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seurakuntalehti
Siunattua pääsiäisen aikaa!

Testaa tietosi pääsiäisen symboleista
1. Kiirastorstaina

a.
b.
c.

alttarilla on viisi punaista ruusua ja orjantappurakruunu
alttari riisutaan ja puetaan mustaan
päätöskelloja soitetaan kaksitoista kertaa

1. Viisi punaista ruusua

a.
b.
c.

ovat Jeesuksen rakkauden vertauskuva
symboloivat ajanjaksoa kiirastorstaista toiseen pääsiäispäivään
kuvaavat Jeesuksen haavoja

2. Urkuja ei soiteta lainkaan

"Jeesus, taivaan kuningas,
kuolon vallan voitti.
Jälkeen pitkäperjantain
näin pääsiäinen koitti".
Virsi 88, 3. säkeistö

a.
b.
c.

kiirastorstaina
pitkäperjantaina
pääsiäispäivinä

3. Pääsiäispäivinä alttarilla on

a.
b.
c.

narsisseja
punaisia ja valkoisia ruusuja
punaisia ruusuja ja orjantappurakruunu

4. Alttarilla on

a.
b.
c.

kiirastorstaina 12 opetuslasten kynttilää
pitkäperjantaina Kristus-kynttilä, joka sammutetaan
pääsiäispäivinä suuri pääsiäiskynttilä
Oikea vastausrivi sivulla 2, pääkirjoituksen alapuolella.
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Pääkirjoitus:
Kuva: Sirpa Ryyppö

Forssan kirkossa
Su 20.03.2016
Ma 21.03
Ti 22.03.
Ke 23.03.
Ke 23.03.
To 24.03.
Pe 25.03.
La 26.03.
Su 27.03.
Ma 28.03.
Ke 30.03.

Anne Mäkelä
vs. kirkkoherra

Pilvimuurista valo
välähtää...
Helmi-maaliskuun vaihteessa havahduin valoon. Ensin aamulla linnunlaulun säestämänä, sitten päivällä työhuoneen
ikkunan läpi ja vielä illallakin ehdin nauttia valoisasta ajasta.
Minulle sillä on voimaannuttava vaikutus. Minun ruumiini
tunnistaa valossa toivon vertauskuvan.
Mutta valo voi olla myös ahdistavaa. Kevätaurinko paljastaa
pesemättömät ikkunat ja katonrajassa piilottelevat hämähäkinseitit. Ei niitä kukaan huomannut, ennen kuin auringonsäteet valaisivat ne pimeimmätkin nurkat.
Maailmanlaajuinen kriisi on kohdistanut katseita käytöksemme pimeisiin nurkkiin. Se on paljastanut suomalaisessa yhteiskunnassa pahaa oloa, joka on kanavoitunut vihapuheeseen.
Sanoja on käytetty kuin vahingoittamiseen tarkoitettuja
lasersäteitä.
Mikä on kirkon paikka tässä keskustelussa? Minkälaista valoa
seurakunta haluaa voimistaa?
Seurakunta muodostuu seurakuntalaisista. Ja Forssan seurakunnan mottona on ”meitin seurakunta uskoo ja välittää”. Sen
mukaan on tämäkin talvi eletty: on ripustauduttu Jumalan
huolenpitoon, uskottu häneen vahvemmin tai haparoiden. Ja
on välitetty eli huolehdittu toinen toisistamme ja vieraammistakin lähimmäisistä sekä on välitetty sanoin ja teoin sanomaa
armosta ja Jeesuksen sovitustyöstä. Seurakunnan perustehtävä pysyy samana riippumatta yhteiskunnallisesta tilanteesta.
Messussa seurakunta kohdistaa valonsäteet sekä omaan itseensä että Pyhään Jumalaan. Ei siis toisiin ihmisiin ja heidän
vikoihinsa vaan minuun itseeni: miten minä kohtaan lähimmäiseni ja miten Kristus kohtaa minut. Tässä valossa kuljetaan
synnintunnustuksesta anteeksiantamukseen, arkailusta ehtoollispöytään ja huolten kantamisesta esirukoukseen. Jumala
on hyvä. Hänen valonsa paljastaa kyllä lian elämässämme,
mutta se ei jätä katuvaa syyttävän sormen alle vaan on valmis
armahtaman ja antamaan uuden mahdollisuuden. Armon valossa kuljetaan kerran myös kuoleman kautta taivaan kotiin.
Tässä lehdessä voit muun muassa lukea Anu Kasevan jutun kirkon symboliikasta hiljaisesta viikosta pääsiäiseen: pimeydestä
valoon ja kuoleman vallasta iankaikkiseen elämään. Kristus
on ylösnoussut! Pääsiäisnäytelmä, kirkkotilaisuudet ja muut
tapahtumat rohkaisevat uskomaan, että Jumalan rakkaus murtautuu läpi lukkojenkin. Tervetuloa elämään toivoa todeksi!

Oikea vastausrivi: 1b, 2c, 3b, 4a ja 5a, b ja c.
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Pääsiäisnäytelmä ”Taivaassa ja maan alla”.
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Matkun rukoushuoneessa

Ma 28.03.2016 klo 12

Jumalanpalvelus

Hartauskirjoitus:

Palmusunnuntai ja pääsiäinen

O

n Palmusunnuntai ja alkaa Jeesusksen kärsimyksen viikko. Tässä viikossa ovat läsnä
vahvat ja vaikeat tapahtumat. Olen joskus
kuullut, että kiirastorstain ja pitkäperjantain tapahtumat ovat niin rankkoja ja vaikeita, että niistä ei saa
puhua lapsille. Verta ja kärsimystä on liian paljon.
Se on totta, että Jeesuksen käsrsimyksiä ja kuolemaa korostetaan. Niitä korostetaan, koska on
tärkeää, että ymmärrämme, kuinka paljon Jeesus
kärsi kantaessaan meidän syntimme. Ihminen voi
kärsiä ja kestää kärsimyksiä suunnattoman paljon,
kun hän rakastaa Jumalaa ja toisia ihmisiä. On
vaikea ymmärtää, että rakkaus tulee esiin kärsimyksen kautta. Mutta niin se on.
Viime jouluna puhuin aika paljon yhdestä jakeesta jouluevankeliumissa: “Tänään on teille
Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän
on Kristus, Herra.” (Luuk 2:11). Viron kielisessä
Raamatussa sanotaan Vapahtajan paikalla Pelastaja. Kysyin koululaisilta, mitä tarkoittaa tai mitä
tulee mieleen, kun joku sanoo pelastaja. Mieleen
tuli pelastuslaitos, palomies, ambulanssi ja poliisi. Kaikki sellainen, missä ihminen on kovassa
pulassa ja tarvitsee pelastajaa ja auttajaa. Puhuin
lapsille ja aikuisille, että pelastus tule myös Jumalalta. Mutta kun kysymme, mistä Jumala voi
pelastaa meidät, siihen on vaikea vastata.
Pääsiäinen kertoo vastauksen. Se paljastaa, mistä
Jeesus on tullut pelastamaan meidät. Hän on kär-

simysten, kuoleman ja ylösnousemuksen kautta
pelastanut meidät kuolemasta. Voimme vain todeta,
että rakkaus voittaa kärsimyksen ja kuoleman ja
antaa meille elämän. Pääsiäisen sanomassa tulee
todeksi Jeesuksen lupaus: “Jumala on rakastanut
maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa,
jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” Joh 3:16.
			
