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seurakuntalehti
Kirkkoon hiljaisen viikon
ja pääsiäisen aikaan!
Palmusunnuntai 25.3.
klo 10 messu Forssan kirkossa
klo 12 messu koijärven kirkossa
Maanantai 26.3.
klo 18 "Kaipauksen sininen hetki" Forssan kirkossa
Tiistai 27.3.
klo 14 eläkeläisten messu Forssan kirkossa
Kiirastorstai 29.3.
klo 18 messu Forssan kirkossa
klo 18 messu Koijärven kirkossa
Pitkäperjantai 30.3.
klo 10 sanajumalanpalvelus Forssan kirkossa
klo 18 Pitkäperjantain musiikki
Koijärven kirkossa
Pääsiäispäivä 1.4.
klo 10 messu Forssan kirkossa
klo 12 messu Koijärven kirkossa
2. pääsiäispäivä 2.4.
klo 12 sanajumalanpalvelus
Matkun rukoushuoneella
klo 16 Tuomas-messu Forssan kirkossa

Forssan seurakuntatalolla

Pääsiäisnäytelmä ”Marian poika”
Su 25.3. klo 13
Ti 27.3. klo 18
Pe 30.3. klo 12 ja 14
Su 1.4. klo 13 ja 15
Ikoninäyttely ja kahvila avoinna n. tuntia ennen näytöstä.
Tervetuloa!

Konserttikalenteri

ma 26.3. klo 18 Kaipauksen sininen hetki, Forssan mieskuoro,
Forssan kirkko
pe 30.3. klo 18

Pergolesin Stabat Mater, Aro-Heinilä, Kallio, Niskala,
ohjelma 10€, Koijärven kirkko

su 15.4. klo 18

Sanna Mansikkaniemi ja Ilpo Laspas, Bach-konsertti,
ohjelma 10€, Forssan kirkko

to 19.4. klo 18

Kevätlaulajaiset Matkun kylätalolla,
kahvit Yhteisvastuun hyväksi

la 21.4. klo 18

Konevitsa-kvartetin konsertti, ohjelma 12€,
Forssan kirkko

su 22.4. klo 17

Urkupillien huutokauppa Yhteisvastuulle,
Koijärven kirkko

su 22.4. klo 18

Keväinen yhteisvastuukonsertti, mm.
Koijärven kanteleryhmä ja kirkkokuoro, ohjelma 10€,
Koijärven kirkko

su 6.5. klo 18

Rovastikunnallinen kuorojen kevätkonsertti,
ohjelma 5€, Tammelan kirkko

ke 23.5. klo 18

Häämusiikin nostalgiakonsertti, Forssan kirkko

Konsertteihin on vapaa pääsy. Tervetuloa!
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Pääkirjoitus:

Hartaus

Kristuksen kanssa Getsemanessa

Esa Löytömäki
kirkkoherra

Uskon kaksi
suuntaa
Uskonsuuntia on monenlaisia. On erilaisia kirkkoja ja kirkkokuntia. En nyt kuitenkaan puhu siitä. Tarkoitan yksinkertaisesti
sitä, että uskossa on kaksi suuntaa: ylös ja sivulle. Jos kirkossa,
oli se minkä niminen tahansa, nämä puuttuvat, se ei ole kirkko.
Ajattele sitä, mitä vanhastaan on sanottu uskoksi ja rakkaudeksi.
Seurakunnassa tämä näkyy siinä, että puhutaan Jumalasta rakkaudesta mutta myös tehdään asioita rakkauden tähden. On
julistusta ja diakoniaa.
Rippikoululaisille annetaan Raamattu ja sitä tutkitaan. Sen
kertomuksia elävöitetään näytelmillä ja muilla tavoin. Raamatun
keskuksesta Jeesuksesta hahmottuu syntisten ystävä ja Jumalan
poika, joka oli lihaa ja verta, itki ja nauroi, kuunteli ja ymmärsi.
Rippikoulussakin on usein diakoniarastit, joissa eläydytään ihmisten vaikeuksiin. On yksinhuoltajuutta, on alkoholiongelmaa,
yksinäisyyttä ja rahahuolia. Miten voin auttaa?
Meillä on diakoniatyö, jonka kautta kohdataan ihmisten arjen
haasteet. Lapsiperheillä on tiukkaa, monella on rahahuolia. Silloin autetaan selviämään arjessa. On yksinäisiä ja ikä-ihmisiä, jotka eivät pääse muiden luo. Heidän luonaan käydään. On sairautta, joka tulee taakaksi. Silloin tarvitaan apua. On ruokajakelua,
ruokailua Ystävän Kammarilla ja Pappilassa, euron aamiainen.
Seurakunnalla ei ole juuri raha-apua annettavana, mutta kyllä
voi saada lahjakortin ruokakauppaan. Diakoniatyössä ei kysellä
uskon määrää tai kuuluuko kirkkoon. Usein on tärkeä kohdata
ihminen ja myös jutella henkilökohtaisista asioista, myös uskosta, jos ihminen haluaa. Nuorisotyössä ja rippikoulussa on mittava
määrä kohtaamisia ja keskusteluja. Perhetyössä on arjen iloa.
Meillä on Perheasiain neuvottelukeskus, joka auttaa perheitä
kriiseissä. Ihmissuhteiden vaikeudet vievät ilon ja erotilanteet
perheissä tarvitsevat tukea ja asiantuntemusta. Sairaalassa
sairaalapappi pysähtyy ihmisen vierelle ja kuuntelee. Sairaalle
ei sanota, että koeta piristyä, vaan kuunnellaan. Tarvittaessa
rukoillaankin. On Palveleva Puhelin, jossa koulutetut seurakuntalaiset kuuntelevat soittajia.

”Sitten Jeesus tuli opetuslasten kanssa Getsemane-nimiseen paikkaan ja sanoi heille:
"Jääkää te tähän siksi aikaa kun minä käyn
tuolla rukoilemassa." Pietarin ja molemmat
Sebedeuksen pojat hän otti mukaansa. Murhe
alkoi nyt ahdistaa Häntä, ja Hän joutui tuskan valtaan. Hän sanoi heille: "Olen tuskan
vallassa, kuoleman tuskan. Odottakaa tässä ja
valvokaa minun kanssani." Hän meni vähän
kauemmaksi, heittäytyi kasvoilleen maahan ja
rukoili: "Isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni. Mutta ei niin
kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä." Hän
palasi opetuslasten luo ja tapasi heidät nukkumasta.” (Matt. 26: 36–40)
Näin pääsiäisen aikana muistelemme Jeesuksen viimeisiä hetkiä ihmisenä maanpäällä,
ihmisenä joukossamme. Usein ajatuksemme
ovat ristin tien viimeisissä vaiheissa, mutta on
hyvä palautella mieleen myös
muita tärkeitä tapahtumia ennen ristin kuolemaa ja ylösnousemusta. Niitä hetkiä jolloin Kristuksen ihmisyys oli
konkreettisimmillaan. Näinä
hetkinä Hän erityisesti puhuttelee meitä.
Viipykäämme siis hetken
aikaa tässä Jeesuksen passio
-kertomuksen lyhyessä, mutta pituuttaankin tärkeämmässä osassa. Voimme jokainen
omilla valinnoillamme ja teoillamme tukea Kristusta ja
osoittaa Hänelle näin myös
arvostusta. Voimme valvoa
Kristuksen kanssa Getsemanen puutarhassa, tekemällä ja

toimimalla Hänen opetusten ja toiveidensa mukaisesti. Näin helpotamme Hänen ahdistustaan
ja tuskaansa, jotka ovat yhä ajassamme läsnä.
Kuinka helppoa ja toisaalta inhimillistä olisikaan vain jättää toimimatta ihmisten hyväksi
ja tällä tavoin yhä uudelleen ”nukahtaa”, kun
Kristus meitä eniten tarvitsee. Jeesuksen sanat
ovat kuitenkin hyvin konkreettiset, ”valvokaa
minun kanssani”. Aktiivisen palvelustyönsä
ja muiden hyväksi toimimisen jälkeen Kristus esittää meille yksinkertaisen pyynnön, että
olisimme Hänen kanssaan ja Hänen tukenaan
näinä vaikeina hetkinä.
Kirkko on luonteeltaan eukaristinen, eli Kirkko on Kristuksen ruumis ja me kaikki kastetut
olemme kirkkokuntaan katsomatta osallisia
tästä ruumiista. Kun autamme vähäosaisia ja
heikkoja, ihmisiä joiden kasvoilla voimme nähdä Kristuksen aikanamme, autamme Kristusta.
Autamme Häntä ja olemme
Hänen tukenaan auttamalla Hänen ruumiinsa jäseniä.
Tälläkin tavoin voimme olla
Kristuksen sydämen lohdutuksena omalla läsnäolollamme, tuolla oliivipuiden ympäröimässä puutarhassa, jossa
Kristus ahdistuneena heittäytyi maahan, pyytääkseen apua
Isältä, maallisen taivalluksensa viimeisinä hetkinä.

