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4•2018

seurakuntalehti

Joulunajan
kirkkotilaisuuksia
Kannen kuvat: Marianne Christoforou ja Esa Löytömäki

Jouluaattona, maanantai 24.12.
klo 14 hartaus Forssan hautausmaan siunauskappeli
klo 14 perheiden joulukirkko Forssan kirkossa
klo 16 jouluaaton jumalanpalvelus Forssan kirkossa
klo 16 jouluaaton jumalanpalvelus Koijärven kirkossa
klo 23 jouluyön musiikkihartaus Forssan kirkossa
Joulupäivänä, tiistai 25.12.
klo 8 jouluaamun jumalanpalvelus Forssan kirkossa
klo 10 joulupäivän jumalanpalvelus Koijärven
kirkossa
Tapaninpäivänä, keskiviikko 26.12.
klo 10 jumalanpalvelus Forssan kirkossa
klo 12 jumalanpalvelus Matkun rukoushuoneella
Viattomien lasten päivä 28.12.
klo 18 Enkelikirkko Forssan kirkossa
klo 18 Enkelikirkko Koijärven kirkossa

Konserttikalenteri
• ke 5.12. klo 21-22 Forssan mieskuoron konsertti
Forssan kirkossa. Mukana Elli Lukander. Vapaa pääsy,
ohjelma 10€ mieskuorolle.
• pe 7.12. Jouluvaellus seimeltä seimelle I, pe 7.12. klo 10
Lähtö sairaalan kanttiinista. Jouluvaellus II, pe 7.12. klo 16 		
Lähtö Kalevi Laineelta. Seuraa ilmoittelua!
• la 8.12. klo 18 Markon ja Kasperin joulukonsertti
Forssan kirkossa.
• su 9.12. klo 14 Koko perheen joululaulut Forssan
seurakuntatalossa.
• su 9.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut Koijärven kirkossa.
Kolehti Suomen lähetysseuralle.
• ma 10.12. klo 12-14.30 Joululaulukierros Rimpikodossa ja
Heikanrinteellä. Tule mukaan laulamaan.
• la 15.12. klo 18 Tulkoon joulu –konsertti Koijärven kirkossa.
Vapaa pääsy, ohjelma 15€.
• su 16.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut Forssan kirkossa.
Kolehti Suomen lähetysseuralle.

• su 23.12. klo 18 Kauneimpien joululaulujen kirkko
Forssan kirkossa.
Mukana Löytömäki, Aro-Heinilä, Himanen, Hanna Rajala,
viulu ja pop up -joulukuoro.
• su 6.1.2019 klo 17 Lehari Kaustelin iltapäivä-konsertti
Forssan kirkossa.
• su 13.1. klo 16 Huilun sävelin kohti kevättä
Forssan kirkossa. Heikki
Sivonen, huilu ja Joanna Boman, piano. Vapaa pääsy, ohjelma 10€.
• ke 23.1. klo 17.30 ja 18.30 Nuoren seurakunnan veisuja
Forssan kirkossa.
• pe 1.2. klo 19-21 Gospel-musiikin kattaus Forssan kirkossa.
Jaana Pöllänen, Sanna Pietiäinen, Riikka Ollila, Juhani Kähkönen ja
bändi, Outi Aro-Heinilä ja Suvi Hintsanen, gospel-kuoro.
Vapaa pääsy, ohjelma 15€.
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Pääkirjoitus:

Hartaus

Adventtina sytytän kynttilän
Ensimmäinen adventti: toivon
kynttilä

Esa Löytömäki
kirkkoherra

Sytyttäessäsi kynttilää sano ääneen tai hiljaa mielessäsi: ”Sytytän toivon kynttilän.”
Katsele kynttilän liekkiä ja mieti, mitä toivot itsellesi. Mitä toivot läheisillesi? Mitä toivot tulevalta joululta?
Mitä toivot maailmalle?
Toinen adventti: rauhan kynttilä

Kirkko pysyy
Nyt kun ilmastonmuutos tulee, ydinsota uhkaa ja antibiootitkaan
eivät kohta tehoa, voi olla syytä etsiä kestävämpiä asioita.
Kirkko pysyy. Muodot muuttuvat, tavat ovat erilaisia, musiikkikin on erilaista kuin ennen, papit eivät enää pelottele kuin ennen
– mutta ydin on sama. Moni asia on kyllä onneksi muuttunut ja
on ollut syytäkin muuttua. Silti: kirkon sanomalle on yhä kysyntää. Kirkko yhä rakentuu armon ja rakkauden sanoman varaan.
Kirkkoa tarvitaan, sen sanoma on ajankohtainen pelon maailmassa. Siksi kirkko pysyy.

Sytytä toinen kynttilä ja sano: ”Sytytän rauhan
kynttilän.”
Katsellessasi kynttilöiden liekkiä mieti, miten
sinä voisit lisätä rauhaa ympärilläsi. Missä sinä
rauhoitut?
Kolmas adventti: rakkauden kynttilä
Sytytä kolmas kynttilä ja sano: ”Sytytän rakkauden kynttilän.”
Katsellessasi kynttilöiden liekkiä muistuta itsellesi, että Jumala rakastaa sinua riippumatta
siitä, kuinka hyvä tai huono olet. Mieti, mikä on
sinulle rakasta. Miten voisit ilmaista toiselle,
että hän on sinulle rakas ja tärkeä? Miten voisit
itse ottaa vastaan toisten rakkautta?

