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seurakuntalehti
Hyvää pääsiäistä!

” Vi h r e ä n ä r u o h o n t u p s u l a u t a s e l t a p o n n i s t a a ,
vaikka ruskeana vielä ulkona kaikki maa.
Auringolla hallussaan on kirjo koko paletin.
P ä ä s i ä i s e n v ä r i t k a i k k i l o i h t i L u o j a n s i v e l l i n .”
~ L i i s a Ti i l i k k a ~

Valtioneuvoston ja Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan

luovumme toistaiseksi seurakunnan kaikista kokoontumisista,
jotka eivät ole välttämättömiä seurakunnan lakisääteisten tehtävien hoitamisen kannalta.
– kuoroharjoitukset, päivä/perhekerhot, vanhusten kerhot, erilaiset piirit ja kerhot,
nuortenillat ja -leirit perutaan toistaiseksi
Pääjumalanpalvelukset, kuten messut ja pääsiäisajan jumalanpalvelukset,
kirkolliset toimitukset (hautaus, kaste ja vihkiminen) hoidetaan, sovitut keskustelut ja tapaamiset hoidetaan myös.
Seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä henkilökohtaisia keskusteluja varten.
Käytetään järkeä, pestään ahkerasti käsiä, ei kätellä. Ollaan yhteyksissä, mutta ei tuppauduta lähelle.
Varsinkin flunssaisena pysytään pois ihmisten ilmoilta ja otetaan tarvittaessa yhteyttä terveydenhuoltoon.
Rukoillaan kaikkien vastuunkantajien puolesta ja pyydetään varjelusta kaikille.
Seuraa kirkollisia ilmoituksia, nettisivujamme ja Forssan seurakunta ev.lut. –fb-ryhmän tiedotteita!
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PÄÄKIRJOITUS:

Hartaus
Pääsiäinen – Iloa murheen keskeltä
Arjessa tulee koettua monenlaista. Usein asiat eivät ole
niin yksiselitteisiä ja kaikki ei onnistu ruusuilla tanssien.
Kaikki ei aina mene niin kuin toivoisi ja monet vaatimukset
ja huolen aiheet luovat stressiä. Tällöin mielen saa valtaan
epätoivo. Mitä tästä oikein tulee? Onko järkeä edes aloittaa? Miten tulenkaan selviämään? Sitä saattoivat pohtia
opetuslapsetkin, kun Jeesus oli ristillä.

Esa Löytömäki

kirkkoherra

Päivä vain ja hetki kerrallansa
Tuo laulu on se, minkä useimmiten kuulen tai laulan, oli
sitten syntymäpäivät, hautajaiset tai hartaus. Se tuntuu
joskus kuluneelta ja mielelläni laulan muutakin. Silti se on
hyvä laulu, aina sopiva ja jotenkin vahvan lohdullinen ja arjen
tuntoja tulkitseva.
Se on ajankohtaisempi kuin koskaan. ”Mitä päivä tuokin tullessansa, Isä hoitaa lasta armollaan”. Ei tainnut ruotsalainen
Lina Sandell tietää, kuinka laulu puhuttelee aina vain, kun
hän v. 1865 vähän yli 30-vuotiaana kirjoitti runonsa keskellä
katovuosia ja puutteen keskellä.
Korona on pysäyttänyt Suomen, Euroopan ja maailman.
Pörssit syöksyvät, ihmiset varovat toisiaan, flunssan oireista huolestutaan. Kouluja suljetaan, etätöihin kehotetaan ja
kokoontumisia vältetään. Tätä kirjoittaessa en vielä tiedä
kaikista toimista, mihin Suomessa ryhdytään. Varmaa on,
että tämä vaikuttaa pitkään sen jälkeenkin, kun virus on
menettänyt tehonsa.
Seurakunnassa pyritään ainakin jumalanpalvelukset hoitamaan ja kirkolliset toimitukset myös. Muun toiminnan
olemme lähes peruneet ja odotamme parempia aikoja. Seurakunnan työntekijät ovat tavoitettavissa ja ottavat myös
yhteyttä. Seurakunnan nettisivuilla ja verkossa on kaikenlaista, joka antaa toivoa ja rohkaisee epävarmuuden keskellä.
Olemme haavoittuvia, vaikka kuvittelimme hallitsevamme
elämää. Olen kiitollinen erityisesti heistä, jotka huolehtivat
terveydestämme ja ovat eturintamassa torjumassa epidemiaa. Olen kiitollinen heistä, jotka huolehtivat muista. iloitsen
heistä, jotka tuovat kauppakassin vanhukselle ja kiitän niitä,
jotka löytävät oikeat sanat.
Nyt on aika soittaa ystävälle tai sille yksinäiselle, joka muutenkin jää helposti sivuun. Tarvitsemme yhteyttä toisiimme
pelon ja epätietoisuuden keskellä.
Samalla maailmanlopun maalailijat ovat heränneet. Myös
kristillisissä piireissä pahan ilman lintuja on liikkeellä. Joku
luulee tietävänsä Jumalan ajatukset ja suunnitelmat. En usko
koston ja pelon Jumalaan. Jumala on rakkaus. Jumala on suoja
ja turva hädän hetkellä. ”Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala,
sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret” (5 Moos. 33:27).
Vaikka sairaus tulisi, Jumalan käsivarret kantavat.
Lisäksi Jumala on antanut meille järjen. Yhdistettynä sydämen asenteeseen suunnistaminen tässä uudessa maastossa
onnistuu. Olemme toisillemme toivon lähettiläitä. Me keksimme kyllä keinoja ja toisista välittäminen tulee näkyviin.
”Joka hetki hän on lähelläni, joka aamu antaa armonsa.
Herran huomaan uskon elämäni, hän suo voimansa ja neuvonsa”. Kuluneet sanat puhuvat aivan uudella tavalla, sävel
soi mielessä.

Hymyillään kun tavataan,
vaikka emme voi halata tai kätellä!

Raamatun kohta on oiva esimerkki aiemmasta. Jeesus
nousi kuolleista ja ilo löydettiin surun ja murheen keskeltä.
Kaikki ei tietenkään ole entisellään – ei aina tarvitsekaan
olla. Yleensä vastoinkäymisistä muodostuu tulevaisuudessa viisautta tai jotakin suurempaa.

