina käsitellyt töissään
erityisesti masennusta, surua ja
ahdistusta. Töitä leimaa synkkä
tunnelma, joka kumpuaa hänen
omista kokemuksistaan. Mäkirinne kärsii vaikea-asteisesta
ja toistuvasta masennuksesta,
jonka vuoksi hän on ollut useamman vuoden sairauslomalla.

Valokuvataide on Mäkirinteelle
tapa käsitellä omia tunteitaan,
mutta myös tapa kertoa ihmisille
viestejä ja ottaa kantaa asioihin.
Mäkirinne toimii masentuneiden
vertaistukiyhdistys NytKu ry:n
puheenjohtajana. Enemmän Mäkirinteen ottamia kuvia löytyy
hänen kotisivuiltaan www.makirinne.com.
Anni Lautaporras
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Krismasi Njema,
Yesu amezaliwa!

Hyvää Joulua,
Jeesus on syntynyt!
Suussasulavia kaalikääryleitä
ja paljon muuta
Lähetyslounas järjestettiin onnistuneesti Forssassa ja Koijärvellä.
Pitkän tauon jälkeen saatiin
taas kokoontua yhteisen pöydän
äärelle nauttimaan lounasta lähetyksen hyväksi. ”Vihdoinkin.”
Se oli ajatus, jonka moni sanoi
ääneen ja vielä useampi varmasti ajatteli mielessään. Vihdoinkin
saamme tulla yhteen. Tulla yhteiseen pöytään, jakaa yhteisen aterian, samalla antaen omastaan
kaukaisille veljille ja sisarille.
Niin ovat kristityt tehneet alusta
asti. Tänä päivänä seurakunnassamme Lähetyslounaat ovat yksi

tapa tuota samaa hyvin kristillistä
perinnettä meillä toteuttaa.
Mutta lounas ei olisi voinut toteutua ilman vapaaehtoisten seurakuntalaisten vahvaa panosta.
Forssassa asialla olivat Forssan
Martat. Koijärvellä Kojon ja Saviniemen maatalousnaiset. Teille
kaikille erityisen lämmin kiitos!
Mutta saipa kerran pappikin
kiitosta puheistaan. Kun hän Koijärvellä tuli etukäteen mainostaneeksi erityisen suussasulavia
kaalikääryleitä, niin palautetta
tuli myöhemmin, että yhtään ei
ollut liioittelua…

UUSIA TYÖNTEKIJÖITÄ
1. Mitä teet seurakunnassa työksesi?
2. Sano yksi asia, jonka haluat kertoa Forssan seurakunnasta, jos joku kysyy!
3. Mikä on mielestäsi holjaa?

Katja Asikainen
1. Siivooja.
2. Forssan seurakunnassa on ilo
työskennellä, työyhteisö on
mukava.
3. Loimaalaisena Forssan murre
kuulostaa holjalta.

Kari Välimäki
1. Koneiden ja työvälineiden
huoltoa. Konetöitä, rakennuksiin, hautauksiin ja
hautausmaan hoitoon liittyviä
töitä.
2. Mukavat työkaverit. Täällä
on hyvä ilmapiiri työkavereiden kanssa.
3. Tämä oli vaikea kysymys.
Holjat markkinat tuli ensimmäisenä mieleen.

