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Hyvää
pääsiäistä!
Hiljaisen viikon ja
pääsiäisen kirkkotilaisuuksia
Palmusunnuntai 14.4.
klo 10

Messu Forssan kirkossa

Maanantai 15.4.
klo 18

”Kaipauksen sininen hetki” Forssan kirkossa

Kiirastorstai 18.4. klo 18
klo 18
klo 18

Messu Forssan kirkossa, alttari puetaan mustiin
Messu Koijärven kirkossa, alttari puetaan mustiin

Pääsiäisen näytelmä on

Kaj Munkin kirjoittama Sana
Esitysajat:
Palmusunnuntaina 14.4. klo 14.00
Tiistaina 16.4. klo 18.00
Pitkäperjantaina 19.4. klo 14.00
I pääsiäissunnuntaina 21.4. klo 14 ja 18.
Esityksen kesto noin 1,5 tuntia.
Samassa yhteydessä Ikoninäyttely kappelissa,
kahvio, myyjäiset ja arpajaiset.
Vapaa pääsy, tuotto Yhteisvastuu-keräykselle.

Pitkäperjantai 19.4.
klo 10
klo 18

Jumalanpalvelus Forssan kirkossa, urut vaikenevat
Koijärven kirkossa iltamusiikki kitaralla, Ilkka Turta

Pääsiäissunnuntai 21.4.
klo 10
klo 12

Messu Forssan kirkossa
Messu Koijärven kirkossa

2. pääsiäispäivä 22.4.
klo 10
klo 12

Jumalanpalvelus Forssan kirkossa
Jumalanpalvelus Matkun rukoushuoneessa

Tervetuloa ristin ja ylösnousemuksen sanoman äärelle!

MESSU FORSSAN TORILLA
(Huonolla säällä kirkossa)

sunnuntaina 26.5. klo 10
Mukana kaupungin soittokunta
Saarna: Eikka Kähärä, liturgi Esa Löytömäki,
kanttori Tiina-Maria Kauppi
Kahvitarjoilu

Tervetuloa!
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Pääkirjoitus:

Hartaus
” Olen vihdoin lakannut juoksemasta karkuun itseäni.
Kuka olisinkaan paremmin, jos en itseni?” – Goldie Hawn

Esa Löytömäki
kirkkoherra

Pääsiäisen aikaan
Miksi pääsiäisen ajankohta vaihtelee? Aikanaan Nikean kirkolliskokouksessa v. 325 haluttiin yhtenäistää kristikunnan pääsiäisenviettoa. Sen pohjalta aikaa myöten vakiintui käytäntö, jonka
mukaan pääsiäinen on kevätpäiväntasausta seuraavan täydenkuun
jälkeinen sunnuntai. Se sijoittuu 22.3.-25.4. välille. Kristillinen pääsiäinen haluttiin eri aikaan kuin juutalainen pääsiäinen ja korostettiin oman juhlan viettoa.
Jotta asia ei olisi yksinkertainen, kristikunnassa ortodoksit viettävät pääsiäistä juliaanisen kalenterin mukaan. Jouluakin idän
kirkko viettää siksi eri aikaan. Pääsiäinen sijoittuu 4.4.-8.5. Tosin
tässä Suomen ortodoksit juhlivat gregoriaanisen kalenterin mukaan pääsiäistä yhdessä protestanttien kanssa.
Itse pääsiäisen vietto alkoi 100-luvulla. Kristityt viettivät joka
sunnuntai ehtoollista Jeesuksen muiston äärellä. Siinä juhlittiin
samalla ylösnousseen Jeesuksen voittoa kuolemasta. Jokainen sunnuntai oli pääsiäinen. Kuitenkin haluttiin erityisellä tavalla muistaa
Jeesuksen ylösnousemusta ja järjestää vähitellen oma juhla.
Kirkkoa ei olisi, jos pääsiäistä ei olisi. Huolimatta siitä, että joulu
saa eniten ihmisiä liikkeelle, kristinuskon syntysanat liittyvät pääsiäiseen. Vaikka suomalaisiin vetoaa erityisesti risti ja kärsimys, suurin asia on toivo, jota ilman ei voi elää. Sanoma jäi elämään, kuollut
mies nousi haudasta ja vakuutti seuraajansa. Jeesuksen oppilaat
nousivat Mestarinsa kuoleman aiheuttamasta romahduksesta rohkeiksi todistajiksi ja sanoma lähti liikkeelle.
Aikamme materialistisen kulutuksen ja kilpailun keskellä ihmisen
eksistentialistiset kysymykset elävät yhä. Ihminen on kyselevä
olento. Ihminen janoaa kaiken keskellä pysyvää, todellista ja pyhää. Siksi pääsiäisen sanoma on yhä voimallinen viesti. Elämän ja
kuoleman kysymykset eivät murskaa etsijää vaan Jumala raottaa
ovea toiseen maailmaan.
Tässä lehdessä kerrotaan kasteesta ja ristiäisistä. Kaste on siirtyminen ikuisen elämän piiriin ja Vapahtajan omaksi. Se on ymmärretty liittämisenä Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen.
Kaste on pääsiäisen tapahtuminen toistamista. Kastemekko kuvaa
siirtymistä uuteen elämään. Perheille se on samalla ilon ja suurten
toiveiden juhla. Kun kastamme, olemme toivon ja ilon asialla. Ihmisen arkinen elämä kohtaa Jumalan maailman. Siinä Jumalan rakkaus
ja armo koskettavat ja näyttävät tietä.
Pääsiäisen monet tavat ovat toki myös maallisia ja sinänsä hauskoja. Niillä on kuitenkin usein kirkollinen taustansa. Pääsiäismuna
on vertaus uudesta elämästä ja Kristuksen voitosta kuolemasta.
Pääsiäismunia maalataan monissa kodeissa ja omassakin kodissa
niiden maalaamisesta lasten kanssa on hyvät muistot.
Ja mämmi, tuo taivaallinen herkku, joka jakaa mielipiteitä. Se
on ehkä Hämeestä saanut sijansa ja löytänyt muuallekin. Se muistuttaa Israelin kansan vapautumisesta Egyptin orjuudesta kauan
sitten. Kansa lähti niin kiireesti, että leipää ei ehditty hapattaa.
Näin muistamme kristillisen pääsiäisen typologiaa: vapautumista orjuudesta. Kristus vapauttaa meidät pahan vallasta ja antaa
ikuisen elämän.
Tänä vuonna tanskalaisen papin Kaj Munkin klassikko ”Sana” saa
esityksensä Forssan seurakuntatalolla palmusunnuntaista alkaen.
Vavisuttava tämänpuoleisen ja tuonpuoleisen kohtaamiseen perustuva näytelmä johdattaa pääsiäisen äärelle.
Pääsiäisenä omaisen haudalla vierailu saa viestinsä toisesta maailmasta. ”Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan kuoleman voitti
ja haudoissa oleville elämän antoi.” Haudalle voi viedä kukan tai
kynttilän ja tarttua toivon sanomaan. Samalla kevät kertoo: valo
on pimeyttä voimakkaampi.

Nykyään huomaa jo pienten lasten keskuudessa
eräänlaisen epävarmuuden itsestään. Lapset pyytävät
ohjeistukset moneen kertaan ja tarkistavat vielä
päälle, etteivät vain tekisi sitä yhtä kamalaa asiaa. Sitä
asiaa, joka tuo heidät huonoon valoon. Puna nousee
lapsen kasvoille ja joku kaveri voi naurahtaa vieressä.
Lapsi on tehnyt virheen. Osa lapsista myös kieltäytyy
tekemästä jotain, koska ”ei ole hyvä” siinä. Ettei vaan
mokaisi ja näyttäisi huonommalta kuin muut.
Nykyään joka puolella toitotetaan sitä, kuinka itseään
täytyy tutkiskella. Täytyy pohtia missä on hyvä, ja
missä on huono? Missä voisin kehittyä? Vai onko
itsessäni joku luonteenpiirre, jonka haluaisin kokonaan
kitkeä pois? Tunnustan tekeväni tätä itsekin, ja vielä
todella usein. Keskustellessani suuremman porukan
kanssa mietin välillä, että miksi minä taas puhun.
Pitäisi antaa välillä ääntä ja tilaa hiljaisillekin. Hetken
aikaa pidän suuni kiinni, mutta huomaan taas hetken
päästä kommentoivani jotain. Toisaalta minulle
on myös sanottu, että kanssani ei ole ikinä tylsää.