Neljäs adventti: ilon kynttilä
Sytytä neljäs kynttilä ja sano: ”Sytytän ilon
kynttilän.”
Katsellessasi kynttilöiden liekkiä mieti, mitkä
asiat tuottavat sinulle iloa. Miten sinä voisit
ilahduttaa läheisiäsi, naapureitasi, työtovereitasi, opiskelutovereitasi? Mikä tulevassa joulussa tuottaa sinulle iloa?
Rukous:
Jeesus, meidän Herramme.
Sinä saavuit kerran aasilla ratsastaen Jerusalemiin
ja riemuitsevat kansanjoukot tervehtivät sinua
palmunlehviä ja oksia heiluttaen.
Tänään mekin tahdomme toivottaa sinut
tervetulleeksi koteihimme ja sydämiimme.
Tule, Jeesus, luoksemme.
Valmista meissä tilaa juhlan odotukselle ja
joulun ilolle.
Esa Löytömäki

Uskon näkökulmasta tämä on Jumalan maailma. Ei ole vain
kohtaloa, sattumaa tai onnea, on myös johdatus ja kaikkivaltias
Jumala. Ja hänen tahtonsa on hyvä: maassa rauha ihmisillä, joita
kohtaan hänellä on hyvä tahto. Siksi on Vapahtaja, siksi joulussa
on yhä ajankohtainen sanoma: ”Älkää pelätkö”, enkeli sanoi,
”minä ilmoitan teille suuren ilon”.

Enkelikirkot to 28.12.
Forssan ja Koijärven kirkoissa
klo 18.00.
Enkelien ilmoittautumisesta
tehtävään ilmoitetaan myöhemmin Mll:n yhdistysten kautta

Forssan seurakunta ja Forssan
Mll:n ja Koijärven Mll:n yhdistykset

Euroopassa kristillinen usko halutaan monien mielestä rajata
yksityiselämään, vaikka sen yhteisölliset ulottuvuudet ovat yhä
vahvoja ja elävät arjessa. Itsenäisyyspäivä ja joulu kertovat yhteisistä arvoista, jotka kietoutuvat myös kristinuskoon. Itsenäisyys
ilman Jumalan johdatusta on vain ahdasta nationalismia ja joulu
ilman Jeesusta on vain roskiin menevä lahjapaperi.
Uskontososiologit kertovat uskonnon merkityksen kasvusta. Afrikka, Aasia, Etelä-Amerikka: niissä uskonto on merkittävä tekijä. Eurooppa kulkee eri suuntaan. Näyttää, että modernisaation
myötä halutaan vapautua uskonnoin kahleista, mutta ei nähdä,
että yhteiskunta rakentuu myös kristillisten arvojen varaan. Luterilaisuus on Pohjoismaita rakentanut yhteisen vastuun valtioiksi.
Kaikista pidetään huolta. Sitä ääntä tarvitaan – ja myös kirkkoa.
Jos eurooppalaiselta kysyy, oletko uskonnollinen, hän sanoo, että tietenkään en ole, Luoja paratkoon! Olen moderni, sekulaari
eurooppalainen. Kaikkialla muualla maailmassa kristillinen usko valtaa alaa mutta Eurooppa kieltää juuriaan. Sivistys ja usko
näyttävät vastakohdilta, vaikka ne kuuluvat yhteen. Kirkolla on
myös peiliin katsomisen paikka. Miten vahvistaa uskoa, miten
elää tässä ajassa, miten puhua heikkojen puolesta?
Islam pakottaa ajattelemaan uskontoa vielä kerran. Kun varmat
mielipiteet, naisen asema ja politiikka perustellaan järkkymättömällä uskolla, on kristillisen uskoon syytä perehtyä uudesta näkökulmasta. Meiltä kysytään oman uskomme perusteita. Muualta
tulleet ovat valmiita kertomaan uskostaan; olemmeko me? Armon
ja välittämisen yhteisönä kirkko on yhä paikallaan keskellä kylää.
Adventtina sytytän kynttilän toivon merkiksi. Jouluna vaellan
seimen lapsen luo ja kysyn suuntaa.
Esa Löytömäki, kirkkoherra

Seurakuntavaalit toimitettiin 18.11. Kuvassa ennakkoäänestyspaikka Prismassa, jossa myös kirkonrotta kävi äänestämässä. Vaalien tulokset löydät seurakunnan nettisivuilta
www.forssanseurakunta.fi

KIRKKOVALTUUSTO 2019-2022
Korpela, Marja-Leena
Heikkilä, Timo
Lepola, Kaisa
Lukander, Kirsti
Penttilä, Mika
Vinnikainen, Elina
Lintonen, Emmi
Grahn-Laasonen, Sanni
Lummaa, Anu
Viljanen, Riikka
Saarenmaa, Lotta
Uutela, Matti
Hirvikoski, Eero
Lähteenkorva, Jaana
Valkama, Asko
Joenpalo, Ilkka
Aaltonen, Minna

Jussila, Kaisa
Penttilä, Minna
Haavisto, Veikko
Rämö, Sari
Kallionpää, Päivi
Orzech, Maria
Tonteri, Liisa
Vikman, Pasi
Kaseva, Anneli
Lehtonen, Iida

Forssan
seurakuntalehti
Forssan ev.-lut. seurakunta
Kartanonkatu 16
30100 Forssa
(03) 41 451 klo 9-13.
www. forssanseurakunta.fi
Päätoimittaja Esa Löytömäki
esa.loytomaki@evl.fi
Toimitussihteeri
Sirpa Koivulaakso
sirpa.koivulaakso@evl.fi
Kannen kuvat:
Esa Löytömäki
Sirpa Koivulaakso
Sivunvalmistus Forssa Print
Paino Forssa Print, 2018
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Koijärven kerhojen
joulujuhla
ke 5.12 klo 12-14.30

Koijärven seurakuntatalolla.

Eläkeläisten
joulujuhla
to 13.12 klo 13-15

Forssan seurakuntatalolla.

Gospel-musiikin
kattaus
pe 1.2.2019 klo 19-21
Forssan kirkko
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ADVENTISTA JOULUUN
Adventti

Inkarnaatio

Sana adventti merkitsee Herran tulemista (lat. adventus
Domini). Adventti on joulun
odottamista ja siihen valmistautumista. Kirkkovuosi alkaa
1. adventtisunnuntaista. Adventtiaika sisältää joulua edeltävät neljä sunnuntaita ja niitä
seuraavat arkipäivät.
Ensimmäistä adventtisunnuntaita sävyttää riemu. Kirkossa
lauletaan Hoosianna-virttä (Virsi 1) ja liturginen väri on valkoinen, ilon väri. Adventtisunnuntain jälkeisestä maanantaista
alkaa joulupaasto, jonka liturginen väri on violetti tai sininen.
Jouluun, Kristuksen inkarnaation ihmeeseen, valmistaudutaan
katuen ja hiljentyen.

