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Tässä lehdessä mm:
– Sisko eläkkeelle
– Reformaation merkkivuosi
– Uusia ja erilaisia virsiä
– Tee oma seimi

Hyvää adventinaikaa!
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Pääkirjoitus:

Esa Löytömäki
kirkkoherra

Jotain uutta ja
jotain vanhaa
”Taas uusia virsiä”, joku huokaa. Virsikirjan lisävihko
otetaan käyttöön adventtina. Tarkoitus on saada ”erilaisia” virsiä laulettavaksi. Se on tarkoitettu täydentämään käytössä olevaa kirjaa.
Mukana on aivan uusia virsiä. Kuitenkin voi yllättää,
että myös ”Suojelusenkeli” on mukana. Sieltä löytyy
myös ”Nousta sain aamuun”, jonka Cat Stevens aikanaan
teki hittinä tunnetuksi. Lisäksi ”Oi ihmeellistä armoa”
eli ”Amazing Grace” on myös löytänyt paikkansa. Ennen
niitä ei olisi otettu virsikirjaan mutta aika on muuttunut. Erilaiset lauluperinteet ovat sulassa sovussa. Uusia
tuulia edustavat muutamat latinalaiset rytmit, joiden
tahdissa jalka alkaa vipattaa. Suomen kansainvälistyminen on mukana: joitakin lauluja voi laulaa eri kielillä
aina arabiaksi asti!
Me vietämme myös reformaation merkkivuotta. Saksalainen munkki naulasi 95 teesiä kirkon oveen ja uuden
ajan vyöry lähti liikkeelle. Hän oli myös suuri musiikin
ystävä ja hänen laulujaan laulamme yhä. Mitä olisi joulu
ilman ”Enkeli taivaan ”- virttä. Hänen uskonnollinen ajatuksensa oli, että armo vapauttaa ihmisen. Samalla hän
tuli edistäneeksi kansankielisyyttä, sivistystä ja yksilön
asemaa. Mikael Agricola oli Lutherin opiskelutoveri ja
toi Suomeen uudistuneen uskon. ABC-kirja ja oma kieli
alkoivat luoda pohjaa suomalaisuudelle.
Itse paavi Franciscus, katolisen kirkon pää, kävi luterilaisten juhlavuotta aloittamassa Ruotsissa. Se kertoo,
että paljon on vettä virrannut Tiber-joessa, että tähän
on tultu. Meidän on kuitenkin hyvä muistaa, että Luther ei koskaan halunnut perustaa uutta kirkkoa vaan
uudistaa vanhaa. Uskomme on yhteinen ja opiksi on
otettu matkan varrella.
Reformaatio tarkoittaa uudelleen muotoutumista.
Usko Jumalaan on kirkon aarre ja evankeliumi on aina
tulkittava uudelleen ymmärrettäväksi. Siksi tarvitaan
uusia lauluja, uusia virsiä, tuoreita näkökulmia. Tarvitaan jopa paavi sanomaan meille luterilaisille, että me
tarvitsemme toisiamme. Se oli itsensä Vapahtajamme
tahto.
Siksi: laulakaamme sydämen kyllyydestä kitaran tai urkujen säestyksellä tai ilman. Luther nautti laulamisesta
ystävien seurassa. Adventista aukeaa laulun maailma.
Ensin vedetään täysin palkein Hoosiannaa, sitten aletaan siirtyä kauneimpiin joululauluihin ja pian päästään
laulamaan enkeli taivaan. Aloita sisäinen reformaatio
ja liity joukkoon!

Joulutilaisuudet
joulun aikaan 2016

Jouluaattona, lauantai 24.12.

klo 9
jouluhartaus Matkun rukoushuoneella
klo 14
perhehartaus Forssan kirkossa, kaikenikäisille
klo 14
jouluhartaus Forssan hautausmaan uudessa kappelissa
klo 16
aattokirkko Forssan kirkossa
klo 16
aattokirkko Koijärven kirkossa
klo 23
jouluyön musiikkihartaus Forssan kirkossa
Forssan hautausmaan vanha kappeli avoinna klo 12-22

Joulupäivänä, sunnuntai 25.12.

klo 8
klo 10

joulukirkko Forssan kirkossa
joulukirkko Koijärven kirkossa

Tapaninpäivänä, maanantai 26.12.
klo 12
klo 14

Tapaninpäivän kirkko Matkussa, kauneimpia joululauluja
Tapaninpäivän kirkko Forssan kirkossa, kauneimpia joululauluja

Viattomien lasten päivä, keskiviikko 28.12.
klo 18
klo 18

Enkelikirkko Forssan kirkossa
Enkelikirkko Koijärven kirkossa

Tervetuloa joulun sanoman äärelle!