Antti Metsämäki ja Oskari Lehtinen

Murhe saattaa olla sellainen tunne, jota ei osaa käsitellä.
Usein kuitenkin ajan kanssa oppii nimeämään murheensa,
jolloin ne ovat ajatuksia muiden joukossa. Tällaisissa tilanteissa on lohdullista ajatella jotain iloista ja löytää iloiset
asiat murheen keskeltä.
Luuk. 24:5-7 Naiset pelästyivät ja painoivat katseensa maahan. Mutta miehet sanoivat heille: ”Miksi etsitte elävää
kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä, hän on noussut
kuolleista. Muistakaa, mitä hän sanoi teille ollessaan vielä
Galileassa: ’Näin täytyy käydä: Ihmisen Poika annetaan syntisten käsiin ja ristiinnaulitaan, mutta kolmantena päivänä
hän nousee kuolleista.’”

Pääsiäinen on uskon ydinkohta
Pääsiäinen on kirkkovuoden
keskus ja kohokohta, juhlien
juhla. Pääsiäisenä juhlitaan Kristuksen ylösnousemista kuolleista.
Pääsiäisen suomenkielinen nimitys merkitsee alkuaan paastosta
pääsemistä.
Pääsiäinen on kristillisistä
juhlista vanhin ja merkittävin.
Varhaisimmat tiedot pääsiäisen
vietosta ovat 100-luvulta.
Kristuksen ylösnousemus on
kristillisen uskon ydinkohtia.
Ilman ylösnousemususkoa ei ole
kristillistä kirkkoakaan. Kristityille Jeesuksen ylösnousemus haudasta merkitsee sitä, että Kristus
on avannut uuden tien kuolemasta
elämään, synnistä sovitukseen ja
kadotuksesta pelastukseen.
Juutalaisten pääsiäistä (hepr.
pesah, kreik. paskha) vietetään
Egyptin orjuudesta vapautumisen muistoksi. Pääsiäispäivä on
aikaisintaan 22. maaliskuuta ja
viimeistään 25. huhtikuuta.
Juliaanista ajanlaskua noudattavat ortodoksit viettävät pääsiäistä eri aikaan kuin muut kristityt. Poikkeuksen tekee Suomen
ortodoksinen kirkko, joka viettää

pääsiäistä lännen kirkkojen tapaan gregoriaanisen kalenterin
mukaan.
Pääsiäistä edeltää palmusunnuntaista alkava hiljainen viikko. Sen alkupäivinä mietiskellään
Jeesuksen kärsimystietä. Kiirastorstain sisältönä on ehtoollisen
asettaminen. Kiirastorstai-illasta
alkaa ristin ja ylösnousemuksen
pääsiäisen vietto, joka ulottuu
pääsiäispäivän iltaan (ns. triduum
sacrum, pyhä kolmen päivän aika). Pitkäperjantaina muistetaan
Jeesuksen ristinkuolemaa syntien
sovitukseksi. Liturginen väri on
silloin musta.
Risti ja ylösnousemus, kärsimys ja ilo muodostavat pääsiäisen sanoman kaksoisytimen:

ylösnousemuksen kirkkaus
nousee haudan ja pahuuden pimeydestä. Pitkäperjantaita seuraavana hiljaisena lauantaina
muistetaan Jeesuksen haudassa
oloa. Pääsiäinen julistaa Kolmiyhteisen Jumalan rakkauden
voittoa pimeyden valloista. Liturginen väri vaihtuu mustasta
valkoiseen, ilon, puhtauden ja
riemun väriin. Paastonajan jumalanpalveluksissa vaiennut ylistys
(kunnia, halleluja) soi jälleen.
Pääsiäisyön messussa kirkon
kuoriin tuodaan suuri pääsiäiskynttilä, jota sytytettäessä lausutaan: Jeesus Kristus on maailman
valo. Pääsiäisyön messun erityisiä
aineksia ovat pääsiäisylistys (ns.
Exsultet) ja kasteen muistaminen.
Pääsiäinen aloittaa pääsiäisviikon.
Toisena pääsiäispäivänä iloitaan
ylösnousseen Kristuksen ilmestymisestä Emmauksen tien opetuslapsille. Pääsiäisestä alkaa 50-päiväinen pääsiäisaika, joka päättyy
helluntaihin.
Teksti: Kirkon sanasto,
Aamenesta öylättiin;
kuva Tanja Härmä
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Pitkäperjantain iltakirkko
Koijärven kirkossa
Stabat Mater – Pyhä äiti
Sävellyksen teksti on 1200-luvulta peräisin oleva katolinen hymni ”Stabat Mater
dolorosa”. Kirjoittajana pidetään joidenkin lähteiden mukaan italialaista Jacopo
Periä. Stabat Mater on kertomus Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta pyhän äidin,
Marian, näkökulmasta. Teoksessa kuvaillaan äidin surua ja tuskaa, kun hän
joutuu katsomaan kuolevaa poikaansa. Toisaalta teoksessa muistutetaan myös
siitä, miten Jumalan Pojan ristinkuolema ja uhri on välttämätön, jotta voisimme
päästä kaikki paratiisiin.
Teoksen historiaa
Stabat Mater tekstiin on sävelletty lukuisia teoksia. Tunnetuin ja suosituin Stabat
Mater on Giovanni Battista Pergolesin (1710-1736) sävellys vuodelta 1736.
Pergolesi sai sävellystilauksen napolilaiselta veljesjärjestöltä, joka järjesti hartaushetkiä San Luigi di Palazzon kirkossa Pyhän Äidin kärsimystä muistellen.
Tilaisuudet tapahtuivat perjantaisin maaliskuussa. Aikaisemmin samaan tarkoitukseen oli tilattu sävellys Alessandro Scarlattilta. Veljeskunta ei luultavasti
ollut kovinkaan varakas, koska rahaa oli maksaa vain kahdelle naissolistille
tai naissolistille ja kastraattilaulajalle. Pergolesi viimeisteli teoksen kuolinvuoteellaan. Hän kuoli vain 26-vuotiaana Pozzuolin luostarissa todennäköisesti
tuberkuloosiin.
Pergolesin teoksesta tuli niin suosittu, että se oli koko 1800-luvun kopioiduin
sävelteos ja vaikuttanut vahvasti myös esimerkiksi J. S. Bachin teoksiin. Teoksen leviämistä helpotti myös se, että se voitiin esittää ilman orkesteria pianon
tai urkujen säestyksellä.
Koijärven tunnelmallisessa kirkossa
Stabat Materissa kuvaillaan hetkiä ristin juurella, valoa ja varjoja sopraano- ja
alttoaarioiden, duettojen ja pienen soitinyhtyeen avulla. Pienen kokoonpanon
takia teoksen tunnelma on aivan erityisen intiimi ja herkkä, vaikka se sisältää
hiljaisten sävyjen ja nyyhkyttävien sävelkulkujen lisäksi myös voimakkaita ja
jopa tanssillisia kohtauksia.
Koijärven kirkossa teoksen solisteina ovat sopraano ja harpputaiteilija Pauliina Kallio sekä Forssan kanttori, mezzosopraano Outi Aro-Heinilä. Teoksen
säestää uruilla Porvoon ruotsinkielisen seurakunnan kanttori, kapellimestari
ja kuoronjohtaja Eric-Olof Söderström. Kirkon ovelta voi ostaa ohjelman, jossa
Stabat Materin teksti on sekä latinaksi että suomennettuna. Käännös on Outi
Aro-Heinilän tekemä.