Inkarnaatio tarkoittaa sananmukaisesti lihaksi tulemista (lat.
Christus incarnatus est, Kristus
tuli lihaksi). Kristillisessä teologiassa inkarnaatio merkitsee
Jumalan ihmiseksi tulemista
Jeesuksessa (Joh. 1:14).
Joulu on inkarnaation ihmeen
juhla ja merkki Jumalan suuresta rakkaudesta ihmiskuntaa
kohtaan.

Vapahtaja
Vapahtaja (lat. Salvator) on
yksi Jeesuksen arvonimistä, joka viittaa syntien sovitukseen.
Jeesuksen sovituskuolema vapauttaa kaikki ihmiset pahan
vallasta ja siirtää heidät Jumalan

valtakunnan vapauteen.
Nimeä käytettiin Jeesuksesta
jo hänen syntyessään, kun enkelit ilmoittivat paimenille: "Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän
on Kristus, Herra." (Luuk. 2:11)

Joulu

että joulukuun 25. päivänä olleen auringon palvontaan liittyneen voittamattoman auringon
päivän. Kristityt halusivat juhlia voittamattomana aurinkona
Kristusta eivätkä halunneet viettää pakanallisia juhlia.
(Aamenesta öylättiin – kirkon
sanasto)

Joulua vietetään Kristuksen
syntymän muistoksi. Hänen
syntymänsä ajankohtaa ei tiedetä tarkkaan, joten joulu on
sijoitettu talvipäivänseisauksen
kohdalle. Jouluna ylistetään inkarnaation mysteeriä ja lahjaa.
Jeesuksen syntymäjuhlaa alettiin viettää joulukuun 25. päivänä 300-luvun alkupuolella.
Kristittyjen joulu syrjäytti sekä
joulukuun 17. päivänä vietetyn
pakanallisen saturnalia-juhlan

Jaana Pöllänen,
Sanna Pietiäinen, Riikka Ollila,
Outi Aro-Heinilä
Suvi Hintsanen ja
gospel-kuoro
Juhani Kähkönen ja bändi
Vapaa pääsy, ohjelma 15€

Yhteistyössä Forssan helluntaiseurakunnan ja KulttuuriAxelin kanssa

Humppila ja Forssa
			
				seurakuntaliitokseen

P

itkään tekeillä ollut seurakuntaliitos nytkähti
eteenpäin, kun kirkkovaltuustot Forssassa,
Humppilassa, Jokioisilla ja Ypäjällä ottivat siihen kantaa.
Forssa hyväksyi liitoksen selvin numeroin, Humppila niukasti. Jokioinen ja Ypäjä hylkäsivät
liitoksen.
Tämän jälkeen Tampereen
hiippakunnan tuomiokapituli lähettää lausunnon kera liitoksen
kirkkohallituksen päätettäväksi.
Sieltä päätös on odotettavaissa
talven aikana.
Humppilan seurakunnassa oli
syyskuun lopulla 1888 ja Forssassa 13026 jäsentä. Yhteensä
uudessa seurakunnassa olisi n.
14900 henkeä. Seurakunnan nimeksi kaavaillaan Forssan seudun seurakuntaa.
Liitoksella halutaan varmistaa
seurakunnallinen toiminta.

Teksti ja kuvat Esa Löytömäki
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Jumalan kämmenellä-laulu
tuttu isolle joukolle!
Olen saanut iloita tänä syksynä
Koijärven avoimesta päiväkerhosta ja sen osallistujista. Työurani aikana ei kerhopenkit ole
täyttyneet näin suuressa mittakaavassa kuin nyt on täyttynyt,
siitä iloitsen. Kerholaisten joukkoon kuuluu lapsia, äitejä, mummuja, mammoja, isiä ja pappoja.
Sivupöydällä on ”vauvaparkki”, mihin parkkeeraavat pienet
tuhisijat kaukaloissaan ja kantokopissaan. Vähitellen kerhon aikana heräilevät nämä pienokaiset
ihmettelemään isompien lasten
touhuja. Saan tarjota syliä näille pienille ja nuuskutella ihania
vauvan tuoksuja.
Avoimen päiväkerhomme aloi-

KASTEPUUMME KANTAA UUSIA SEURAKUNNAN
JÄSENIÄ OKSILLAAN!
Saamme iloita uusista seurakunnan jäsenistä ja tehdä heidät näkyväksi kastepuun avulla. Puuhun kerätään vielä alkuvuodesta
kastettavien lasten linnut. Helmikuun kynttilänpäivän perhemessuun saavat kastetut henkilökohtaisen kutsun ja siellä he saavat
linnun itselleen muistoksi!
Tämän jälkeen kastepuu alkaa
jälleen keräilemään oksilleen uusien kastettujen lintuja.

Meitin
kirkkoa
juhlittiin
Forssan kirkon juhlavuotta on
vietetty monin tavoin vuoden
aikana. Erityinen juhlapäivä oli
16.9., jolloin kirkossa vietettiin
juhlamessua. Siinä saarnasi enti-

nen kirkkoherra Risto Heikkilä ja
vieraita oli monista ystävyysseurakunnista ulkomailta.
Päiväjuhlasssa seurakuntatalolla nuoret julkaisivat videon, jossa
kirkon historiaa valaistiin monipuolisesti. Video "Meitin kirkko
100" on nähtävissä Youtubessa.
Jo videolla seikkaillut kirkonrotta nähtiin mukana kirkon ympärijuoksussa. Kaikki osallistujat
saivat juhlamitalin.
Teksti Esa Löytömäki

tamme nimilaululla, jolloin laulamme jokaisen nimen erikseen.
Kellon soitto, kynttilän sytytys ja
rukous ovat yhteisiä alkutouhujamme, ne johdattelevat päivän
teemaan. Kädentyö on mieluinen juttu isommille sisaruksille
ja sen jälkeen on mehu/kahvihetki. Loppuajan vietämme lelujen ja leikkien parissa ja lopuksi
kokoonnumme vielä yhteiseen
loppupiiriin.
Koijärven avoin päiväkerho
kokoontuu torstaisin klo 9.30-11
Kojon seurakuntatalolla ja sinne
ovat kaikki tervetulleita!
Anniina Suvilampi