Tervetuloa

pääsiäiskirkkoon
ke 4.4.2018 klo 10

Yksinkertainen kysymys on: Mitä sinulle kuuluu? Se antaa mahdollisuuden kuunnella, jos toinen haluaa kertoa. Sen voi esittää
jokainen, jolla on sydäntä ja aikaa kuunnella toista ihmistä. Jo toisen puolesta voi myös rukoilla ja pyytää ylhäältä voimia. Usko ei
ole vain asiantuntijoiden asia. Se on hyvin arkista. Ajattelen vaikkapa mummoani, joka lähetti ensimmäisenä opiskeluni jouluna
paketin, jossa oli ruokaa ja villasukat. Sama mummo lahjoitti minulle Raamatun, kun oli pappisvihkimykseni. Tarpeeseen tulivat.

Forssan
seurakuntalehti
Forssan ev.-lut. seurakunta
Kartanonkatu 16
30100 Forssa
(03) 41 451 klo 9-13.
www. forssanseurakunta.fi

Joskus tuntuu, että ajassamme on monella kompassi sekaisin
ja suunta hukassa. Suuntaa voi tarkistaa. Onko yhteys ylös kunnossa, onko luottamus Jumalaan kohdillaan? Onko yhteys sivulle,
lähimmäiseen avoin.
Kristillisellä uskolla on yhä myös profeetallinen tehtävä. Yhteiskunnassamme ja maailmassamme on paljon vääryyttä ja
epäoikeudenmukaisuutta. Jeesuksen seuraajana kirkko ei voi
vain katsella sivusta vaan sen tehtävä on kysyä: onko tämä oikein, kuuluko heikoimpien ääni lähellä tai kaukana?
Lähestyvä pääsiäisen aika kiteyttää kirkon sanoman. Nasaretin mies tuli tuomaan suoran uskonyhteyden Jumalaan ja kuoli
ristillä palvellen meitä. Sen suurempaa uskoa ja rakkautta ei ole.

Viljami Haavisto
Teologian ylioppilas ja
Kyyhkynen -lehden
päätoimittaja
Pyhän Marian seurakunta
(Katolinen kirkko Suomessa).

Päätoimittaja Esa Löytömäki
esa.loytomaki@evl.fi

Paikka on Forssan kirkko ja mukana ovat:
Jenni Jaakonsaari, kehitysvammaistyön pappi
Satu Pöllänen, diakoni

Toimitussihteeri
Sirpa Koivulaakso
sirpa.koivulaakso@evl.fi
Kannen kuvat: Tanja Härmä

Ilkka Paavolainen, kanttori

Sivunvalmistus Forssa Print
Kolehti kerätään Yhteisvastuukeräykselle

Paino Forssa Print, 2018
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Miikan mietteet

Ihminen on sitä mitä hän syö
– ehtoollisen salaisuus
100 sanaa
100-vuotiaasta
kirkosta
Osallistu kirjoituskilpailuun
ja kirjoita 100 sanaa
kokemuksia ja ajatuksia
100-vuotiaasta
Forssan kirkosta!
Kilpailu on tarkoitettu
aikuisille.
Palauta kirjoituksesi
20.5. mennessä os.
forssan.seurakunta@evl.fi
tai
Kartanonkatu 16,
30100 Forssa,
viestiksi "kirjoituskilpailu".
Parhaat kirjoitukset
julkaistaan ja palkitaan
seurakunnan
värityskirjalla.

”Ihminen on sitä mitä hän syö.” Näin sanoen on pyritty vakuuttamaan, ettei ihmisessä ole sen syvällisempää sisäistä elämää
kuin ruoansulatus. Puhe sielusta ja hengestä
olisi siten turhaa toiveajattelua. ”Ihminen
on sitä mitä hän syö”, viittaa nykyään myös
terveellisiin ruokatottumuksiin. Kun se, mitä syömme, joka tapauksessa tulee osaksi
meitä ja kertyy elimistöömme, on syytä
katsoa, mitä suuhunsa laittaa. Harvoin tulee ajatelleeksi, että ”ihminen on sitä, mitä
hän syö” on myös syvällinen uskontotuus.
Viittaan tietysti kristilliseen ehtoollisen
sakramenttiin.

Näkökulmia
ehtoolliseen
Ehtoollista voi lähestyä monesta näkökulmasta. Kun järjestät juhlat, tarjoat vieraille
jotain syötävää ja juotavaa. Olisi erikoista,
jos joku kutsuisi vieraita syntymäpäiväjuhliinsa, jossa ihmiset olisivat juhlavasti pukeutuneena ja kuunneltaisiin hyviä puheita
ja hyvää musiikkia, mutta minkäänlaista
tarjoilua ei olisi. Messusta käytetään nimitystä ”Jumalan kansan juhla.” Niin kuin
kunnon juhlaan, siihen kuuluu musiikin ja
puheiden lisäksi myös ateria. Ateria ei ole
määrällisesti runsas: pala vehnäjauhosta
valmistettua leipää ja tilkka viiniä, mutta

on se kuitenkin ateria.
Ehtoollista voi lähestyä myös uhritoimituksena. Yksi uskonnon tuntomerkki on
uhri. Ihmiset ovat kautta aikain uhranneet
jumalille ruoka- ja juomauhreja, jopa eläimiä tai ääritapauksissa ihmisuhreja. Henkistyneesti voidaan ajatella, että ihminen
uhraa omat voimansa ja kykynsä suuremman päämäärän hyväksi. Kristinuskossakin on uhritoimitus. Tuossa toimituksessa,
pyhässä ehtoollisessa, uhrin suunta on vain
vaihtunut päinvastaiseksi. Ehtoollisessa me
emme uhraa mitään Jumalalle, vaan Jumala
antaa itsensä meille. ”Herramme Jeesuksen
Kristuksen ruumis ja veri, sinun puolestasi
annettu ja vuodatettu.”

Ota Jeesus vastaan
Koin hengellisen herätyksen tilaisuudessa, jossa ihmisiä kutsuttiin salin eteen ottamaan Jeesus Kristus henkilökohtaisesti
vastaan. Joku kysyi, miksi evankelisluterilaisessa seurakunnassa ei harrasteta tätä, ei
ainakaan usein? Tarkemmin ajatellen meillä
kutsutaan ihmisiä joka sunnuntai alttarille
ottamaan Jeesus Kristus henkilökohtaisesti
vastaan. Eikä vain ajattelun tasolla, ei vain
tekemään ratkaisua Jeesuksen puoleen,
vaan ihan konkreettisesti: ”tämä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis. Tämä

on Herramme Jeesuksen Kristuksen veri.”
Myös sinulle, joka kysyt: ”Miksi Jumala
on niin kaukana? Miten pääsen lähelle Jeesusta?” vastaan: Käy usein ehtoollisella. Jos
et pääse kirkkoon, pyydä pappia antamaan
ehtoollinen sinulle kotonasi. Me uskomme,
että ehtoollisen leipä ja viini on Kristuksen
ruumis ja veri. Älä minulta kysy miten se
on mahdollista. Uskomme sen siksi, että
Jeesus sanoi: ”tämä on minun ruumiini”
ja ”tämä on minun vereni”. Siksi on lupa
sanoa: käy ehtoollisella. Sen lähemmäksi
Jumalaa et tässä elämässä pääse.

