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"Armon Herraa kiitä, kun laupias hän on"

Kesänmusiikkia

Urkuvartti Forssan kirkossa torstaisin klo 12.
Ovet aukeavat noin klo 11.30.
to 4.6.
to 11.6.
to 18.6.
to 25.6.
to 2.7.
to 9.7.
to 16.7.
to 23.7.
to 30.7.
to 6.8.

Urkuvartti, Tiina-Maria Kauppi
Urkuvartti, Annika Kuntsi
Urkuvartti, Outi Aro-Heinilä
Urkuvartti, Esa Lahti
Urkuvartti, Tiina-Maria Kauppi
Urkuvartti, Tiina-Maria Kauppi
Urkuvartti, Outi Aro-Heinilä
Urkuvartti, Esa Lahti
Urkuvartti, Outi Aro-Heinilä
Urkuvartti, Outi Aro-Heinilä

ma 8.6. klo 13
		
ke 29.7. klo 18
		

Mielekäs kevätlauluhetki Forssan kirkon pihalla,
Tiina-Maria Kauppi
Kesäillan musiikki Siunauskappelissa,
Outi Aro-Heinilä

Muistetaan turvavälit ja käsihygienia!

Tässä lehdessä:
Vapautta toimintaan vähitellen s. 3
Autetaan ja tehdään yhdessä s. 4
Lasten sivu s.6
Digiloikkaa seurakunnassa s.7
Tietovisa s.8

Koijärven kirkossa kesällä 2020 jumalanpalvelukset
ke 3.6.
la 20.6.
ke 1.7.
ke 15.7.
su 2.8.
ke 12.8.
ke 19.8.

klo 18
klo 18
klo 18
klo 18
klo 12
klo 18
klo 18

viikkomessu
juhannuksen iltakirkko
viikkomessu
viikkomessu
konfirmaatiomessu
kouluun menevien siunaus
viikkomessu
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PÄÄKIRJOITUS:

Esa Löytömäki
kirkkoherra

Hartaus
Jumala on antanut meille kaikille suuren rikkauden -rakkauden. Rakkautta ei voi korvata onnella,
hyvyydellä tai ilolla, koska rakkaus antaa meille
ne kaikki. Rakkautta on kaikkialla eikä siltä voi
päästä pakoon. Monesti erehdymme ajattelemaan,
että rakkautta on vain silloin, kun olemme parisuhteessa. Oikeasti kuitenkin olet rakastettu, olit
sitten parisuhteessa tai et, sillä rakkautta on hyvin
monenlaista. On muun muassa perheen ja ystävien
välistä rakkautta, Jumalan rakkautta unohtamatta.
Rakkaus on Jumalan antama lahja meille jokaiselle.
Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu,
ei muista kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä,

vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa; kaikki se
peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se
kärsii. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä
kolme; mutta niistä suurin on rakkaus.
Paavali, 1 kor 13:17-13
Rakas taivaan Isä
Kiitämme sinua kaikesta antamastasi ja levittämästäsi rakkaudesta. Ilman sitä, me emme osaisi
rakastaa muita, niin kuin sinä olet meitä opettanut.
Pyydämme sinulta rakkautta sitä tarvitseville ja
omaa tietänsä etsiville. Siunaa ja rakasta kaikkia
meitä, sinun lapsiasi, mutta erityisesti sairaita ja
vanhuksia. Aamen.
Anna Norbäck ja Jenive Mansikkamäki