Jaak Aus
Tallinan Kaarlin seurakunnan kirkkoherra

UUSI NIMIKKOLÄHETTI
SARI-JOHANNA KUITTILO
vierailee Forssassa ma 9.5.2016.
Seuraa ilmoittelua
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Pääsiäisen symboleita etsimässä
Miksi kiirastorstaina alttarilla on punaisia ja valkoisia kukkia mutta pääsiäispäivänä narsisseja?
Miksi pitkäperjantaina alttari on peitetty mustalla kankaalla?
Milloin ja kuinka pitkäksi aikaa urut vaikenevat?
Pääsiäisen vietto on täynnä tuttuja symboleita. Pääsiäismunat, -tiput ja pajunoksat muistuttavat uudesta
elämästä ja pääsiäisen tapahtumista. Pääsiäinen näkyy
erittäin vahvasti myös kirkoissa – pääsiäisen aikaan
alttari on suorastaan täynnä erilaista symboliikkaa.
Yksi on huomannut alttarin vaatteiden olevan eri päivinä erivärisiä. Toisella on hämärä muistikuva alttarin
riisumisesta ja pukemisesta mustaan. Kolmas on ehkä
ollut messussa, jossa urut ovat vaienneet. Vain harva
tietää, mitä kaikkea pääsiäisen aikaan alttarilla olevat
esineet ja vaatteet symboloivat. On siis sukellettava
pääsiäisen symboliikkaan forssalaisittain!

Kiirastorstai – ehtoollinen ja
Jeesuksen vangitseminen
Kiirastorstain nimi tulee ruotsin sanasta ’skära’, puhdistaa. Entisaikaan kiirastorstai oli yleinen ripittäytymispäivä. Kiirastorstain symboliikka on kaksijakoista:
juhlitaan ehtoollisen asettamista ja muistetaan, että
päivään liittyy myös Jeesuksen vangitseminen. Kiirastorstain liturginen väri, violetti, on katumuksen,
odotuksen ja valmistautumisen väri. Violetti on liturgisena värinä koko paastonajan.
Kiirastorstaina alttarilla on punaisia ja valkoisia
ruusuja symboloimassa Jeesuksen verta ja ruumista,
ehtoollisen elementtejä. Messun aluksi sytytetään 12
kynttilää apostoleille ja yksi isompi Kristus-kynttilä.
Ehtoollisen jälkeen kynttilöistä sammutetaan ensin yksi
muistuttamaan Juudaksen kavallustyöstä. Myöhemmin
myös loput opetuslasten kynttilät sammutetaan, koska

aikoinaan he pakenivat Getsemanen puutarhasta jättäen
Jeesuksen yksin vangitsijoidensa käsiin. Murheen ja
surun merkiksi alttari riisutaan kaikista esineistä ja
puetaan mustaan. Vain Jeesusta symboloiva kynttilä
jätetään palamaan. Usein myös urut vaikenevat tässä kohtaa ja virsi ”Käy yrttitarhasta polku” lauletaan
ilman säestystä. Myöskään päätöskelloja ei soiteta
jumalanpalveluksen päätteeksi.

Pitkäperjantai – kuoleman päivä
Pitkäperjantaina muistetaan Jeesuksen ristiinnaulitsemista ja kuolemaa Golgatalla. Suru, murhe ja kärsimys
huokuvat alttarin esineistä. Alttari on peitetty mustalla kankaalla ja krusifiksin lisäksi alttaria koristaa viisi
punaista ruusua ja orjantappurakruunu. Punaiset ruusut
symboloivat Jeesuksen viittä haavaa ja piikikäs kruunu
on kärsimyksen vertauskuva. Ainoa kynttilä on Kristuskynttilä, joka sekin sammutetaan jumalanpalveluksen
aikana. Koko jumalanpalvelus on yksinkertainen ja karu. Virsiä ei säestetä uruilla eikä kirkonkelloja soiteta
lainkaan. Myöskään ehtoollista ei pitkäperjantaina ole.

Hiljainen lauantai – Jeesus haudassa
Kansankielistä lankalauantaita kutsutaan kirkon piirissä hiljaiseksi lauantaiksi. Lankalauantain vakiintunut
nimi tulee vanhasta perinteestä pestä ja värjätä talven
aikana kehrätyt langat silloin. Hiljaisena lauantaina
muistellaan Jeesusta haudassa ja tuonelassa ja alttari
on edelleen puettu mustaan.

Pääsiäissunnuntai
– Ylösnousemuksen juhla
Ensimmäisenä pääsiäispäivänä musta on vaihtunut valkoiseen eli ilon, puhtauden ja kiitoksen väriin. Kaikki
alttarilla olevat esineet kertovat suuresta juhlasta. Alttarilla on kuusi kynttilää ja kirkossa sytytetään suuri
pääsiäiskynttilä, joka symboloi Kristusta maailman valona. Pääsiäisliljat ja pajunkissat tai koivunoksat viestivät
puolestaan ylösnousemuksen toivosta ja kevään voitosta.
Valkoinen väri on vertauskuva sille, että synnitön sovitti
muiden synnit. Urut alkavat soida jälleen.

Pääsiäismaanantai
– Jeesus ilmestyy opetuslapsille
Pääsiäismaanantai jatkaa kristikunnan suurinta juhlaa.
Maanantaina muistellaan sitä, kuinka Jeesus näyttäytyi
opetuslapsille ja naisille Emmauksen tiellä ja alttari
on edelleen puettuna valkoiseen. Kirkkovuoden mukainen pääsiäisaika alkaa pääsiäisyön tai –sunnuntain
messusta ja jatkuu helluntaihin asti.
Pääsiäisen symboliikkaa pääsee itse näkemään, kokemaan ja todistamaan Forssan kirkossa pääsiäisviikolla.
Ei muuta kuin symboleita bongailemaan!
				
Kirjoittaja ja tietovisan tekijä Anu Kaseva
Äidinkielenopettaja, Forssan ammatti-instituutti