Kuolemattomuuden lääke
Kirkkomme Katekismus kertoo, miten kristitty voi iloita siitä, että ihminen todellakin
on sitä mitä hän syö:
”Ehtoollista nauttimalla pysymme Kristuksessa ja hän pysyy meissä. Kristuksen
ruumis, elämän leipä, ruokkii ja vahvistaa
kasteessa alkanutta hengellistä elämää.
Kristuksen veri, kuolemattomuuden lääke,
parantaa meitä ja lahjoittaa meille iankaikkisen elämän. Ehtoollinen ennakoi taivaallista juhla-ateriaa, jolle Kristus kerran kokoaa kaikki omansa.”
Miikka E. Anttila, teol.tri
Koijärven pappi 1992–1997

Forssan Seudun Palvelukammari ry/Ystävän Kammari
F

organisaatio
Forssan Seudun
Palvelukammari ry

Hallitus

Jäsenjärjestöt

Rahoitus/Yhteistyö

Ystävän Kammari

STEA
Forssan kaupunki
Forssan ev.lut seurakunta
Mak Media

orssan Seudun Palvelukammari ry:n toimipaikka on Ystävän
Kammari Hämeentie 5:ssä. Yhdistys vastaa Kammarin toiminnasta
ja annettavista palveluista. Yhdistyksen rahoitus koostuu pääasiassa Veikkaukselta saadusta tuesta.
Muita merkittäviä tukijoita ovat
Forssan kaupunki ja Forssan ev.lut
seurakunta, joilta saatua tukea käytämme vuokran maksuun. Pienellä summalla toimintaa tukee Tammelan seurakunta. Kotisivuja tukee
Mak Media.
Yhdistyksen toiminnasta päättää
hallitus, joka koostuu yhteistyötahojen ja jäsenyhdistysten edustajista. Hallitus myös hyväksyy jäsenyhdistykset, joita on tällä hetkellä
26. Yhdistyksillä on oikeus käyttää
Ystävän Kammaria omiin kokoontumisiinsa. Tämän mahdollistaa
kaupungilta saatu tuki.
Ystävän Kammari tarjoamien
palvelujen toimintaperiaate on
ikäihmisten kotona asumisen tukeminen, johon saamme tukea

Veikkaukselta. Näitä ovat mm. aamukorva soitot, joka on asiakkaille maksutonta. Palvelua voidaan
antaa koko seutukunnalle. Lisäksi
välitämme Forssan alueella vapaaehtoisia ystäviksi, ulkoiluavuksi ja
saattajiksi esim. lääkäriin. Vapaaehtoistyötä teemme yhteistyössä seurakunnan kanssa. Ystävän
Kammarissa järjestämme myös
erilaista ohjelmaa, ilmoitamme siitä Seutu Sanomien seurapalstalla,
kotisivulla ja Facebookissa. Ystävän
Kammari on avoinna maanantaista
perjantaihin klo 9.00–14.00. Tänä
aikana voi poiketa kahville, lukemaan lehteä tai tapamaan tuttuja.
Lounasta on tarjolla keskiviikkona
ja perjantaina klo 11.00.
Kauppakassi palvelumme toimii
Forssan alueella. Kauppakäynnin
voi saada sovitusti kerran viikossa,
hinta on 6€/kerta. Tähän emme
voi käyttää Veikkauksen tukea.

Tervetuloa tutustumaan
toimintaamme!

Ystävän Kammari;
Hämeentie 5, Forssa | 050 588 9644 | ystavan.kammari@surffi.net | www. ystavankammari.fi | Facebook/Ystävän Kammari
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Selvitysmies selvittää
seurakuntien yhdistymistä

F

orssa ja lähiseurakunnat
ovat selvittämässä seurakuntien yhdistymistä tai
seurakuntayhtymää. Lähinnä
yhdistyminen on saanut tuen ohjausryhmässä. Yhteinen seurakunta- ja taloustoimisto palvelisi
alueen seurakuntia, kiinteistö- ja
hautatoimi yhdistyisivät. Toiminnassa halutaan turvata paikallisuus mutta samalla yhteistyö.
Rovastikunnan seurakunnista
Somero jättäytyi pois selvityksestä ja Tammela sen aikana.
Forssa, Humppila, Jokioinen ja
Ypäjä jatkavat työtä.
Ohjausryhmä, jossa on edustajat seurakunnusta, on koolla talven ja kevään aikana työstämässä teemoja. Urjalan kirkkoherra
Timo Kumpunen on mukana
työssä selvitysmiehenä.

– Urjalan kirkkoherra Timo Kumpunen pitää
tehtäväänsä mielenkiintoisena.

Mikä tällainen
selvitysmies on?
Olen Tampereen hiippakunnan
tuomiokapitulin tehtävässä johon
minut on kutsuttu viime syksynä.
Käytännössä olen kiertänyt keskustelemassa Tammelan rovastikunnan seurakuntien johtavien
viranhaltijoiden luona ja ollut
mukana johtoryhmän kokouksissa havainnoimassa yhteistä
keskustelua mahdollisesta seurakuntaliitoksesta.

Mitä selvitetään?
Selvitellään löytyisikö Tammelan rovastikunnan seurakunnilta
tarpeeksi yksimielisyyttä ja yhteistä tahtoa rakentaa seurakuntaliitoksen kautta vähän suurempi
seurakunta tai seurakuntayhtymä.
Selvitysmies laatii aikanaan esityksen siitä millainen uusi seurakunta tai seurakuntayhtymä voisi
olla.

Mikä selvitystyön
aikataulu on?
Kevään aikana käydään ohjausryhmissä ja muissa neuvotteluissa läpi mahdollisen seurakuntaliitoksen malleja ja niistä
selvitysmies kokoaa esityksen,
joka jää seurakuntien kirkkovaltuustojen arvioitavaksi 31.10.
mennessä. Mikäli esitys johtaa
liitosprosessin käynnistämiseen
on tarkoitus että uusi seurakunta/
seurakuntayhtymä aloittaisi toimintansa vuoden 2020 alusta.

Millaista on selvittää
asioita?
Mielenkiintoista ja avartavaa.
On hyvä nähdä sitä miten saman

hengellisen perustyön voi toteuttaa monella tavalla ja erilaisissa
toiminnallisissa ympäristöissä.
Samalla on hienoa nähdä keskinäistä kunnioitusta ja halua
löytää yhteisesti rakentavia ratkaisuja millä turvata seurakuntien toimintaa nykyajan monien
taloudellisten ja toiminnallisten
haasteiden keskellä.
Teksti ja kuva: Esa Löytömäki
Seurakuntien yhdistymistä
koskeva kuulemis- ja tiedotustilaisuus on tiistaina 3.4. klo
18 Forssan seurakuntatalolla.
Mukana selvitysmies Timo
Kumpunen. Tervetuloa!

HAUDANHOITOSOPIMUKSET
Vuoden 2018 alusta alkaen Forssan seurakunta ei
enää ilmoita päättyneistä hautainhoitosopimuksista kirjeellä vaan postitamme tarjouksen hoitosopimuksesta. Tarjouslasku on vastaavanlainen kuin
edellinen hoito on ollut. Tarjous lähetetään meillä
olevaan samaan osoitteeseen, johon edellinen hoitosopimus on lähetetty, ellei muuta osoitetta ole
meille ilmoitettu. Tämän vuoden tarjouskirjeet on
postitettu maaliskuun puolivälissä. Valitettavasti
kaikkien osoitteiden paikkansa pitävyyttä emme
pysty tarkistamaan, koska meillä ei ole kaikkien asiakkaiden täydellistä henkilöturvatunnusta. Kaikki
kuolintiedotkaan eivät välttämättä välity seurakunnalle. Tarjousta ei lähetetä ollenkaan, jos tiedoissamme oleva maksaja on merkitty kuolleeksi.
Erillisiä haudan hoitosopimuksia ei enää tehdä
vaan laskun maksamalla asiakas hyväksyy sopimuksen. Maksuvelvollisuutta ei ole, jos hoitosopimusta
ei halua tehdä. Tarjouslaskun on oltava maksettuna eräpäivään 25.4.2018 mennessä, jotta hauta
otetaan hoitoon. Myöhästyneet maksut joudumme palauttamaan, eikä hoitosopimus tällöin astu
voimaan. Tarjouslaskulla olevaa hoidon pituutta,