Uudenvuoden hartaus ja vastaanotto aattona, lauantai 31.12.
klo 23
hartaus kirkossa
klo 23.45 vastaanotto kirkon portailla (linja-autoaseman puoli),
kuumaa mehua ja piparia, ilotulitus

Tervetuloa ottamaan vastaan uutta vuotta!
Järj. Forssan seurakunta ja kaupunki
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
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Eläkkeelle siirtyvä tiedotustyöntekijä Sisko Puhtila kertoo:

”Rakastan kirjoittamista ja sanojen muotoilua ”
27 vuotta Forssan seurakunnan tiedotuksesta vastannut Sisko Puhtila on jäämässä eläkkeelle. Työtoverit kuvailevat Siskoa ihmiseksi, jolle on voinut aina keventää sydäntään
ja jonka hauskat jutut ovat piristäneet. Työtoverit myös arvostavat hänen ihmisläheisiä
kirjoituksiaan esimerkiksi Forssan Lehden
Sana sunnuntaiksi -palstalla. Kuka oikein on
Sisko Puhtila ja mitä kaikkea hän on tehnyt
seurakunnassa työvuosiensa aikana?
Teksti: Anu Kaseva
Sisko Puhtila on kotoisin Humppilasta, joten Forssa on aina ollut
hänelle tuttu lähikaupunki ja hänen ”juttunsa”. Hänellä ei lapsena ollut varsinaista toiveammattia, mutta kirjailijan ja opettajan
ammatit kiehtoivat. Opettajaksi
hän ei kuitenkaan tuntenut kutsumusta, mutta kirjoittamiseen
kylläkin. Hän aloitti opintonsa
kauppaopistossa aikana, jolloin
opisto muuttui kolmivuotiseksi,
ja hänet hyväksyttiin suoraan
opiston toiselle luokalle. Ennen
Forssan seurakuntaa Sisko ehti
työskennellä kioskinmyyjänä
Humppilassa, kenkämyyjänä
Forssassa ja terveyskeskuksen
palveluksessa 14 vuotta. Vuonna
1989 hän luki Forssan Lehdestä
seurakunnan tiedotuksen työnhakuilmoituksen ja ajatteli: ”Siinähän on minun uusi työni!” Saman
vuoden joulukuussa hän aloittikin
tiedotuksen työntekijänä.
27 vuoden aikana seurakunnan
tiedotustyöntekijän työnkuva on
muuttunut suuresti ja Sisko Puhtila on saanut työnsä kautta kattavan läpileikkauksen seurakunnan
eri toiminnoista. Alkuaikoina töitä tehtiin kirjoituskoneella ennen
kuin ensimmäiset tietokoneet astuivat kuvaan. Puhtila muistaa pelänneensä talouspäällikön lupaamaa tietokonetta ja ajatelleensa,
että jos tietokone on yhtä vaikea
kuin ompelukone, hän ei selviä.
Kun tietokone kuitenkin tuli hänen työpöydälleen, hän innostui
tekstien naputtelusta. Nykyään
tietokone, sähköisesti siirrettävät
ilmoitukset, materiaalit ja tekstit
sekä sähköposti ovat jokapäiväisiä työvälineitä.
Siskon työnsarkaan kuului alusta asti viikkoilmoitusten teko paikallislehdelle ja radio-ohjelmien
teko Ylelle. Radio-ohjelmien
teossa oli pysyttävä aikataulussa sekuntikellon tarkkuudella ja
mukaan oli tehtävä aina jonkinlainen puhekartta, kun ohjelma
lähetettiin Ylelle Hämeenlinnaan.
Seurakuntalehti puolestaan on

ollut Puhtilalle aina innostava työ.
Juttujen kirjoittamisen jälkeen artikkelit oli aseteltava käsin isoille
arkeille kirjapainolta saaduista
teksteistä ja kuvista. Nykyään
seurakuntalehden kirjoitukset me-

nevät sähköisessä muodossa kirjapainoon ja mahdolliset korjaukset
tehdään oman ohjelman kautta.
Koteihin paperisena jaettava lehti
on Puhtilan mielestä yksi seurakunnan sanoman välittäjä. Lehti
on luettavissa sähköisenä versiona
myös seurakunnan internetsivuilla.
Puhtila uskoo, että heikoista taloudellisista ajoista huolimatta lehti
ilmestyy jatkossakin paperisena,
sillä sanomaa tulee viedä eteenpäin jatkossakin. Seurakuntalehden lisäksi Sisko on toimittanut
sisäistä lehteä Siltistä, johtanut
pari kertaa vuodessa kokoontuvaa tiedotuksen vastuuryhmää ja
toiminut useita vuosia seurakuntaneuvoston sihteerinä.
Uransa yhtenä mieleenpainuvimpana hetkenä Puhtila mainitsee ensimmäisen piispantarkastuksen, jossa hän oli mukana
koko ajan. Nyt tarkastuksia on jo