Pitkäperjantain tekstin lukee pastori Heidi Sulkko.
Suntiona on Pirjo Stigell.
Pitkäperjantain iltakirkko Koijärven kirkossa
pe 10.4.20 klo 18, vapaa pääsy, ohjelma 10€.
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Perheneuvojan
pohdintoja

Tässä kirjoitussarjassa
perheneuvojat pohtivat
parisuhdetta, ihmisenä
kasvamista ja muita
elämän ihmeellisyyksiä.

Pari neuvoa
Perheneuvojalta kysytään välillä
neuvoja hyvään parisuhteeseen.
Joskus olen uskaltanut antaa niitä
ymmärtäen kuitenkin, että jokainen parisuhde on yksilöllinen ja
omansa. Eli tässä on pari neuvoa
perheneuvojalta. Ajatusten otsikot on lainattu Samuli Putron
kappaleesta ”Älkää unohtako
toisianne”.
Älkää unohtako toisianne,
vaikka eläisitte ruuhkavuosia ja
välillä ilta seuraisi aamua niin tiiviisti, ettei meinaa muistaa päivän
aikana tapahtuneita. Ja tuntuu ettei
ole kohdattu kertaakaan. Keksikää
itsellenne sopivia tapoja muistaa
toisenne ja osoittaa se.
Vahvistakaa kakseutenne, olkaa usein käsikkäin. Salaisuutta
jakakaa. Mitkä ovat teidän parisuhteessanne tavat lähteä erilleen
ja tulla takaisin ihan vaan vaikka
tavallisena arkipäivänä? Voisiko
niihin tilanteisiin löytää jotakin
teidän parisuhteelle luontevaa
tapaa huomioida ja antaa hetki
aikaa toiselle?

Suoristakaa riitanne, kohta on
jo huomenna. Kun äänenne sortuvat useista kohdista, löytäkää
korjattavaa. Mistä oikeastaan
riidat johtuvat? Väärin täytetystä
tiskikoneesta vai siitä, että jommallekummalle tai molemmille
tulee tunne, ettei ole tärkeä toiselle? Riidan todellisiin syihin
kannattaa pureutua viimeistään
silloin, kun huomaa näennäisesti pienen asian aiheuttavan ison
riidan.
Oppikaa toisenne valoisaan
aikaan ja oppikaa pimeys myös.
Kun aikuisina solmitaan parisuhde, siihen tuodaan väistämättä
oman elämän historia. Se on aina tapahtumiltaan, malleiltaan ja
kokemusten takia erilainen kuin
toisen. Parisuhteen aikana on hyvä tutustua toiseen perusteellisesti ja oppia ymmärtämään erilaisia
reaktioita asioihin.
Kun arki on taipuva itseään
toistamaan, keksikää poikkeuksia. Itseään toistava arki voi
tuoda elämään lisää turvallisuut-

ta ja ennakoitavuutta ja saattaa
siksi olla tavoiteltavaa, mutta
parisuhteessa sen vaarana voi
olla kumppanin pitäminen itsestäänselvyytenä. Mikä olisi teille
luonteva yhteinen poikkeus arkeen silloin tällöin?
Älkää unohtako toisianne.
♥♥♥
Lähes kuusi vuotta kestänyt työrupeamani Forssan seurakunnassa päättyy maaliskuun lopussa.
Olen kiitollinen työtovereilleni
ja muille kohtaamilleni ihmisille
hetkisen tai vuosia kestäneestä
yhteisestä matkasta.
”Aika, jonka olet
tuhlannut ruusullesi, tekee siitä
niin tärkeän sinulle.”
Antoine de Saint-Exupéry
Toivotan kaikille hyvää ja oman
näköistä elämän matkaa.
Jorma Virtanen

Ukulele soi seurakunnassa
Nimikkolähettimme vierailevat
Forssassa seuraavasti
Sari-Johanna Kuittilo
Su 5.4. klo 14

Saarna Forssan kirkon Musiikki-Messussa.

Kia ja Markus Syrjätie
Su 7.6. Klo 10
		
		
		
		

Forssan kirkossa Kian ja Markuksen matkaan
siunaaminen ja lähetysjuhla. Messussa Markus
saarnaa ja Eikka on liturgi. Kirkkokahveilla
kuullaan Kia ja Markuksen lähtötunnelmia,
sekä tavataan myös lapset Naomi ja Lydia.