Kanssani saa nauraa usein, ja paljon. Keksin aina
jotain jutunjuurta ja olen hymyileväinen sekä mukava
ihan jokaiselle. Toisaalta tunnen myös paljon ihmisiä,
minua paljon hiljaisempia, joista voin allekirjoittaa
nämä täysin samat mietteet. En kuitenkaan olisi minä,
ilman ainaista puhetulvaani ja hersyvää nauruani.
Jumala on luonut meidät tietynlaiseksi. Olemme
jokainen erilainen yksilö. Jokainen meistä on Jumalan
ihmeellinen aarre. Miksi meidän pitäisi aina miettiä
niitä huonoja piirteitämme? Eikö meidän kuuluisi
nauttia niistä hyvistä, joita meille on annettu. Katsoa
peiliin ja sanoa: ”Minä olen mahtava tyyppi, koska…”
Jokaisesta meistä löytyy hyvyyttä sekä lahjoja olla
hyvä toisillemme. Muista tämä, kun saat luotua
hymyn jonkun huulille olemalla ihan vain oma itsesi.
» Toinen on tämä: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin
itseäsi.’ Näitä suurempaa käskyä ei ole.» Mark. 12:30
Wilma Yli-Hakula
Forssan seurakunnan lapsityöntekijä

Kaj Munk ja hänen Sanansa
Tänä vuonna Forssan seurakuntatalossa esitetään pääsiäisviikolla Kaj Munkin kirjoittama Sana.
Se on eräs kristillisen näytelmän
klassikko, joka käsittelee uskoa
ja epäilystä, toivoa ja rakkautta.
Miten käy kun rauhalliseen maalaismaisemaan asettuu herätysliike haastamaan vakiintunutta
kirkkokristillisyyttä?
Kaj Munk syntyi Lollandissa
Tanskassa vuonna 1898. Hän
toimi pappina ja näytelmäkirjailijana ja oli tulinen julistaja
molemmissa rooleissaan. Tänään häntä kunnioitetaan ennen
kaikkea kristillisenä marttyyrinä
ja vastarintaliikkeen miehenä.
Natsit valloittivat Tanskan
1940 ja Munk arvosteli heidän toimintaansa alusta alkaen.
Mutta natseille hänen kristillinen
arvomaailmansa oli liikaa ja he
kielsivät Munkia saarnaamasta

eikä hänen näytelmiään saanut
esittää. Munk uhmasi tätä käskyä
avoimesti, hänen mielestään tällaisessa tilanteessa kristitty ei voi
olla pasifisti vaan taistella julkisesti epäoikeudenmukaisuutta
vastaan. Hän joutui maksamaan
sanoistaan suuren hinnan. Tammikuussa v. 1944 tanskalaiset
natsit hakivat hänet kotoaan pappilasta puolison ja viiden lapsen
luota Gestapon kuulusteluihin.
Paluumatkalla hänet ammuttiin
ja ruumis heitettiin ojaan. Vähän
matkan päästä löytyi myös hänen
kulunut Raamattunsa.
Sana-näytelmästä on tehty
kaksi elokuvaversiota ja lukuisia
esityksiä jopa kesäteatterille. Se
käsittelee suuria teemoja uskosta
ja epäilystä, ihmeistä ja rakkaudesta. Kenen usko on lopulta
vahvin? Voiko usko olla kuolemaakin väkevämpi? Tekstin on

sovittanut Mauri Laihorinne ja
ohjannut Eliisa Lintukorpi.
Esitys sopii kaikenikäisille ja
sinne on vapaa pääsy. Samassa
yhteydessä on myös ikoninäyttely sekä kahvio, jonka tuotot
kerätään Yhteisvastuun hyväksi.

Kuva: Tanja Härmä

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 kuva:
Tanja Härmä
Sivunvalmistus Forssa Print
Paino Forssa Print, 2019
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Kastetilaisuutta järjestämässä
si kummiksi tuli pitkäaikainen
ystäväni.
– Mies keksi etunimen, toinen
nimi tulee äidin suvun puolelta ja
kolmas nimi isän suvusta. Myös
lapsen veljiltä löytyy isän puolelta tuleva nimi.
– Lukijoita löytyi ja meillä las-

ten evankeliumin luki kummi, ja
isovanhemman rukouksen toinen
mummi. Toinen "haltijakummeista" kuivasi myös lapsen pään.
Järjestelyt sujuivat luontevasti
– Oli helppoa järjestää kahvitilaisuus kappelin viereen ruoka-

Jasper Johannes Kristian vanhempiensa
kanssa. Kastemekko oli mummin tekemä
jo Tiia-äidille
Forssan kirkon kastemalja.

F

orssan seurakunnassa syntyneistä lapsista ylivoimaisesti suurin osa kastetaan,
eli n. 80–100 lasta vuosittain.
Syntyvyys on alentunut viime
vuosina. Jokainen lapsi ansaitsee kuitenkin juhlan. Ristiäiset
voi järjestää kotona, seurakunnan
tiloissa tai muualla sopivassa paikassa. Joskus kesällä on oltu jopa
ulkona puutarhassa.
Tiia Virtasen ja Joni Hakalan
lapsi Jasper Johannes Kristian
kastettiin maaliskuisena sunnuntaina Forssan seurakuntatalon
kappelissa, joka oli täynnä kutsuvieraita. Kahvitilaisuus oli viereisessä salissa.
”Ihana tilaisuus”
Kastejuhla kiteyttää monet tunteet ja on samalla sukujen kohtaaminen. Ennen kastetilaisuutta
Tiia-äiti vielä ehti imettää lasta
ja isä Joni huolehtia kahvinkeittimien toiminnasta paikan päällä.
Vieraita tuli äidin kotiseudulta
Etelä-Pohjanmaalta saakka ja

murteitten sorina täytti tilat.
– Koko tilaisuus itsessään jännitti, joka purkautui vasta ristiäispäivänä. Kaste kappelissa oli
ihana ja rento tilaisuus ja tykkäsimme kovasti kun lapset otettiin
huomioon, kun pääsivät siunaamaan ja mm. Jumalan kämmenellä -laululeikki, kertoo Tiia-äiti
– Kakut tilasimme pitopalvelusta ja siskoni/lapsen kummi tuli
auttamaan järjestelyissä ja esillepanossa ja pöytien koristeluissa.
– Kastemekon on virkannut äitini minulle 25 vuotta sitten. Sillä
on kastettu myös siskoni pojat.

Kastepuu Forssan kirkossa.

saliin. Siellä oli hyvät keittiötilat,
kahviastiastot ja tarjoilutarvikkeet talon puolesta.
– Kappeli oli sopivan kokoinen, nätti ja pieni, tiivis tila. Järjestäminen oli helppoa, saimme
selkeät ohjeet tilojen käyttöihin
ja ylipäänsä kasteen kulkuun,
kiitos siitä!
Pappikin sai kahvia
Pappikin ehti olla mukana vieraitten kanssa kahvitilaisuudessa
ja nauttia lämpimästä ilmapiiristä
vieraitten kanssa. Jasper kiersi sylistä syliin ja sai huomiota kaikilta.
Seuraavana pyhänä Jasper Johannes Kristianin nimi luettiin
kirkossa ja kirkon kastepuuhun ripustettiin hänen nimellään varustettu lintu. Uusi seurakuntalainen
aloitti matkansa rukousten kera.