takana useita. Toinen huippuhetki
liittyy valtakunnallisen taiteeseen
liittyvän kirjoituskilpailun voittoon. Kilpailuun osallistui yhteensä 700 kirjoitusta. ”Olihan se
mukava lukea eri lehdistä haastattelujani kirjoitukseni johdosta.
Voitto antoi monenlaista iloa ja
vahvuutta myös omaan työhöni”,
Puhtila muistelee.
Sisko Puhtilasta Forssan seurakunta on ollut hyvä työpaikka.
Tokkopa hän olisi missään muualla viihtynytkään niin kauaa!
Seurakunnassa on saanut olla
oma itsensä, luottaa kykyihinsä
ja työtovereihinsa. Muita työntekijöitä Puhtila kuvailee reiluiksi,
mikä on vahvistanut työssä viihtymistä. Työn ydin, kirjoittaminen, on kuitenkin ollut Puhtilalle
tärkein asia. ”Rakastan kirjoittamista ja sanojen muotoiluja
ja niiden tekemisen riemua. Ne

ovat antaneet minulle työn ilon.
En muista oikeastaan koskaan
ajatelleeni, että on pakko lähteä
töihin… Lähdin sinne joka päivä
riemulla ja innolla”, hän toteaa.
Viimeiset viikot Puhtila on
viettänyt vuosilomalla. Kun tämä
seurakuntalehti tulee jakeluun,
seurakunnan pitkäaikainen tiedotustyöntekijä on jo luultavasti
eläkkeellä. Hän toivoo eläkkeelle jäädessään terveyttä ja jaksamista itselleen ja puolisolleen.
Myös lapsilleen ja lastenlapsilleen Puhtila toivoo siunausta ja
hyviä valoisia vuosia eteenpäin.
Meille muille seurakuntalaisille
Siskolla on seuraava viesti:

”Kiitos seurakunnalle
ja kaikille muilleki
n
näistä 27 työvuod
esta! Ne ovat olleet
elämäni parhaimm
at
vuodet. Teille, rakkaat lukijat ja tuki
jat,
toivotan kaikille
siunattua Jeesuks
en
Kristuksen
syntymäjuhlaa!

”
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Adventtihartaus 2016
Mistä alkaa joulunaika?
Siitä, kun joulutavarat tulevat kauppoihin lokakuussa?
Vai siitä, kun naapuri ripustaa pihalleen jouluvalot
marraskuussa? Minulle se on aina ollut ensimmäinen adventti, kirkkovuoden ensimmäinen päivä. Joulunajan aloittamisessa aiemmin ei ole mitään väärää,
mutta minulle adventti on kuin portti joulunaikaan.
Ovi, jonka avauduttua kynttilän liekki on entistä kirkkaampi, punaisen sävyt ovat entistä lämpimämpiä
ja tunnelma on entistä levollisempi. Vaikka paljon
on vielä askareita jäljellä, sydämeni saa vain olla ja
levollisesti odottaa Herramme syntymäjuhlaa.
Adventin aikaan luemme kertomusta Jeesuksen
saapumisesta Jerusalemiin, tiellä ken vaeltaa, ken
aasilla ratsastaa. Tämä tapa, jolla Jeesus päätti saapua Pyhään kaupunkiin, oli odottamaton. Herramme
ei tullutkaan ylhäisenä ja mahtavana hallitsijana,
vaan nöyränä kulkijana, samassa tasossa kuin paikalle kerääntyneet ihmiset. Jeesus todella kohtasi
ihmiset tuolla tiellä ja oli läsnä tuossa tilanteessa
heidän kanssaan.

Tule ja tee
kotiisi oma
seimi!
Jouluna monessa kodissa kunniapaikan
saa seimiasetelma. Jouluseimi on kuva
Jeesuksen syntymästä. Se muistuttaa
Jumalan tulemisesta arjen ja elämän
keskelle. Seimen äärellä saamme elää
jouluyön tapahtumat uudelleen ja
pysähtyä ihmettelemään ja kiittämään
Jumalan suurta rakkautta.

• Saanamaria Paananen 		

Jumalamme on läsnä aina ja kaikkialla, mutta
olemmeko me? Osaammeko me, sekä kiireessä
että levon hetkessä, olla läsnä lähimmäistemme
kanssa? Ainakin minulle se on joskus hyvin vaikeaa ja ajatukset ajautuvat itsestään tulevaisuuden
suunnitelmiin. Ehkä juuri siksi adventti on kuin
laskeutuminen aikaan, jolloin läsnäolo on helpompaa. Joulunaikaan on vaivattomampaa olla läsnä
yhteisissä hetkissä perheen ja ystävien kanssa.
Joulunaikaan on usein myös helpompaa istahtaa
kirkon penkkiin ja kaikessa rauhassa olla läsnä
Jumalan edessä.
Uudessa, virsikirjan lisävihon virressä 912 lauletaan: Minun sydämeni on levollinen, minun mieleni on tyyni. Tänä adventtina toivon meille kaikille
sydämen levollisuutta ja mielen tyyneyttä, ja ennen
kaikkea rohkeutta olla läsnä elämämme erilaisissa
tilanteissa. Joulunaikaankin arki voi olla kiireistä,
mutta muistetaan, että Herramme lähellä ja hänen
läsnäolossaan sydämemme on levollinen.