Su 12.7. Klo 10 Kansanlähetyksen kirkkopyhä Forssan
		
kirkossa, saarna Markus liturgina Heidi Sulkko.
		 Kirkkokahvit

Ukulelekurssimme keräsi 39 innokasta soittajaa
tammikuisena lauantaipäivänä Klemelään.
Kurssilla käytiin läpi ukulelensoiton alkeita ja Jarmo taituroi
erityylisiä esimerkkejä mitä soittimesta saa irti…
Yhdessä päästiin soittamaan
mm. Simppeliä Finlandiaa. Osa
näppäili melodiaa ja sointuja.
Ukulelemessua vietettiin su
19.1. Forssan kirkossa, jossa
kaikki musiikit toteutettiin ukuleleilla.
Jarmo soitti kauniita klassisia
sävelmiä mm. Bach:ia ja taituroi
koristekuvioita säestysbändissämme.
Messuvuorossa oleva talvirippikoulun musaryhmä soitti oman
biisinsä myös ukuleleilla.
Teksti ja kuvat:
Tiina-Maria Kauppi

4

Forssan ev.-lut. seurakunnan tiedotuslehti 1/2020

KOLME ILOISTA EMÄNTÄÄ
Koijärven eläkeläisten kerhot
ovat kokoontuneet Matkussa jo
50 vuotta ja Kojolla muutaman
vuoden vähemmän. Tänä päivänä
kerhoihin osallistuu kyliltä keskimäärin 40 ikäihmistä joka toinen
viikko. 15 vuotta sitten aloitettiin
kokeilu, jossa kerhoissa alettiin
tarjota lounas. Alkuajoista lähtien
nämä samat emännät ovat valmistaneet lounaan kerhoissa joka toinen viikko: Matkun Ikänuorissa
Helka Ketola ja Kojon Kaikenikäisissä Marja-Terttu Honkasalo ja Liisa Ahtola. Jo kerhopäivänä tai viimeistään edellisellä
viikolla suunnitellaan seuraava
lounas ja raaka-aineet hankitaan.
Usein ruokaa valmistellaan jo
kotona ja kerhopäivänä keittiössä
ollaan työn touhussa jo aamulla.
Minkä nuorena oppii
sen vanhana taitaa
Herkullisten ruokien valmistuksen
jalon taidon kaikki kertovat oppineensa kotona. Kolmikko muistelee, kuinka maaseudulla kaikki
tekivät töitä pienestä pitäen ja
äiti opetti tytöt tekemään ruokaa.
Maatalon raskaita töitä rytmitti-

vät säännölliset ruokailut päivän
mittaan. Lähes kaikki raaka-aineet
saatiin kotoa: vihannekset omasta
maasta, liha omista eläimistä ja
mm. siirappikin valmistettiin itse.
Kaikki käytettiin hyödyksi esim.
kanat, jotka lakkasivat munimasta,
valmistettiin ruuaksi. Marja-Terttu
muistelee äidin monia hyviä ohjeita ja harmittelee sitä, ettei lapsena
aina malttanut opetella kaikkea.
Helka kertoo oppineensa paljon
myös pitokokeilta, joiden kanssa
työskenteli.
Kysyttäessä emäntien lempiruokaa, vievät ajatukset lapsuuteen. Liisa muistelee lauantain
leipomuspäivää, jolloin leivinuunissa tehtiin viikon varrella keitetyistä perunoista ja jauhelihasta
laatikkoa. Helka kertoo, kuinka
isän kalastamista kaloista tehtiin
kalasoppaa ja se on lempiruoka
edelleen. Marja-Tertulle maistuvat perunat ja karjalanpaisti runsaalla porsaalla.
Lapsuuden opit käytännössä
Kerho ja siihen liittyvä yhteinen
ruokailu on aina sosiaalinen tapahtuma, jossa ihmiset vaihtavat

Mauri Laihorinne kiittää emäntiä kevätjuhlassa.

kuulumisia ja tapaavat toisiaan.
Yksin asuville muiden tapaaminen on tärkeää ja samalla tulee
syötyä kunnolla. Emännät pohtivat myös sitä, että itse valmistettu ateria voi olla myös huomionosoitus ja kiitos läheiselle ja
tärkeälle ihmiselle. Kaikki ovat
yhtä mieltä siitä, että kerho on
tosi tärkeä kylien ikäihmisille ja
seurakuntatyön ydintä.
Emännät pohtivat vapaaehtoistyönsä perustaa ja toteavat sen tulevan jo kotoa. Töitä tehtiin paljon
ja omasta jaettiin toisille. Leipomispäivänä vietiin lämpimäisiä
perheille, joissa oli monta lasta ja
yksin asuville myös. Marja-Terttu muistaa vieneensä joulukoreja
hangessa tarpoen. Kylillä elämää
elettiin ja jaettiin yhdessä.
Kerhojen lisäksi emännät jatkavat monin tavoin kylän ikäihmisistä huolehtimisesta edelleen.
Työstään kerhojen emäntinä he
kertovat saavansa hyvän mielen
ja virkistystä elämään.
Hyvän ruuan salaisuus
Emännät paljastavat, että vuosien varrella ruokia on mennyt
pieleenkin, mutta sitten täytyy
vaan aloittaa homma alusta. Kun
utelen salaista reseptiä, niin kaikki vastaavat, että salaisuus on
mitoissa: kourallinen, kämmenpohja ja ripaus. Lopputulos maistatetaan sitten jollakulla toisella.
Saattaapa kotona olla koemaistajakin, jolla testataan uusia ruokia
ja mahdollisesti hyväksi havaittuna valmistetaan myös kerhoon.
Ruokahävikkiä kerhoista ei jää
koskaan. Jos ruokaa jää, se jaetaan kerholaisille kotiin. Emäntiä
haastateltuani olin hyvin puhuteltu. Äitien tyttärille antama opetus
ja kodista saatu malli kantaa läpi
elämän. Parhaimmillaan yhteisössä on voima, joka kannattelee
kaikkia sen jäseniä.
Arja Kujala

Tex Mex
maissilastuvuoka
Maissilastuvuuan valmistaminen on kivaa koko
perheen puuhaa ja maistuu varmasti kaikille. Jos
käytät jauhelihan asemesta esim. härkistä ruuasta
saa helposti kasvisversion. Myös kanasuikaleista
syntyy herkullinen kastike. Erilaisia aineksia, kuten
papuja tai oliiveja voi lisätä oman perheen maun
mukaan. Osan aineksista löydät valmiina kaupan
tex mex hyllystä.
½ pussia Maissilastuja
Kastike:
400 g Naudanjauhelihaa tai härkistä
1 tölkki Tomaattipyreetä
1 tölkki Tomaattimurskaa
1 pussi Tacomaustetta
Ruskista liha ja lisää muut aineet joukkoon. Mausta
omaan makuun sopivaksi.
1 kpl
Punasipulia
1 purkki Valmista tex mex juustokastiketta
1 pussi Juustoraastetta

Tarjoiluun:
Tomaattisalsaa
Ranskankermaa tai kermaviiliä
Laita maissilastut uunivuokaan ja levitä kastike
tasaisesti lastujen päälle. Lisää punasipulirenkaat
ja juustokastike sekä juustoraaste päällimmäiseksi.
Kuumenna uunissa 200 asteessa, kunnes juusto on
sulanut. Tarjoa lisäkkeeksi salsaa, kermaviiliä tai
ranskankermaa sekä raikasta salaattia. Nautitaan
koko perheen voimin!