HOOSIANNA!
Tule
Tule laulamaan
laulamaan
hoosiannaa
hoosiannaa kirkkoon
kirkkoon
sunnuntaina
sunnuntaina 2.12!
2.12!
klo
klo10
10messu
messuForssan
Forssan
kirkossa,
kirkossa,
-lapsille
-lapsille oma
oma hetki,
hetki,
piparia
ja
glögiä
piparia ja glögiä kaikilkaikille,
mukaan
piparipussi
le, mukaan piparipussi
ystävälle!
ystävälle!
klo
klo12
12messu
messuKoijärven
Koijärven
kirkossa
kirkossa
-lapsille
-lapsille oma
oma hetki,
hetki,
piparia
ja
piparia ja glögiä
glögiä kaikilkaikille,
mukaan
piparipussi
le, mukaan piparipussi
ystävälle!
ystävälle!

Gospel-musiikin
kattaus
pe 1.2.2019 klo 19-21
Forssan kirkko
Jaana Pöllänen, Sanna
Pietiäinen, Riikka Ollila,
Outi Aro-Heinilä
Suvi Hintsanen ja gospel-kuoro
Juhani Kähkönen ja
bändi
Vapaa pääsy, ohjelma 15€
Yhteistyössä Forssan
helluntaiseurakunnan ja
Kulttuuri-Axelin kanssa

kuva Juha Puhtila

Kuva Satu Pöllänen
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Kuori muuttuu tytöille yömajaksi

Yö kirkossa

F

orssan 100-vuotiaan kirkon kirkonrotta kohotteli luultavasti hämmästyneenä kulmiaan, kun 17
ihmistä raahasi Valon ja musiikin
illan aikana 9.11.2018 kirkkoon
patjoja, tyynyjä, makuualustoja,
peittoja ja jotkut jopa ilmalla täytyviä sänkyjä. Todellakin – tarkoituksena oli viettää yö kirkossa
juhlavuoden kunniaksi sillä mielellä, että ”Meitin kirkko om myäs meitin koti.”

Kummituksia?
Etukäteen ilmassa oli innostusta
ja pientä jännitystäkin. Outi-kanttori sai vastata moneen kertaan
kirkossa tapahtuvaa kummittelua

koskeviin kysymyksiin. Onneksi
Outi oli käynyt monena unettomana yönä soittamassa urkuja ja
tiesi kertoa, ettei kirkossa kummittele. Kysyttiin myös aikooko
Outi soittaa yhtäkkiä keskellä yötä jotain pelottavaa musaa uruilla. Hän lupasi nukkua koko yön.

Vihdoinkin nukkumaan
Yöpyminen aloitettiin Anne
Mäkelän ja Outin pitämällä yhteisellä iltahartaudella. Sitten
kuunneltiin säännöt ja ohjeet
ja hajaannuttiin etsimään omaa
koloa. Alttarikaiteen sisälle ei
saanut mennä yöpymään, mutta
kuoriin kylläkin. Osa yöpyjistä
majoittui kuoriin, osa keskikäy-
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tävälle. Kaksi ihmistä pysäköi
majapaikkansa taktisesti vessan
oven viereen. Loput menivät
parvelle sekä urkujen molemmin
puolin. Tilaa olisi ollut useammallekin nukkujalle. Esimerkiksi
flyygelin alla ei nukkunut kukaan.
Kirkon alttarille jätettiin valot
palamaan koko yöksi. Pikku hiljaa hihitykset hiljenivät. Kirkon
ulkopuolella olevat valonheittimet paistoivat hämärää valaistusta kirkkoon koko yön ajan.
Kirkon tornikello löi vartin välein komeita kumahduksia. (Yön
aikana yhteensä 100 pikkukellon
lyöntiä ja 59 ison kellon lyöntiä)
Lopulta kirkossa hiljeni. Kuului
vain tuhinaa, kuorsausta ja kääntyilyä.

Oma kolo parvella

Kirkossayöpyjiä

Aamupalalla

Sua koskettaa voi siipi enkelin - valoa ja varjoja katossa

Herätys

Kuvat Outi Aro-Heinilä

Aamulla herättiin kahdeksan
maissa kanteleen soittoon. Anne
ja Outi pitivät aamuhartauden.
Outin keittämä aamupuuro, tosi
väkevä kahvi ja tee odotti Pappilan pysäkillä. Kaikki söivät kiltisti puuronsa ja jakoivat innoissaan yön kokemuksista toisilleen.
Hienoa oli ollut! Kiitos kirkonrotta, että saatiin tulla kylään.
Outi Aro-Heinilä

Kauneimmat Joululaulut Forssan seurakunnassa
su 9.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut Koijärven 			
		
kirkossa. Kolehti Suomen lähetysseuralle.
su 16.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut Forssan kirkossa. 		
		
Kolehti Suomen lähetysseuralle.
su 23.12. klo 18 Kauneimpien joululaulujen kirkko Forssan
		
kirkossa. Mukana Löytömäki, Aro-Heinilä, 		
		
Himanen, Hanna Rajala, viulu ja
		
pop up -joulukuoro.