Papin kanssa tavattiin
ja tehtäviä jaettiin
– Papin kanssa tavattiin ennen tilaisuutta. Käytiin läpi kastejuhlan
kulku, valittiin virret, tutustuttiin
puolin ja toisin sekä tarkistettiin
kummien tiedot. Ennen juhlaa
käytiin vielä tilaisuus läpi myös
kummien kanssa. Isosiskoni oli
innokas sylikummi, olen itsekin
kummi hänen pojalleen ja toisek-

Ristiäiset

Teksti ja kuvat Esa Löytömäki

1. Missä voi järjestää ristiäiset?

2. Kasteen merkitys

3. Kummit

4. Mikä lapselle nimeksi?

Suuri osa kasteista tapahtuu
kodeissa, mutta seurakunnan
tiloissa se on myös mahdollista,
kuten kirkossa Forssassa tai Koijärvellä, Forssan seurakuntatalon
kappelissa, Forssan pappilassa
kirkon vieressä tai Klemelässä.
Kahvitilaisuuden voi myös
järjestää seurakunnan tiloissa.
Kaste ei luonnollisestikaan maksa, mutta kahvitilaisuuden tilasta peritään vuokraa. Seurakunta
päätti puolittaa tilavuokrat kasteperheiltä vuoden 2019 alusta.
Pöytäliinat maksavat erikseen.

 ”Menkää siis ja tehkää kaikki
kansat minun opetuslapsikseni:
kastakaa heitä Isän ja Pojan ja
Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt
teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki
päivät maailman loppuun asti.”
(Matt.28:18-20)
 Kaste tekee meistä kristittyjä ja
pelastuksesta osallisia. Kasteessa Jumala itse toimii ja lahjoittaa
Pyhän Hengen ja uskon lahjan.
Kasteessa tullaan seurakunnan
jäseneksi ja Jumalan lapseksi.
Kirkko on alusta asti kastanut
lapsia, koska heidät on haluttu
saattaa pelastuksesta osallisiksi. ”Sallikaa lasten tulla, sillä
heidän kaltaistensa on taivasten
valtakunta”, Jeesus sanoi.
 Lapsi voidaan kastaa, jos toinen
vanhemmista kuuluu kirkkoon.
Huoltajat päättävät lain mukaan
lapsen uskonnollisesta asemasta
yhdessä.

 Kummiksi voi valita henkilön,
joka kuuluu luterilaiseen kirkkoon, on käynyt rippikoulun ja
on konfirmoitu.
 Kastettavalla tulee olla ainakin
kaksi kummia, jotka ovat joko
luterilaisen kirkon jäseniä tai
lapsikasteen hyväksyvän kirkon jäseniä. Erityisistä syistä
vain kummeja voi olla vain yksi
kirkkoherran päätöksellä. Ylärajaa kummien määrässä ei ole.
 Kirkkoon kuulumaton henkilö
ei voi toimia kummina. Jos lähipiiristä ei löydy kummiksi sopivia kirkon jäseniä, kummeja voi
kysyä myös seurakunnasta.
 Kummi on todistaja kastetilaisuudessa, lapsen aikuinen ystävä, huolehtii lapsen kristillisestä
kasvatuksesta ja rukoilee lapsen
puolesta.

 Uusi nimilaki 2019 mahdollistaa enintään neljä etunimeä aiemman kolmen sijasta.
 Lisäksi etunimen ei tarvitse olla
kotimaisen nimikäytännön mukainen, mutta sen täytyy vastata
vakiintunutta etunimikäytäntöä
muodoltaan, sisällöltään ja kirjoitusasultaan. Suomalainen
nimi on yhä kirjoitettava suomalaisittain. Veikka käy, mutta
Weicca ei käy.
 Etunimen sukupuolisidonnaisuuteen ei tehty muutoksia.
 Lain vaatimukset riittää toki
edelleen täyttämään yksikin
etunimi.
 Yhä useammalla suomalaisella
on juuret ulkomailla. Nimen kotimaisuuden peruste ei ole enää
kieli tai kulttuuri, vaan nimen
esiintyvyys Suomessa.

Taiteilijan näkemys ristiäisistä
(piirros Eero Löytömäki)

Forssan seurakuntatalo, sali
Ristiäiset 85 €
100 henkilöä; flyygeli, äänentoistolaitteet ja tietotekniikka (pyydettäessä), ruoka- ja kahviastiasto,
maljakot ja kynttilänjalat
Forssan seurakuntatalo,
ruokasali
Ristiäiset 55 €,
60 henkilöä; piano, tv, ruoka- ja
kahviastiasto, maljakot ja
kynttilänjalat
Forssan pappila, sali
Ristiäiset 70 €,
70 henkilöä; piano, tietotekniikka
(pyydettäessä), ruoka- ja kahviastiasto, maljakot ja kynttilänjalat
Koijärven seurakuntatalo, sali
Ristiäiset 70 €,
100 henkilöä; piano, ruoka- ja kahviastiasto, maljakot ja kynttilänjalat
Klemelä ylätalo
Ristiäiset 35 €
40 henkilöä; sähköpiano (pyydettäessä), kahviastiasto, maljakot ja
kynttilänjalat
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Vieraamme kaukaa Siperiasta

ammikuun 14 päivä saimme seurakuntaan vieraan
todella kaukaa, ihan Siperiasta saakka! Uusi nimikkolähettimme Eeria Niemi
oli saapunut lyhyelle lomalle kotimaahan. Hän oli varannut meitä
varten kokonaisen päivän. Ilo oli
hänet tavata. Ensimmäinen tilaisuus tutustumiseen oli päivällä
Ystävänkammarin tiloissa, joissa
työtupalaiset ja vähän muutkin ottivat hänet innostuneesti vastaan.
Illalla oli seurakuntatalolla toinen
tilaisuus päästä kuulemaan tuosta
kaukaisesta Sahan tasavallasta Venäjällä ja elämästä siellä.
Nuorena kutsu lähetystyöhön
Eeria on koulutukseltaan sosionomi-diakoni. Kutsun lähetystyöhön hän koki jo hyvin nuorena. Ja nyt hän työskentelee
Itä-Siperiassa Sahan tasavallan
(tai Jakutian) pääkaupungissa
Jakutskissa. Lähetysyhdistys
Kylväjä aloitti alueella työn syksyllä 2015 yhteistyössä Inkerin
kirkon kanssa. Toiveena on saada Jakutskiin oma Inkerin kirkon
seurakunta. Eeria toimii alueella
opiskelijaviisumin turvin. Hän
suorittaa yliopistossa sosiaalityön
maisteriopintoja. Luonnollisesti
hänen opintoihinsa kuuluu myös
venäjän opintoja. Aiemmin hän
on opiskellut myös sahan kieltä.
Eeria kertoi vierailullaan paljon mielenkiintoisia asioita tuosta
kaukaisesta maasta. Sahan tasavalta, Jakutia on valtavan suuri,
harvaan asuttu alue, joka kuuluu
Venäjän federaatioon. Asukkaat
ovat suurimmaksi osaksi jakuutteja ja venäläisiä. Alueella elää
edelleen myös inkeriläiset juuret
omaavia ihmisiä, sillä heitä pakkosiirrettiin alueelle Neuvostolii-