Tätä tervehdystä kuulee Keniassa joulunaikaan. Kenialaisten
juhlapäivä on joulupäivä. Jouluaatto on ihan normaali työpäivä.
Joulupäivänä kirkossamme on
jumalanpalvelus, joskus aikaisin
aamulla tai sitten normaaliin aikaan noin kymmeneltä. Käytän
sanaa noin, sillä Keniassa tilaisuudet alkavat aina myöhässä,
sitten kun ihmisiä on tullut sopiva määrä koolle. Kirkkomatka
maaseudulla saattaa olla pitkä,
ihmiset kävelevät polkuja pitkin
kirkkoon. Jumalanpalvelukseen
ihmiset laittavat aina hienoimmat
vaatteensa päälle. Monilla lapsilla tämä tarkoittaa sitä toista vaatekertaa pakollisen koulupuvun
lisäksi. Jumalanpalveluksessa
kuorot laulavat lauluja ja musiikki on muutenkin suuressa osassa.
Sukulaisten luo
Jouluna saatetaan vierailla sukulaisten luona tai käydä lähimmässä kaupungissa. Eräänä joulupäivänä vein ystävän Kisumun
lentokentälle. Sinne oli tullut paljon perheitä yhdessä katsomaan
lentokoneita. Isoissa kaupoissa
lapset voivat käydä ottamassa kasvomaalauksen ja saavat
väännellyn ilmapallon lahjaksi.
Tuntuu, että Keniassa joulukoristeita laitetaan vuosi vuodelta
aikaisemmin julkisille paikoille. Nyt jo lokakuun alussa näin,
kun erään kaupan parkkipaikalle
ripusteltiin jouluvaloja. Kenialaisissa kodeissa joulukoristeita ei
juurikaan käytetä, juhlissa laitetaan ilmapalloja ja jouluna nämä
ovatkin käytössä.
Jouluna syödään
Joulupäivänä ihmiset saattavat
syödä vähän juhlavamman aterian, chapati-leipää, kanaa, riisiä
tai ugalia. Ugali on maissijauhoista tehty tiivis puuro, jota syödään käsin. Ugali on kenialaisten
jokapäiväinen ruoka. Limsa on
juhlajuoma. Mandaasi-munkit

ja makea maitotee ovat myös
kenialaisten herkkua. Aina näihin herkkuihin ei kuitenkaan ole
varaa sillä kenialaisista yli puolet
elää köyhyysrajan alapuolella.
Ei ole valkeaa joulua
Tulin Keniaan syyskuussa 2007.
Toimin täällä kummilapsihankkeen ja Matongon orpokodin yhdyshenkilönä. Keniassa vuoden
lämpimin ajanjakso osuu juuri
joulun aikoihin. Lämpötila täällä kotikaupungissani Kisumussa
kohoaa yli +30 asteeseen. Valkoista joulua siis täällä ei vietetä
ja vieläkään en ole oikein tottunut
jouluun lämpimässä. Pihassamme
kasvaa joulutähtipensas ja amarylliksen tapaisia kukkia. Nämä
kukkivat omalla ajallaan, mutta
aika usein joulutähdessä on myös
punaisia lehtiä. Ensimmäisen
adventin aikoihin sytytän joitain
jouluvaloja kotiini ja laitan joulukoristeita. Minulla on myös ollut
tapana leipoa joitain suomalaisia
jouluherkkuja, kuten joulutorttuja
ja pipareita. Viime jouluna teimme lähettitoverini kanssa oviimme sypressistä joulukranssit.
”Usiku mtakatifu”
(Jouluyö, juhlayö)
Joulunvietto tapoja on monia
ympäri maailman, mutta sanoma
on sama; Jeesus lapsi syntyi maailmaan. Pääsiäistervehdys Keniassa on Yesu amufufuka! Jeesus
on ylösnoussut! Uskomalla Jeesukseen meillä on iankaikkinen
elämä hänessä.
”Usiku mtakatifu! Wengine
walala, wakeshao ni Yosefu tu na
Maria waliomlinda. Yesu mwana
mzuri, Yesu mwana mzuri” (Jouluyö, juhlayö swahiliksi)
Levollista joulunaikaa sinulle
ja läheisillesi! Kiitos kaikista esirukouksista ja tuesta työllemme.
Marja Ochieng
Forssan seurakunnan
nimikkolähetti, Kisumu, Kenia

Lähetyssoppi Forssassa

Hämeentie 5 – Puistolinnaa vastapäätä –
on uusien ja kauniiden käsitöiden myymälä.
Sopesta löydät laajan valikoiman sukkia, lapasia,
liinoja, mattoja, tyynyjä ja paljon muuta!
Tule, katso, osta ja ihastu!  
Soppi avoinna arkisin klo 10–14 ja joka kuukauden
1. arkilauantai klo 10–12.
(La 4.12. klo 10.00–12.00 joulumyyjäiset.)
Sopesta löydät lahjoja niin häihin ja muihin juhliin
sekä kauniit joululahjat.
Lähetyssopen tuotto käytetään lähetystyön
tukemiseen eri lähetysjärjestöjen kautta.