kukkia ja laskutusosoitetta voidaan tarvittaessa
muuttaa. Hoidon muutoksen voi tehdä soittamalla
hautausmaanhoitajalle 050-575 6646 tai laittamalla sähköpostia mari.lehto@evl.fi.
Hoitosopimusvaihtoehtoja ovat määräaikaiset 5
tai 10 -vuotiset sopimukset kausikukilla tai perennoilla. Hoitosopimuksen voi tehdä myös vuodeksi
kerrallaan. Ainais- tai 50-vuoden hoitosopimuksia ei
enää tehdä. Näiden tilalle seurakunta on lähettänyt
tarjouslaskun 5-vuoden hoitosopimuksesta.
Haudan hallinta-ajan on oltava voimassa, jotta
hoitosopimus voidaan tehdä. Osalle asiakkaista
emme ole voineet tarjota uutta hoitosopimusta
automaattisesti, koska hallinta-aika on umpeutunut. Heille on lähetetty kirje, jossa kerrotaan menettelystä, jolla haudan voi lunastaa uudelleen tai
palauttaa seurakunnalle. Hautapaikka palautuu
seurakunnalle, jollei haudan haltija/asiakas jatka
hallinta-aikaa. Tällöin haudalla oleva muistomerkki
tulee poistaa haudan haltijan toimesta. Hautamuistomerkin poistamisesta tulee sopia seurakunnan
kanssa. Haudan voi lunastaa maksimissaan 25 vuodeksi kerrallaan ja hinta on 4€/vuosi/hautapaikka.

☞Tiina-Maria Kauppi
Miksi halusit kanttoriksi?
Olen 3-vuotiaana päättänyt, että
minusta tulee isona kanttori.
Soitin, joka teki minuun lähtemättömän vaikutuksen, oli
urut. Lapsuuteni seurakunnassa
oli mukava Annikki-kanttori,
joka antoi minun istua vieressään urkupenkillä jumalanpalvelusten ajan ja kun muut menivät kahville tai mehulle, niin
minä sain soittaa urkuja hiljaisella äänikerralla sen aikaa. Kasasin myös joskus leikkiurkuja
kotona (dispositiot vanhoista
konvehtirasioista).
Minä lauloin Annikin johtamassa lapsikuorossa siihen asti, kun muutimme pois paikkakunnalta. Niistä ajoista asti olen
ollut sitä mieltä, että kanttorin
ammatti on hieno ammatti ja
niin se onkin. Edelleen tykkään
työstäni.
Millainen musiikki on
lähellä sydäntäsi?
Tykkään monenlaisesta musiikista. Omista soittimista urut
ovat edelleen ykkönen ja sen
jälkeen tulevat vasta piano, haitari ja uusimpana tuttavuutena
ukulele. Soittamisessa ei tule
ikinä valmiiksi, aina oppii lisää
ja myös aikuisena voi aloittaa
soitto- tai lauluharrastuksen.
Urkumusiikin suhteen olen
ollut aina Kalevi Kiviniemen
fani. Ensimmäinen levy, jonka
omalla rahalla maksoin, oli hänen urkulevynsä. Tykkään hänen tavastaan innostaa ihmisiä
urkumusiikin maailmaan.
Kuuntelen sekä klassista musiikkia että muuta musiikkia.
Varsinkin tenorisaksofoni ja
jazz (Joshua Redman, John
Coltrane ja rumpali Manu
Katche) siivittävät monesti
vapaapäivääni. Iso, puhtaasti
soiva kuoro on minusta upea
kokemus niin levyltä kuin livenä.
Soile Isokoski on suosikkisopraanoni ja Jussi Björlingiä
ei voi jouluna ohittaa.
Rockin puolelta tykkään
brittiläisistä kavereista, joilla
koulun tasokas musiikinopetus
kuuluu läpi. (Hienoja stemmoja, moniäänisyyttä, upeita sointuja.)
Välillä luukutan Mariah
Careyta tai vastaavaa hyvällä
”biitillä” menevää musaa.
Kotiväkeni laajentaa musiikkitietämystäni edelleen, meillä
jokaisella on oma musiikkimakumme ja hyvä niin.
Miten on mahdollista soittaa
urkuja käsillä, jaloilla sekä
vielä laulaa?
…ruotsiksi, transponoiden –
olisi opiskeluaikainen jatko kyseiselle lauseelle. Onnistuu☺
Olen aloittanut soittamisen
pianotunneilta. Siinä oppi soit-

Tiina-Maria Kauppi aloitti Forssan seurakunnan kanttorina 1.3.
Kuva: Esa Löytömäki.

tamaan ensin yhdellä kädellä
ja aika pian molemmilla yhtä
aikaa sekä lukemaan nuotteja
ja eri viivastoja.
Urkuja pääsin kokeilemaan
aina silloin tällöin, mutta vasta
yläasteikäisenä rupesin treenaamaan ensimmäistä urkukappaletta, joka muistaakseni oli yksi Bachin pikku preludeista ja
ihan tavallisia virsiä koraalikirjasta jalkion kanssa. Siinä tuli
luettavaksi yksi viivasto lisää
jalkion osalta.
Urkujen soitto lähtee sujumaan, kun saa vasemman käden pikkurillin ja vasemman
jalan osumaan soinnun eri sävelille yhtä aikaa ja vastaavasti
oikean puolen. Sen jälkeen on
paljon helpompi harjoitella,
aluksi osuu väkisin samaan.
Harjoittelun myötä nuotinluku
nopeutuu, jalkioon ei tarvitse
katsoa ja pystyy myös laulamaan samaan aikaan ilman sen
suurempia ongelmia. Pitää olla
hyvä pohja.
Lempivirtesi?
Minulla ei ole lempivirttä…
Moneen virteen kyllä liittyy
muistoja ja niin monesta virrestä pidän, mutta en osaa laittaa
niitä paremmuusjärjestykseen.
Laita järjestykseen.
1) Bach
2) virret
3) gospel
4) Rock ´n roll
5) ooppera
Mitä haluaisit sanoa
Forssalaisille?
En ole niinkään solisti vaan
muusikko. Olet lämpimästi tervetullut soittamaan/laulamaan
kanssani erilaisiin seurakunnan
tapahtumiin. Niin kauan kuin
on kirkko, on myös musiikkia.
Ne kuuluvat yhteen, resonoimme Kristuksen ääntä. Mikäs sen
hienompi juttu, kuin soiva seurakunta!
Teksti: Esa Löytömäki
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Kerhonohjaajapäivässä
Hämeenlinnassa

T

alvisena tammikuun lauantaiaamuna Forssasta
suuntasi kahdeksan kerhonohjaajaa työntekijänsä kanssa kohti Hämeenlinnaan
Tampereen Hiippakunnan kerhonohjaajapäivään. Mukana matkassa oli kerhonohjaajia myös Jokioisilta, Somerolta ja Tammelasta.
Matka alkoi vorssalaisten osalta
vauhdikkaasti ja koko päivä jatkui
energisesti.

Kavereita, kanavia ja
kisaa
Hämeenlinnassa Poltinahon seurakuntatalolla vietettiin perinteistä kerhonohjaajapäivää. Siellä
opittiin uutta erilaisissa kanavissa, saatiin uusia ideoita omaan
kerhoon, syötiin hyvin, saatiin
uusia ystäviä, mentiin lumisotaa
sekä tietysti kilpailtiin kerhonohjaajamestaruudesta.

10 kysymystä
pääsiäisestä

Kerhonohjaajamestaruudessa
kilpailtiin neljässä lajissa: kokki,
erätaito, sähköauto sekä työntekijä. Erätaidossa kerhonohjaajien tuli rakentaa olemassa olevista materiaaleista onki ja kalastaa
sillä. Kokkikilpailussa kilpailijoiden piti koristella kääretorttu
ja sähköautossa ajettiin kilpaa
vaativalla radalla. Lopuksi vielä
työntekijät nolattiin laittamalla
heidät juoksemaan rataa sokkona.
Vauhtia ja energiaa riitti kilpailuissa. Vaikka Forssa ei ehkä
jokaisessa lajissa pärjännytkään
parhaiten, oli se silti äänekkäin
joukkue, joka kannusti omiaan
koko kilpailujen ajan. Lopputulos ei ollut huono. Hämeenlinnassa oli edustettuna 18 seurakuntaa, joista 11 osallistui
kerhonohjaajamestaruuksiin.