Vuosi sitten seurakunta haastoi kuvaamaan oman jouluseimen. Kuvia
oli näytillä seurakunnan facebooksivuilla ja srk-talon ikkunassa.
Tänä vuonna seimihaaste jatkuu
ja kutsumme seurakuntalaisia "seimitalkoisiin". Seurakuntatalolla
(Kartanonkatu 16) vietetään heti adventinajan alussa seimi-iltaa, josta
saat kotiin vietäväksi itse tekemäsi
seimen.
Valittavana on erilaisia työpisteitä: paikalta löytyy ainakin vasara ja
nauloja, sakset, kangastilkkuja ym.
askartelumateriaalia. Pipariseimen
tekijöiksi pääsevät alle 12-vuotiaat
aikuisen kanssa, tätä vanhemmat
yksinkin.
Jokaisessa työpisteessä on apua
ja ohjausta saatavilla: esimerkiksi nikkarointi-pajassa Sinua odottaa Lampilan Jukka ja taikina-pajassa toimintaa ohjaavat Martat.

Muitakin käsistään taitavia on lupautunut paikalle. Illan vaikein osuus on
ehkä se, kun pitää valita vain yksi
työpiste.
Ennakkotietoa yrittäjille:
Vuoden päästä haastamme yritykset
seimitalkoisiin. Minkälainen seimi
sopisi yrityksenne näyteikkunaan?
Vuonna 2017 kokoamme listan

haasteeseen vastanneista näyteikkunoista ja järjestämme kiertomatkan seimeltä seimelle pysähtyen
laulamaan joululauluja erilaisten
seimiasetelmien ääreen. Tarkempaa
tietoa tulee ensi vuoden kuluessa.
Anne Mäkelä

Seimi-ilta seurakuntatalolla
maanantaina 28.11.2016 klo 17.30

on ikärajaton ja maksuton.
Samojen pöytien ääreen mahtuvat
lapset, nuoret ja eri-ikäiset aikuiset
työstämään omaa seimeä.
Lähde mukaan!
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Palava pensas -lauluryhmä 2016 messussa. Vuorossa lisävihkon virsi 924, Kahden maan kansalainen. Kuva Irja Aro-Heinilä.

Uusia ja erilaisia

virsiä

Virsikirjan lisävihko otetaan virallisesti käyttöön ensimmäisenä adventtina
27.11.2016. Lisävihkon virsiin on voinut
tutustua jo etukäteen kuluneen vuoden
ajan, sillä Virsikirjan lisävihko erillisenä
kirjana on ollut seurakuntien käytössä jo
jonkun aikaa. Pelkällä uusien virsien luettelollakin on pärjätty hyvin. Monet lisävihkon virret nimittäin löytyvät muodossa tai
toisessa eri laulukokoelmista, esimerkiksi
Tuomas- ja Messulaulukirjoista, Lasten
virsikirjasta tai Ruotsin kirkon suomenkielisestä Virsikirjasta. Jotkut seurakunnat
ovat järjestäneet virsimaratoneja tai muita
yhteislaulutilaisuuksia, joissa on kahlattu
läpi uuden lisävihkon laulumateriaalia.

Forssassa uuden lisävihkon käyttöönotto on ollut hämäläisen varovaista, mutta
esimerkiksi kirkkokuorot ja -kansa ovat
syksyn aikana jo laulaneet lisävihkon virsiä
messuissa.
Virsikirjan lisävihkon ohjausryhmä kertoo esipuheessa melkoisen runollisesti virren merkityksestä seurakunnan elämässä.
Kuivasti ilmaistuna lisävihkon tarkoituksena on täydentää Virsikirjan lauluvalikoimaa esimerkiksi isänpäivää, kaupunkilaisuutta ja luonnonsuojelua koskevilla
virsillä. Sen tarkoituksena on myös avata
seurakuntalaululle uusia mahdollisuuksia
muiden muassa tukiviittomien, kaanoneiden ja vieraskielisten laulujen avulla.

Esiintyy Tammelan ja Forssan ystävyysseurakunnan
Tallinnan Kaarlin seurakunnan konserttikuoro.
Kuoroa johtavat Piret Aidulo ja Pärtel Toompere,
urut Piret Aidulo.
Ohjelmassa Clemens non Papa, Rinck, Mendelssohn,
Weeber, Metsala, Kõlar, E. Kõrvits, Toi, K. Sink, Kalmus ym.