Tiedätkö PÄÄSIÄISEEN
liittyvistä perinteistä?
Pääsiäisen perinteillä on usein kristillinen perusta.
Ne kuvaavat Jeesuksen ylösnousemusta
ja uuden elämän alkua.
Elämä murtautuu pääsiäismunasta
Pääsiäismuna on ikuisen elämän
ja ylösnousemuksen vertauskuva.
Munan kuori kuvastaa Jeesuksen
hautaa, jonka läpi elämä murtautuu. Suklaamunien yllätys symboloi iloa siitä, että Jeesus ei olekaan
kuollut.
Legendan mukaan jo Magdalan Maria antoi ensimmäisen
pääsiäismunan Rooman keisari
Tiberiukselle. Samalla hän kertoi Jeesuksen nousseen kuolleista.
Alun perin pääsiäismunat värjättiin punaiseksi, sillä väri yhdistyy
ristillä vuotaneeseen Jeesuksen
vereen.
Mämmi viittaa synnistä puhdistumiseen
Mämmin merkitys juontuu israelilaisten pääsiäisjuhlaan, johon

kuului happamaton leipä. Hapan
oli juutalaisille pahan vertauskuva. Kristillisessä kirkossa kristityt ovat ”happamattomia”, pahan
vallasta vapautettuja. Makeaksi
imellettyä mämmiä syötiin jo keskiajalla Länsi-Suomessa. Myöhemmin makeat leivonnaiset ovat
saanet saman merkityksen happamattomana herkkuna.
Pupu yhdistettiin Jeesukseen
Pääsiäispupua on pidetty hedelmällisyyden vertauskuvana, sillä
kanit lisääntyvät nopeasti. Vanhan
uskomuksen mukaan jänis nukkui
silmät avoinna. Siksi jänistä pidettiin vertauskuvana Jeesuksesta, joka ei kuollessaan vaipunut
ikuiseen uneen.
Lammas kuvaa Jumalan
karitsaa

Lammas muistuttaa Jeesuksen
viimeisestä ateriasta. Jeesus on
”Jumalan karitsa”, joka antoi henkensä ihmisten vapauttamiseksi.
Rairuoho kuvaa uuden elämän alkua
Pääsiäisen suosikkikukkaa, narsissia, voi luonnehtia ylösnousemuksen kukaksi, sillä maan alle

haudattu sipuli murtaa keväällä
tiensä maan pinnalle kukkimaan.
Myös hiirenkorvalle puhjenneet
oksat ja rairuoho kuvaavat uuden
elämän alkua.
Pajunkissat korvaavat palmun oksat
Pajunkissoilla kuvataan palmun
oksia, joita kansa levitti Jerusale-

miin ratsastaneen Jeesuksen eteen
tielle. Itä-Suomessa sukulaisten
ja naapurien virpomisella on toivotettu onnea ja siunausta sekä
muistettu Jeesuksen ratsastusta
Jerusalemiin. Myöhemmin virpomiseen on sekoittunut rannikkoSuomen tapa pukea pienet lapset
noidiksi tai trulleiksi pääsiäisen
aikaan.
SP
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Pääsiäistä kohti näytelmän siivin
Forssan seurakunta esittää Taivaassa ja
maan alla -nimisen näytelmän pääsiäisenä
srk-talossa.
Pääsiäinen on kristikunnan suurin
juhla, ylösnousemuksen ja kuoleman voittamisen juhla. Jeesuksen koko elämä on matkaa kohti
pääsiäisen suurta ihmettä ja iloa.
Matka kulkee monien vaiheiden
kautta ja Jeesus kohtaa tällä matkallaan niin enkeleiden varjelusta
kuin paholaisen kiusauksia. Tälle
matkalle mukaan kutsuu Forssan
seurakunnan perinteinen pääsiäisnäytelmä.
Pääsiäisnäytelmä kokoaa tänäkin vuonna yhteen monipuolisen
joukon tekijöitä. Näyttelijöissä
on mukana vanhoja konkareita
ja monia uusia kasvoja. Näytelmä on nimeltään ”Taivaassa
ja maan alla”, sen ohjauksesta
vastaavat Eliisa Lintukorpi ja
Mauri Laihorinne. Näytelmän
on kirjoittanut Anni Lautaporras.
Niin kulisseissa kuin näyttämöllä
toimii aktiivinen joukko tekijöitä,
jotka mahdollistavat ainutlaatui-

sen kokonaisuuden syntymisen.
Näyttelijöiden heittäytyminen
rooleihinsa sekä mielenkiintoiset
puvustus- ja lavastusratkaisut takaavat katsojille unohtumattoman
elämyksen tänäkin pääsiäisenä.
Näytelmän musiikki on monipuolista, mukana on muun muassa
taivaallisen kaunista kannelmusiikkia Anna Rajalan esittämänä.
Näytelmässä Jeesuksen elämänvaiheita ja pääsiäisen tapahtumia
hämmästelevät enkelit ja pirut.
Taivaallinen varjelus ja pahan valta käyvät taisteluaan. Miten enkelit näkivät pääsiäisen tapahtumat?
Miten niihin suhtauduttiin helvetin
puolella? Pääsiäisnäytelmä tarjoaa
lennokasta tulkintaa turvallisesti
Raamatun tekstiin nojaten. Kaikesta huolimatta enkelit nähdään
vuoren varmasti Jeesuksen haudalla pääsiäisaamuna.

Kuva: Harri Oinonen

Pääsiäisen näytelmässä soi
myös kannel.

”Taivaassa ja
maan alla”

Anni Lautaporras

kirjoittanut Mauri Laihorinne
ja Anni Lautaporras

NUORIN näyttelijä Silja,
1o v, kertoo näytelmisestä

Mitä kysyisit Suonpään
Markukselta, joka on
vastaavasti vanhin näyttelijä
näissä srk-esityksissä?
– Onko kiva näytellä ja onko hän
tyytyväinen näytelmään ja rooliinsa? vastasi Silja tovin miettimisen jälkeen.

ESITYSAJAT
Forssan seurakuntatalossa
• Ti 22.3. 2016 klo 18.00
• Pe 25.3. klo 13.00 ja 15.00

– Äitini puhui kotona, että nyt olisi Forssan seurakuntanäytelmässä
rooli nuorelle. Kiinnostaisikohan
Sinua, hän kysyi minulta. Innostuin heti ja sanoin olevan halukas.
Kiinnostukseni näyttelemiseen
olen saanut Auran Pirtillä toimivasta näytelmäkerhosta, jossa
olen mukana kerran viikossa.
Löysin kerhon netistä ja lähdin
siihen mukaan. Viimeksi esiinnyimme Hakkapeliitta-tapahtumassa. Lisäksi olen ollut mukana
joissakin näytelmissä joulujuhlassa. Pidän enkelirooleista.
Mikä miellyttää
seurakuntanäytelmässä?
– Harjoitukset ovat rentoja ja mukavia. Tosin pelottaa hiukan, kun
mietin, että jos esityksissä unohtaisin vuorosanat…. huh…

Forssan ev.lut. seurakunnan
PÄÄSIÄISNÄYTELMÄN

• Su 27.3. klo 13.00 ja 15.00
Esitykset ovat maksuttomia kaikille!
Näytelmän yhteydessä
ikoninäyttely ja kahvio,
jonka tuotto yv-keräykselle.
Tervetuloa!
Forssan ev.-lut. seurakunta

Forssan seurakuntanäytelmässä olevan VANHIMMAN

Markus Suonpään ajatuksia näyttelemisestä

– Minusta voi tulla vaikka joskus
näyttelijä, pohtii Silja.

Mitä ajattelet näyttelemisestä
tulevaisuudessa?
– Ehkä näyttelijän työ olisi mielenkiintoinen. Voisin vaikka ajatella sitä ihan ammattinakin…
Sen näkee sitten aikanaan.

Yhteisvastuun hyväksi
Ti 22.3 isovanhempien ryhmän myyjäispöytä.
Pääsiäisnäytelmän aikaan. Lähinnä pääsisäiskoristeita.
Mahdollisesti myös pitkäperjantaina 25.3., mikäli tavaraa riittää.