Näistä 11 osallistujasta Forssa oli
hienosti 4. Kiitokset kilpailijoille Jonnalle, Oonalle, Oskarille,
Samille, Lauralle ja Jenniferille sekä kannustajille Tuulille ja
Eveliinalle!

Messun kautta kotiin
Päivä päättyi musamessuun, jon-

ka jälkeen alkoi kotimatka. Ensi
vuonna jatketaan ja silloin tähtäimenä onkin se kirkkain pokaali.
Päivän lopuksi voidaan todeta,
että fiilikset olivat koko päivän
korkealla ja Forssan seurakunnan kerhonohjaajat tunnetaan nyt
koko Tampereen hiippakunnan
alueella!
		
Marika Haake

Musiikkityö juhlii kirkon
1. Mitä tapahtuman muistoksi vietämme palmusunnuntaina?
a) Jeesus nousi kuolleista
b) Jeesus ristiinnaulittiin
c) Jeesus ratsasti aasilla pääsiäisjuhlille Jerusalemiin
2. Pääsiäistä edeltävää aikaa kutsutaan paastonajaksi.
Kuinka monta päivää paasto kestää?
a) 80 päivää
b) 12 päivää
c) 40 päivää
3. Mistä alkaen on ollut tapana syödä pääsiäisenä suklaamunia?
a) 1890
b) 1990
c) 1940
4. Mitä kananmunat tai suklaamunat merkitsevät vertauskuvallisesti?
a) Jeesuskin söi kananmunia pääsiäisenä
b) Perinne alkoi v. 1880 eräästä kekseliäästä mainoskampanjasta
c) Munat kertovat uudesta elämästä
5. Mitä pääsiäislammas vertauskuvallisesti esittää?
a) Kristinuskoa, joka alkoi levitä vaatimattomissa oloissa
b) Ensimmäisten kristittyjen taistelua kärsimyksissä
c) Jeesuksen uhri- ja sovituskuolemaa
6. Pääsiäisen ajankohta vaihtelee vuosittain. Mille päivämäärälle
ensimmäinen pääsiäispäivä voi aikaisintaan sijoittua?
a) 20. maaliskuuta
b) 22. maaliskuuta
c) 24. maaliskuuta
7. Sana pesah juontaa juurensa juutalaisesta juhlasta.
Mitä se tarkoittaa?
a) Ohi kulkemista
b) Juhlaa
c) Ylösnousemusta
8. Mistä maasta pääsiäispupu-perinne on tullut?
a) Saksasta
b) Italiasta
c) Yhdysvalloista
9. Milloin kristikunnassa päätettiin, että pääsiäistä ei vietetä joka vuosi
samaan aikaan, vaan että sen ajankohta vaihtelee?
a) vuonna 1125
b) vuonna 1925
c) vuonna 325
10. Mikä on pääsiäispäivän liturginen väri?
a) violetti
b) valkoinen
c) vihreä

F

sataa vuotta

orssan kirkko täyttää tänä
vuonna pyöreitä. Kanttorin näkökulma asiaan
on selvä: Forssan kirkossa on
veisattu virsiä jo 100 vuoden
ajan, joten täräytetään kunnolla
virsiä! Musiikkityö juhlii vuotta
järjestämällä useita eri tyylisiä
musiikkitilaisuuksia, ja altistaa
seurakuntalaiset pitkäkestoisesti
ja monipuolisesti virsien suloille.

Virsihistorian kuiva,
mutta lyhyt oppimäärä
Virsiä on laulettu Forssan kirkon
historian aikana kolmesta eri kirkolliskokouksen hyväksymästä
virsikirjasta. Tai oikeastaan, jos
ollaan tarkkoja ja huomioidaan
lisävihot, niin useammastakin.
Kun kirkko vihittiin käyttöön,
Suomen ev. lut. kirkon virsikirjana oli vuonna 1886 Suomen
suuriruhtinaskunnassa hyväksytty virsikirja. Sen kirjasimena
käytettiin 1900-luvun alkuvuosina vielä fraktuuraa.

Kuva: Iloinen Veikko laulaa täysin
palkein Viiniä ja virsiä -illassa.
Kuva Irja Aro-Heinilä.

Seuraava virsikirja otettiin
käyttöön vuonna 1938 ja sen
lisävihko vuonna 1963. Viimeisin uudistettu painos otettiin
käyttöön 1986, ja sen lisävihko
adventtina 2016. Uudistusten ja
erityisesti lisävihkojen tavoitteena on ollut uusien, ajankohtaisten
ja erilaisten virsien lisääminen
vanhojen virsien oheen. Monet
edellisen lisävihon virret on hiljaisesti hyväksytty, ja niistä on
tullut rakkaita perusvirsiä.

100 vuotta 100 virttä
Sadan vuoden aikana Forssan
kirkossa on ehditty laulaa noin
30 000 virttä – luku voi olla suurempikin. Laskelma perustuu

matemaattiseen arvioon, jossa
jokaisen vuoden aikana pidetään
60 jumalanpalvelusta, joista jokaisessa lauletaan 5 virttä. Monet
veisatuista virsistä ovat sellaisia,
joita on veisattu kirkon historian
aikana useita satoja kertoja.
Tänä vuonna tutustutaan yhdeksän erilaisen tilaisuuden avulla
virsikirjaan ja lauletaan yhteensä
vähintään sata virttä. Tähän mennessä tapahtunutta: Viiniä ja virsiä
illassa veisattiin hartaasti toivevirsiä (18 kpl), virsi taipui Forssan
kirkossa jazz-musiikkiin (13 kpl)
ja Mari ja Kimmo Vehmaan
pirtissä laulettiin perheen tärkeitä
virsiä (10 kpl).
Vaikka kolme juhlaa on jo
vietetty, vielä ehtii mukaan 100
vuotta – 100 virttä tapahtumiin.
Tulossa on kuusi erilaista tilaisuutta pitkin vuotta. Suurin osa
tilaisuuksista on yhteislaulutilaisuuksia, mutta joukkoon mahtuu myös konsertteja, kävely
hautausmaalla ja kaksi erilaista
messua. Koko tapahtumaketjun
päättää Psalttamus-duon pelimannivirsien konsertti to 22.11.
klo 18 Forssan kirkossa. Kirkkopelimannit Senni Valtonen (kantele, urut, puhaltimet, nyckelharpa, laulu) ja Timo Alakotila
(piano, harmooni) vastaavat konsertin musiikista.
Kerää virsipassiisi merkintöjä
osallistumisesta. Saat viidestä merkinnästä ihanan, Forssan
kirkko 100-vuotta mindfullnessvärityskirjan!
Outi Aro-Heinilä

Oikeat vastaukset:
1. c, 2. c, 3. a, 4. c, 5. c, 6. b, 7. a, 8. a, 9. c, 10. b
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Sanojen ja tunteiden tutkimusmatkalla

Nuorten ihmissuhdekurssi
kutsuu keskusteluun
Miten oppisin kuuntelemaan kaveriani paremmin?
Kuinka voisin ymmärtää ystäväni tunteita?
Mitä minäviestit tarkoittavat?
Millä tavoin voin vaikuttaa ystävyyssuhteideni laatuun?
Millaiset asiat tuovat tyytyväisyyttä elämääni?

N

äiden kysymysten äärelle pysähtyminen vie
meidät tutkimusmatkalle itseemme ja
omiin ihmissuhteisiimme sekä sellaisiin tilanteisiin, joissa kohtaamme toisen ihmisen ajatuksineen,
kysymyksineen ja tunteineen.
Ihminen kaipaa ympärilleen
ystäviä, sellaisia, joiden kanssa
voi jakaa kokemuksia ja kertoa
huolistaan. Ihmissuhteet ovat
yksi elämän kulmakivistä, joiden
laatuun jokainen meistä voi itse
vaikuttaa.
Nuoret ovat päässeet kosketuksiin vuorovaikutustaitojen saloihin nuorten omalla ihmissuhdekurssilla, Nuiskussa.