FORSSALAINEN SEIMIVAELLUS

perjantaina 7.12. 2018
Kuljemme yhdessä seimeltä seimelle ja laulamme niiden luona joululauluja.
Tervetuloa kulkemaan jokaisen seimen luona tai viivähtämään vaikka vain yhdellä seimellä
Mukaan voi ottaa halutessaan lyhdyn
Viimeisen seimen luona seurakunta tarjoaa osallistujille glögiä ja piparkakkuja
Perjantai 7.12. klo 10 alkaen

Perjantai 7.12. klo 16 alkaen

1) Sairaalan kanttiini, Urheilukentänkatu 9
2) Forssan Poika, Sibeliuksenkatu 1
3) Lähetyssoppi, Hämeentie 5,
Säästöpankinkadun puoli
4) Hope-kirpputori, Hämeentie 19
5) Forssan kirkko, I Linja 4

1) Hautaustoimisto ja Kukkakauppa Kalevi Laine,
Kauppakatu 22-24
2) Sarasmäen Kukka ja Hautaustoimisto,
Rautatienkatu 12
3) Kela, Rautatienkatu 11
4) Topi-keittiöt, Turuntie 2
5) Terjen Kukkapuoti, Kartanonkatu 12
6) Forssan seurakuntatalo, Kartanonkatu 16

Suuret kiitokset kaikille yrityksille ja laitoksille, jotka ilmoittautuivat mukaan!
Kaikkia seimiä voi käydä katsomassa muulloinkin,
ne muistuttavat meitä joulun ilosanomasta.
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Markuksen Evankeliumin äärellä

E

räs vanha mies esitti kysymyksen siitä, että millä tavoin tämä Raamattu oikein voisi aueta
hänelle. Siihen toinen mies kätevästi ottikin tuon kirjan käteensä
ja avasi sieltä aukeaman tarkalleen
Markuksen evankeliumin alusta,
ja totesi lopulta: ”näin se Raamattu aukeaa.” Markuksen evankeliumin sisältö on täynnä toimintaa
ja tapahtumia, suorastaan niin paljon että omasta hatustaan saa pitää
kiinni. Jos Markuksen evankeliumin kirjoittaa pitäisi kuvata
muutamalla ajatuksella, ensimmäisenä hänestä voisi tulla mieleen
ajatus lennokkaasta postijakajasta,
joka rientää paikasta toiseen sen
enempiä edelliseen pysähtymättä.
Evankeliumikirjaa tarkkaan lukiessa sieltä voi löytää jopa 40 kertaa sanan heti, joka antaa kuvan
tapahtumien eteenpäin vievästä
luonteesta.
Tämän tapahtumarikkaan ja
toiminnantäyteisen evankeliumin
äärelle pysähtyminen on saanut
aikaan Forssalaisten nuorten
oman operaation, operaatio Markuksen. Projektin tarkoituksena
onkin lukea yhdessä evankeliumikirja läpi sen tapahtumista
keskustellen ja oivalluksia tehden. Piirissä mukana ollut nuori
Joel Valkeasalo kuvastaa yhteistä
kokoontumista näin: ” Lukupii-

rissä on ollut mukavan viihtyisää
ja jokaisen pohdintoja on kuunneltu ja kommentoitu. Mielestäni parasta on juuri se kun jostain
tietystä asiasta saadaan pitkä ja
antoisa keskustelu aikaiseksi.
Lukemisvauhti on myös sopivan rauhallinen ja miellyttävä.
Parasta evankeliumia lukiessa
on, kun pääsee asian ytimeen
kiinni ja tajuaa tekstin sanoman
ja tarkoituksen.”
Ajatusten jakaminen ja yhdessä pohtiminen ovat operaation sisällä tärkeä ohjenuora,
sillä juuri toisten oivallukset
saavat keskustelun elämään ja
uudet näkökulmat auttavat näkemään monia asioita aivan uudelta kantilta. Veini Heinonen
on kokenut piirin hyödyttäneen
häntä Raamatun ymmärtämisessä. ”Operaation myötä, koen
saavani enemmän tietoa, miten
Raamattua luetaan, tiedän tapahtumien järjestyksestä, ihmisistä
ja heidän ajatuksistaan. Samalla
saan kuulla, miten muut näkivät
tekstin, ja näin omaa näkemystä
voi muovata eteenpäin.”
Nuorten oma operaatio Markus kokoontuminen kestää kahdeksan yhteisen kokoontumisen
verran, tässä ajassa koko 16 luvun mittainen evankeliumiteksti
tulee läpikäydyksi. Jos kokoontumisten jälkeen vielä Raamatun lukemisen nälkä säilyy, tätä
projektia voidaan jatkaa vielä
loppukeväästä lukemalla läpi
joku toinenkin kirja tästä kirkon
aarteesta.
Teppo Knuutinen,
nuorisotyönohjaaja

Gallup
joulunvietosta
Kuka olet?
Tomi Peltonen, 50-vuotias kipsimestari
Miten vietät joulua?
Joulua vietän vaimoni, perheeni ja sukulaisten kanssa hyvän
ruoan ja yhdessäolon merkeissä.
Olen paljon aikoinaan tehnyt töitä jouluina ja nykyisin pyrin rauhoittamaan vapaa-ajan läheisteni
kanssa olemiseen.
Mikä joulussa on parasta?
Joulussa parasta on sukulaisten
ja oman perheen kanssa vietetty
aika sekä hyvät keskusteluhetket
joulunajan vierailujen merkeissä.
Pidän omien jo aikuisten lastenkin kanssa tämän kaltaisia hetkiä
tärkeinä, kun näemme nykyisin
harvemmin. Samalla pidän myös
hiljentymisestä omien ajatustenkin kanssa, tietynlainen rauhoittuminen arkikiireistä sopii mielestäni jouluun erinomaisesti.

Kuka olet?		
Elli 4 v.
Miten vietät joulua?
Lahjoilla, lumiukon tekemisel
lä. Joulupukki tulee, syödään
jouluruokaa, laitetaan jouluvaatteet
Parasta joulussa?
Lahjat

Kuka ja mistä?
Jenive Mansikkamäki, 15-vuotias, Forssa
Miten vietät joulua?
Vietän joulua yhdessä läheisteni kanssa. Joulun aika kuvastaa 		
minulle rentoutumista ja yhdessäoloa. Jouluna minulla ei ole kiire
minnekään ja voin nauttia vapaasta täysin siemauksin. Aatonaattona
käymme usein perheen kanssa papan luona Portaassa joulupuurolla.
Jouluaattona olen kotona, kun mummi ja vanhemmat sisarukset tulevat käymään. Myöhemmin illalla joulupukin vierailtua, käymme
viemässä hautausmaalle kynttilöitä.
Mikä joulussa on parasta?
Haluan jouluna välittää hyvää mieltä ympärilleni. Tällaisen ilon ympäröimänä ja sen äärellä saan tuntea joulun parhaimman asian. Kun
saan nähdä läheisten kasvoilla iloa ja jakaa heidän kanssaan joulun
ajan, voin hyvillämielin todeta joulun antaneen itselleni paljon.