TERVETULOA OSTOKSILLE!
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Ohhoh! Lilli-lammas on
pyllähtänyt ällistyksestä
pepulleen, kun enkelit
ilmestyivät taivaasta
ilmoittamaan Jeesuksen syntymästä.
Paimen laittaa päähänsä aurinkolasit,
sillä enkeleiden kirkkaus häikii pahasti.
Lassi-lammasta pelottaa niin paljon, että villava
häntäkin vapisee. Lassi, se on ihan turhaa!
Enkelit vain viittovat tietä Beetlehemiin seimen luo.
Mutta voi ei, kuka mahtaa piileksiä
paimenen helmoissa?

Mikä ihmeen Donkkis-ilta?
Donkkis Big Night on alakouluikäisille suunnattu toiminnallinen ilta.
Iltoja pidetään ympäri Suomea,
mutta Forssassa näitä on ollut vasta muutamia kertoja. Naapuriseurakunnassamme Tammelassa illat
ovat jo tutumpi juttu. Tammelan
aktiivinen vapaaehtoisten joukko
toi illat myös Forssaan. Ennen koronaa Donkkiksia pidettiin Vieremän koululla. Nyt paikkana toimii
Forssan seurakuntatalo.

Seurakunta toteuttaa illat yhteistyönä Kansanlähetyksen
kanssa. Kansanlähetyksen aktiivit vastaavat suunnittelusta ja
toteutuksesta. Seurakunta tarjoaa
tilat ja pienen iltapalan.
Keväällä illat jatkuvat kerran
kuussa. Tammikuusta huhtikuuhun.

Lapset kertovat:
Mikä oli hauskinta?
– Hyvää mehua
– Pelaaminen
– Tarkkuuspelit
– Kaikki toimintapisteet
– Vapaaehtoiset
– Arvonnat
Mistä kuulit illasta?
– Kaverilta
– Leirillä sain mainoksen
– Koulussa oli mainos

KEVÄÄN ILLAT

seurakuntatalon salissa,

Kartanonkatu 16,
klo 18-20.00
18.1.
15.2.
22.3.
26.4.

 Vapaaehtoisvoimin toteutettu.
 Ilta koostuu toimintapisteistä, joissa kilpaillaan leikkimielisesti.
Palkintoja unohtamatta.
 Raamattuarvonta ja karkkiarvonta.
 Yhteislauluja ja raamattuopetusta.
 Nukketeatterissa Saku ja Ruut, jotka kertovat raamatuntekstiin pohjautuvan heidän arkeensa sijoittuvan pienen tarinan.
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KIRKONROTAN PALSTA

Heippa vaan kaikille. Nyt onkin paljon
kerrottavaa. Parasta on tietty se, että
kirkossa on alkanut käydä pitkästä aikaa ihmisiä. Olen tavannut lapsia, aikuisia, kuorolaisia ja kaikenlaisia juhliakin,
kuten kasteita, olen päässyt taas seuraamaan. Mutta sovitaanko semmoinen
juttu, että ensi vuonna, kun juostaan taas
kirkon ympäri, niin te muksut ette ainakaan treenaa enempää sitä juoksemista,
koska sekä minulla että pupulla, oli nyt jo
täysi työ pysyä teidän perässä ja hävittiin
ihan jokainen juoksu. Vika on ehkä suntioissa, koska ovat jättäneet vähän liian
pieniä juustoaterioita pesääni. Siihen on
tultava muutos. Se miksi pupu ei pärjännyt, on täysi mysteeri, koska hän on
ollut ”hyvissä porkkanoissa” koko kesän
Koijärven porkkanatiloilla. Onneksi meillä oli myös karhu tällä kertaa mukana
juoksutiimissä. Vaikkei sekään pärjännyt
yhtään sen paremmin. Mutta silti iso kiitos koko satapäiselle juoksuporukalle.
Oli kyllä mahtava päivä.
Meillä kävi myös korkea-arvoinen
vieras, piispa Matti Repo. Vähän pelotti
tuo sukunimi ensin, kun en ollut varma
oliko hän sukua eräälle viekkaalle ketulle, mutta pian selvisi, että hänhän oli
ihan lupsakka mies. Jostain syystä minun käskettiin pysyä poissa näkyvistä,