Mikä on Nuisku?
Nuisku on osa Thomas Gordonin kehittämää kansainvälistä koulutusjärjestelmää, johon
kuuluvat myös Toimiva koulu-,
Toimiva vuorovaikutus-, Toimiva
perhe- ja K12- kurssit.
Gordonin kehittämille kursseille on rakennettu valtakunnallisesti omat lisensioidut sisällöt
ja työskentelymenetelmät, jotka
perustuvat Gordonin teoriaan

vuorovaikutuksesta ja ihmissuhteiden hoitamisesta. Tästä syystä
myös Nuiskukurssin ohjaamista
varten on kehitetty oma koulutus,
jonka käyminen mahdollistaa kokonaisuuden pitämisen erilaisille
nuortenryhmille.
Kurssi on meneillään nyt toista
kertaa Forssan seurakunnassa ja
iloitsen ohjaajana siitä, että nuoret ovat saaneet kurssilta itselleen
vahvistusta omien ihmissuhteiden ylläpitämiseen.
Thomas Gordonin mukaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppiminen on mahdollista aivan jokaiselle. Nuiskukurssilla mukana
olevat nuoret Sara Mäki ja Emmi Lintula yhtyvät ajatukseen:
– Kurssilla käydyt asiat taidot
ovat sellaisia, joista on hyötyä
jokapäiväisessä elämässämme.
Jos opimme pitämään itsestämme ja toisistamme enemmän,
se on merkkinä myös siitä, että
ystävyyssuhteemme voivat vahvistua.

Harjoittelua elämää
varten
Kurssin aiheet ja käytetyt työs-

Forssan kirkko
selvisi
sisällissodasta

Kirkkoa rakennettin työllisyystöinä ja Forssa-yhtiön tuella.
Kuva: Forssan Lehden arkisto.

kentelymenetelmät ovat monipuolisia. Yhdessä keskustelemalla, omien kokemusten
jakamisella ja erilaisten korttiharjoitusten kautta kurssilla päästään harjoittelemaan itse taitoja
aidoissa elämäntilanteissa.
Kokoontumisten aikana nuoret
ovat päässeet treenaamaan mm.
tunteiden ilmaisemista ja minäviestien lähettämistä. Sara ja Emmi ovat kokeneet Nuiskukurssin
ilmapiirin turvalliseksi taitojen
harjoittelussa:
– Kurssilla on hyvä porukka,
jossa on turvallista jakaa kokemuksia omasta elämästä muille.
-Nuiskun myötä olemme tulleet
paremmiksi kuuntelijoiksi ja oppineet tiedostamaan sitä, miten
omat sanat voivat vaikuttaa toiseen ihmiseen.
Sara ja Emmi innostavat Nuiskusta kiinnostuneita lämpimin
tervetulotoivotuksin:
– Lähtekää innolla mukaan katsomaan ja oppimaan vuorovaikutuksesta tälle kurssille, näistä
taidoista on hyötyä elämässäsi
myöhemmin.
Teppo Knuutinen

Klemelän talvirippiksen nuoria esittämässä evankeliumia. Maria ja Joosef tuovat Jeesus-lapsen temppeliin ja kohtaavat vanhan Simeonin.

Uutta rippikoulussa

M

oni muistelee mielellään
rippikouluaikoja: ”Silloin, kun minä olin
nuori…” -tyylisiä kertomuksia
tulee vastaan usein. Suomalaisen
rippikoulun vahvuus on ollut se,
että rippikoulua on kehitetty vastaamaan kulloisenkin ajan tarpeita. Nykyrippikoulu on jotain ihan
muuta kuin esimerkiksi rippikoululaisten isovanhempien aikaan.

Suuri Ihme
Viime vuonna hyväksyttiin uusi
rippikoulusuunnitelma: Suuri Ihme. Rippikoulussa ollaan monin
tavoin ihmeiden äärellä. Kristinuskossa on kyse ihmeestä, Jumalan rakkaudesta ihmisiä kohtaan.
Se, että usko kolmiyhteiseen Jumalaan vahvistuu, on ihme. Uusi
rippikoulusuunnitelma korostaa
myös sitä, kuinka jokainen nuori
on ihme.

Mikä muuttuu?
Uudistuneessa rippikoulussa pyritään siihen, että nuori saa rippikoulussa entistä keskeisemmän
aseman. Nuorten osallisuutta, aktiivisuutta ja kuulluksi tulemista

Tänä vuonna vietetään Forssan kirkon 100-vuotisjuhlaa. Samalla on muistovuosi 1918. Sisällissota ja Forssan kirkko kietoutuvat yhteen.
Sodan keskellä kirkko oli punaisten varastona ja
tukikohtana. Paikkakunnalla jumalanpalveluksia
kuitenkin pidettiin Tammelan kirkossa ja Rautatienkadun rukoushuoneessa (purettu 1969), joka
toimi tilapäisenä kirkkona 1913–1917 ennen kuin
Forssan kirkko valmistui ja seurakunta itsenäistyi.
Vt. kirkkoherra Lauri Kuusisto kirjoitti sodanjälkeisessä raportissaan, että sanan kuuloon tuli paljon
niitäkin, jotka eivät yleensä käyneet kirkossa. Emäpitäjän kirkko oli ”kapinan” aikaan hänen mukaansa
useasti täynnä pyhänä. Forssan rukoushuoneessa oli
”koko ajan huomattavan suuri kuulijakunta” ja se
oli ”aina täynnä ääriään myöten”. Hän kertoi myös,
että rippikoulua alettiin pitää 150:lle nuorelle ja mukana oli myös punaisten päällikön tytär oppilaana.
Kuusisto murehti kuitenkin, että ”punainen henki
ja viha” oli vallannut torpparit ja työväen. Sodan
loppuajan tuhot kauhistuttivat häntä, kun suunnitelmissa oli, että ”kirkot piti räjähytettämähän ja
kaikki talot poltettaman, sen porvarit tapettaman.
Mutta Herralta tuli apu viime hetkessä.”
Forssan lehdessä kerrottiin, että Rautatienkadun
rukoushuoneessa pidettiin kaksi kiitosjumalanpalvelusta sodan tauottua. Kirkko puolestaan oli
käytössä ensi kerran käytössä tilaisuudessa, jossa

halutaan vahvistaa. Tänä keväänä
tämä näkyy konkreettisesti messuissa, joita rippikouluryhmät
valmistelevat ja toteuttavat yhdessä kirkkoväärtien ja työntekijöiden kanssa.
Entistä enemmän korostuu
myös ehtoolliselle osallistuminen. Jo yli vuosikymmenen rippikoululaiset ovat voineet tulla
ehtoolliselle rippikouluopettajiensa kanssa, kunhan ovat ensin
saaneet ehtoollisopetusta. Taustalla on ajatus siitä, että ehtoollisella oppii käymään käymällä
ehtoollisella ja että ehtoollisen
merkitys avautuu ihmiselle hiljalleen oman kokemuksen kautta.
Jos ennen rippikoulussa oli
tärkeää osata asioita ulkoa, nykyisin korostuu hiljentyminen,
hartaus, Raamatun tutkiminen
ja ihmettely. Hengellisen elämän
korostuminen ei tarkoita tylsyyttä ja passiivisuutta, vaan sitä että
nuorten kanssa etsitään yhdessä
luontevia tapoja olla Jumalan
edessä. Tavoitteena on vahvistaa nuorten uskoa ja antaa heille
eväitä kristityn elämään.
		
Sanna Kuisma

pohjanmaalaisen Kalle Kuuselan arkku oli esillä. Hän oli tullut valkoisten etujoukossa Forssaan,
kun punaiset joukot olivat pakenemassa paikalta.
Kolme miestä esti Saunasillan räjäytyksen, mutta
yksi heistä joutui vangiksi ja surmattiin.
Sisällissodan jälkeen Forssan Lehti mainitsee
erityisesti kahden papin paikkakunnalla saaneen arvostusta. Eemi Nenyestä sanottiin: ”Warmaan on
seurakuntalaisilla ollut todellinen onni, että näinä
myrskyisinä, murheellisina aikoina on ollut sellainen lohduttaja kuin past. Nenye”. Kerrotaan lohduttavista sanoista niin tilaisuuksissa kuin avoimen
haudan äärellä. Tammelan vt. kirkkoherra Kullervo
Ilmosesta kerrotaan: ”Nuorekas, innostunut kaikkiin hyviin pyrintöihin, ikään kuin itse ystävällisyyys
luonteeltaan, ehti lähes 5-vuotisella toiminnallaan
saada myöskin harvinaisen jakamattoman suosion”.
- Forssassa vastakohtaisuudet eivät olleet sodan
aikana niin suuria kuin muualla. Tehdas pidettiin
käynnissä ja ruokaakin jaettiin. Sodan jälkinäytös
oli oma murheellinen lukunsa. Koko yhteiskunnalla ja kirkollakin on siinä tutkistelun paikka. Silti
kirkosta tuli myös yhdistävä tekijä. Forssan seurakunta itsenäistyi 1922.
Forssan kirkko vihittiin käyttöönsä 15.9.1918.
Ensi syksynä sunnuntaina 16.9. vietetään kirkon 100-vuotisjuhlallisuuksia.
Teksti: Esa Löytömäki
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Pääsiäisnäytelmä

”Marian poika”
Kirkon perheneuvojat vastaavat ihmisten kysymyksiin netin
Parisuhdeneuvolassa. Kuva: Vauva.fi.