Paluu normaaliin
Tätä kirjoittaessa koululaiset ovat palanneet kouluihin. Aamulla kun ajeli töihin, näki monia reppuselkäisiä pyörän kanssa
tai kävellen matkalla tuttuun opinahjoonsa. Monet opettajat
ovat ylittäneet itsensä ja tehneet etäopetusta uusin tavoin.
Siunausta sinne, niin oppilaille, opettajille ja koulun henkilökunnalle! Ollaan jo lähellä normaalia, toistaiseksi! Kevätjuhlia
ei vietetä, mutta suvivirsi kuuluu striimattuna.
Onnittelut uusille ylioppilaille, jotka suuntaavat kohti opintoja. Lakkiaisia vietetään kun ehditään. Onnittelut myös kaikille koulunsa päättäneille. Elämä odottaa, mutta maailma ei
ole ihan entisensä. Tarvitsemme heitä, jotka osaavat suunnistaa uudessa maastossa, sopeutua ja ratkaista haasteita.
Ilta toisensa jälkeen on kameroitten eteen marssinut määrätietoinen naiskaarti, joka on ohjeistanut Suomea säilymään
terveenä. Sekin näyttää jo melkein normaalilta. Tytöttely on
loppunut, kun naiset ovat kertoneet asiansa. Välillä olivat rajat
kiinni, välillä Uusimaa suljettuna. Välillä taas tulee joku (mies)
ekonomisti selittämään suhdanteita ja talouden notkahdusta.
Sitten USA:n presidentti Trump päästää suustaan jotain, jonka jälkeen voi vain haukkoa henkeään. Sekin tuntuu jo lähes
normaalilta.
Vuosia olemme hymyilleet kiinalaisille, jotka kulkevat maskin kasvoillaan matkoillaan. Enää ei hymyillä. Kaikki, mikä
auttaa terveyttä, on hyväksi. On siis normaalia kulkea maskin
kanssa. Kodinhoitajat käyvät kodeissa suoja kasvoillaan ja hoivakodeissa ollaan suojautuneita.
Osa ihmisistä on linnoittautuneina koteihinsa. Videopuheluita käydään omaisten kesken ja tapaamiset ovat olleet vähissä.
Ruokaa tuodaan ja kauppakasseja kannetaan riskiryhmäläisten kotioville. Seurakuntakin on lähtenyt liikkeelle avuntarvitsijoiden luo. Ruoka-annoksia viedään ja kaupassa käydään
monia auttaen. Videotallenteiden ja striimausten kautta on
tavoitettu huikea määrä ihmisiä. Seurakuntalaisille on soiteltu
ja nuorteniltoja tai perhekerhoja on pidetty netissä.
Onko tämä uusi normaali? Ja mikä on normaalia? Säännönmukainen, odotuksia vastaava, hyväksyttävä, tavanomainen
– sellaiseen olimme tottuneet ennen tätä. Rajoitukset ovat
muuttaneet käsitystämme ja paluu tavalliseen etenee vasta
vähitellen. Samalla paljastuu se, mikä kriisissä usein vasta kirkastuu: tavallinen arki on parasta! Sitä ei vain silloin ymmärrä,
kun elää ”normaalia” elämää. Elämä parhaimmillaan on toistuvia asioita, järjestelyä, työtä ja vaivaa, ilonpilkahduksia ja
välittämistä. ”Joka päivä on armo uus, miksi huolta siis kantaa”.
Ja Vapahtajamme sanoi: ”Minä olen teidän kanssanne kaikki
päivät!”
Kesäkuun alusta saa 50 henkilö osallistua turvallisuusmääräykset huomioon ottaen tilaisuuksiin. Kirkkoon saa tulla ja
hautajaisia ei rajoiteta vain lähipiirille. Rippikouluja pidetään
erityisjärjestelyin. Jotakin palaa ennalleen mutta paljon on
vielä kesken. Yhä odotamme rajoitusten poistumista ja välttelemme lähikontaktia. Silti toivo elää: paluuta entiseen ei ole
mutta elämä jatkuu. Kohtaa pääsee taas kuppilaan kahville ja
kirjastoihin lainaamaan kirjoja, pian saa matkustaa ja pääsee
konsertteihinkin.
Mauno Koiviston sanoin: Ellemme varmuudella tiedä, kuinka
tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin.
Hyvää kesää, ystävät!