ton aikana, kuten muitakin kansanryhmiä.
Ankara ilmasto
Alueella on ankara mannermainen
ilmasto, joka tarkoittaa pitkiä, kylmiä talvia ja lyhyitä mutta kuumia
kesiä. 40 asteen pakkaslukemat
ovat talviaikaan aivan tavanomaisia. Eeria kyllä oli sitä mieltä, että
hän paleli opiskeluaikanaan Oulussa enemmän kuin Jakutskissa!
Ehkä syynä on ilmaston kosteuserot. Lisäksi asunnot lämmitetään
kunnolla talviaikaan. Eerian nykyisessä asunnossa on sisälämpötila n. 27 astetta! Ulkona pärjää
turkin kanssa.
Ankarasta ilmastosta johtuen
alueella ei voi viljellä ja kasvattaa vihanneksia tai juureksia kovinkaan monipuolisesti. Maa on
suurilta osin ikiroudan kahleissa.
Niinpä ruokavalio muodostuukin
pitkälti lihasta, kalasta, maitotuotteista ja marjoista. Meistä tuntui
hieman ikävältä, että alueella eläviä puolivillejä kauniita hevosia
kasvatetaan ruoaksi! Suurinta
herkkua on varsan liha.
Jakutskin kaupungissa on noin
270 000 asukasta. Merkittävimmät uskonnot ovat ortodoksisuus
ja jakuuttien samanistinen uskonto. Samanismi on alkanut vahvistua Neuvostoliiton romahdettua.
Monet tavat ja uskomukset elävät
yhä vahvoina.
Pieni seurakunta toimii
Inkerin kirkon yhteydessä toimiva
pieni kotiseurakunta toimii aktiivisesti, vaikka olosuhteet ovat
aika lailla erilaiset kuin mihin
me olemme tottuneet. Jumalanpalveluselämä on säännöllistä,
vaikka pappia ei paikalle saada
kuin harvoin. Kanttorina toimii

muistitikku, johon on tallennettu
säestettynä ja laulettuna kaikki
Inkerin kirkon virsikirjan virret.
Koska seurakunnassa ei ole omaa
pappia, on ehtoollisen vietto harvinaista. Kuitenkin seurakunnassa
annetaan kasteopetusta ja pidetään rippikoulua. Kastetilaisuuksia ja konfirmaatioita päästään
viettämään kun vieraaksi saadaan
esimerkiksi Siperian lääninrovasti Ville Melanen. Seurakunnassa
kokoontuu myös naisten raamattupiiri kahden viikon välein Eerian johdolla. Perjantai-iltaisin kokoonnutaan rukousiltaan. Kaikki
tapahtumat vietetään kotioloissa.
Kesäaikaan voidaan jumalanpalvelus järjestää myös jonkun seurakuntalaisen kesämökillä. Viime
syksynä seurakunta saatiin rekisteröityä uskonnollisena ryhmän.
Tämä on yksi hyvä askel toiminnan kehittämisessä. Tarvetta toiminnalle on. Vaikka seurakunta
on jäsenmäärältään vielä pieni,
niin seurakuntalaisiin kuuluu
moninaista väkeä: inkeriläistaustaisia, venäläisiä, jakuutteja ja kiinalaisiakin!
Mukaan tukijaksi
Eerian omin sanoin:” Lähetystyössä on paikka meille jokaiselle,
lähtijänä tai lähettäjänä. Lähettien
esirukous on ensiarvoisen tärkeää,
jotta työ kantaisi hedelmää. Jotta
työ Itä-Siperiassa olisi mahdollista, tarvitaan myös taloudellista
tukea. Tervetuloa mukaan lähetystyöhön omien mahdollisuuksiesi
mukaan.”
Forssan seurakunta on saanut
Eeriasta nuoren ja innokkaan lähetystyöntekijän kentälle, jossa
riittää tehtävää. Olkaamme iloisia
Kylväjän kanssa solmitusta sopimuksesta!

Jos haluat tukea Eerian työtä myös omalla taloudellisella panoksella,
voit lahjoittaa seuraavilla tiedoilla:
saaja: Lähetysyhdistys Kylväjä
pankkitili: FI57 4405 0010 0212 96
viitenumero 53023 31346 (tämä on Forssan seurakunnan nimikkoviitenumero, joten käytä sitä!)
Jos olet kiinnostunut saamaan Eerian lähettikirjeen, ota yhteyttä Kylväjän toimistoon
sähköpostiosoitteella: osoitteenmuutokset@kylvaja.fi tai puh. 09 2532 5400
Yhteisvastuun
hyväksi on
monenlaisia
tilaisuuksia.
Tänä keväänä
tuetaan nuorten
koulutusta
Suomessa ja
kehittyvissä
maissa. Tässä
soitetaan
virsijazzia
Koijärven kirkossa
15.3.

Yhteisvastuukeräys nostaa vuosittain esille jonkun ajankohtaisen teeman.
Tänä keväänä kampanja huomioi opinnoista aiheutuvat kustannukset ja
niiden vaikutuksen nuorten ja pienituloisten perheiden elämään.

Vielä ehtii mukaan
Yhteisvastuukeräykseen
Meillä suomessa on mainio oppivelvollisuus ja maksuton peruskoulu, mutta lukion käyminen tai ammatillisen koulutuksen
hankkiminen aiheuttaa joskus suuriakin
kustannuksia. Nämä kustannukset voivat
vaikuttaa nuorten opiskeluhaaveisiin siten,
että nuori ei uskalla hakea opiskelemaan
sitä mitä eniten toivoisi, vaan valitsee
opiskelupaikan sen kustannusten mukaan.
Joskus opinnot voivat myös keskeytyä
kustannusten vuoksi. Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 20% ohjataan Kirkon dia-

koniarahastoon, josta myönnetään avustuksia myös tähän tarkoitukseen, ja 20%
jää paikallisseurakuntien tekemään työhön.
Yhteisvastuukeräys ei ole kokonaisratkaisu, mutta se haluaa nostaa teeman esille,
ja olla sitä kautta vaikuttamassa myös päätöksentekoon.
Keräyksen tuotosta 60% ohjataan Kirkon
Ulkomaanavun kautta katastrofi- ja konfliktialueilla tapahtuvaan työhön nuorten
parissa. Keräysvaroin tuetaan koulunsa
keskeyttämään joutuneiden oppilaiden

paluuta takaisin kouluun, jaetaan kouluja hygieniatarvikkeita sekä autetaan koulumaksuissa. Syrjäseuduille koulutetaan
lisää päteviä opettajia ja rakennetaan turvallisia kouluja.
Meillä Forssassa Yhteisvastuukeräyksen hyväksi on kerätty kolehtia ja lipaskeräystä, ruokailtu, musisoitu ja viihdytty.
Erityiskiitoksen ansaitsevat Eino Piiroinen
ja Kalevi jokinen, jotka sitkeästi ja uskollisesti toteuttivat jälleen perinteistä ovelta
ovelle -keräystä kotikulmillaan. Tiedossa

on vielä pääsiäisnäytelmän näytelmäkahviot ja myyjäispöytä, partion lettukahvio
torilla ja tarjoilua vapputapahtumassa.
Myös pankin kautta voi tehdä lahjoituksen, mutta silloin on syytä käyttää viitettä
302041, YV tilinumero FI14 5000 0120
2362 28. Lahjoitus huomioidaan Forssan
seurakunnan keräystuloksessa.
Opiskelu on avain parempaan tulevaisuuteen.
Satu Pöllänen, diakoni
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Tietokilpailu
pääsiäisestä
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Perheneuvojan
pohdintoja

Tässä kirjoitussarjassa perheneuvojat pohtivat parisuhdetta,
ihmisenä kasvamista ja muita elämän ihmeellisyyksiä.
Anja Nwose kirjoittaa myös Vauva.fi:n Rakkauden ammattilaiset
-blogissa, www.vauva.fi/blogit/rakkauden-ammattilaiset. Kirjoitus
on julkaistu siellä lokakuussa 2018.

1. Pääsisäisen ajankohta on
a. Pääsiäispäivä on ensimmäinen sunnuntai kevätpäiväntasauksen
		 jälkeisen ensimmäisen täydenkuun jälkeen
b. Pääsiäispäivä on ensimmäinen sunnuntai, jolloin on täysikuu
		 kevätpäiväntasauksen jälkeen
c. Pääsiäispäivä on täyden kuukauden jälkeen kevätpäivän tasauksesta

Mietitkö eroa?