Vapaaehtoinen kolehti ystävyysseurakunnan työlle.

nnet lisävihkon laulun

:

 Maan korvessa 		
 Maksettu on velkani mun		
 Leipä elämän		
 Laulu kuuluu kirkkotiellä		
 Tulkoon tie sinua vastaan		
 Kahden maan kansalainen (92
4)		
 Nousta sain aamuun (967)		
 Lahjoillasi meitä siunaat (954)		
 Aurinko tanssii, halleluja! (942)		
 Jeesus, Jeesus, kuule rukoukse
ni (919)

Lisävihkoa valmistelevat työryhmät ovat
tehneet valtavasti työtä, jotta lisävihkosta
tulisi monipuolinen, käytössä kuluva ja
tavanomaisen virren rajoja kokeileva ja
tunnusteleva kokoelma.
Virsikirjan lisävihko ei ole ajatuksena uusi
eikä ainutlaatuinen. Samanlainen uudistus
samoin perustein käynnistettiin edellisen
kerran jo vuonna 1958, sillä vuonna 1943
käyttöön otettu Virsikirja koettiin toisen
maailmansodan ja teollistumisen aiheuttaman yhteiskunnallisen murroksen ja seurakunnallisten työmuotojen muuttumisen
takia sisällöltään puutteelliseksi. Vuonna
1963 hyväksytystä lisävihkosta ovat jääneet
aktiiviseen käyttöön mm. virret Vieraalla

maalla kaukana, Menkää maitten ääriin asti
ja Maat, metsät hiljenneinä. On mielenkiintoista nähdä, mitkä uuden lisävihkon virsistä
jäävät elämään.
Virsikirjan lisävihko -maraton alkaa
keskiviikkona 18.1.2017 Koijärven seurakuntatalolla klo 18. Seuraavat tilaisuudet:
to 19.1.2017 Forssan seurakuntasali klo 18;
ke 8.3.2017 Koijärven seurakuntatalo klo
18; to 9.3.2017 Forssan seurakuntatalo klo
18 ja maratonin päätös su 7.5.2017 Forssan
kirkossa klo 11.30. Maratoneja isännöivät
seurakunnan kuorot. Tervetuloa laulamaan
ja kokemaan!
Teksti: Outi Aro-Heinilä

Evankeliumia arjessa

La 3.12. klo 16 Adventtikonsertti
Tammelan kirkossa

”Su Kuningas Sul tuleb”

Merkitse rasti, jos tu

Jouluyön
musiikkihartaus
24 joulukuuta
Forssan kirkossa
klo 23.00

Sanna Kuisma,
Marko Simi, Kasper Mäkelä,
Mirella Timonen ja
Ilkka Paavolainen

Luukas 10 – tapa elää eli "L10T"
on innostava ja käytännöllinen tapa seurata Jeesusta.
Kaikki kristityt voivat toteuttaa sitä arjessaan.
L10T-koulutus torstaisin klo 18-20.30
pappilassa 2.2., 9.2., 16.2., 23.2., 9.3. ja 16.3.
Kouluttajana TM Kristiina Nordman KRS Koulutuspalveluista.
Mukana pastorit Kähärä ja Sulkko.
Tarkempia tietoja seuraa kirkollisissa ja
www.forssanseurakunta.fi
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Reformaation merkkivuosi 2017
M
artti Luther julkaisi 95
teesiään 31.10.1517.
Vuonna 2017 siitä tulee kuluneeksi 500 vuotta. Reformaation merkkivuotena muistetaan Lutherin käynnistämää
reformaatiota ja kirkkojen historiaa sekä reformaation merkitystä
Suomessa ja maailmalla. Samalla
suuntaudutaan tähän päivään ja
tulevaan. Menneisyyteen jäämällä
unohdettaisiin reformaatio – ytimestä nouseva uudistuminen, joka on ollut kirkossa jatkuvaa jo
ennen Lutheria.

Teeseistä se alkoi

Lutherin teesien taustalla oli
myöhäiskeskiajalla kehittynyt
käytäntö, että ripissä vaaditut
hyvitysteot saattoi korvata aneella, jonka sai rahallista korvausta
vastaan. Aneiden ajateltiin myös
lyhentävän ihmisen aikaa kiirastulessa. Anesaarnaaja Johann Tetzelin väitettiin opettavan: ”Kun
raha kirstuun kilahtaa, niin sielu taivaaseen vilahtaa.” Aneilla
Paavi keräsi rahaa Pietarin kirkon rakentamiseen Roomaan ja
Mainzin arkkipiispa omalle velkaantuneelle hiippakunnalleen.
Lutherin hylkäsi aneet ja totesi:
”Kirkon todellinen aarre on Jumalan kunnian ja armo kaikkein
pyhin evankeliumi.” tämä sanoma
sytytti ruutitynnyrin ja sai myös
yhteiskunnallista pohjaa. Muutos
ja uudelleen muotoutuminen (reformaatio) oli alkanut.

Paavikin on mukana!

Turistit kuvaavat Wittenbergin kirkon ovea, jonne Lutherin kerrotaan
naulanneen teesinsä.