DIAKONIATYÖN TIEDOTE
Koronavirus on aiheuttanut yhteiskunnassa poikkeustilan. Diakoniatoimistosta on mahdollista saada apua
mm. kauppa-asioiden hoitoon. Myös muuta ruoka-apua
pyritään järjestämään koteihin tarpeen mukaan. Apua
järjestetään ensisijaisesti kotikaranteenissa oleville ja
riskiryhmiin kuuluville.
Voit tiedustella myös ruoka-annoksia kotiin tuotuna.
Ota yhteyttä diakoniatoimistoon p. 050 370 6556.
Diakoniatyöntekijät ovat puhelimitse tavoitettavissa
henkilökohtaisia keskusteluja varten:

Anni Lautaporras
Arja Kujala 			
Johanna Sjöblom		

p. 040 661 4770
p. 040 643 1545
p. 050 511 1794

Pidetään huolta toisistamme! Soita ja kysy kuulumisia myös
naapurilta, ystävältä, tuttavalta. Yhteydenpito on nyt erityisen tärkeää, vaikka sen muodot muuttuvat totutusta.

MUITA TYÖNTEKIJÖITÄ:
PAPIT:

KANTTORIT:

Asko Kantola
vs. seurakuntapastori
asko.kantola@evl.fi
040 574 7467

Outi Aro-Heinilä, kanttori
outi.aro-heinila@evl.fi
040 664 7642

Sanna Kuisma
Kappalainen
sanna.kuisma@evl.fi
050 511 7726
Eikka Kähärä
Seurakuntapastori
eikka.kahara@evl.fi
050 403 2245
Esa Löytömäki
Kirkkoherra
esa.loytomaki@evl.fi
050 337 3157
Heidi Sulkko
Seurakuntapastori
heidi.sulkko@evl.fi
040 662 4220
Anne Mäkelä
Sairaalapastori
anne.makela@evl.fi
050 337 3158

Tiina-Maria Kauppi, kanttori
tiina-maria.kauppi@evl.fi
050 362 6143
KASVATUSTYÖ:
Teppo Knuutinen
Nuorisotyönohjaaja
teppo.knuutinen@evl.fi
050 589 0432
Tapio Laakso
Nuorisotyönohjaaja
tapio.laakso@evl.fi
050 366 2920
Jenni Kaarenoja
Varhaiskasvatuksenohjaaja
jenni.kaarenoja@evl.fi
050 347 8923
Ella Saastamoinen
Lapsityöntekijä
ella.saastamoinen@evl.fi
050 551 4931
Anniina Suvilampi
Lapsityöntekijä
anniina.suvilampi@evl.fi
050 560 1108
Wilma Yli-Hakula
Lapsityöntekijä
wilma.yli-hakula@evl.fi
050 511 2614

LISÄKSI:
fb-sivut: Forssan seurakunta Ev.-Lut.
Nuoret: KUVA OIS KIVA. + joku Jeesusteksti
Lapsi- ja perhetyö:
forssan seurakunnan lapsi- ja perhetyö
Nettisivut www.forssanseurakunta.fi
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Niin kuin muuttolintusen tie
Forssan sairaalan kappelin
kautta kulkevat lähes kaikki
tällä seudulla kuolevat – se on
arkkuunlaiton ja toivomuksesta
saattohartauden eli lyhyen
rukoushetken paikka silloin,
kun arkku siirretään kirkon/
siunauskappelin tiloihin
odottamaan hautajaisia. Sairaalan
kappeli on enenevässä määrin
myös hautaan siunaamisen
paikka. Ja toki siellä jätetään
jäähyväisiä myös ilman kristillistä
elämänkatsomusta.
Runsaan vuoden aikana kappeli on kokenut muodonmuutoksen. Pintaremontilla ja uusilla
kalusteilla se saatiin käyttökelpoisemmaksi mutta sen lisäksi
Wahren-opisto ryhtyi yhteistyökumppaniksi tekstiilien suunnittelussa ja valmistamisessa.
Opistossa syntyi noin kymmenen kutojan ryhmä, joka opettajansa Karita Stenfors-Selkälän
kanssa suunnitteli ja toteutti
tekstiilit. Monen palaverin, mittauksen ja sisällöllisen pohdinnan jälkeen kokonaisuus alkoi
hahmottua: yksinkertaiset pellavaverhot, seesteiset kuultokudokset sekä niihin sopiva alttariliina,
joka on vielä valmistumassa.

Sairaalan kappelin kuultokudokset.

Sekä sisälle että ulos näkyvien kuultokudosten aiheena on
suomalainen maisema: lehtensä
tiputtava puu ja muuttomatkan
aloittavat joutsenet. Itselleni tämä kuva nostaa mieleen monia
asioita:
1) Elämänmakuinen kuva kertoo yhteisestä matkasta, kuolemaan saattamisesta ja surevien
tukemisesta.

2) Kulttuurihistoriallisesti mieleeni nousee Tuonelan joutsen ja
Akseli Gallen-Kallelan maalaus
Lemminkäisen äidistä: yksi kerrallaan muutamme kuoleman rajan taakse, toiset jäävät kaipaamaan.
3) Vaikka joutsen ei ole yksioikoisen kristillinen symboli,
minulle tämä teos on sitä. Katsoessani teosta hyräilen mielessäni