Seurakuntapappi eli ihmisten keskellä
Viime kesänä kuulimme, että
työtoverimme Mauri Laihorinne oli sairastunut. Syksyllä
hänen 60-vuotisjuhlansa jäivät
pitämättä. Odotimme miestä
kuitenkin töihin, mutta virkavapaus jatkui. Vielä viimeisenä viikonloppuna palmusunnuntain aikaan Mauri halusi
kotona soitella pianoa ja tehdä
kotitöitä. Hiljaisen viikon tullen Mauri nukkui pois odottaen
ylösnousemuksen aamua.
Mauri eli nuoruutensa Kauhavalla ja kirjoitti siellä ylioppilaaksi v. 1978. Sieltä hän
lähti opiskelemaan Helsinkiin.
Mielenkiinto suuntautui teatterialalle ja musiikkiin. Hän
teki kanttorin sijaisuuksia eri
seurakunnissa, suoritti teologian opintonsa loppuun ja hänet
vihittiin papiksi 1998. Pappina
hän oli ensin Raumalla ja Perniössä, kunnes hänet valittiin
Forssaan seurakuntapastoriksi
v. 2002.
Seurakuntapappina hän arvosti
kohtaamiaan ihmisiä ja piti pa-

Mauri Laihorinne 1959–2020.

pin perustyöstä. Erityistaito oli
pitää puheita ja saarnata vapaasti ilman papereita. Samalla mies
mietti uusia ajatuksia ja olisi halunnut uudistaa kirkkoa. Rikasta
sisäistä maailmaansa hän avasi
harkiten muille. Parhaiten sen
näki pääsiäisnäytelmistä, joita
hän kirjoitti ja ohjasi tai joissa
hän näytteli monina vuosina pe-

räkkäin Forssan seurakunnassa.
Viimeiseksi jäi Kaj Munkin Sana-näytelmä, jossa kuolleista heräämisen ihme oli vahvasti läsnä. Musiikkiin hänellä oli suuri
intohimo ja hän viihtyi pianon
ääressä. Hän luki myös paljon ja
keskusteli ja kirjoitti mielellään
maailmanmenosta.
Perhe oli Maurille tärkeä.
Puoliso Minnan kanssa oli
yhteistä elämää yli 20 vuotta.
Lapset Juulia ja Joel olivat
Maurille läheisiä ja hän halusi
keskustella elämän eri puolista
heidän kanssaan.
Mauri saa viimeisen leposijansa Koijärveltä, jossa hän
perheensä kanssa asui. Ihmiset
Forssassa ja lähiseudulla muistavat paimenensa, joka arvosti
ihmisiä ja palveli heitä uskollisesti. ”Herra, nyt sinä annat
palvelijasi rauhassa lähteä, niin
kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi.” (Luuk. 2: 29-30)
Esa Löytömäki
Kuva: Sirpa Ryyppö

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:
Esa Löytömäki
Sivunvalmistus/paino
PunaMusta, Forssa
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Mitä läheteillemme
kuuluu?

M

arja Maikki Ochieng
tuli suomeen maaliskuun lopulla, kun
SLEY päätti evakuoida työntekijänsä Keniasta. Hän on jatkanut kummilapsiyhteyshenkilön
työtään suomesta käsin. Yhteyttä
pidetään puhelimella ja viestejä
lähetellen. Myös kummit ovat
saaneet lasten tervehdyksiä.
Toukokuun alussa Maikki vieraili etänä myös Forssan lähetysillassa, joka toteutettiin Skypeyhteyden kautta. Maikki kertoo
suomen ajastaan seuraavaa:
”Vajaa kaksi kuukautta on kulunut nopeasti. Välillä on harmittanut kyllä todella kovasti
peruuntuneet suunnitellut ja todella odotetut työtehtävät ja se,
että vaikka on täällä Suomessa,
niin ei voi viettää aikaa normaaliin tapaan läheistensä kanssa.
Kiitollinen olen kuitenkin niistä pienistä hetkistä, joita olen
saanut viettää perheen kanssa
ja ystävän kanssa metsäeväsretkillä ja kävelyillä. Epävarmuus
tulevasta ja pandemiatilanteen
seuraaminen kahden maan osalta väsyttää ja huolestuttaa mieltä. Jokaisella meistä mielessä on
varmasti samantyylisiä huolia ja
murheita. Kaiken tämän keskellä
on lohdullista kuitenkin muistaa
se, että Jumala on lupauksensa
mukaisesti meidän kanssamme
kaikkina päivinä, siis tänäänkin.
Kun huolet tuntuvat liian paina-