2. Juutalaiset viettävät pääsiäistä
a. 10 käskyn saamisen muistojuhlana
b. Egyptistä vapautumisen muistoksi
c. Vedenpaisumuksen loppumisen muistojuhla

Onko teidän parisuhteessa tapana kertoa rakentavasti siitä, mikä vaivaa ja mihin kaipaa muutosta?
Monesti haudomme tyytymättömyyttä mielessämme, vaikka olisi järkevää nostaa kissa pöydälle.

3. Israelin kansa sai Egyptin orjuudesta vapauduttuaan syödäkseen
erämaassa
a. Mämmiä
b Mannaa
c. Mammonaa
4. Jeesuksen lähimmät opetuslapset olivat
a. Ruuben, Simeon ja Leevi
b. Kasper, Jesper ja Joonatan
c. Pietari, Jaakob ja Johannes
5. Sanan pääsiäinen on keksinyt
a. Mikael Agricola
b. Elias Lönnrot
c. E.N. Setälä
6. Mämmi on
a. Vertaus Israelin kansan happamattomasta leivästä, kun he pakenivat
		 Egyptin orjuudesta niin, että leipäkin jäi hapattamatta
b. Imellytettyä ruispuuroa
c. Terveysruokaa
7. Palmusunnuntaina
a. Sakkeus kiipesi puuhun
b. Jeesus ratsasti Jerusalemiin
c. Pietari kielsi Jeesuksen
8. Kristikunnan suurin juhla on
a. Joulu
b. Pitkäperjantai
c. Pääsiäinen
9. Jeesuksen viimeiset sanat ristillä olivat
a. Eeli, Eeli, lama sabaktani
b. Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni
c. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä mitä tekevät
10. Jeesuksen haudalla oli pääsiäisaamuna
a. Nukkuvia sotilaita
b. Käärinliinat
c. Enkeli
Laatija: Esa Löytömäki
Vastaukset: 1a, 2b, 3b, 4c, 5a, 6abc, 7b, 8c, 9b, 10abc

Kävimme tervehtimässä ystävyysseurakuntaamme Mezaparksissa
Riikassa helmikuussa. Siellä kokoonnutaan vanhassa vaatimattomassa kirkossa, mutta lämpimässä tunnelmassa. Mukana on eriikäisiä. Seurakuntatalon perustuksen ovat valmiina pihalla, mutta
vielä varoja puuttuu.
Kuvassa matkalaisia: Esa Löytömäki, Anni Lautaporras ja MarjaLeena Korpela sekä Ilze Abrama Mezaparksista.

Ystävyysseurakuntaleiri on Latviassa 25.–28.7.
Mukaan tulee myös Tallinnasta ja Gödöllöstä väkeä. Tule sinäkin,
ilmoittautumiset Anni Lautaportaalle, anni.lautaporras@evl.fi

Oma tyytymättömyys kannattaa ottaa vakavasti

V

oi olla, ettei puoliso kuule, kun ensimmäisen kerran selität muutostoiveitasi. Kumppani saattaa ärähtää,
että mitä sä valitat, meillähän on
kaikki hyvin. Monta ulkoista asiaa voikin olla hyvin, mutta ehkä
hän ei näe sisälläsi olevaa tuskaa.
Pettymyksen kertojalta vaaditaan sinnikkyyttä. Ei ole helppo
selittää tyytymättömyyttään niin,
että puoliso ymmärtää. Jos se ei
onnistu ensimmäisellä kerralla,
yritä rauhallisesti uudestaan ja
vielä kerran uudestaan.
Mikä olisi pahinta,
mitä voisi tapahtua?
Jos olet tyytymätön omaan parisuhteeseesi, mutta et saa sanottua
sitä puolisollesi, kannattaa pohtia, mikä sulkee suusi. Mitä tapahtuisi, jos alkaisit kertoa avoimesti ajatuksistasi? Miten luulet
puolison reagoivan, kun kerrot

loukkaantumisestasi? Pelkäätkö
kenties raivoisaa riitelyä tai jäätävää hiljaisuutta?
Mikä olisi pahinta, mitä voisi
tapahtua? Pelkäätkö eroa tai sitä,
miten lapset siitä selviäisivät?
Myös läheisten reaktiot voivat
pelottaa, kun huolella rakentamanne onnellisuuden kulissit
alkavat murtua.
Ulkopuolinen avaa uusia
näkökulmia
Ehkä luulet tietäväsi, ettei mikään kuitenkaan muutu, vaikka
kuinka puhuisit. Puolisolla saattaa kuitenkin olla jotain taitoja,
jotka eivät tule esiin nykytilanteessa. Ottamalla vaikeita asioita
puheeksi tarjoat hänelle ja itsellesi mahdollisuuden muutokseen.
Jos keskustelu ei onnistu kahdestaan, kannattaa hakea apua.
Ulkopuolisen ammattilaisen
seurassa on mahdollista löytää

näkökulmia, joita ei ahdistavassa
tilanteessa itse huomaa.
Kun tyytymättömyyttään
hautoo liian pitkään, seuraukset voivat olla ikäviä. Omaan
suhteeseen pettyneenä on altis
ihastumaan uuteen ihmiseen.
Tyytymättömyys myös syö elämänvoimaa sisältäpäin.
Jos sinun ei tarvitsisi pelätä,
mitä tekisit? Jos saisit pikkuisen lisää rohkeutta, mitä sanoisit
puolisollesi?
Anja Nwose

Menneisyyttä ja nykyisyyttä
Viime vuonna saimme seurakunnassamme juhlia menneitten sukupolvien työn tuloksia. Niin kuin virressä 147
lauletaan:”Sukupolvet ennen meitä vaivan teitä ovat täällä kulkeneet. Valossa ja pimennossa, ahdingossa, uskoneet ja toivoneet.”
Ev.lut.kirkkomme herätysliikkeisiin kuuluva Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys on ollut
rakentamassa Forssan seurakuntaa jo 1880 luvulla, tuolloin Nuorukaisyhdistyksenä. Sittemmin
oman v. 1906 rakennetun Rukoushuoneemme toiminnan kautta.
Miten olemme toimineet?
Evankeliuminyhdistyksen säännöissä 2 § sanotaan: ”Yhdistyksen tarkoituksena on luottaen Jumalan armoon ja apuun, levittää
Kristuksen evankeliumia, saattaa
evankeliumin sana yhä useamman
ihmisen jokapäiväiseen käyttöön
ja näin edistää ihmisten turvautumista Jeesukseen Kristukseen
omana Vapahtajanaan”
Rukoushuoneessa olemme
saaneet olla toteuttamassa seurakunnan ykköstehtävää eli Herran
lähetyskäskyä, henkilökohtaisena
todistamisena ja osallistumisena
maailmanlaajuiseen lähetystyö-

Sley Forssan rukoushuone Keskuskatu 9.

hön. Raamattu lupaa: ”.. te saatte
voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani
Jerusalemissa, koko Juudeassa ja
Samariassa ja maan ääriin saakka." Ap. t. 1:8.
Käytännössä tähän on kuulunut
jokaviikkoinen lähetys-raamattupiirin kokoontuminen torstaisin
klo 14:00. Vapaaehtoinen kahviraha tuloutetaan Sley:n lähetystyölle eri lähetyskenttien tukemiseen.
Näitä ovat olleet mm. Japani, Kenia, Sambia, Sudan, Inkeri, EteläSudan, Myanmar ja Israel.

Myös muissa tilaisuuksissa kannatetaan lähetystyötä. Alkuvuodesta lähtien on kerran kuukaudessa,
sunnuntaisin, ollut ”Pyhäpäivän
hartaus” klo 15:00. Niissä on kerätty kannatusta Jerusalemin Caspari-keskuksen toimintaan.
Rukoushuoneen toimintaan
ovat kaikki tervetulleita. Jokaiselle on oma paikka ja tehtävä tässä maailmassa ja seurakunnassa.
Sinua odotetaan. On suurta olla
Kuninkaan työssä!
Jukka Teininen
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Helisee ja kilisee
Arvoitus:
Mikä se on kun metsässä syntyy, kotona kasvaa, seinällä
seisoo, polvella laulaa? No sehän on tietenkin kantele.