Netistä
uudenlaista apua
parisuhteeseen
Luterilainen kirkko ja Vauva.fi-sivusto ovat aloittaneet
yhteistyön. Vauva.fi-sivustolle avattiin tammikuussa Parisuhdeneuvola, jossa kirkon perheneuvojat vastaavat
parisuhdeaiheisiin kysymyksiin. Ihmiset ovat tähän mennessä lähettäneet kysymyksiä muun muassa uskottomuuteen, eroon, seksiin ja kotitöihin liittyen. Kysymykset
ja vastaukset ovat kaikkien luettavissa.
Lisäksi perheneuvojat kirjoittavat Rakkauden ammattilaiset -blogia parisuhdeteemoista. Yksi bloggaajista on
Forssan perheasiain neuvottelukeskuksessa työskentelevä Anja Nwose.
”Netti on monille ensimmäinen paikka lähteä hakemaan apua. Arvostan kasvokkain kohtaamista, mutta
sen rinnalle on hyvä kehittää uusia auttamisen muotoja. Pariskuntia kohdatessa olen huomannut, että monia
helpottaa, kun he saavat asiatietoa parisuhteen ongelmista”, Nwose toteaa.

Pääsiäisnäytelmä
10 vuotta

päähenkilö, Jeesus, esiintyy näytelmässä vain äänenä.

ääsiäisnäytelmää esitetään
tänä vuonna kymmenennen kerran. Tämän vuoden
pääsiäisnäytelmän on kirjoittanut Tiina Tuovinen. Näytelmä
keskittyy pitkäperjantain ja
pääsiäisen tapahtumiin. Kaiken
huipentaa ilo Jeesuksen ylösnousemuksesta ja sen merkityksestä koko maailmalle. Pääsiäisen

Tiina Tuovinen kertoo

P

Parisuhdeneuvola löytyy osoitteesta
https://www.vauva.fi/teema/
parisuhdeneuvola
Pääsiäisnäytelmän kirjoittaja Tiina Tuovinen. Kuva: Harri Oinonen.

Olen 65-vuotias eläkkeellä oleva
tietojenkäsittelytieteen maisteri.
Työurani tein tutkimuslaskennan parissa. Asun Tammelan
Kuuslammilla, jonne muutimme puolisoni ja poikieni kanssa
Helsingistä. Helsingissä asuessani toimin Taivallahden seurakunnan kehitysvammaisten nuorten
kerhon ohjaajana. Vedin myös
CP-vammaisten nuorten keskustelupiiriä. Tammelassa olin mukana pyhäkoulutyössä.
Olen harrastanut kirjoittamista
koko elämäni ruuhkavuosia lukuun ottamatta. Nuoruuden maailmatuskaiset runot vaihtuivat
kuvaelmiin ja pienoisnäytelmiin,
joille oli käyttöä kerhotyössä.
Olen myös säveltänyt ja sanoittanut muutaman biisin läheisteni
iloksi.
Pääsiäisnäytelmän ainekset
ammensin Raamatusta. Tein
myös jonkin verran taustatyötä
lukemalla mm. Asko Sahlbergin
kirjat Pilatus ja Herodes. Itsekin
poikien äitinä yritin jollain tavoin
asettua Jeesuksen äidin, Marian,
asemaan. Epäonnistumisen ja

syyllisyyden tunteet vaihtuivat
pääsiäisenä iloon ja toivoon.
Tätä ylösnousemususkoa ja riemua pyrin näytelmän kautta
ilmaisemaan.

Terveiset harjoituksista
Näytelmän Pontius Pilatus eli
pastori Mauri Laihorinne kertoo
pääsiäisnäytelmän harjoitusten
sujuneen odotusten mukaisesti
hyvin. Näytelmää ohjaa Eliisa
Lintukorpi, joka kuuntelee suvaitsevaisesti ja ymmärtävästi
myös näyttelijöiden ajatuksia.
Laihorinne toteaa näytelmän
olevan sillä tavalla perinteinen,
että se todellakin käy pitkäperjantain ja pääsiäisen tapahtumia
läpi. Naisnäkökulmaa on saatu mukaan nostamalla Maria,
Jeesuksen äiti, keskeiseen rooliin. Äänensä saavat kuuluviin
myös Jeesus, Marian ystävät,
Jeesuksen opetuslapset, sotilaat,
papisto ja hallinnolliset virkamiehet. Ja tietenkin myös se
enkeli, joka vieritti kiven pois
haudan suulta!
Tässä on näytelmä, jota katsoessa saa sekä itkeä että nauraa.
Teksti: Tiina Tuovinen ja
Outi Aro-Heinilä

Iloa yhteisvastuusta
Vatsan kurniminen
herättää mieleeni
kysymyksen.
Mitä tänään söisin?
Tähän kysymykseen vastaaminen edellyttää välillä itseltänikin pohtimista. Onhan selvää,
että ruoka tuoksuisi ja ennen
kaikkea maistuisi hyvältä. Ja
lopulta se toisi kylläisyyden
tunteen sekä hyvän mielen.
Monipuolisen ravinnon päivittäinen löytyminen ja siitä nauttiminen eivät ole itsestään selviä asioita kaikille maailman ihmisille.

Yhteisvastuukeräys 2018 torjuu tänä vuonna nälkää ja köyhyyttä sekä Suomessa että ulkomailla. Kampanja kiteytyy
otsikkoon #ruokatrendit 2018.
Suomessa keräysvaroin tuetaan
taloudellisesti vaikeassa tilanteessa eläviä ihmisiä välttämättömien hankintojen ja ruokamenojen hoitamiseksi yhteistyössä
paikallisseurakuntien ja kirkon
diakoniarahaston kautta. Sääolosuhteiden vaihtelut, kuivuus sekä
monet konfliktit ovat ajaneet Etelä-Sudanin asukkaat nälänhädän
keskelle. Tänä vuonna Kirkon

Yhteisvastuukalenteri 2018
Maaliskuu
Pe 30.3. klo 18

Pergolesin Stabat Mater Koijärven kirkossa,
ohjelma 10€ YV-keräykselle, vapaa pääsy.
Sopraano Pauliina Kallio,
mezzosopraano Outi Aro-Heinilä,
urut Irina Niskala, Löytömäki.

Huhtikuu
To 19.4. klo 18 Kevätlaulajaiset Matkun kylätalolla.
Kolehti YV-keräykselle
Su 22.4. klo 17 Huutokauppa Koijärven kirkolla,
urkupillien myynti yhteisvastuun hyväksi.
Su 22.4. klo 18 Kevätkonsertti Koijärven kirkolla.
La 28.4.
Partion tempaus Forssan torilla, lettukahvila
Toukokuu
Su 1.5.