Tervetuloa ostoksille!

– Kun seurakunnassa alettiin
pitämään pääsiäisvaelluksia,
minua pyydettiin mukaan. Olin
monena vuonna puutarhurin
osassa ja siitä se sitten alkoi,

muisteli Markus Suonpää. Kouluaikoina olin joskus mukana
muutamissa kuvaelmissa.
– Meitä on nykyään uskollinen
kantaporukka nuorten ohella ja
siinä on mielekästä olla mukana.
Erikoisesti iloitsen, että kantava
voima on nuorissa. Ainahan sitä
itsekkin oppii ja mahdollisesti
kehittyy, arvelee Markus näyttelijänrooleista.
–Aluksi näytelmät olivat kirkossa. Se asetti omia haasteita
esimerkiksi kuuluvuuden suhteen,
Markus miettii. Kun siirryttiin
srk-talolle siellä taas tilan puute
asettaa omia haasteita, mutta tunnelma on intiimimpi. Lavasteet
on pyritty karsimaan minimiin.
Nyt korostetaan enemmän itse
näyttelemistä.
Kun kysyttiin, mitä sanoa näytelmän nuorimmalle näyttelijälle

Siljalle, Markus haluaa kannustaa.
– On kiva, että meillä on näin
suuri ikähaitari. Siinä opitaan
toinen toisiltamme. On hienoa
nähdä, miten kymmenvuotias
Silja on intoa täynnä pikkuenkelin osassaan. Olkoon hänen esimerkkinsä rohkaisuksi muillekin
nuorille lähteä mukaan! Kotien
kannustuksessa on tässä suuri
merkitys.
Entä tulevaisuus?
– Jos voimia annetaan haluan
olla vastaisuudessakin mukana,
korostaa Markus Suonpää. Itse
seurakuntaihmisenä näen näyttelemisen ohessa tärkeänä myös
julistus puolen. Siihen haluan
antaa panokseni myöskin näin
näyttelemisen kautta.
				
Markus Suonpää
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Voimapiiri auttaa
pysähtymään
Huhtikuussa Forssan seurakunnassa
alkaa Naisten voimapiiri eli
terapeuttinen ryhmä tavallisille naisille.
Sosiaaliterapeutti Merja Rintamaa-Lehtonen on ollut ohjaamassa kahta perheasiain neuvottelukeskuksen järjestämää
naistenryhmää. Häntä puhuttelee,
miten eri-ikäiset naiset ovat lähteneet mukaan luovaan toimintaan.
Ryhmässä käytetään paljon terapeuttista liikettä.
”Ei tarvitse osata liikkua millään tietyllä tavalla. Jollekin voi

olla merkityksellistä se, että liikuttaa pikkusormeaan”, Rintamaa-Lehtonen toteaa.
Lupa olla tällainen
Merja Rintamaa-Lehtonen on
saanut tanssi- ja liiketerapian
kautta uusia välineitä työhönsä
ja omaan elämäänsä.
”Olen oppinut kuuntelemaan kehoani ja ymmärtämään, miten tun-

5
teeni tuntuvat kehossa. Ennen kuin
mieli tajuaa, millainen tunnetila
itsellä on, sen jo tuntee kehossa.”
Esimerkiksi stressaavien tilanteiden ennakoimisessa auttaa, kun
oppii tunnistamaan ruumiinsa lähettämiä hälytysmerkkejä. Terapeuttisen tanssin löytäminen on
merkinnyt Rintamaa-Lehtoselle
myös vapautusta.
”Se on antanut minulle luvan
olla tämä kroppa.”
Rauha itsensä kanssa
Naistenryhmän tarkoituksena on
tutustua liikkeen kautta omaan itseensä ja löytää uusia voimavaroja. ”Nykymaailma on sellainen,
että mennään kuin pienet oravat.
Ei ole aikaa edes miettiä, hengittääkö. Ryhmässä on mahdollisuus
etsiä rauhaa ja pysähdystä itsensä
kanssa.”

Somerolainen Merja RintamaaLehtonen ohjaa voimapiiriä, joka
tarjoaa itsensä tutkimisen mahdollisuuden naisille.
Kuvaaja: Hannu Lehtonen.

Vaikka ryhmässä etsitään voimavaroja, viiden kerran ryhmäprosessiin mukaan lähteminen
myös vie energiaa. Siksi ryhmää
ei suositella ihmiselle, jolla on
voimia vievä sairaus tai akuutti
kriisi meneillään.
Ryhmää ohjaa Merja Rintamaa-Lehtosen työparina perheneuvoja Anja Nwose. Ohjaajat
kartoittavat jokaisen ilmoittautuneen kanssa, onko ryhmä tällä
hetkellä sopiva juuri hänelle.
Anja Nwose

Lisätietoa
Naisten voimapiiristä
perheasiain neuvottelukeskuksesta ti-pe klo 11–12,
puh. 050 3318373 tai
sähköpostitse
anja.nwose@evl.fi.

Ryhmään tulee ilmoittautua
4.4. mennessä.

Partiolaisten tempaus

kutsui ihmiset Yhteisvastuun ympärille
Savun tuoksu nuotiossa, partioteltan hämyinen
kutsu ja yhteisvastuukeräyksen sanoma saivat
aikaan pappilan pihassa yhteishengen sykkeen.
Forssan Tornitulet ja Tornihaukat järjestivät
ystävänpäivänä 14.2.2016 tempauksen, joka kokosi
yhteen noin sata lasta ja aikuista Forssan pappilan
ympäristöön kuulemaan yhteisvastuun tärkeästä
sanomasta ja partiohengestä.
Partiohenki
näkyi monin tavoin tapahtuman
aktiviteeteissa ja tunnelmassa. Jokaisella osanottajalla oli mahdollisuus esimerkiksi maistella nuotiolla itse paistettua makkaraa ja
lettuja. Nokipannukahvit ja lämmin mehu tarjosivat lämmikettä
mukavasti sunnuntai-iltapäivään.
Nuotioruoat olivatkin oiva muistutus siitä, miten partiossa lämmitetään ruokaa ja juomia. Nuori partiolainen Osku Vesander
tarttui trangian kahvaan oitis ja
sai loihdittua kaikille halukkaille
lämpimät mehut kädenkäänteessä.
Mukava yhdessäolo ja ulkona
touhuaminen ovat partiolaisten
yhteishengen pääsisältöjä. Yhdessä tekemisen riemu ja lasten
nauru saiva monet perheet tulemaan tapahtumaan. Tällaisesta
riemusta kertoi myös kirkon rinteeseen muodostunut mäki, joka
kiidätti monia lapsia liukureilla
ilon kiljahdusten kera.
Vatsan ollessa täynnä
innokkaat lapset pääsivät harjoittelemaan myös kartanlukutaitoja
ja suomalaisten eläinten nimiä
eläinsuunnistuksen muodossa.
Emma (6), Alida (6) ja Erin (4)
nauttivat eläinsuunnistuksesta
kovasti ja pitivät sitä hauskana
aktiviteettina. Rastien löytymisen jälkeen tytöt tarkistivat omien rastiensa löydöt partioteltan
myrskylyhdyn kajossa.