Koukuttava koettelemus
Koijärven kantele-ryhmän kanteleet helähtivät soimaan ensi
kerran kesällä 2017 Outi AroHeinilän johdolla kahden innokkaan soitto-oppilaan keralla
Koijärven kirkossa. Innostus ja
turhautuminen vuorottelivat soittajilla, mutta onneksi aina välillä
tuli onnistumisen kokemuksia.
Onnistumisen ilo antaa voimaa
yrittää uudelleen, oli kyse mistä
harrastuksesta tahansa.
”Koskaan ennen en ollut edes
koskenut moiseen soittimeen,
mutta into kanteleen soittamisen
oppimiseen oli suuri, ja ajattelin
ettei se niin hirmuisen vaikeaa
voi olla”, Marjo kertoo, ja jatkaa:
”Kun alkuun pääsi niin innostus
vain kasvoi ja kasvaa edelleen.”
Nyt Marjolla on jo kolme omaa
kannelta, joista kaksi Vienoa on
viisikielistä ja yksi Wäinö 10-kielinen.
Sormet soutaa kielillä
Kanteleen soitto virvoittaa, kehittää muistia ja ennen kaikkea aivojen ja käsien yhteistyötä. Ei ole

vaikea oppia soittamaan kolmea
sointua: mustikkaa, mansikkaa
ja lakkaa. Näillä marjoilla pärjää jo hyvin pitkälle, ja pystyy
säestämään lähes kaikkia lauluja. Säestämisen rytmin kuvioita
(mansikkakakku, mustikkakakku, rimpati jne.…) muuttelemalla
voidaan soittaa musiikin eri tyylilajeja polkasta jazziin ja rokkiin. Melodian soittaminen vaatii aluksi harjoittelua, kun sormet
eivät halua totella. Mutta onneksi
senkin oppii helposti, paljon helpommin kuin villasukan kantapään neulomisen! Kanteleen
viittä kieltä voi soittaa nimittäin
kielten mukaan numeroiduista
nuoteista. Nuotteja ei siis tarvitse
osata, numerot ykkösestä viiteen
kuitenkin. Outi on pitänyt helposti oppimisesta hyvää huolta.
Tule mukaan
Ryhmässä on tällä hetkellä viisi
soittajaa. Aikuisille tarkoitettuun
matalan kynnyksen soitinyhtyeeseen on helppo tulla mukaan.
Seurakunnalta voi lainata itselleen soittimen. Harjoitukset ovat

Hannele, Raija ja Marjo värittävät
nuotteihin mansikoita, mustikoita
ja lakkoja.

noin kerran kuukaudessa Koijärven seurakuntatalolla (ke 8.5.
klo 17–19 ja to 13.6. klo 10–12).
Uudet soittajat ovat erittäin tervetulleita!
Teksti:
Marjo Pohjanniemi
ja Outi Aro-Heinilä

Yhteinen harjoitus Malmin seurakunnan Kanneltajien kanssa.

Paasto on mahdollisuus
Kuva: Satu Pöllänen

Muutama vinkki hyvään
paastoamiseen.
Adventin ajan ”pieni paasto” ja pääsiäistä edeltävä pidempi paasto ovat
rytmittäneet kristillisen kirkon hartauselämää ja tuoneet kirkkovuoden
lähelle ihmisen arkea. Mistä paastossa on kyse?
Perinnettä ja nykyisyyttä
Kirkon historiassa paastoamiseen
on liittynyt vahvasti luopuminen
maallisista nautinnoista. Ruoka oli
yksinkertaista ja esimerkiksi lihan
syöntiä vältettiin. Kalat ja kasvikset
muodostivat suurimman osan ravinnosta paaston aikana. Liha oli ennen
muutenkin harvinaisempaa herkkua
kuin tänään, mutta paastolla oli silti merkitystä tavallisenkin kansan
elämään.
Nykyään on ekopaastoa, kasvisruokapaastoa, auton käytöstä paastoamista ja monia muita elämäntapaan, ilmastoon ja terveellisyyteen
liittyviä tapoja paastota. Näissäkin
on yhtymäkohtia mennen ajan paastoamiseen. Usein nämä ”uudet”
paastot eivät kuitenkaan välttämättä
liity kirkkovuoteen. Onko paaston
ensisijainen tarkoitus kurittaa vain
itseään ja kieltäytyä, esimerkiksi
hyvästä ruuasta?
Hyvyydelle tilaa
Kristillisessä mielessä paasto ei ole
vain kieltäytymistä ja kuritusta,

vaan uskonelämän hoitoa. Luopuminen jostain auttaa keskittymään.
Kristillisessä paastossa säännöllinen
rukouselämä ja Raamatun lukeminen yksin ja yhdessä rakentavat
uskonelämää ja sen hoitoa. Nykyisessä kiireen ja tehokkuuden aikakaudessa ihminen tarvitsee aikaa
ja tilaa hiljentymiseen ja Jumalan
Sanan tutkimiseen.
Paasto voi olla myös hyvän lisäämistä. Hyvät asiat vääjäämättä raivaavat tilaa turhalta ja tarpeettomalta. Hyvää voit tehdä läheisellesi ihan
pienilläkin asioilla. Tärkeintä on hyvä tarkoitus ja aito välittäminen .
Seuraavalla tehtävällä voit helposti pohtia omaa paastoamista.
Muista myös huolehtia itsestäsi,
sillä Jumalalle olet arvokas!
Mieti: mitä lisää?
• autan lähimmäisiä
• laitan esille kynttilän, ikonin, ristin tai muun symbolin, joka muistuttaa paastosta
• olen rauhassa, enkä kiirehdi
• vietän enemmän aikaa perheen
kanssa
• rukoilen joka kerran, kun kuulen
hälytysajoneuvon äänen
• vähennän touhuilua ja stressaamista
• luen joka päivä yhden luvun/pari
jaetta Raamattua
• sanon usein anteeksi ja kiitos
• käytän kauniita sanoja, en kiroile

• ulkoilen joka päivä vähintään 15
minuuttia
• olen joka viikko yhteydessä ihmiseen, joka on minulle tärkeä
• ruokailen rauhassa, kiireettä
• hiljennyn hetkeksi joka ilta
• rukoilen joka päivä ihmisen puolesta, joka on erityisesti mielessäni
• joku muu, mikä?
Mieti: mitä vähemmän?
• tarpeettomien tavaroiden ostaminen, kuluttaminen
• kiroilu, ylensyönti, liharuuat, herkut
• puheet, jotka hajottavat, eivät rakenna
• muovikassit
• itsensä aiheeton moittiminen
• suorittaminen, monitouhuisuus
• turha television edessä istuminen
• murehtiminen, tyytymättömyys
• läheisten laiminlyönti
• somen käyttö
• joku muu, mikä?
Toisenlaista paastoa minä odotan:
että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi
kodittomalle, vaatetat alastoman,
kun hänet näet, etkä karttele apua
tarvitsevaa veljeäsi. (Jes. 58:6-7)
Teksti Tapio Laakso
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1. Työtehtäväsi ja sen ajankohta?