Ella 73 v. on hyvin ansaitulla eläkkeellä.

KIRKON KESKUSTELUAPUA¤
Luottamuksella, sinua kuunnellen

Puhu, se auttaa.
Palveleva puhelin

0400 22 11 80

Palveleva chat

Arkisin 18-01,
viikonloppuisin 18-03

Palveleva netti

kirkonkeskusteluapua.fi

Viimeisenä 3 vuotena hän on
viettänyt joulun Saksaan suuntautuvalla teemaristeilyllä. Tänä vuonna Ella viettää joulun
Lehmirannan lomakeskuksessa.
Syksyllä lomakeskukseen suuntautuneella retkellä syntyi ajatus
viettää tämän vuoden joulu siellä.
Ilmoittautuneita oli niin paljon,
että Ella pääsi aluksi jonoon, josta myöhemmin paikka vapautui.
Perheettömälle ihmiselle joulun viettäminen risteilyllä tai
lomakeskuksessa on hyvä vaihtoehto. Joululomalla tärkeää on
hyvä ruoka, yhteinen ohjelma ja
yhdessä olo, sekä tässä lomakeskuksessa hyvät ulkoilumaastot.
Lomilla tutustuu uusiin ihmisiin.
Ella kertoo jokaisella joluretkel-

lään vorssan murteen herättäneen
huomiota. Aina on paikalla ollut
joku jolla on ollut jotakin suhteita Forssaan tai Tammelaan ja
Ella on tullut lomiltaan terveisien
kanssa takaisin.
Ella kokee, että ennen joulu
saapui hiljaa ja rauhallisesti ja oli
rauhallinen juhla. Tänä päivänä
kaupallisuus ja kaikkinainen häly
ovat kietoutuneet joulun ympärille ja sen rauha on hävinnyt. Joulun merkitys avautuu hänelle jouluevankeliumista. Sieltä löytyy
joulun alkuperäinen merkitys.
Ella toivottaa kaikille seurakuntalehden lukijoille rauhaisaa
joulua.
Arja Kujala

.......Projektikuoro etsii laulajia...............................
..................Gospel-kuoroon etsitään laulajia kaikkiin ääniin..
Kuoroa harjoittavat Suvi Hintsanen ja Outi Aro-Heinilä, puh. 040-6647642

Palveleva kirje
PL 210, 00131 Helsinki

Harjoitukset: su 6.1. klo 17-19 Forssan seurakuntatalo, Kartanonkatu 16
su 13.1. ja su 27.1. klo 17-19 Forssan helluntaiseurakunta, Nikkilänkatu 2
ke 30.1. ja to 31.1. klo 17.30 Forssan kirkko, I linja 4
Gospel-konsertti pe. 1.2.2019 klo 19 Forssan kirkossa
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Jouluinen tietovisa
nuorisotyön tyyliin

Perheneuvojan pohdintoja

1)
a.
b.
c.

Raamatun mukaan Jeesus-lasta tuli tervehtimään
3 tietäjää
7 tietäjää
tietäjien määrää ei kerrota

ihmisenä kasvamista ja muita elämän ihmeellisyyksiä.

2)
a.
b.
c.

Jouluna kirkon alttarilla on perinteisesti
kielo
joulutähti
ruusu

3)
a.
b.
c.

Millä sanoilla alkaa joululaulu Tulkoon joulu?
Joulu on taas, riemuitkaa nyt…
Niityllä lunta, hiljaiset kadut…
Tahtoisin päästä, paimenten mukaan…

4) Joulupuurosta löytyy perinteisesti manteli, mitä on
käytetty ennen mantelin tilalle
a. papua
b. hernettä
c. pähkinää
5)
a.
b.
c.

Mistä muistuttaa Lucia-neidon punainen vyö?
lähimmäisenrakkaudesta
marttyyriudesta
joulun hengestä

6)
a.
b.
c.

Mikä on nuorisotyönohjaaja Marikan lempi joulusuklaa?
Geisha
Aladin
Wienernougat

7)
a.
b.
c.

Missä Sanna-pappi vietti joulun vuonna 2007?
Forssassa kirkonrotan seurassa
Somerolla äidin ja isän lihapatojen äärellä
Merillä

8) Mikä seuraavista kuuluu nuorisotyönohjaaja Tepon
joulun viettoon?
a. jouluajelut veljen kanssa
b. reissu Pohjanmaalle
c. joulu-uinti
9)
a.
b.
c.

Miten kanttori Ilkka koristelee kotinsa jouluksi?
hankkii kuusen ja paljon koristeita
laittaa sähkökynttilät joka ikkunalle
tyytyy ripustamaan oveensa yhden joulupallon

10) Forssan seurakunta järjestää nuorille perinteisen
joululeirin, joka tuntee myös nimen
a. tee itse kaikki joululahjat
b. tule laihana, lähde lihavana
c. rauhoitu kiireen keskellä
Vastaukset
1: C Perimätieto tuntee tietäjien nimet. Tulkinta kolmesta
tietäjästä tulee siitä, että lahjoja oli kolme, mutta Raamattu ei
mainitse tietäjien määrää.
2: C Ruusu on Kristuksen ja neitsyt Marian vertauskuva.
3: B 4: A Papu oli jo antiikinajan pidoissa ruokaan kätkettävä asia. 5: B Lucia-neito kärsi marttyyrikuoleman. 6: C
7: C Sanna oli Silja Europan jouluristeilyn pappi. 8: A
9: C Kanttorille riittää yksi joulukoriste.10: B Joululeirillä syödään paljon jouluruokaa ja jouluherkkuja.