Yhteisvastuuteeman
innoittamana nuorisotyönohjaaja
Teppo Knuutinen ohjasi tapahtumassa rennon yhteisvastuujumpan, jossa kaikki halukkaat saivat omat lihaksensa lämpimäksi.
Jumpan teemaan sopien yhteisvastuulippaat toimivat painoina
käsivarsia vahvistavissa liikkeissä.
Tapahtumassa
lipaskerääjinä toimineet Arttu
Mäkinen (11) ja Jenive Mansikkamäki (12) saivat kerättyä
mukavasti rahaa yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Heidän mielestään parasta keräämisessä oli
nähdä ihmisen ilo lahjoittaa rahaa
yhteiseen hyvään. Monet totesivatkin, että hyvän asian puolesta
osallistuminen on tärkeää.
Yhteisvastuukeräyksen
kotimaan kohteena tänä vuonna
on partio. Keräysvaroja ohjataan
mm. hankkeisiin, jotka helpottavat erityistä tukea tarvitsevien
sekä vähävaraisten osallistumista
partiotoimintaan.
Forssan partiolippukunnat Forssan Tornitulet ja Tornihaukat sekä Koijärven Kurjet ovat mukana
monin tavoin yhteisvastuukeräyksen tempauksissa ja tapahtumissa keväällä 2016. Tervetuloa
sekä tapahtumiin että muutenkin
partiolaistoimintaan!
Teppo Knuutinen

Voices of Forssa

Yhteisvastuutapahtuma
Forssan seurakuntatalossa su 10.4. klo 17
Kuva: Seppo Pessinen, FL

Kuva: Laura Kotila, valtioneuvoston kanslia.

Mukana mm.
Elli ja Arttu Lukander,
Marko Simi ja
Sanni Grahn-Laasonen
Vapaa pääsy, ohjelma 10€
Yhteisvastuun hyväksi
Väliajalla kakkukahvila
Yhteisvastuun hyväksi
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Vapaaehtoistyön lumo
koskettaa nuoria
äisnäytelmään osallistuminen on
palkitsevaa ja opettavaa.
Julia Malvikko
Lasten kanssa vapaaehtoisena
– Olin hautausmaalla valorasteilla
ohjaamassa pieniä lapsia. Oli kiva katsella, kun lapset juoksivat
paikasta toiseen ja etsivät kuvia,
joita oli piiloteltu. Lapsilla vaikutti olevan mukavaa ja niin oli
myös minullakin!
Sonja Pohjanoksa

Nuoret seurakuntalaiset ovat mukana monissa
tehtävissä vapaaehtoisina. Forssan seurakunnan
nuorisotyö tarjoaa nuorille monipuolisesti
mahdollisuuksia olla toteuttamassa Jumalan
valtakunnan työtä omilla lahjoillaan.
Vapaaehtoistyössä mukana olleet nuoret kertovat
seuraavassa omista kokemuksistaan:
Isosena toimiminen
– Isonen turvaa leiriläisten hauskuuden leirillä. Isonen vetää raamatunlukuoppitunteja rippilapsille sekä leikkejä ja viihdyttää
muutenkin. Isosen työ on rentoa
ja hauskaa ja siinä tutustuu monenlaisiin ihmisiin. Isosena toimiminen tuo myös itsevarmuutta.
Sanni Ollanketo ja
Mikko Saira
Kerhonohjaajan tehtävät
– Kerhonohjaamisessa parasta on
nähdä lapsien riemu tehdessään
uusia asioita ja tutustua uusiin
ihmisiin. Pidämme kerhoa koska se on mukavaa ja on itselläkin
jonkun näköistä tekemistä!
Tiia Virkki ja
Inka Koskenranta
Keskustelukerhon pitäminen
– Keskustelukerho on nuorten
paikka, jossa he voivat tulla kertomaan omia mielipiteitään ja kantoja uusista polttavista uutisista tai
mieltä painavista asioista. Keskustelukerhossa on todella mukavaa
olla ja välillä jopa hauskaakin.
Sami Heino
Väärtin hommiin
Väärti on kirkossa messun avustaja. Väärtin tehtäviin kuuluu
mm. virsitaulujen valmiiksi laitto, alttarin kattaminen, ovella
ihmisten vastaanottaminen, raamatuntekstien tai rukousten lukeminen, kolehdin keruu tai vaikka
soittaminen ja laulaminen sekä
ehtoollisessa käytettyjen pikareiden peseminen. Messun lopuksi
kirkon yleissiisteys tarkastetaan.

Messuun osallistuminen väärtinä
on todella mukavaa ja kirkon henkilöstökin tykkää avusta!
Salla Rissanen &
Mira Davidsson
Diakoniatyötä tekemässä
– Joulukuussa halusimme viedä hoivakoteihinkin joulumieltä. Kysyimme diakonissa Anni Lautaportaalta olisiko tämä
mahdollista, ja se oli myös Annin mielestä kiva juttu. Kiersimme kahdessa eri hoivakodissa,
Tyykihovissa ja Retonkihovissa
sekä päivätoimintakeskuksessa Päiväniityssä laulamassa.
Laulukierroksemme herätti meissä monia ajatuksia ja tunteita.
Oli ihana huomata, kun asukkaat
yhtyivät laulamaan kanssamme
ja he selvästi nauttivat. Oli ilo
saada asukkaat hymyilemään.
Heistä huokui onnellisuus. Ajatus
siitä, että olimme saaneet piristää
heitä, oli mahtava! Mielestämme jokaisen nuoren tulisi tehdä
diakoniatyötä, koska siinä oppii
arvostamaan muita ja samalla
auttaa ihmisiä ihan pienilläkin
teoilla. Autetaan toisiamme aina
kun voimme!
Iida Kaskinen
Pääsiäisnäytelmä kutsuu
mukaan
-Olen itse nyt toista kertaa seurakunnan näytelmässä mukana.
Molemmilla kerroilla olen saanut monia hyviä kokemuksia.
Harjoituksista ei puutu naurua ja
kaikki tulevat toimeen keskenään.
Mukana on vanhojakin konkareita, joilta voi oppia paljon. Pääsi-