3. Mistä muusta olet kiinnostunut?

2. Mikä seurakunnan työssä on
sinulle tärkeää?

4. Mikä on mielestäsi holjaa?

☞ Tapio Laakso

1. Olen nuorisotyönohjaajan
sijainen ajalla 1.1.2019–
7.10.2019.
2. Itselleni seurakunnan työssä
on tärkeää ihmisten kohtaaminen rennolla asenteella. Alkukohtaamisen ja tutustumisen
jälkeen on helpompaa osoittaa
sitä kristillistä lähimmäisen
rakkautta, joka kuuluu Raamatun ydinsanomaan. Rakkauden
teot ovat kokemukseni mukaan parasta evankeliointia.
3. Olen kiinnostunut ja sitoutunut
maanpuolustustoimintaan, joka mielestäni kulkee hyvin
seurakuntatyön rinnalla. Sotilaspapiston usein käyttämä
Raamatun kohta löytyy Joh.
15:13 "Suurempaa rakkautta

ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä
puolesta"
4. Holjaa on jotain rempseää ja
hyvällä tavalla hullua. Näin
ainakin eräs nuori minulle
kertoi

1. 1.3 -31.8. yleinen diakoniatyö,
maahanmuuttajatyö, Matkun
ja Kojon kerhot ja retket
2. Pidän paljon seurakuntatyöstä. Koen elämäntehtäväkseni
ihmisten auttamisen. Seurakuntatyössä on juuri se ihanaa,
kun on aikaa kohdata ihmisiä.
Työ on monipuolista ja arvojeni mukaista.

4. Holjaa ainakin avantouinti...
Piristää aina,
Lisäyksenä voisi vielä sanoa, että:
Forssan seurakunnassa on todella
lämmin, kannustava ja positiivinen ilmapiiri. Olen saanut aivan
yllättävältäkin taholta apua ja
neuvoja, majoituskin on järjestynyt ja täällä emännät tekevät

todella hyvää ruokaa ja nuorisotyöntekijät ovat aivan ihanan
avuliaita kuten kaikki muutkin
seurakuntamestarista talouspäällikköön. Diakoniatiimi on aivan
ihana ja kirkkoherra johtaa taitavasti, ammattitaidolla ja suurella
sydämellä koko joukkoa. Viihdyn
todella hyvin Forssassa ja on suuri
ilo ja kunnia palvella seurakuntalaisia.

☞ Ella Saastamoinen
Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Ella Saastamoinen 25 v. ja
kotoisin Humppilasta. Lapsi- ja
perhetyön tutkinnon suoritin Turun kristillisessä opistossa. Forssan seurakuntaan tulin Sastamalan seurakunnasta.
Mitä teet Forssan
seurakunnassa?
Työskentelen lapsityöntekijän
virassa. Jokapäiväiseen työhöni
kuuluvat lasten päiväkerhot ja
avoimet päiväkerhot. Luonnollisesti työhöni kuuluu myös muuta
seurakuntatyötä kuten esim. rippikoulua.
Mikä on tärkeintä omassa
työssäsi?
Haluan kulkea lasten ja perheiden
rinnalla heidän elämässään. Pidän
tärkeänä Raamatun sanoman siirtämistä lasten elämään.

Eläkkeelle...
Elise ja Johanna te olette tehneet
Forssan seurakunnassa monien
vuosien työn lapsi- ja perhetyössä.
Kuinka kauan olette olleet työssä?
Elise: Aloitin työt seurakunnassamme v. 1981.
Johanna: Aloitin lapsi-ja perhetyön 1988. Osan ajasta hoidin
kolmea tytärtäni kotona. Minua
muistettiinkin juuri 30-vuotismerkillä. Neljänä eri vuosikymmenenä olen nähnyt muutosten tuulia
lapsi- ja perhetyössä.

☞ Tarja Riikonen

3. Harrastan liikuntaa ja lukemista. Arvostan myös marttoja ja
maatalousnaisia.
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Miten työ lasten ja perheiden
parissa on muuttunut näiden
vuosikymmenien aikana?
Elise: Päiväkerhon kristillinen
kasvatus sinänsä ei ole muuttunut
mihinkään. Erilaisia opetuksellisia
menetelmiä käytetään enemmän.
Lisäksi mukaan on tullut lapsilähtöisyyttä ja toiminnallisuutta.
Lisäksi työssämme verkostoidutaan tekemään yhteistyötä muiden
toimijoiden kanssa. Se on tuonut
rikkautta työhön.
Johanna: Työ on kehittynyt
enemmän monimuotoisemmaksi.
Alkuvuosina työni oli vain lapsiryhmien ohjaamista. Lapsiryhmien ohjaamisen rinnalla olemme
monet vuodet toteuttaneet pienryhmätoimintaa aikuisten parissa,
ohjanneet perhekerhoja ja -leirejä.
Näiden kautta olemme tutustuneet
paremmin perheisiin ja olemme
saaneet kulkea perheiden rinnalla
iloissa ja suruissa. Olemme saaneet perheiltä positiivista palautetta, joka on lämmittänyt mieltä.
Palautteen saaminen perheiltä on
antanut motivaatiota ja voimaa
työhön.
Olette antaneet kristillistä
kasvatusta monilla tavoin lapsille,
mutta samalla olette tukeneet
myös vanhempia kasvatustehtävässään.
Mikä itse olette saaneet
lapsilta ja perheiltä?
Elise: On ilo nähdä lapsen kehitystä. Lapsessa itsessään on paljon
viisautta, jota ihmettelen ja ihailen. Uusiin perheisiin tutustuminen on antanut voimia työhön.
Muistoissani on paljon huikeita kohtaamisia. Lapsilta kuulee
myös hauskoja sutkautuksia.
Johanna: Ihaninta on ollut nähdä
lapsen iloiset silmät ja hymyilevät
kasvot. Yhdessä olemme saaneet

Mitä arvoja pidät tärkeänä työssäsi lasten ja perheiden parissa?
Mieleeni nousevat lähimmäisen
rakastaminen ja muiden huomioiminen.
Mikä sinua kiinnostaa työelämän
ulkopuolella? (harrastukset tms.)
Rakastan käsitöitä ja lavatansseja.

Elisen Giren ja Johanna Leino. Kuva: Satu Pöllänen.

nauraa. Lasten tokaisemat hauskat lauseet ovat myös jääneet mieleen. Hienoa on ollut myös se, että
on voinut nähdä aran ja herkän
lapsen rohkaistuneet ja löytäneen
turvallisen olon.
Mitä haluaisitte sanoa työnne
jatkajille varhaiskasvatuksessa
ja perhetyössä?
Elise: Voitte antaa lapsille kokemusta kristillisestä arvopohjasta
kuten esim. kristilliset juhlapyhät.
Työssä kannattaa panostaa omaan
ammattiosaamiseen erilaisilla
koulutuksilla.
Omasta jaksamisesta kannattaa
pitää huolta. Antakaa huumorin
lentää.
Johanna: Työtä ja tehtävää toteutetaan oman persoonan kautta.
Jokainen meistä on erilainen ja ainutlaatuinen, joten persoonamme
muovaa tapaamme tehdä työtä.
Tärkeää on tehdä työtä sydämellä
empaattisuutta unohtamatta.
Mitä odotuksia tai haaveita olette
suunnitelleet eläkepäiviinne?
Elise: Voin lisätä harrastuksia ja
antaa enemmän aikaa rakkaille läheisilleni. Vapaus on ihanaa. Olen
huomannut, että aina voin oppia
lisää elämässä.
Johanna: Jäin työkyvyttömyys-

eläkkeelle 57 vuotiaana, koska
olen sairastanut Parkinsonin tautia
10 vuotta. Olen mielestäni vielä
aika hyväkuntoinen ja aion pysyä
liikkeessä eli hoitaa itseäni. Matkustaminen on intohimoni ja sitä
aion jatkaa. Haaveeni on ensi syksynä vierailla USA:ssa kuukauden
ajan mieheni kanssa. Asun nykyään Urjalan vanhassa pappilassa, jonka mieheni osti. Vanhassa
pappilassa riittää puuhaa. Sisustaminen ja tuunaaminen ovat myös
lempiharrastuksiani.
Oman perheen ja ystävien kanssa vietetty aika on tärkeää minulle. Mummalla on kaksi ihanaa
lastenlasta.
Usein kysytään mottoa.
Mikä teidän mottonne tänään?
Elise: ”Elämää ei voi kesyttää,
elämä kesyttää meidät.” – Ari Vatanen
Maailma on täynnä suuria ihmeitä sille, joka on valmis ottamaan niitä vastaan.” – Muumipappa
Johanna: Elämä on ihmisen parasta aikaa. Jokainen ihminen on
tärkeä ja ainutlaatuinen.
Kaikki liikkuminen on aina askel eteenpäin.
Haastattelu
Tarja-Leena Ylitalo
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Pitkäperjantain iltamusiikki

Forssan ev.lut. seurakunnan

Kesiskerhot

Mitä aiot tehdä vappupäivänä?