Matkamiehen virttä: ”Niin kuin
muuttolintusen tie…” Siinä on
sanoitettu luottamus, että sama
pyhä Jumala pitää huolen tänne
jäävistä ja kuolleista. Siinä sanoitetaan lähtijän rukous tänne
jäävien puolesta ”Jää turvaksi,
Herrani, rakkaiden luo” ja siinä
sanoitetaan kuultokudoksen lintujen suunta kohti ristiä, armoon
turvaaminen: ”Suo, että mun
sieluni valmisna ois, auttaos onneni saavuttamaan” – näin Hilja Haahti kuvaa armon ydintä ja
taivastoivoa, Jeesukseen turvaamista. ”Minä olen ylösnousemus
ja elämä. Joka uskoo minuun, saa
elää, vaikka kuoleekin.”
Nämä ovat minun ajatuksiani tämän teoksen äärellä – ja
aivan kuin taideteoksissa aina,
näkijä voi kokea eri asioita kuin
tekijä on ajatellut. Kun kuultokudokset ripustettiin ikkunoihin
21.11.2019, läsnä olijat sanoittivat jo muitakin merkityksiä. Eikä
kaikkea tarvitse aina sanoittaa ja
silti se puhuttelee – tästä on osoituksena myös juhlatilaisuuden
lopuksi pidetty rukous, jonka rukoushuokaukset jätimme alttarille ruusun terälehtinä. Kappeli jos
mikä on paikka, jossa huokaus on
rukousta.
Iso kiitos teille, kutojien ryhmä! Teidän heittäytymisenne

suunnitteluun ja tekemiseen oli
samalla antautumista oman elämänhistorian surujen ja kaipauksen muistelemiseen ja omankin
kuoleman pohdintaan. Teidän
arvokas työnne tukee meitä muita surussa ja kuoleman lähellä.
Tämä projekti on myös yksi esimerkki siitä, miten monimuotoista vapaaehtoistyö voi olla.
sairaalapastori Anne Mäkelä
(juttu on julkaistu osin samankaltaisena FSHKY:n henkilöstölehdessä FSTimantti)

Sairaalan kappelin alttari.

HAUTAUSMAIDEN KUULUMISIA
Tämän niin sanotun talven jälkeen kevät koittaa ja viheralueiden siivoukset käynnistyvät seurakunnan alueilla.
Vähäluminen ja lähes roudaton maa on tuonut tullessaan
ongelmia, mutta myös helpotusta töihin. Haudan kaivuut
ovat onnistuneet lähes kaikki ilman maan sulattamista ja
lumitöitäkään ei ole tarvinnut tehdä. Toisaalta maahan, joka
ei ole jäässä jää kaikki koneiden jäljet ja painaumat helposti
näkyviin. Hautakummut ovat vajonneet sateiden takia nopeastikin ja kumpuja on siistitty useaan otteeseen. Toukokesäkuussa päästään toivottavasti kunnolla siistimään
haudat ja kiven asennuksen jälkeen kylvämään nurmikko.
Hallinta-ajaltaan 2019 päättyneet haudat on kuulutettu. Tänä vuonna kuulutettavia hautoja on yhteensä Forssan seurakunnan hautausmailla noin 50. Omaisille, joille
seurakunnalla on voimassa oleva osoite, on lähetetty kirje
haudan uudelleen lunastustarpeesta. Uudelleen lunastus
on hyvä tehdä mahdollisimman pian kirjeen saapumisesta,
vaikka virallisesti aikaa on lokakuun loppuun asti. Haudoille,
joiden omaisia ei tavoiteta kirjeellä laitetaan punainen muovikolmio. Hautapaikat, jotka jäävät lunastamatta palautuvat
seurakunnalle ilman erillistä ilmoitusta vuoden lopussa ja
hautamuistomerkki poistetaan haudalta.
Hautahoitojen tarjouskirjeet on postitettu maaliskuun
alussa. Kaikki hautahoidot tulee olla maksettuna 24.4
mennessä. Tämän jälkeen hoitosopimuksia ei enää voi tälle
vuodelle tehdä. Omaisten olisi hyvä tarkistaa hautamuistomerkin kunto viimeistään keväisin. Muistomerkin kallistuminen on aina työturvallisuusriski. Varsinkin hoitohaudoilla,
joilla siistitään kukkamaata ja kukkia hautakiven edessä on
mahdollisuus, että hautakivi kaatuu työntekijän päälle. Haudan haltija on aina vastuussa muistomerkin aiheuttamasta
vahingosta. Seurakunnan hoitoihin ei sisälly muistomerkin
kunnostusta. Suoristus ja mahdollinen puhdistus on hyvä
tilata kiviliikkeeltä. Muistomerkkiä suoristettaessa on aina
suoristettava myös pohjakivi. Pohjakiven ja muistomerkin
väliin ei saa missään nimessä laittaa kiviä, kiiloja ym. tilkettä. Lyhdyt olisi hyvä poistaa haudoilta toukokuussa, jotta

ne eivät rikkoudu ja haittaa hautojen hoitotöitä. Hautakiven
taakse ei saa varastoida tavaroita, koska ne hankaloittavat
esim. ruohonleikkuuta.
Uurnahautausten määrä on kasvanut viime vuosina edelleen. Forssan seurakunnassa tuhkausten osuus on yli 70 %.
Uurnalehtoon haudattavien uurnien osuus tuhkauksista on
noin neljännes. Forssan hautausmaan uurnalehto on ollut
käytössä 1990 –luvulta lähtien. Koijärven hautausmaalle
on tarkoitus perustaa uurnalehto seuraavan kahden vuoden
aikana. Pohjatyöt alkavat keväällä kelien mukaan. Uurnalehtoon sijoitettava tuhka haudataan uurnassa ilman omaisia.
Forssan seurakunnalla on myynnissä vanhan mallisia
hautakiviä, joita voi lunastaa itselleen sijoitettavaksi Koijärven tai Forssan hautausmaalle. Hautakivet edustavat
vanhaa kulttuuria ja ne on poistettu seurakunnalle luovutetuilta haudoilta viime vuosituhannella. Lisätietoja voi kysellä
hautausmaanhoitajalta.
Mukavaa kevään jatkoa! Mari Lehto
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NUORTEN JUTTU

MUSIIKKI: Nuorten toiminnassa musiikki on aina mukana. Soittovälineet
ja uudet laulukirjat ovat kovassa käytössä.

GRILLI: Nuoret toivottavat aurinkoista kevättä ja kauniita ilmoja grillaukseen!

VÄRITÄ NÄMÄ KUVAT Jeesuksen ristinkuolemasta ja ylösnousemuksesta!
Ne ovat Forssan kirkon alttaritaulut, jotka ovat tehneet
Eric Ehrströn ja vaimonsa Olga Gummerus-Ehrström v. 1923

YUCCA: Nuorisotilan lemmikki on
koristanut tilaa jo jonkin aikaa.
Nuorten kanssa Yucasta on pidetty
hyvää huolta.