Vapputapahtuma seurakuntatalolla

Monet nuoret saavat kokemuksen yhteisvastuukeräyksestä rippikoulun aikana. Tässä kuvassa Klemelä kesä
2 ryhmän nuoria Prismassa vastaanottamassa ihmisten lahjoituksia nuorisotyönohjaaja Teppo Knuutisen
kanssa. Kuva: Anni Lautaporras.

ulkomaanavun kautta turvataan
konflikti- ja katastrofialueilla
eläville ihmisille riittävän ravinnon ja puhtaan veden saanti.
Lisätietoja keräyskohteista saa
osoitteesta www.yhteisvastuu.fi
Yhteisvastuukeräys näkyy tänäkin keväänä eri tapahtumissa
ja tempauksissa sekä aktiivisten
lipaskerääjien kohtaamisina eri
puolilla Forssaa. Osallistumalla
saamme tuottaa niin itsellemme

kuin lähimmäisellemme hyvän
mielen tässä valtakunnallisessa
kampanjassa. Ja sitä tämä maailma tarvitseekin, sillä niin kuin

tuttu lausahdus kuuluu: ”hyvä
ruoka – parempi mieli”
Teppo Knuutinen

Voit lahjoittaa yhteisvastuukeräykseen netissä tai verkkopankissa
Jos käytät pankkisiirtoa, laita viitteeksi 302041, niin lahjoituksesi
huomioidaan Forssan seurakunnan keräystuloksessa.
• Nordea FI16 2089 1800 0067 75
• Pohjola Pankki FI14 5000 0120 2362 28
• Aktia FI82 4055 0010 4148 41
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KAIPAUKSEN SININENKIRKON
HETKIKESKUSTELUAPUA¤
Seurakuntailta
maanantaina 26.3.2018 kloLuottamuksella,
18
sinua kuunnellen
22.3. klo 18.
Forssan kirkossa
Marian matkassa –
FORSSAN MIESKUORO
Bibliodraamatyöskentely
joht. Outi Aro-Heinilä
Luukkaan evankeliumin

Mahdollisuus sytyttää tuohus tai laskea kukka
läheisen muistolle (tuohuksen/kukan saat kirkosta)
Mukana myös
diak. Satu Pöllänen ja sair.past. Anne Mäkelä

Forssan seurakunnan

Päiväkerhoihin ilmoittautuminen
kerhokaudeksi 2018-2019

Päiväkerhoon voivat ilmoittautua vuosina vuosina
2013-2015 syntyneet lapset.
Lapsi on keskellemme annettu ihme. Hän on rikkaus perheelleen ja
koko seurakunnalle.
Sanotaan, että lapsi syntyy ”Jumalan tuoksu hiuksissaan”. Seurakunta
haluaa olla tukemassa ja vahvistamassa yhdessä vanhempien kanssa
niitä ainutkertaisia lahjoja, mitä lapseen on kätketty. Haluamme
vaalia lapsessa olevaa hengellisyyttä ja herkkyyttä. Annamme hänelle
mahdollisuuden kasvaa Taivaan Isän yhteydessä. Päiväkerho on kokonaisvaltaista oppimista ja yhdessä kasvamista.

Lisätietoja toiminnasta voi kysellä
varhaiskasvatuksenohjaaja Tarja-Leena Ylitalolta,
p. 050 347 8923 tai tarja-leena.ylitalo@evl.fi

toiminnasta?

Ilmoittaudu lapsiperheiden postituslistalle osoitteessa

www.forssanseurakunta.fi

ensimmäisestä luvusta

Forssan
seurakuntatalolla

Käytämme listaa toiminnasta tiedottamiseen.

Työskentelyn ohjaa
Eikka Kähärä

HILJAISEN VIIKON MUSIIKIN JA AJATUSTEN ÄÄRELLE!

lapsiperheiden

(tapahtumat – tutustu säännölliseen toimintaan – lapset ja perheet)

ke 21.3. klo 18-20.

TERVETULOA

Haluatko tietoa

Puhu, se auttaa.

Mikäli haluat pois listalta,
voit ilmoittaa siitä työntekijöille,
etunimi.sukunimi@evl.fi
Forssan ev. lut seurakunta

?

KIINNOSTAAKO VAPAAEHTOISTYÖ
PUHELIMESSA?
0400
22 11 80
Palveleva chat
Palveleva puhelin

- pienellä ajankäytöllä suuri merkitys sekä soittajalle
että päivystäjälle

Arkisin 18-01,
viikonloppuisin 18-03

Kirkon Palveleva puhelin tarjoaa päivystäjälle
Palveleva kirje
Palveleva netti
- itsenäisen vapaaehtoistyön
väh. 3h/kk
PL 210, 00131 Helsinki
- mahdollisuuden valita itse päivystysajankohta
- koulutuksen ja työnohjauksen
- liittymisen
yli 2000 päivystäjän valtakunnalliseen joukkoon
kirkonkeskusteluapua.fi
Päivystäjältä vaaditaan
- ehdoton vaitiolo
- halua ja kykyä kuunnella eri elämäntilanteissa olevia soittajia
- tällä hetkellä tasapainoinen elämäntilanne
- hakeutumisvaiheessa haastattelu
Jos olet kiinnostunut ja pohdit, onko tämä sinulle sopiva tapa kulkea
lähimmäisen rinnalla, ota yhteys:
sairaalapastori Anne Mäkelä, 050-3373 158, anne.makela@evl.fi

KIRKON KESKUSTELUAPUA¤
Luottamuksella, sinua kuunnellen

Ilmoittautuminen tapahtuu
www.forssanseurakunta.fi -sivulla.
Ilmoittautumisaika on 16.4.- 31.5.
(Tapahtumat-säännöllinen toimintalapset ja perheet-päiväkerhot ja avoimet)
Kerhoon sijoittumisesta ilmoitetaan kesäkuun loppuun
mennessä spostilla tai tekstiviestillä.
Forssan ev.lut. seurakunta

KEVÄTMYYJÄISET
Ystävän Kammarilla
la 24.3. kello 10-12
Kauniita käsitöitä,
leivonnaisia, arpoja ja kahvio
Tuotto lähetystyölle

Seurakuntaretki

Tuomas-messu

maanantaina 2.4.2018
klo 16 Forssan kirkossa
"Ylösnousseen todistajia"
Saarna sairaalapastori Anne Mäkelä
Liturgia Esa Löytömäki
Mukana soitinyhtye ja kuoro sekä kanttorit
Outi Aro-Heinilä ja Tiina-Maria Kauppi
Terveydenhuollon väkeä tekemässä messua
Kolehti Yhteisvastuu-keräykselle
Iltatee
Tervetuloa

Palveleva puhelin

0400 22 11 80

Palveleva chat

Arkisin 18-01,
viikonloppuisin 18-03

Palveleva netti

Palveleva kirje
PL 210, 00131 Helsinki

kirkonkeskusteluapua.fi

Retkeilemme Ikaalisten seudulla
ja Porissa 5.-7.6.
Yövymme Ikaalisten kylpylässä.
Ilmoittautumiset srk-toimistoon
maaliskuun aikana p. 03 414 51
klo 9-13. Retken hinta n. 400 €.
Retkellä mukana Anniina ja
Hannele Suvilampi.

Juhlitaan jälleen kevättä
vappuna 1.5. klo 12.-15.00
Forssan seurakuntatalolla

Tulossa

Leppoisaa yhdessäoloa ja virkistystä
mielenterveyskuntoutujien, läheisten ja
vapaaehtoisystävien kanssa.
Mukana Anne Mäkelä, Tiina-Maria Kauppi
ja Satu Pöllänen
Päivän hinta 7€ sis. ruokailun.

Ohjelmassa:
Simaa ja munkkia
Runoja ja musiikkia kaikenikäisille;
Jukka Salminen ja Sirpa Sironen-Hänninen
Erilaisia toimintapisteitä, askartelua,
ongintaa, kasvomaalausta...
Esillä mm. kuvia kirkon rakennusvaiheen ajoilta
Esillä koululaisten kuvia kirkosta ja
eskareiden luomuksia kirkkorakennuksista
(yleisöäänestys)
Mahdollisesti karaokea

Ilmoittautumiset 9.5. mennessä
Satulle p. 050 308 6770 tai satu.pollanen@evl.fi

Forssan seurakunta
Mukana järjestelyissä Forssan helluntaiseurakunta

mielenterveysväen virkistyspäivä
pe 25.5.2018 klo 10
Klemelän leirikeskuksessa

Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään marraskuun kolmantena sunnuntaina eli 18.11.2018. Vaalien ennakkoäänestys
on 6.-10.11.2018 eli ennakkoäänestyspäivät ovat tuolloin
tiistaista lauantaihin.
Haluatko ehdolle? Ehdokasasettelu päättyy 17.9. klo 16,
jolloin valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat pitää viimeistään toimittaa oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon.

Puhu, se auttaa.