mutta koska ymmärsin että oli kuitenkin
tehtävä piispantarkastus, niin pitihän ne
herran kengät käydä nuuskimassa ja
läpi meni. Oli sellainen ison kaupungin
tuoksu niissä tossuissa. Samassa tilaisuudessa siunattiin työhön peräti 7 uutta
työntekijää ja kuulinpa papin mainitsevan myös kirkonrotan… eli sain myös
siunauksen vaativaan työhöni. Silloin
teki kyllä mieleni hypätä piilosta, mutta
suntio piti tiukasti hännästäni kiinni. Sain
myös pullaa ja kasvishernekeittoa, ja siis
tässä järjestyksessä.
Olen päässyt vierailemaan myös
päiväkerhoissa. Klemelässä sain pitää
oppitunnin kaverin kannustamisesta,
koska se on aika hieno taito ja pääsin
myös askartele-maan. Odotan innolla
pipari-talkoita lasten kanssa ja sitä adventin aikaa, kun alamme serkkupoikien
ja kummitädin kanssa jouluvalmisteluihin. Mutta se kaikkein tärkein päivä on
silloin, kun suntio kantaa kirkkoon pienen seimen ja tiedän, että kohta näen
siellä pienen poikavauvan, Sanna-papin
ja kaikki ne lapset ja perheet hänen ympärillään. Silloin on joulu.
Ihanaa tulevaa adventin aikaa teille
kaikille.
Toivoo Kirkonrotta ja se Pupu

PERHEMUSKARI
Perhemuskari on saanut hurjan suosion. Syksy alkoi noin
30 osallistujan voimin ja nyt
joukko on kasvanut jo lähes 60
osallistujaan. Muskaria vetää
Johanna Sjöblom ja Anu Väre
ja joku muu avustaja, sillä jo
soittimien jako on suunniteltava tarkasti, ettei se veisi liikaa
aikaa musiikilta. Joskus onkin
vaikeampi tehtävä saada se
soitin lapselta pois. Mutta eipä
sekään ole vakavaa, jos välillä
joku soitin soi eri aikaan. Lapset saavat myös vapaasti liikkua muskarin aikana. Muskarissa on tärkeää rento ja salliva
ilmapiiri, varsinkin kun on kyse alle kouluikäisistä lapsista.
Muskarissa lauletaan, soitetaan,
tanssitaan ja leikitään musiikin
mukaan, vuodenajat, juhlapäi-

vät ja eri teemat huomioiden.
Nyt aloitimme joululauluilla ja
tonttuleikeillä ja vuoden alusta
lumi on varmaan hetken aikaa
pysyvänä teemana. Muskari on
osallistujille täysin ilmainen, eikä
paikalla tarvitse joka kerralla olla. Perhemuskari kokoontuu aina
parittomina viikkoina maanantaiiltaisin seurakuntasalissa.
Tiedustelut:
numerosta 050 551 4931
Johanna Sjöblom tai
johanna.sjoblom@evl.fi

MOKKAPALAT
POHJA:
6 munaa
3,75 dl sokeria
300 g voisulaa tai öljyä
3 dl maitoa
7 dl vehnäjauhoja
0,75 dl kaakaojauhetta
1,5 tl leivinjauhetta
1,5 tl vaniljasokeria
0,5 tl suolaa

Vaahdota sokeri ja kananmunat. Yhdistä
kuivat aineet keskenään. Sekoita kuivaaineet, voisula ja maito munavaahtoon.
Kaada taikina uunipannulle. Paista pohja
200 asteessa noin 15 minuuttia.
Kumoa hieman jäähtynyt pohja leivinpaperin päälle ja poista leivinpaperi. Anna
jäähtyä huoneenlämpöiseksi.