Musiikin riemu
– Olen ollut mukana monessa
musiikkihommassa: Olen laulanut ja soittanut useasti kirkossa
messuissa, riparistarteissa sun
muissa seurakunnan tapahtumissa. Homman kautta on saanut
paljon esiintymiskokemusta ja
valmiutta lähteä erilaisiin tilanteisiin soittamaan. Isostoiminta
antoi minulle myös inspiraation
opetella soittamaan kitaraa. Musiikkihommissa saa seurakunnasta paljon irti ja saa laajan kuvan
kaikesta, mitä seurakunta tekee.
Saara Penttilä
Limppujen leivontaa
– 5.12.2015 leivoimme 80 joululimppua itsenäisyyspäivän myyjäisiin. Leivonnassa meni odotettua vähemmän aikaa. Lopun
ajan nautimme hyvästä seurasta
ja herkuista.
Pauliina Peltonen ja
Juulia Laihorinne
Nuortenillat
– Joka torstai nuokkarille kokoontuu joukko nuoria. Nämä
nuoret ovat viettämässä yhdessä aikaa, jutustellen, kahvia
hörppien ja joskus myös tanssien. Kuka tahansa nuori voi
tulla oleskelemaan sinne murehtimatta siitä millainen on,
jokainen saa olla oma itsensä.
Kulissien takana on kuitenkin
pieni aivan huomaamaton työ:
kahvi pitää keittää, joskus hakea
sitä lisää ja tietenkin siivota tilat
illan päätteeksi. Nuorisotyöntekijöiden onneksi myös me nuoret
avustamme tässä!
Aleksi Sillanpää
Vaikuttavat nuoret
Kirkkoon kuuluvilla, 16 vuotta täyttäneillä nuorilla on oikeus
äänestää seurakuntavaaleissa.
Omilla äänillään myös nuoret
vaikuttavat siihen, ketkä luottamushenkilöt ovat päättämässä
tulevaisuudessa seurakunnan
asioista. Ehdokkaaksi seurakuntavaaleissa voivat asettua kaikki
18 vuotta täyttäneet, konfirmoidut
kirkon jäsenet.
Teppo Knuutinen

Diakoniatyön kevättä
Ti 22.3. klo 14
To 21.4. klo13
Ke 18.5. klo 17
Pe 20.5. klo 10-14
Ma-ti 16.-17.5.

Eläkeläisten messu Forssan kirkossa.
Eloa ja Iloa eläkeläisille seurakuntatalossa
Kehitysvammaisväen ilta Klemelässä
Mielenterveysväen kevätpäivä Klemelässä
Eläkeläisten kevätpäivä Klemelässä.
Kevätkauden päättäjäiset
Eläkeläisten kevätkauden päätökseen
ilmoittautumiset etukäteen.
ks. lisätietoja lähempänä
www.forssanseurakunta.fi ja FL kirkollisista

Kirkonrottakin hiljentyy kanssasi

Pääsiäisen sanomaan
Päiväkerholaisia, avoimen päiväkerhon väkeä, perhepäivähoitajia
sekä koti‐hoidossa olevia lapsia vanhempineen kutsutaan pääsiäiskirkkoon
Mukaan mahtuvat myös isovanhemmat tai kummit.
Kirkkohetki kestää noin puoli tuntia!

Ke 23.3.2016 KLO 10 Forssan kirkko

Tervetuloa

Forssan seurakunta/lapsi‐ ja perhetyö

Afrikkalainen gospelmessu
Forssan kirkossa helatorstaina 5.5. klo 10,
nuoret mukana musiikissa ja muussa toteutuksessa

Klemelän
leirikeskuksessa
on perheille suunnattu
toiminnallinen ilta ke 13.4. klo 18

Ohjelmassa erilaisia toimintapisteitä:
mm. poniajelua, rastireittejä, pannukakkunuotio,
roolivaatepiste, kasvomaalausta, solmujen tekoa,
kilpailua, hiustenletitystä/harjausta.
Varaa 50 centtisiä mukaan. Pienellä rahalla voit ostaa iltapalaa,
nuotiopannaria ja poniajelua yhteisvastuun hyväksi.
Järjestää: Forssan seurakunnan lapsi- ja perhetyö/nuorisotyö

Klubi-ilta
Voiko pettäjälle antaa anteeksi?
Alustajana Juho Sankamo
torstaina 31.3.2016 klo 18 pappilassa
Klubi-iltaan sisältyy alustus illan teemaan, keskustelua,
yhteislaulua ja kahvihetki
Tervetuloa tutustumaan avoimin ja kyselevin
mielin kristinuskon keskeisiin kysymyksiin!
Forssan ev-lut. seurakunta

Kutsumme tänä vuonna
80 ja 85 vuotta täyttäviä
seurakuntalaisia messuun

Forssan kirkkoon
su 24.4.2016 klo 10,

jonka jälkeen on kahvitilaisuus
seurakuntatalolla.
Lämpimästi tervetuloa yhteiseen
syntymäpäiväjuhlaan!
Forssan ev.-lut. seurakunta

Sunnuntaina 29.5.2016 klo 10

Jumalanpalvelus
FORSSAN torilla
Tule laulamaan Suvivirttä
avoimen taivaan alle,
saarnan aikana lapsille
oma pyhäkouluhetki

Forssan ev.-lut. seurakunnan tiedotuslehti 1/2016
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Vatsa täyteen parilla eurolla
Forssan Pappilassa toimii perjantaisin Lounaspysäkki, jossa
saa syödä itsensä kylläiseksi
kahdella eurolla. Kyseessä on
diakoniatyön ruokailumahdollisuus, joka pohjautuu koulun
ylijäämäruokaan.
Marjatta Virtanen on eläkkeellä
oleva diakonissa, joka otti päävastuun ylijäämäruokailun järjestelyistä. Ruuanhaku tapahtuu lyseolta
muovikärryillä ilman autoa. Se vie
aikaa noin tunnin päivässä. Mikäli
ruokaa ei ole jäänyt, Marjatta saa
klo 11:30 siitä tiedon tekstiviestillä, mutta ainakin kolme reissua on
viikoittain saanut tehdä.
Perjantait ovat ”kolmen ämmän päiviä” eli vapaaehtoistyössä
ovat Marjatta, Maija Laukkanen ja
joku Martoista. Aamulla käydään

kaupassa ostamassa maidot, leivät,
rasvat ja salaatit. Yhdeltätoista aletaan kattamaan pöytiä, tekemään
salaattia ja keittämään perunoita
tai muusia, samalla kun ylijäämäruokia lämmitetään. Tavallisesti
tarjolla on kolme ruokavaihtoehtoa. Osa ruoasta on laitettu jäähdyttimestä suoraan pakastimeen,
josta sitä voidaan jakaa tarpeen
mukaan. Lounasta jaetaan niin
kauan kuin ruokaa riittää, vaihtoehtoja voi maistella ja santsata saa.
Yli jäävä ruoka jaetaan ruokailijoille viikonlopuksi, joten oma
rasia kannattaa ottaa tätä varten
mukaan.
Ruokailun jälkeen on emännillä vielä siivousta ja tiskausta.
Maanantaina kierros alkaa jälleen
alusta.
Satu Pöllänen

LOUNASPYSÄKKI

perjantaisin klo 12.30 – 13.30
Pappilan Pysäkki, I Linja 2.
Tarjolla koulujen ylijäämäruokaa
täydennettynä salaatilla,
maidolla ja leivällä.
Hinta 2 €.
Järjestää diakoniatyö

Turvapaikanhakijat:

Koti on nyt Forssassa!
Turvapaikanhakijat saivat kutsun tulla viettämään talvipäivää
Klemelän leirikeskukseen- kutsu oli suunnattu myös Saksankujan
asukkaille ja forssalaisten vapaa-ajan toimijoille. Tarkoitus oli
tutustua toisiinsa ja myös Forssaan.
Ohjelmassa oli, että forssalaiset vapaa-ajan toimijat esittelevät
itsensä heille ja kertovat mitä tapahtumia ja toimintaa Forssassa
järjestetään. Mukana olivat muun muassa SPR vapaaehtoiset,
Forssan seurakunta, HAMK ja Forssan kirjasto.
Turvapaikanhakijoiden oli mahdollisuus kertoa, mitä toimintoja
ja tekemistä he toivovat olevan ja miten jokainen heistä voi halutessaan olla aktiivisesti mukana niiden järjestämisessä. He voivat
mm. ilmoittautua vapaaehtoistöihin vanhusten pariin.
Päivän aikana tarjottiin lounas, päiväkahvi ja paistettiin nuotiolla
makkaraa. Lapsille oli omaa ohjelmaa.
Väkeä oli leirikeskus täysi, ruoka maittoi ja puhe kulki toiselta
toiselle. Iloinen ja reipas päivä kaikille.