ALTTARI: Hartauselämä kuuluu
nuorten toimintaan. Nuorten
illoissa ja kerhoissa pidetään aina
yhteinen hartaus, jonka useimmiten nuoret ovat itse rakentaneet.

PÄIVÄKERHOON
ilmoittautuminen kaudelle
syksy 2020 – kevät 2021.

Päiväkerhoon voi ilmoittautua
2015-2017 syntyneet lapset.
Ilmoittautuminen
alkaa 20.4.2020 ja loppuu 18.5.2020.
Ilmoittautuminen löytyy osoitteesta:
https://www.forssanseurakunta.fi/tule-mukaan/lapsille-ja-lapsiperheille

Kirkonrotan haastattelu
pääsiäsaamuna! Tulee sellainen kiva
ja turvallinen olo, kun tietää, että
elämä voittaa kuoleman. Saa myös
herkkuja, nam!
– Mikä on lempi pääsiäisherkkusi?
Pääsiäismunat tietysti! Sulkaa on
niiiin hyvää. Pääsiäismuna muistuttaa
myös tyhjästä haudasta pääsiäsaamuna. Mikä riemu!
– Miten vietät pääisäistä
tänä vuonna?
Olen hiljaisella viikolla kirkossa. Sitten
viikonloppuna menen serkkujeni
luokse. Mennään sunnuntaina yhdessä jumalanpalvelukseen ja sitten
syödään oikein herkullinen ateria.

– Miksi tykkäät pääsiäisestä?
Ensin on surullista, kun on pitkäperjantai, mutta sitten saa iloita ja juhlia

– Kevät on tulossa.
Mitä odotat eniten?
Tietysti pääsiäistä, mutta vappukin on
oikein hauska.

Forssan ev.-lut. seurakunnan tiedotuslehti 1/2020
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Nuorisotyön kevään terveiset
NUORTEN TOIMINTA
Mitä nuorten illoissa tehdään?
– Nuorten illoissa on yleensä
alkuun yhteistä tekemistä, iltaohjelmaa, vapaata hengailua
ja pelien pelaamista. Myös iltahartaus pidetään aina.
Keitä illoissa käy?
– Illoissa käy tuttuja kavereita,
joita näkee myös isos- ja kerhonohjaajakuvioissa. Hyvän
seuran lisäksi nuokkarilla (nuorisotilassa) on tarjolla kahvia ja
mehua.
Mitä ovat nuorten kerhot ja
mitä niissä tehdään?
– Nuorten kerhot ovat nuorille,
7-luokista eteenpäin, suunnattuja kerhoja. Kerhoissa on ohjattua toimintaan, esimerkiksi
pelikerho erilaisille lauta-,
kortti-, rooli- ja miniatyyripeleille. Elokuvakerhossa katsotaan elokuvia yhdessä.

Klemelässä on vuoden mittaan paljon erilaisia leirejä
rippileirien lisäksi. Millaisilla
seurakunnan leireillä olet
ollut mukana?
– Klemelässä on oltu isosina perheleireillä ja varhaisnuorten
leireillä. Ihan vaan leiriläisinä
on päästy olemaan erilaisilla nuorten leireillä, joissa on
usein ollut jokin teema. Koulutettuina ollaan oltu isos- ja
kerhonohjaajaleireillä.
KERHONOHJAAJAT
Mitä seurakunnan kerhonohjaaja tekee?
– Kerhonohjaajat ohjaavat erilaisia seurakunnan kerhoja iltaisin. Iso osa kerhoista on suunnattu alakouluikäisille mutta
myös nuorille on omia kerhoja.
Millaisia kerhoja olette
ohjanneet?
– Ollaan oltu ohjaamassa lego-

kerhoa, puuhakerhoa, pelikerhoa ja kokkikerhoja.
Mikä on hauskinta tai parasta
kerhonohjaamisessa?
– Hauskaa ovat lasten huvittavat
jutut, joita kerholla kuulee.
– Kerhonohjaajana oppii aina
uutta.
– Lasten iloinen mieli kerholle
tultaessa ja lähdettäessä tarttuu
myös ohjaajiin.
ISOSTOIMINTA
Isostoiminnassa on mukana ”ykkösvuotisia” isoskoulutustaan
käyviä ja ”wanhoja”, jotka ovat
jo suorittaneet koulutuksen ja
pääsevät toimimaan isosina. Jutussa on haastateltu molempiin
ryhmiin kuuluvia isosia.
Mitä isoskoulutus on sinulle
antanut?
– Isoskoulutus on antanut paljon
uusia kokemuksia ja siellä on tutustuttu uusiin kavereihin.
Millaisia toiveita on uudella
isoskoulutettavalla?
– Päällimmäisinä toiveina on
päästä isoseksi leireille ja pitää
yhdessä hauskaa!

Mitä isonen
odottaa rippileiriltä?
– Odotetaan ja toivotaan mukavia rippilapsia, hyviä muistoja,
uusia kavereita ja paljon mukavia hetkiä.
Miten isonen valmistautuu
rippileirille?
– Täytyy varmistaa vaihtovaatteiden ja leiriherkkujen riittävyys!
– Tärkeää on myös hankkiutua
siihen positiiviseen mielialaan
ja varmistaa, että oma Raamattu on leirillä mukana.
Millaisia terveisiä haluaisit
antaa tuleville rippileiriläisille?
– Tärkeää on hyvä mieli ja asenne!
– Tule mukaan ilman ennakkoluuloja!
– Näin saadaan hyvä leiri kaikille 
Mitä sanoisit isoskoulutukseen
hakemista miettivälle?
– Ehdottomasti suosittelen!
– Todellakin, aivan mahtavaa.
Kysymykset ja tekstin rungon
on laatinut Tapio Laakso.

PELIT: Nuorisotilassa saadaan yhdessä hengailla ja pelailla erilaisia
pelejä. Klassikot toimivat aina.