vilta, on hyvä pysähtyä keventämään taakkaa ja jättää kaikki asiat rukouksessa Jumalalle. Yhteys
rukouksessa Jumalalle on aina
auki eikä siihen tarvita mitään
erityistä digitaitoa.”
Lisää kuulumisia voit lukea
Maikin kirjeistä, uusimmat kirjeet löydät seurakunnan nettisivuilta. Voit myös katsella ja
kuunnella Evelynin (Kummilapsihankkeessa mukana olleen
ja nyt jo yliopisto-opiskelijaksi
edenneen) ja Mollyn (kummilapsityön toimistotyöntekijä Kisumusta) terveiset.
Evelynin terveiset: https://
youtu.be/Dow5jQrpXds Mollyn
terveiset: https://youtu.be/aibBlCHsyf8
”Työmme Keniassa on mahdollista vain siksi, että meillä on
takanamme suuri Kenian ystävien rukous- ja taloudellinen tuki.
Lämmin kiitos kaikesta tuesta
työllemme!” – Maikki.
Syrjätien perheen elämää ja
matkavalmisteluja voit seurata
”Syrjäteillä Japanissa” – Youtube kanavalla. Siellä he kertovat
myös tiestään lähetystyöntekijäksi, lisäksi saat hienoja kokkausvinkkejä. https://youtu.be/
aibBlCHsyf8
Tervetuloa myös yhteiseen
Messuun Forssan kirkkkoon,
7.6. klo 10 jossa saarnan pitää
Markus ja jossa heidät siunataan
lähetystyöhön.

Perheneuvojan
pohdintoja
Sari-Johanna Kuittilo tuli suomeen maaliskuun alussa,
ja hänen oli tarkoitus vierailla
Forssassakin pariin otteeseen.
Maatamme koetellut Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila siirsi vierailuja eteenpäin.
Sari-Johanna oli mukana myös
Skypen kautta pidetyssä ensimmäisessä lähetysillassa.
Sari-Johanna Kuittilon
työpäivä 18.2.2020
Tervetuloa mukaan seuraamaan
diakonina ja työnohjaajana
työskentelevän Sari-Johannan
työpäivää. Pääset kulkemaan
hänen kanssaan Israelissa Felmkeskuksella ja Palestiinassa helmikuussa tehdyn työpäivän matkan https://www.facebook.com/
suomenlahetysseuralahiidassa/
videos/679975276148276/
”Seitsemän vuotta sitten kouluttauduin työohjaajaksi ja nykyään se on tärkeä osa työnkuvaani”, sanoo Sari-Johanna
Kuittilo. Videolla Sari-Johanna
kertoo, minkälaista työnohjausta
hän tekee ja keiden kanssa. Lisäksi hän jakaa yhden työnohjauksessa käyttämistään menetelmistään.https://.facebook.com/
suomenlahetysseuralahiidassa/
videos/180468726422710/