Seurakuntapastori Emilia Kallioniemi jatkaa sijaisuuden jälkeen Forssasta Raumalle. Muistimme häntä joulukalenterilla ja mitalilla.
Kiitokset Emilialle!

KUORRUTE:
100 g voita
2 rkl kaakaojauhetta
4 dl tomusokeria (tarvittaessa enemmän)
2 tl vaniljasokeria
ripaus suolaa
½ dl vahvaa kahvia

Sulata voi ja lisää kaakaojauhe, vaniljasokeri
ja suola. Sekoita tomusokeria joukkoon niin
paljon, että massasta tulee paksua. Ohenna
kuorrute sopivaksi lämpimällä kahvilla. Kaada kuorrute pohjan päälle ja levitä tasaiseksi.
Koristele paahdetulla mantelirouheella, strösseleillä, vaahtokarkeilla tai vaikka ranskan
pastilleilla.
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JOULUILOA

Jouluvaellus
Pe 3.12.2021 klo 17.30-19
Klemelän leirikeskuksella,
Syrjänharjuntie 12

Jouluvaelluksessa seikkaillaan joulun
tapahtumiin oppaiden avulla kiertäen
rasteja. Luvassa myös
riisipuurotarjoilu. Tapahtuma soveltuu
kaiken ikäisille. Pukeudu sään
mukaisesti.
Lämpimästi tervetuloa!

vähävaraisille forssalaisille lapsiperheille,
ota yhteys diakoniatoimistoon p. 050 308 6770.
Pienet lahjakortit, kosmetiikkapakkaukset,
lelut ja makeiset sopivat hyvin
(emme ota vastaan käytettyä tavaraa).
Lahjoitukset tulee toimittaa diakoniatoimistoon
tai seurakuntatoimistoon pe 10.12. mennessä.
Lahjojen jakaminen on helpompaa, jos niitä ei ole paketoitu.

Mielekäs joululauluhetki

FORSSAN KIRKOSSA
ke 8.12.2021 klo 13:30
Musiikin jälkeen pihaglögit.
Mukana
Kauppi, Mäkelä, Pöllänen

Tervetuloa!

Työ- ja
juttutupa
Tölönkodilla
Työtupa kokoontuu maanantaisin klo 10.00–12.30
Tölön liikekeskuksessa, Rajakatu 11.
Työtuvassa on kolmet kangaspuut sekä
muutama ompelukone ja saumuri.
Mikä parasta, maanantaisin kokoontuva Työtupa
tarjoaa mahdollisuuden sinulle tulla ja tehdä yhdessä,
samalla nauttien kahvista ja hyvästä seurasta.
Tuotteet myydään sopessa ja tuotto käytetään
lähetyksen hyväksi.

HETKEKSI HILJENE MAA
– tanssimeditaatio

Jouluinen pyhän tanssin hetki
Forssan seurakuntatalossa
La 4.12. klo 10–12 ja Ma 20.12. klo 10–12
Tanssit ovat helppoja, musiikki mukavan jouluista.
Sopii kaikille. Tarvitset vain mukavat vaatteet 

Tervetuloa mukaan

Perheiden joulun
ajan kirkkohetket
PERHEIDEN
JOULUKIRKKO

Forssan kirkossa 24.12. klo 13

t. Outi, pyhän tanssin ohjaaja, puh. 040 664 7642

ELÄKELÄISTEN JOULUJUHLA
Forssan seurakuntatalolla
to 9.12. klo 13–15.