Tule yksin tai yhdessä muiden kanssa

Vapputapahtumaan
Keskiviikkona 1.5. klo 12–14.30
Forssan seurakuntatalolle
❥ Ohjelmaa kaikenikäisille vauvasta vaarin
ja mummiin.
❥ Simaa ja munkkia tarjolla.
❥ Vapaaehtoinen maksu tarjoilusta yhteisvastuulle.
Tapahtuman järjestelyissä mukana
Forssan helluntaiseurakunta

Koijärven kirkko
pe 19.4. klo 18.00
Ilkka Turta, klassinen kitara
Esa Löytömäki, tekstit

Tervetuloa!

Tervetuloa!

Järjestetään vuosina 2012–2014 syntyneille lapsille
kesäkuun viikoilla 23.–25, klo 9–12 tai 13–16.
Vuonna 2015 syntyneitä lapsi otetaan ryhmään,
mikäli ryhmä jää sallittavaa ryhmäkokoa pienemmäksi.

Vapaa pääsy, kolehti Yhteisvastuukeräykselle 2019

Forssan seurakuntatalo, Kartanonkatu 16
Tölönkoti, Rajakatu 11
Koijärven seurakuntakoti, Kerttula

Kerhokaudeksi 2019–2020
Päiväkerhoihin ilmoittautuminen

Ryhmät kokoontuvat kaksi kertaa viikossa.
Lapsille otetaan omat eväät mukana.
Ulkoilemme mahdollisimman paljon nauttien kesästä.
Myös kerhotilat ovat käytössä.

Forssan ev.lut. seurakunnan päiväkerhoihin voivat ilmoittautua kaikki vuosina 2014–2016 syntyneet lapset. Kerhoryhmistä ja -ajoista ilmoitetaan viimeistään elokuun alussa.
Kerho on maksuton.
Päiväkerhossa vaalitaan lapsen kokonaisvaltaista kasvua
kristillisiä arvoja kunnioittaen. Seurakunnan lapsityöntekijät
toimivat yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa. Lapsityöntekijä kunnioittaa ja vaalii lapsen hengellistä herkkyyttä.
Päiväkerhon kautta syntyy ystävyyssuhteita niin lapselle
kuin aikuisille samassa elämäntilanteessa olevien kanssa.
Lisätietoja:
Tarja-Leena Ylitalo
Varhaiskasvatuksen ohjaaja
p. 050 34 78 923 tai tarja-leena.ylitalo@evl.fi

Tiedustelut
tarja-leena.ylitalo@evl.fi p. 050 3478 923
Ilmoittautumisaika 1.4.–13.5.
www.forssanseurakunta.fi
Tapahtumat tai Tule mukaan
– lapsille ja perheille – muut tapahtumat ja leirit

KIRKON KESKUSTELUAPUA¤
Luottamuksella, sinua kuunnellen

Tulossa myös
keväinen ilta kehitysvammaisille
Tammelan Kaitalammilla to 16.5. klo 17–19.

Mielekäs kevätpäivä

Klemelässä pe 24.5. klo 10–15

Mukana Anne Mäkelä, Outi Aro-Heinilä ja Satu Pöllänen
Päivän hinta 7€ sis. ruokailun (kulku omin kyydein).
Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset Satulle 10.5. mennessä

p. 050 308 6770 tai satu.pollanen@evl.fi
(ilmoita myös mahd. ruoka-aineallergiat).
Yhteistyössä Mielikin ja Mt-seuran kanssa

Euron aamiainen

keskiviikkoisin klo 9–9:45
Forssan seurakuntatalon ruokasalissa.
Aamiaisen hinta 1€ sis. puuroa,
leipää ja kahvia/teetä.
Tervetuloa nauttimaan mukavasta seurasta!
Järjestää diakoniatyö

keskiviikkona 17.4. klo 10 Forssan kirkossa
selviää kirkonrotalle ja kaikille lapsille pääsiäisen sanoma.
Tervetuloa kaikki lapsiperheet mukaan!
Forssan ev.lut. seurakunta

Kevätmyyjäiset

YSTÄVÄN KAMMARILLA

lauantaina 13.4.
klo 11–13

Käsitöitä,
Leivonnaisia,
Arpoja, Kahvio.

Forssan seurakuntatalon kappelissa
joka toinen to (parilliset viikot) klo 9:45.
eli 4.4., 18.4., 2.5. 16.5.

Puhu, se auttaa.

Ehtoollinen. Kolehti Yhteisvastuulle.
Mukana Jenni Jaakonsaari,
Tiina-Maria Kauppi ja Satu Pöllänen

PÄÄSIÄISKIRKOSSA

Varttirukoukset

Tule mukaan – Lapsille ja perheille – Päiväkerhot ja avoimet
tai tapahtumat ja päivämäärä

ke 24.4. klo 10 Forssan kirkossa.

– miettii kirkonrotta.

Tuotto lähetystyölle.
Ystävänkammari, Hämeentie 5

Ilmoittautuminen1.4.–31.5.2019 osoitteessa
www.forssanseurakunta.fi

Kehitysvammaistyön pääsiäiskirkko

Juhlitaanko
pääsiäisenä päätä?

Maikki Ochieng

Palveleva puhelin

0400 22 11 80

Palveleva chat

Arkisin 18-01,
viikonloppuisin 18-03

Palveleva netti

Forssassa to 16.5. klo 18.30, Forssan seurakuntatalolla
ja Koijärvellä ti 28.5. klo 18, Koijärven seurakuntatalolla.

Palveleva kirje
PL 210, 00131 Helsinki

kirkonkeskusteluapua.fi

KAIPAUKSEN

SININEN HETKI
maanantaina 15.4.2019
klo 18 Forssan kirkossa

Palava Pensas ja Forssan ja
Koijärven kirkkokuorot
Mahdollisuus sytyttää tuohus tai laskea kukka
läheisen muistolle (tuohuksen/kukan saat kirkosta)
Mukana myös
kanttorit Outi Aro-Heinilä, Tiina-Maria Kauppi
diak. Satu Pöllänen ja sair.past. Anne Mäkelä

TERVETULOA HILJAISEN VIIKON
MUSIIKIN JA AJATUSTEN ÄÄRELLE!
Forssan ev.-lut. seurakunta

Forssan seurakunnan nimikkolähetti

Diakoniatyön tapahtumia
Su 28.4.
80 ja 85 v. täyttävien syntymäpäiväjuhla.
Messu klo 10 ja kahvitilaisuus
seurakuntatalolla messun jälkeen. Kutsutilaisuus.
To 9.5. klo 10–14.30
Eläkeläisten kevätpäivä Klemelässä.
Ohjelmaa, yhdessäoloa, lounas ja kahvit.

Lounaspysäkki Pappilan Pysäkillä
perjantaisin (ei 19.4.) klo 12:15-13:15

Tarjolla koulujen ylijäämäruokaa
täydennettynä salaatilla, maidolla ja leivällä.
Hinta 2€.
Osoite I Linja 2, käynti sivuovesta. Järjestää diakoniatyö.

Leskien Klubin kevätretki
Tuusulanjärven ympäristöön
ti 21.5.2019.
Kohteina ovat mm. luomuravintola Härmän Rati ja
Järnefeltien ateljeekoti Suviranta.
Retken hinta 50€–60€ (määräytyy lähtijöiden lukumäärän mukaan)
sis. bussikuljetuksen, lounaan, pääsymaksut ja opastukset.
Autoon mahtuu myös muita; jos olet kiinnostunut, niin

soita ja jätä viesti Satu Pölläselle p. 050 308 6770.