TERVETULOA!

Kysymyksiä hautausmaanhoitajalle
Miten kevät vaikuttaa hautausmaalla? Mitä omaiset voivat
tehdä haudoille kevään tullessa? Vai pitääkö tehdä mitään?
• Kevät on uuden kasvun aikaa.
Luonto koettaa toipua talvesta
kuten me ihmisetkin.
• Hautapaikat kannattaa siivota,
mahdolliset syysistutukset ja havut siivota pois sen myötä kuin
säät sen sallivat
Mitä ajatuksia keväällä ihmisillä herää hautausmaalla?
• Hautausmaat ovat varmasti
aina muistoja täynnä. Suruun ja
menetykseen helpottaa usein puhuminen. Jaamme näitä yhteisiä
tekijöitä kävijöiden kanssa satunnaisilla tapaamisilla.
Mitä kukkia voit suositella haudoille pääsiäiseksi esim. säilyvyyden pitämiseksi?
• Keväisiä kukkia ovat kaikki

sipulikukat, narsissit, scillat, helmihyasintit ym. Kukkakaupoista
saa näitä todennäköisesti ruukkuistutuksina. Huhtikuun puolesta välistä säät saattavat sallia jo
taas orvokeitakin. Leikkojen ja
purkkikukkien väliltä valinta on
muistajan päätös, tärkeintä on pois
siivoamisen vaiheessa että lajittelu
maatuviin ja energiaroskiin tapahtuu oikein. Hautapaikka ja sen koristaminen ovat henkilökohtaisia
asioita. Mikään maallinen ei kerro
kokonaisuutta ihmisen menetyksen tai surun määrästä.
Miten omaiset voivat hoitaa
hautoja? Kenen ovat hautakivet – kuka ne ”omistaa”? Entä
muuta?
• Jos haudan kesähoitoa ei ole
ostettu palveluna seurakunnalta,
omaisten on siitä itse huolehdittava, nurmen leikkuuta myöden.
Seurakunta huolehtii kivien ym-

päristöt vain hoitohaudoiltaan
ja laajemmilta aloilta. Sopimushaudoilta pitää keväällä poistaa
kynttilälyhdyt sekä irtotavara,
hoitotöiden helpottamiseksi.
• Hautakivi on aina haudanhaltijan omaisuutta ja hän on kiven
kunnosta vastuussa sekä velvollinen huolehtimaan kiven oikaisusta
sekä myös korvausvelvollinen, jos
kivi kaatuu ja aiheuttaa tapaturmia.
• Haudan hallinta-aikaa kannattaa aika ajoin tarkastella.
Hallinta-ajaltaan voimassa olevalle hautapaikalle saattaa joissain tapauksissa olla edullisempaa hakea lisävuosia, kuin jos
hallinta-aika ehtii umpeutua ja
sitten myöhemmin tulee tarve
hautaukselle suvun omistuksessa
olleeseen hautaan.
Kysymyksiin vastasi
hautausmaanhoitaja
Sari Korsström

Kun hautakivi kaatui
Kauhea kipu iski jalkaan, sillä sen
päällä oli suurehko hautakivi. Kumpikaan meistä ei kokenut koskettaneensa kiveä. Onneksi lähellä oli
muita, jotka avunpyynnön jälkeen
kiiruhtivat paikalle. Kivi oli niin
painava, että miesvoimin saatiin
se vain vetämällä pois jalan päältä.
Eräs auttaja huudahti pelästyneenä
– Kivihän ei ole ollut kuin vähän kiinni keskeltä pohjaosasOlen opetellut kulkemaan taas
kahdella jalalla.

Joulun 2015 aatonaattona lähdimme perinteiden mukaan
viemään kynttilöitä naapuripitäjään omaistemme haudoille.
Yksi niistä oli aivan pääkäytävän vieressä. Muutama askel ja
kynttilä oli sytytetty. Takaisin
palatessamme tunsin selässäni
kovan töytäyksen ja samassa
olin maassa vatsallani.

sa ja minkäänlaista pulttausta ei
ole korkeassa, kapeassa kivessä.
Forssan ensiavun jälkeen jouduimme ajamaan röntgeniin Hämeenlinnaan, koska juhlan alla ei Forssassa
ollut enää henkilökuntaa paikalla.
Leikkauksen jälkeen kotiuduttiin, jonka jälkeen jatkettiin hoitoa kotihoitoa. Käyn joka toinen
päivä terveyskeskuksessa. Oppia
ikä kaikki!
Hautakivien pystyttämisestä
ja niiden kaatumisen
aiheuttamista vastuista on olemassa selvät pykälät kirkkolaissa.
Vastuu kaatumisen aiheuttamasta
vahingosta on aina ensisijaisesti
hautaoikeuden haltijalla. Tämä
voi tuntua jopa kohtuuttomalta,
jos henkilö asuu kaukana.
Toivon,
että seurakunnat entistä voimak-

Irakilaiset DOYNYA ja tytär ILAYDA

haluaisivat jäädä Forssaan

Dounya ja Ilayda tulivat syyskuussa Irakista Forssaan. Rantasipissä asumisen jälkeen he asuvat
nyt Saksankujalla ja elämä on
seestynyt.
– Mies on täällä myös. Koko
perheelle on tärkeää yhdessäolo.
Suomi on kaunis maa ja täällä
on tosi ystävällisiä ihmisiä. Ha-

luaisimme jäädä tänne, kertoo
Dounya. Mieheni on ammatillaan
puuseppä.
– Käyn Heikalla koulua. Olen
saanut kavereita. Suomen kieli
ei ole kovin vaikea, toteaa 10
vuotias tytär Ilayda ilahtuneena.
Eikä talvikaan ole ongelma, kun
on vain vaatetta riittävästi päällä.
– Haluan jäädä tänne Forssaan.
Tykkäämme pienemmästä paikkakunnasta. Ja olen saanut täältä
Suomesta jo ystäviäkin, toteaa
Dounya tyytyväisenä.
– Tyttärellemme on hyvä saada
sopiva koulutus ja itsekin haluan
opiskella. Aika käy pitkäksi ja
haluan opiskelun kautta päästä
töihin. Suomea opiskelemme
nyt SPR:n tiloissa kolme kertaa
viikossa. Se on hyvin tärkeä asia
elämässämme.
Sisko Puhtila