Paavi Franciscus oli mukana Lundissa Luterilaisen Maailmanliiton
kokouksessa ja puhui ekumeenisessa rukoushetkessä yhteisenuskon merkityksestä. Hän totesi,
että yksin emme pysty mihinkään,
kaikki tapahtuu Jumalan armosta.
Ekumeeninen lähentyminen edistää Jumalan tahdon, armon ja rakkauden toteutumista maailmassa.
Niinpä kristittyjen välinen ykseys
ei ole tärkeää vain symbolisella,
teologisella tai kirkkopoliittisella tasolla. Väsymätön ponnistelu
kohti ykseyttä, uusien tapojen etsiminen tehdäksemme ykseyden
yhä näkyvämmäksi, on kristittynä
olemista tässä maailmassa, rakastaen ja erimielisyydet selvittäen.

Reformaatio ajoi luterilaiset ja
katoliset erilleen. Lähentyminen
on tosiasia ja ehtoollisyhteys olisi
sen näkyvä merkki. Siihen on kuitenkin vielä matkaa. On kuitenkin
nähtävä, että katolinen kirkko on
uudistunut monin tavoin ja vanhakantainen kritiikki sitä kohtaan
ei osu enää kohteeseensa. Meillä
on enemmän yhteistä kuin erottavaa. Yhteinen käsitys kasteesta,
ehtoollisesta ja vanhurskauttamisesta ovat hyvä pohja.
Myös vapaat suunnat juhlistavat reformaation merkkivuotta.
Koko protestanttiselle kristikunnalle reformaatio oli uuden alku.

Armoa!
Merkkivuotta vietetään nimen
”Armoa 2017!” alla. Nimi viittaa armoon käsitteenä, mutta
myös pyyntönä ja kehotuksena.
Merkkivuosi ohjaa pohtimaan,
mitä omassa seurakunnassa nyt

olisi uudistettava – eikä vain
seurakunnassa. Pohjoismaisen
yhteiskunnan käsitys oikeudenmukaisuudesta ja yhteiskunnan
vastuu pohjautuu luterilaiseen
etiikkaan. Ymmärrys lähimmäisyydestä nousee uskosta.
Merkkivuosi on merkityksellinen koko yhteiskunnalle. Reformaation myötä Mikael Agricola,
joka opiskeli Lutherin aikaan
Wittenbergissä, toi Suomeen
kirjakielen. Hänen kauttaan
ymmärsimme oman äidinkielen
merkityksen ja saimme oman
Raamatunkäännöksen. Suomessa merkkivuoteen liittyy maan
itsenäisyyden satavuotisjuhlinta.
Forssassa seurakunta tuo juhlavuotta esille erilaisissa tapahtumissa. Saattaapa Martti itse
vierailla joissakin tilaisuuksissa!
Teksti: Kirkon tiedotuskeskus/
Esa Löytömäki
Kuvat: Esa Löytömäki

Luther tiedettiin hyvän ruoan ystäväksi, joten "Luther-keittö" palvelee
asiakkaita.

Jatkoa suositulle eroryhmälle

P

Jorma Virtanen ja Anja Nwose ohjaavat tammikuussa alkavaa eroryhmää.

erheasiain neuvottelukeskuksessa alkaa eroryhmä
23. tammikuuta. Ryhmä
kokoontuu yhdeksänä maanantaiiltana seurakuntatalossa. Ohjaajina toimivat perheneuvojat Jorma
Virtanen ja Anja Nwose.
Vuoden 2016 alussa seurakunta
järjesti eroryhmän vuosien tauon
jälkeen. Ryhmäläisten antama
positiivinen palaute kannusti jatkamaan toimintaa. Ryhmäläiset
kokivat, että vertaistuki auttoi
pääsemään erosta eteenpäin.
”Tulin kuulluksi ja hyväksytyksi”, totesi eräs ryhmän päättymisen
jälkeen.
Palautteen perusteella oli tärkeää, että ryhmässä oli esillä molempien sukupuolien näkökulmat. Siksi ryhmään toivotaan sekä miehiä
että naisia.

Eroryhmä yhdeksänä maanantaina 23.1.–27.3.2017
(ei 27.2.) klo 17.30–20.00.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset

16.1. mennessä ti–pe klo 11–12,
puh. 050 331 8373 tai anja.nwose@evl.fi

Uusia näkökulmia
Ero yhdisti ryhmäläisiä. Samanlaisten kokemusten lisäksi he kokivat saaneensa apua erilaisista elämäntilanteista. Sitä kautta omaan
eroon tuli uusia näkökulmia.
”Mukavasti erilaisia elämäntilanteita, kuitenkin niin samoja,
yllättävää”, ryhmän käynyt kommentoi.
Ohjaajien suosituksena on, että
eropäätöksestä olisi kulunut aina-

kin muutama kuukausi ryhmän
alkaessa. Joskus eroa on järkevää
käsitellä vuosienkin jälkeen.
Ryhmässä pysähdytään eroon
liittyviin kokemuksiin alustusten
ja keskustelun avulla. Teemoina
ovat esimerkiksi viha, suru ja itsetunto. Ryhmän tarkoituksena
on auttaa erosta selviytymistä ja
elämän jälleenrakennusta.
Anja Nwose
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Yhteistä ja iloista toimintaa
yli kansallisuusrajojen

mukana alusta asti. Hän halusi
tutustua turvapaikanhakijoihin
ja erityisesti naisiin. Uusien ystävien lisäksi hänelle on ollut
ilo tutustua uusien maiden leivonta- ja ruokakulttuureihin.
Antoisia ovat olleet myös erikieliset laulut ja raamatun tekstit.

Viime syksystä asti on kerran kuukaudessa
seurakuntatalolla kokoontunut tee- ja
leivontailtaan joukko iloisesti puuhailevia
turvapaikanhakijoita vastaanottokeskuksesta
ja suomalaisia naisia ja lapsia eri puolilta
rovastikuntaa.

V

uoroin ollaan herkuteltu
Ulla-emännän ohjaamina
valmistettuja suomalaisia
herkkuja, ja seuraavilla kerroilla
taas leivonnaisia esim. Irakista
ja Afganistanista. Naiset ovat
suorastaan ammattimaisen taitavia leipureita. Käden liikkeitään
olemme me paikalliset vain ihmetelleet.
Teet ja herkut nautitaan yhdessä
jutellen ja tutustuen toisiimme.
Illan päätteeksi hiljennymme
jopa kolmella (arabia, suomi,

englanti)eri kielellä kerrottuun
esim. kirkkovuoden mukaiseen
evankeliumi-tekstiin, ja samoilla
kielillä myös opettelemme yhdessä uusia lauluja.
Suussa sulava Zlabia
Irakista Suomeen reilu vuosi sitten tullut Noor kertoo olleensa
mukana yhtä poikkeusta lukuun
ottamatta joka kerran. Naisten
illat ovat hänelle perheenäitinä rauhallista omaa aikaa. Hä-

nelle on tärkeää, että naisille
on olemassa omat kokoontumisensa, omat jutut, joissa saa
myös uusia suomalaisia ystäviä.
Tässä porukassa Noor kokee
olevansa arvostettu, hänet kohdataan ystävällisesti ja kohteliaasti. Hän haluaa tietää koko ajan
enemmän suomalaisesta elämästä, oppia tuntemaan suomalaisia ja meidän kulttuuriamme.
Myös Päivi Jokioisilta on ollut

Naistenillat jatkuvat jälleen
tammikuussa.
Mustafa ystävineen on toiminut
kokkina useita kertoja täpötäyden
Ystävän Kammarin sunnuntaikahvilassa / olohuoneessa, johon
kokoonnutaan joka sunnuntai klo
17–19. Yhteiseen olohuoneeseen
ovat tervetulleita suomalaiset, turvapaikanhakijat ja jo aikaisemmin Suomeen ja tälle seutukunnalle muuttaneet asukkaat.
Olemme syöneet yhdessä erinomaista eksoottista ruokaa, kuten
flaflia, erilaisia leipiä, leivonnaisia, haluaa ja tietenkin pizzaa.
Suomen kieltä opiskellaan
keskustelun lisäksi pelaamalla
bingoa, pantomiimi-esityksillä,
tietokilpailuilla, lauluilla ja monilla muilla mahdollisilla tavoilla, jotka yleensä saavat aikaan
riemastuttavia ilon ilmaisuja.
Kahvilailtojen isännyydestä ja
emännyydestä vastaavat vuorotellen SPR:n osastot Forssasta,
Jokioisilta ja Tammelasta, helluntaiseurakunta ja Forssan ev.lut.
seurakunta.
Mustafa käy Ystävän Kammarilla lähes samoista syistä kuin
Noor, eli hän haluaa olla yhdessä
toisten ja erilaisten ihmisten kanssa. Etenkin viikonloppuisin myös

vapaa-aikaa on paljon. Kokkina
hän rakastaa laittaa ruokaa ja tätä
kautta palvella ja iloita, kun toiset nauttivat hänen tekemistään
tarjoiluista. Myös suomen kielen
opiskelu on tärkeää, ja bingo on
erityinen suosikki. Kaiken kaikkiaan Forssa on täällä 1v ja 3 kk
olleelle Mustafalle mieleinen
paikka, josta hän pitää todella
paljon.
Tämän syksyn viimeinen kahvila on 4.12. ja uusi vuosi aloitetaan 8.1.
ER
Tiedustelut ja yhteydenotot:
Eeva Rouvinen
050 337 3154
eeva.rouvinen@evl.fi
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Tule
kokeilemaan
kuorolaulua
Pikkulapsiperheiden

JOULUAATON HARTAUS
Forssan kirkossa 24.12. klo 14

Se aiheuttaa hyvää mieltä!