Valon lähde Musiikin ja sanan ilta.
Kantavia ajatuksia ja koskettavia sointuja,
laulua,erilaisia soittimia
Illan taiteellinen johtaja lyömäsoittimilla Lehari Kaustel
Lehari Kaustel -konsertti su. 6.1.2019 klo 17 Forssan kirkko

Uudenvuoden aaton hartaus
31.12. klo 23 Forssan kirkossa
Uudenvuoden vastaanotto
klo 23.45 kirkon portailla
Tarjolla myös kuumaa mehua ja piparia

Tervetuloa!

JOULUMYYJÄISET Ystävän Kammarilla
La 1.12. 2018 klo 11.00-13.00
Käsitöitä
Joululimppuja
Leivonnaisia
Puuroa ja soppaa
Kahvia, Glögiä ja torttuja
Arpoja ja paljon muuta
Tuotto lähetystyölle

Tässä kirjoitussarjassa perheneuvojat pohtivat parisuhdetta,

Joulun odotus
pelottaa joskus
”Kaikista juhlapyhistä minua pelotti eniten joulu”, sanoo nyt aikuinen
Marjatta (nimi muutettu) muistellessaan lapsuutensa jouluja.
Toivoisin, että sä katsoisit sitä hetken. Olis
mielenkiintoista tietää, mitä sä siitä ajattelet.
Tiedän, että monissa perheissä on pelkoa joulun epäonnistumisesta juuri alkoholin takia.
Liiallisen alkoholinkäytön ongelmat peittyvät
usein häpeästä johtuvaan puhumattomuuteen.
Lapset yrittävät sopeuttaa oman käytöksensä
mahdollisimman sopivaksi tilanteeseen. ”Me
pyrimme sisareni kanssa olemaan mahdollisimman näkymättömiä. Sillä tavoin ajattelimme miellyttää vanhempia”, kertoo Marjatta ja
kun vanhemmat siitä huolimatta joivat ”tuntui
se meidän syyltä”.
Uskon tietysti, että kaikilla vanhemmilla olisi
perusajatuksena tarjota lapsille mahdollisimman rauhallinen joulu, jota myös aikuisena
muistaisi lämmöllä. Jos rauhallisen joulun
turvaaminen aiheuttaa epävarmuutta kenessä tahansa, olisi se hyvä ottaa puheeksi. Yhteisesti voitaisiin miettiä, mitä kukin joulun
ajalta toivoo ja mitä toiveiden toteuttamiseksi voitaisiin tehdä. Henkilö, jolle alkoholi ei
ole ongelma, pystyy päättämään sen käytöstä.

Hei

Silloin myöskään päätös raittiudesta tietyssä
tilanteessa tai tiettynä aikana ei liene ongelma. Voi myös olla, että jokin sukulaispaikka
on sellainen, joka tuo turvallisuutta nauttia
enemmän joulun sanomasta ja tunnelmasta.
Muut aikuiset voisivat helpottaa perheen oloa
silloin, jos oma tai läheisen alkoholikäyttö arveluttaa.
Jo asian tiedostaminen ja asioista puhuminen voi tuoda paljon hyvää perheen elämään.
Marjatta sanoo, että lapsuuskokemukset ovat
tehneet hänestä aiempaa rohkeamman puhujan varsinkin omien lastensa kanssa. Kouluikäiset lapset havainnoivat ympäristöään
tarkasti ja heidän kanssaan voidaan puhua
monenlaisista asioista. Pelkoja voi käsitellä
vaikkapa pyytämällä lapsia piirtämään omia
ajatuksiaan. Tärkeintä on, että joulusta ja
muistakin perheen yhteisistä hetkistä kaikki
voisivat nauttia avoimesti ja jännittämättä.
			Jorma Virtanen

hin joita olet kokenut alkoholismista kärsivän
vanhemman/vanhempien varjossa aikuisiällä.
(Esimerkiksi elämässä onnistuminen ja oman
paikan löytyminen, häpeän tunteet, ulkopuolisuus, isovanhemmuuden puute jne.) Tutkimus
on käytännöllisen teologian päättötyö. Haastattelutilanne nauhoitetaan. Haastateltavien
henkilöllisyys tulee pysymään salaisena, ja
tutkimuksen valmistuttua kerätty aineisto tuhotaan. Yksittäiset haastateltavat eivät ole tunnistettavissa tutkimuksessa. Voit ottaa minuun
yhteyttä sähköpostitse oman puhelinnumerosi
kera, niin otan yhteyttä sinuun.

Kärsitkö vanhemman/ vanhempien alkoholismista? Olen Helsingin yliopiston teologian
opiskelija, ja teen pro gradu-tutkielmaa, johon
etsin haastateltaviksi noin 35−55-vuotiaita naisia ja miehiä. Olen kiinnostunut tutkimuksessani niin sanotusta äänioikeudettomasta surusta. Tässä tapauksessa vanhempansa alkoholille
menettäneiden henkilöiden surusta aikuisten
alkoholistien lasten näkökulmasta. Miten luvallisena tämäntyyppinen suru ja siihen liittyvät tunteet koetaan yhteiskunnassamme ja
millä tavoin tämäntyyppinen suru on huomioi- Tarja Lehtonen
tu kristillisissä seurakunnissa. Huomioitavaa Helsingin yliopiston teol.tdk.
on, että tutkimus ei liity kuolemansuruun, vaan
niihin tunteisiin ja elämässä koettuihin tuntoi- Sähköpostiosoite: alomsur@gmail.com
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Moni ihminen kaipaa
rinnalla kulkijaa ja ystävää….
Kaipaatko sinä tekemistä
ja mielekästä ajankäyttöä?

ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄNÄ 6.12.
klo 10 Forssan kirkossa jumalanpalvelus,
mukana mieskuoro, sen jälkeen
klo 11.15 seppeleenlasku Forssan
hautausmaalla
klo 16 Koijärven kirkossa jumalanpalvelus,
sen jälkeen seppeleenlasku hautausmaalla,
kahvitarjoilu seurakuntatalolla
klo 16 Forssan kirkossa partiolaisten kirkko
ja lupauksenanto, soihtukulkue hautausmaalle

Jos haluat lahjoittaa diakoniatyön kautta
JOULUILOA vähävaraisille forssalaisille lapsiperheille,
ota yhteys diakoni Satu Pölläseen p. 050 308 6770.
Pienet lahjakortit, kosmetiikkapakkaukset,
lelut ja makeiset sopivat hyvin
(emme ota vastaan käytettyä tavaraa).
Lahjoitukset tulee toimittaa diakoniatoimistoon tai
seurakuntatoimistoon 13.12. mennessä.
Lahjojen jakaminen helpottuu, jos niitä ei ole paketoitu.
27.1.2019 Lähetystapahtuma Forssan kirkossa ja seurakuntatalolla.
klo 10 Messu, Saarna Juri Veikkola Lähetysyhdistys Kylväjästä, Liturgina Eikka Kähärä,
		Musiikissa Tiina-Maria
		
Kauppi sekä Jokioisten kirkkokuoro Päivi Toikan johdolla. Rukoustanssia,
		toteuttamassa Tiina Koistinen.
klo 11:30 Keittolounas forssan srk-talossa. tuotto lähetykselle.
12:15 Lähetysjuhla. Puheenvuoroja, musiikkia ja juhlassa mukana tanssitaiteilija Mari
		Mäkelä, jonka
		
tanssiesitys ”Helmimeri” pohjautuu Matteuksen evankeliumin vertaukseen
		
kauppiaasta ja kallisarvoisesta
		
helmestä. "Tanssi ja liike on minulle sisimmän kieli. Rukous,jossa kohtaan
		
Pyhän” toteaa esityksestä Mari Mäkelä.

INNOSTAISIKO NÄYTTELEMINEN?
TULE KOKEILEMAAN!
Pääsiäisen aikaan seurakunnalla on perinteinen näytelmä
ja ensi kevään teokseksi on suunniteltu Kaj Munkin SANAnäytelmää. Se on 1920-luvun Tanskan maaseudulle sijoittuva hengellinen näytelmä, teemana ylösnousemus.
Näytelmä toteutetaan yhdessä Wahren-opiston kanssa ja ohjauksesta vastaavat Mauri Laihorinne ja Eliisa Lintukorpi.
Kutsumme JUURI SINUA mukaan innostavaan projektiin, rooleja löytyy varmasti
kaikille halukkaille.
Harjoitukset alkavat loppiaisen jälkeen ja kokoonnumme joko teatteritalolla maanantaisin 18-20 tai perjantaisin srk-talolla 16.30-18.30, ensi-illan lähestyessä harjoitukset tiivistyvät.
Tule kuulemaan asiasta lisää, kokoonnumme maanantaina 3.12 klo 18.30 srk-talon saliin!

ERORYHMÄ

Yhdeksänä keskiviikkona
23.1.–3.4.2019 (ei 27.2. eikä 13.3.)
klo 17.30–20.00

Ryhmä on tarkoitettu Forssan seudulla asuville ja sen järjestää perheasiain
neuvottelukeskus.
Ohjaajina toimivat perheneuvojat Jorma Virtanen ja Anja Nwose.
Ryhmä on maksuton ja luottamuksellinen.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset 16.1. mennessä ti–pe klo 11–12,
puh. 050 331 8373 tai anja.nwose@evl.fi.

Tule VAPAAEHTOISTOIMINNAN PERUSKURSSILLE
Ystävän Kammarille Forssaan, Hämeentie 5.
Koulutuksessa käsitellään vapaaehtoistyön
periaatteita, motiiveja, oikeuksia ja vastuita sekä
ihmisten kohtaamista elämän eri vaiheissa ja
tilanteissa. Myös itsetuntemus ja suhde ammatilliseen työhön ovat aiheina.
Kurssin jälkeen voit valita oman toiminta-alueesi
monista eri mahdollisuuksista. Kukin kouluttava
taho järjestää tarvittavaa jatkokoulutusta, tukea
ja ohjausta.
Koulutuspäivät ovat: ti 22.1, 29.1, 19.2, 26.2 ja
5.3 klo 17 – 19.30
Kurssista saa todistuksen, josta on hyötyä myös
esim. terveys- ja sosiaalialojen opinnoissa.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset viim. to 17.1. 2019
Ystävän Kammarille p. 050588 9644 tai ystavan.
kammari@surffi.net.
Kurssin järjestävät Forssan Seudun Palvelukammari ry ja Forssan ev.-lut. seurakunta.
pop up -joulukuoro
Tule mukaan laulamaan kaikille avoimeen joulun
pop up -kuoroon! Kuoroa vetää kanttori Outi AroHeinilä, puh. 040-6647642.
Harjoitukset: ke 19.12. klo 17.30-19 ja to 20.12. klo
17.30-19 Forssan seurakuntatalon salissa sekä su
23.12. klo 16.30-18 Forssan kirkossa.
Esiintymiset su 23.12. klo 18 Kauneimpien joululaulujen kirkko Forssassa ja ma 24.12. klo 14 Kappelihartaus siunauskappelilla.

Mielenterveysväen
joululauluhetki

Forssan kirkossa ke 12.12.2018 klo 13:30

Joku sopiva k

JOULUN AJA

Tervetuloa joulun tunnelmaan!

Jouluaattona
klo 14 hartau
Mukana Anne Mäkelä, Tiina-Maria Kauppi, Satu Pöllänen
klo 14 perhe
ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ 6.12.
klo 16 joulua
klo 10 Forssan kirkossa
klo 16 joulua
Mielenterveysvaen jolulauluhetki
ilmo.indd 1
15.11.2018 7:43:45
jumalanpalvelus,
mukaklo 23 jouluy
na mieskuoro
sen jälkeen klo 11.15
Joulupäivänä
seppeleenlasku Forssan
klo 8 jouluaa
hautausmaalla
klo 10 joulup
klo 16 Koijärven kirkossa
kirkossa
jumalanpalvelus
seppeleenlasku, kahviTapaninpäivä
tarjoilu seurakuntatalolla
klo 10 jumala
klo 16 Forssan kirkossa
klo 12 jumala
partiolaisten kirkko ja
lupauksenanto
Viattomien la
Soihtukulkue hautausklo 18 Enkeli
maalle
klo 18 Enkeli
Glögitarjoilu.

www.toisenlainenlahja.fi