Puhelinpäivystys
su-to klo 18-01
pe & la klo 18-03
paikallisverkko/matkapuhelinmaksu
Keskusteluapua nimettömänä ja luottamuksellisesti.
Nettiviesteihin vastataan viiden päivän kuluessa.
Ev.-lut. seurakunnat

kaammin tiedottaisivat vastuuasiasta, koska kiviä kaatuu joillakin
isommilla hautausmaalla jopa
pari kolmesataa vuodessa ”ilman
aikojaan”.
Toivottavasti tämä kokemukseni saisi aikaan sen, että omaiset
suhtautuisivat entistä vakavam-

min asiaan, että vältyttäisiin turhilta onnettomuuksilta. Parempi
vara kuin vahinko!
Tässä vaiheessa hyvistä potilaskavereista, hoidosta ja ystävien
tuesta kiitollisena hyvän kevään
toivotuksin!
Rauni Kaunisto
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Tyttöjen & poikien leiri Klemelässä

Paastonajan iltakirkko

1.-2.-luokkalaisten leiri 27.-28.6.2016 (10€)
3.-6.-luokkalaisten leiri 29.6.-1.7.2016 (15€)

ke 23.3.2016 klo 18 Forssan kirkossa
Raamatunlukua – rukousta- musiikkia
Anne Mäkelä – Esa lahti
Tervetuloa hiljentymään

Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
www.forssanseurakunta.fi/ryhmat/leirit-ja-retket

Ristin ilta

Valon messu

– valoisaa musiikkia, ehtoollinen ja teehetki

Euron aamiainen
seurakuntatalon ruokasalissa
keskiviikkoisin klo 9-9:45,
sisältää puuroa,
leipää ja kahvin\teen.
Vapaaehtoiset emännät paikalla
ja auttavat tarvittaessa.

Uskon nimipäivänä
ke 30.3.2016 klo 18.00
Forssan kirkossa

Mukana: Anne Knaapi, Esa Lahti, Satu Pöllänen
Forssan Seudun Mielenterveysseura ry,
Mielenterveysyhdistys Mielikki ry

Tervetuloa!

pe 25.3. 2016 klo 18 Koijärven kirkossa
Teemu Mastovaara sello- Esa Lahti urut
Forssan ja Koijärven kirkkokuorot- Eikka Kähärä
Tervetuloa hiljentymään Ristin sanomaan.

Gabriel Faure´- KONSERTTI
la 26.3. 2016 klo 15 Forssan kirkossa
Vanajaveden opiston Kamarikuoro VOKaali,
joht. Johanna Laukkanen
Sanna Huttunen urut – Andre´as Luoto viulu
Saija Virta sopraano- Otso Leppämäki ja
Hannu Riihivaara baritoni
Käsiohjelma 10 € - Forssan ev.-lut. seurakunta

Tervetuloa tutustumaan!

Eläkeläisten
ruokailu
Tervetuloa

Lastentalo Helmessä

maittavalle kotiruoalle
Forssan seurakuntatalolle
arkisin ma-pe klo 11-13.
Hinta eläkeläisiltä 6€.
Ruokalista srk-talon
ilmoitustaululla ja
www.forssanseurakunta.fi/

Forssan kirkossa on lapsille oma saarna
seuraavina sunnuntaipäivinä klo 10.00

Klubi-ilta

27.3.2016: Pääsiäinen
17.4.2016: Luominen
29.5.2016: Aarteemme

Mikä ihmeen
Pyhä Henki?
Alustajana Liisa Pura
keskiviikkona 20.4.2016
klo 18 pappilassa

Hämeentie 17

Adventtina lapset rakensivat omaa saarnaa alakerrassa

Kun saarna alkaa, lapset kutsutaan alakertaan,
jossa on heille ns. lapsen kokoinen saarna.
Saarnasta vastaavat srk:n lapsityöntekijät.
Tavataan kirkossa!

Klubi-iltaan sisältyy alustus illan
teemaan, keskustelua,
yhteislaulua ja kahvihetki.
Tervetuloa tutustumaan avoimin
ja kyselevin mielin kristinuskon
keskeisiin kysymyksiin!
Forssan ev-lut. seurakunta

1.5. klo klo 12.‐14.30 Forssan seurakuntatalosssa
Kartanonkatu 16

Erilaisia toimintapisteitä:

on avoinna
Forssan srk-talon
kappelissa:
su 20.3. klo 12.30- 16.30
ti 22.3. klo 17.00- 19.30
pitkäperjantaina 25.3.
klo 12.30-17.00
pääsiäispäivänä 27.3.
klo 12.30- 17.00.

Alkaa 10.3.2016, torstaisin klo 14.30-16.00
Lapset vanhemman ja aikuisen kanssa tervetuloa!
Pienet eväät voi ottaa mukaan, juoman saa kerhosta
Järj. Forssan kaupunki/ Forssan seurakunta

123 -kesäkerhot
kutsuvat vuosina 2008 - 2012 syntyneitä lapsia ilmoittautumaan
kolmen päivän kesäkerhoon… Kerhossa puuhaillaan sisällä ja
ulkona sään mukaan. Mukaan pitää ottaa reilu vaatetus sään mukaan ja omat eväät. Kerhojen ohjaajina ovat päiväkerhojen lastenohjaajat Elise Giren, Johanna Leino ja Anniina Suvilampi. Kerhoista
ei peritä maksua.
Kerhot kokoontuvat seuraavasti:
Viikko 23
06.-08.6.2016
Tölönkoti
Rajakatu 11
Forssan seurakuntatalo
Kartanonk. 16

Perheiden
vapputapahtuma

Ikoninäyttely

Perhekerho

Mm. pomppimispaikka ”mustameri”, kasvomaalausta,
kilpailua, musiikkipaja, kirkkohetki, askartelua, pelejä,
yhteisvastuuasiaa, ilmapalloja, yhteisvastuun kaivo…
Tarjolla simaa ja munkkia (vapaehtoinen maksu
yhteisvastuukeräykseen)
Järjestää:
Forssan seurakunnan kanssa yhteistyössä Forssan
helluntaiseurakunta

Tervetuloa iloitsemaan keväästä!

Viikko 24
13.-15.6.2016
Koijärven seurakuntatalo		
Vieristi, Vieremän koulu Nokantie 2

klo 9-12
klo 13-16
klo 9-12
klo 13-16

Ilmoittaudu www.forssanseurakunta.fi
Näin löydät: Tapahtumat, kerhot ja ryhmät
– Löydä oikea ryhmä – lapset ja perheet

Syksyn päiväkerhoihin ja
kirkkomuskariin ilmoittautuminen
1.4. alkaen www.forssanseurakunta.fi
Näin löydät: Tapahtumat, kerhot ja ryhmät
– Löydä oikea ryhmä – lapset ja perheet – päiväkerhot ja avoimet

Perheleireille ilmoittautuminen
1.4. alkaen www.forssanseurakunta.fi

Perheleireille 2.-3.7. ja 9.-10.7. voi lapsi/lapset tulla vanhempien,
kummien , isovanhempien tai muiden turvallisten aikuisten seurassa. Leiristä tarkemmin ilmoittautumiskaavakkeessa.
Näin löydät: Tapahtumat, kerhot ja ryhmät – Löydä oikea ryhmä lapset ja perheet-muut tapahtumat ja leirit
Forssan ev.lut. seurakunta/lapsi- ja perhetyö