Tule kuuntelemaan joulun ilosanomaa,
joka on tehty pientä lasta ajatellen.
Lapsi saa halutessaan pukeutua
enkeliksi tai paimeneksi.

Kojon seurakuntatalolla
ke klo 18-19.30.
Forssan sk-talolla
to klo 18-19.30.

Tervetuloa koko perhe mukaan!

Terveisin kanttori
Outi Aro-Heinilä
puh. 040-6647642

Forssan seurakunnan lapsi- ja perhetyö

KIRKON KESKUSTELUAPUA¤

JOULUKIRKKO
☛ päiväkerholaisille
☛ avoimen päiväkerhon väelle
☛ sekä kaikille kotona lastaan hoitaville

Forssan kirkossa to 15.12. klo 10.00
Tule lapsesi kanssa iloitsemaan joulun sanomasta.
Kirkkohetki kestää noin puoli tuntia.
Forssan seurakunnan lapsi- ja perhetyö

Jos haluat lahjoittaa

Luottamuksella, sinua kuunnellen.

Sururyhmä läheisensä
menettäneille alkaa
Forssan srk-talolla
helmikuussa.
Ryhmä kokoontuu kuusi
kertaa arki-iltaisin.
Ohjaajina toimivat
pastori Heidi Sulkko ja
diakoni Satu Pöllänen.

Puhu, se auttaa

Kirkonrotan seikkailut jatkuu…

jouluiloa

vähävaraisille forssalaisille lapsiperheille,
ota yhteys diakoni Satu Pölläseen p. 050 308 6770.
Lahjoitukset tulee toimittaa diakoniatoimistoon
viikon 50 aikana. Emme ota vastaan käytettyä
vaatetavaraa, mutta esim. pienet lahjakortit
vaateliikkeeseen, kampaamoon tai elokuviin
ovat mieluisia vähän vanhemmillekin lapsille.

Lisätietoja antaa Satu
satu.pollanen@evl.fi
tai 050 308 6770

Joulunajan
musiikkitilaisuudet
01019 0071

PL 210,
00131 Helsinki

Joka ilta klo 18 alkaen

www.kirkonkeskusteluapua.fi

Yksinäisten ja
vähävaraisten

joulujuhla

Forssan seurakuntatalolla
22.12. klo 12.

Diakoniatyön
joulua:
8.12. 	Eläkeläisten joulujuhla klo 13 Forssan srk-talolla.
14.12. 	Koijärven kerhojen joulujuhla klo 12 Kojon srk-talolla.
14.12. 	Mielenterveystyön joululauluhetki
Forssan kirkossa klo 13:30.
Jos tarvitset kyytiä kirkkoon tai näihin tilaisuuksiin, niin ota hyvissä
ajoin yhteys diakoniatoimistoon p. 050 370 6556.

Perinteiset
joulumyyjäiset
Forssan seurakuntatalossa
Itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 11-12.30

Tarjolla mm.
Käsitöitä, joululimppuja, savukalaa, leivonnaisia,
puuroa ja soppaa, kahvia, glögiä ja torttuja,
arpoja ja paljon muuta.
Tuotto lähetystyölle
Forssan ev. lut. seurakunta

Tervetuloa

jouluaterialle ja
joulun sanoman äärelle!

Konevitsa-kvartetin konsertti
Forssan kirkossa 9.12. klo 19

Kauneimmat joululaulut

Forssan kirkossa 11.12. klo 18 ja 18.12. klo 18
Koijärven kirkossa 18.12. klo 18
Matkun rukoushuoneella 21.12. klo 19

Jouluyön musiikkihartaus
Forssan kirkossa 24.12. klo 23

Forssan alueen seurakunnat
Forssan katukirkko ry

Hyvä mielen tunnit
Lähetyssopessa!
Lähetyssoppi on auki
keskiviikkoisin klo 17 asti
aina 14.12. saakka.
Tule ja löydä korkealuokaiset ja
käsintehdyt lahjat niin itselle
kuin pukinkonttiin.
Lähetyssoppi osoitteessa
Hämeentie 5, sisäänkäynti
Säästöpankinkadun puolelta.
Avoinna ma-pe 10-14 ja ke 10-17.
ks. lisää https://www.facebook.com/
LahetyssoppiForssa/

Eläkeläisten ruokailu
Tervetuloa maittavalle kotiruualle
Forssan seurakuntatalolle arkisin ma-pe klo 11-13.
Viimeinen ruokailu tänä vuonna on tiistaina 20.12.
Ruokailut jatkuvat ensi vuonna maanantaina 2.1.
Hinta: 6€ eläkeläiset
Ruokalista kotisivuilla ja srk-talon ilmoitustaululla.
www.forssanseurakunta.fi