ENKELIKIRKKO

Forssan kirkossa 28.12. klo 16 ja
Koijärven kirkossa klo 18.
Lapset saavat pukeutua enkeleiksi.

ILOINEN
POP UP

Laita jo kalenteriin vuodelle 2022:
LESKIEN KLUBIN

kokoontumiset alkavat ti 11.1. klo 10
Ystävän Kammarissa.

EURON AAMIAISET jatkuvat

ke 12.1. klo 9 srk-talon ruokasalissa.

LOUNASPYSÄKKI jatkuu

pe 14.1. klo 12 Pappilan Pysäkillä.

–Joulukuoro laulaa taas
Su 12.12. klo 13–14.30 Joulukuoron ja Spiritus
hospitaliksen yhteinen harjoitus, Forssan kirkko
Su 19.12. klo 13–14.30 Forssan seurakuntatalo
Ke 22.12. klo 18–19.30 Forssan kirkko
To 23.12. klo 18–19.30 Forssan kirkko
Kuoro esiintyy pe 24.12. klo 13
Forssan siunauskappelissa ja/tai klo 23
Jouluyön musiikkihartaudessa Forssan kirkossa.
Voit osallistua molempiin tai vai toiseen esiintymiseen.
Tervetuloa laulamaan!
Outi, puh. 040 664 7642

FSHKY:N

NYKYISTEN JA ENTISTEN
TYÖNTEKIJÖIDEN JOULUKUORO
La 4.12. klo 12–13.30 Forssan seurakuntatalossa
Su 5.12. klo 12–13.30 Forssan seurakuntatalossa
Su 12.12. klo 13–14.30
Joulukuoron kanssa Forssan kirkossa
Ke 15.12. klo 17–18 Forssan kirkossa
ennen jouluhartautta
Tervetuloa mukaan laulamaan!
Outi, puh. 040 664 7642

FSHKY:n JOULUHARTAUS
ke 15.12. klo 18 Forssan kirkossa

KOIJÄRVEN KERHOJEN

JOULUJUHLA
Koijärven seurakuntatalolla
ke 15.12. klo 12.30–14.30.

Tammikuulle suunniteltua:
Koijärven kerhot jatkuvat tammikuussa 2022
Ikänuoret Matkun kylätalolla ti 25.1. klo 13–15.
Kaikenikäiset Koijärven seurakuntatalolla
ke 26.1. klo 12.30–14.30 (ruokailu klo 12 alkaen).

Tervetuloa nykyiset ja
entiset työntekijät ja yhteistyökumppanit
perheineen!
SPIRITUS HOSPITALIS- lauluryhmä harjoittelee
la 4.12. klo 12 ja su 5.12. klo 12
Forssan srk-talolla (Kartanonkatu 16) sekä
su 12.12. klo 13 ja ke 15.12. klo 17
Forssan kirkossa, mukaan mahtuvat sekä
vanhat että uudet laulajat.
järj. sairaalasielunhoito

VERTAISRYHMÄ
ERONNEILLE
keskiviikkoisin klo 17.30–20
26.1.–23.3.2022 (ei 2.3.)
• Helpotusta ja uusia voimavaroja
• Menneestä irti päästämistä
• Tukea samassa elämäntilanteessa olevilta.
Ryhmä on tarkoitettu Forssan seudulla asuville
ja sen järjestää perheasiain neuvottelukeskus.
Ohjaajana toimii perhepsykoterapeutti Anja Nwose.
Ryhmä on luottamuksellinen ja maksuton.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset 20.1. mennessä,
puh. 050 3030 584 tai anja.nwose@evl.fi.

FORSSAN KIRKKOKUORON JOULUKORTTEJA
voi ostaa Forssan kirkosta.
Korttien kuvat Forssan kirkon lasimaalauksista.
1,5€/kpl, tarjous 7 kpl/10€
Tiedustelut Outi, puh. 040 664 7642