Nuorten tietovisa
Nuoret ovat viime aikoina pelanneet nuorisotilassa Salomo 3000 Raamattutrivial -peliä. Tämän tietovisan kysymykset ovat kyseisestä pelistä.
1. Millä kielellä Vanha testamentti alun perin kirjoitettiin?
a. Hepreaksi
b. Latinaksi
c. Kreikaksi
2. Miten synnit saatiin anteeksi ennen Jeesuksen sovitustyötä
Golgatallla?
a. Uhrien kautta
b. Anomalla
c. Ei saatu
3. Publiuksen isä parani Paavalin rukoiltua
a. punataudista
b. keltataudista
c. vesirokosta
4. Ketkä ilmestyivät kirkastusvuorella Jeesukselle?
5. Mikä oli juutalaisten lyhin pituusmitta?
6. Autoin Jeesusta kantamalla hänen ristinsä Golgatalle. Kuka olen?
7. Mitä arameankielistä nimitystä Jeesus käytti Jumalasta?
8. Mikä eläin puhui Bileamille, koira, papukaija vai aasi?
9. Kuka sanoi: ”Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä.”?
10. Täydennä seuraava jae: ”Poikani, sinun syntisi…”
Oikeat vastaukset:
1. A, 2. A, 3. A, 4. Mooses ja Elia, 5. Sormenleveys n. 2 cm, 6. Simon Kyreneläinen,
7. Abba, joka tarkoittaa isää, 8. aasi, 9. Johannes Kastaja 10. ”…annetaan sinulle
anteeksi.” Mark. 2:5

Kevään voidaan ajatella
olevan jo kovassa vauhdissa
leudon talven jälkeen. Nuorisotyöllä on pitänyt kiirettä vuoden vaihteen tauon
jälkeen. Seurakunnan kerhot, isoskoulutus, hiihtoloman rippileirit ja säännöllinen nuorten toiminta ovat
pitäneet niin nuoret kuin
työntekijätkin toimeliaina.
Seuraavaa juttua varten on
haastateltu nuorten illoissa
käyneitä aktiivisia nuoria.
Haastattelussa on kysytty
nuorten näkemyksiä nuorille suunnatusta toiminnasta kevättä ja tulevaa
kesääkin ajatellen.
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Perunapainanta
Tarvikkeet:

1-2 perunaa
akryylimaalia (tai kangasvärejä)
sivellin
paperia (tai kangasta)
veitsi

Messu

Leikkaa
peruna
puoliksi.

Forssan torilla
su 24.5. klo 10
(tarkista tieto!)

Tule laulamaan
suvivirsi avoimen
taivaan alla!
Mukana
Forssan soittokunta
Kaiverra haluamasi kuvion
perunaan. Anna perunan kuivua
1-2 tuntia. Perunaa voi painaa
vähän talouspaperia vasten,
jotta kosteutta saa pois.
Maalaa kuviokohdat
haluamallasi värillä. Laita
tarpeeksi paksu kerros
maalia, jotta kuvio tulee
kunnolla esiin paperilla.
Tässä painoimme
paperille, joten käytimme
akryylimaaleja. Jos
haluat painaa esim.
kangaskassiin, voit
käyttää tekstiilimaaleja.

VAPAAEHTOISTYÖ PUHELIMESSA?

Kun peruna on
maalattu, sen voi
painaa paperille.

KIRKON KESKUSTELUAPUA¤
Luottamuksella, sinua kuunnellen

Kirkon Palveleva puhelin
tarjoaa päivystäjälle
•
•
•
•
•

Itsenäisen vapaaehtoistyön n. 3t/kk
Mahdollisuuden valita itse päivystysillat
Koulutuksen ja työnohjauksen
Liittymisen yli 2000 päivystäjän valtakunnalliseen joukkoon
Päivystäjiä on kaikkialta seutukunnaltamme,
päivystyspisteet ovat Forssassa ja Tammelassa

Päivystäjältä vaaditaan
•
•
•
•

Ehdoton vaitiolo
Halua ja kykyä kuunnella eri elämäntilanteissa olevia soittajia
Tällä hetkellä tasapainoinen elämäntilanne
Hakeutumisvaiheessa haastattelu ja koulutus

Tervetuloa!

Lettukahvila
Forssan Torilla
la 25.4. klo 9-12.30

(tarkista tieto!)
Tule nauttimaan herkullisia

MUURINPOHJALETTUJA
kahvin ja mehun kera.
Järj. Forssan Tornitulet ja Tornihaukat,
Forssan seurakunta

SAN KA RI -leirit

Seurakunnan kesän alakouluikäisten leirit Klemelässä
1.–2.-luokkalaisille 29.6.-1.7.
3.–6.-luokkalaisille 1.7.-3.7.
Ilmoittautuminen aukeaa 4.5. klo 19.00 ja
päättyy 22.5. klo 18.00 nettisivuillamme
www.forssanseurakunta.fi
→ Tapahtumat → Lapsille ja lapsiperheille.
Kouluille tullaan jakamaan vielä erilliset mainokset.

Perunan voi käyttää uudelleen,
pesemällä sen ja pyyhkimällä kuivaksi.

KIINNOSTAAKO SINUA

Kahvitarjoilu

Lettukahvilan tuotolla tuetaan
YHTEISVASTUUTA

Puhu, se auttaa.
Palveleva puhelin

0400 22 11 80

Palveleva chat

Arkisin 18-01,
viikonloppuisin 18-03

Palveleva netti

Palveleva kirje
PL 210, 00131 Helsinki

Lisätietoja tulevista leireistä ja muusta varhaisnuorten
toiminnasta voi kysyä nuorisotyönohjaaja Tapio Laaksolta
tapio.laakso@evl.fi tai 050 366 2920.

LOHTUHUIVI
HARTIOILLE
Kun puolison kädet eivät enää kierry hartioille ja
kuoleman suru on läsnä, lohtuhuivi on eräs tapa ilmaista tukea.
Idea lohtuhuiveista syntyi viime vuonna ja levisi ympäri Suomen.
Itse tehdyn lohtuhuivin voi antaa itse surevalle läheiselleen
mutta niitä voi myös lahjoittaa seurakuntaan jaettavaksi.
Kiitos teille kaikille, jotka olette olleet asiassa aloitteellisia
ja toimittaneet meille huiveja! Otamme niitä edelleen vastaan.

kirkonkeskusteluapua.fi

Jos pohdit, olisiko tämä sinulle sopiva tapa kulkea lähimmäisen
rinnalla, ota yhteys: seurakuntapastori ja PP:n toiminnanohjaaja
Anne Koivula p. 050 383 3386 anne.h.koivula@evl.fi

Mikäli et ole saanut leskelle tarkoitettua lohtuhuivia
mutta toivoisit saavasi, ota yhteys seurakuntatoimistoon
ma-pe klo 9-13 puh: 03-41451 tai
puolisosi siunanneeseen pappiin.