Kuullaan ja nähdään – välitetään
– lähetetään.
Eikka Kähärä

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

Puhu äänellä,
jonka kuulen!
Poikkeusoloista johtuva arkirytmin muutos ja elämänpiirin
kaventuminen on vienyt pari- ja
perhe-elämää elävät stressitestiin.
Kaikkein läheisimpiinkin väsyy
ja ärsyyntyy helpommin kuin tavallisesti. Jo tämän avoin myöntäminen itselle ja puolisolle voi
vähentää jännitteitä parisuhteessa.
Jos kumppanit eivät onnistu
viestimään toistensa kanssa selkeästi, saavat toisen käytökseen
ja ajatuksiin kohdistuvat tulkinnat vallan. Ja mikä huomionarvoista – meillä on taipumus tulkita toisen käytöstä itsellemme
epäedullisessa valossa!
Puhu äänellä, jonka kuulen!
Selkeään viestimiseen kuuluu
olennaisesti se, että uskallamme
sanoillamme ja tunteillamme ”olla totta toiselle”. Erityisesti ristiriitatilanteessa kehonkieli puhuu
enemmän kuin sanat. Kehonkielessä on mahtivoimaa. Kuulemme heti toisen äänestä ärsyyntyneisyyden tai empatian. Äänessä
tunnetila on läsnä, se ei valehtele.
Samoin toisen katse paljastaa paljon; etäisyyttä tai ystävällisyyttä.
On tärkeää tiedostaa, että oma
kehon kieli näkyy toiselle. Jos
tunteita ei sanoita, sanojen ja ke-

honkielen ristiriita jättää toiselle
hämmentyneen fiiliksen.
Miksi aistimme toistemme
kehokieltä niin voimakkaasti?
Meihin on kehittynyt sosiaaliseen kanssakäymiseen virittävä
peilisolujärjestelmä, jossa samaistumme toisen tunnetiloihin
juuri kehonkielen kautta. Omat
peilisolumme tunnistavat toisen
tunnetilan jo sanoittakin.
Happoradion ”Puhu äänellä,
jonka kuulen” laulun sanoittaja
on ymmärtänyt jotain siitä, että
olennaista ei ole pelkästään se,
mitä sanotaan, vaan miten asia
sanotaan siten, että toinen sen
ymmärtää; kehonkieli ja sanat
ovat ”samalla taajuudella”.
Jokaisella meistä on sisäänrakennettu tarve siihen, että kumppani jakaa kanssamme omaa
maailmaansa. Katse ja ääni paljastavat kumppanille aidon pyrkimyksenkin.
Tuukka Hämäläinen

Vapautta toimintaan vähitellen
Messuja voidaan viettää
taas rajoitetusti
Korona-ajan rajoituksia puretaan
vähitellen. Forssassakin saa tulla
taas kirkkoon kesäkuun alusta 50
henkilöä turvallisohjeet huomioon ottaen. Ehtoollistakin voidaan viettää.
Nuhaisena ei kuitenkaan saa
tulla. Kirkossa on syytä pitää turvavälit ja hyvää hygieniaa pitää
noudattaa. Kirkkoon tullessa voi
pestä kädet tai käyttää saatavilla
olevaa käsidesiä. Erityisesti riskiryhmiin kuuluvien suositellaan
välttävän fyysisiä kontakteja ja
käyttävän omaa harkintaa.

Ensimmäinen messu su 7.6. klo
10 Forssassa. Messut pyritään
myös striimaamaan (videolähetykset) netin kautta. Koijärvellä
puolestaan on viikkomessu ke
3.6. klo 18.
Tiekirkkotoimintaa ei kuitenkaan ole (kirkon opastetut aukiolot peruttu koko Suomessa kesältä). Kirkko on kuitenkin auki
jumalanpalveluksen jälkeen.
Kirkollisista toimituksista
Kirkollisiin toimituksiin voi osallistua 50 henkeä enintään.
Kastetilaisuudet toteutetaan kirkossa. Suosittelemme, että nyt on

Kirkonrotta ja Sanna odottavat jo tilaisuuksia.

aika viettää ristiäiset, vaikka kastejuhla vietettäisiin myöhemmin!
Hautaan siunaamisia toteutetaan huolehtimalla turvaetäisyyksistä ja antamalla ohjeita
hygieniasta.
Työntekijät eivät toistaiseksi osallistu ristiäiskahveille tai
muistotilaisuuksiin työsuojelullisista syistä.
Vihkimisiä voidaan toteuttaa
ottaen ohjeet huomioon.
On hyvä huomata, että kaikki tilaisuudet voidaan myös striimata,
ts. lähettää videolähetyksinä niille, jotka eivät voi tulla paikalle.
Seurakunta voi vuokrata taas
tilojaan tilaisuuksiin.
Rippikouluja pidetään
Rippikouluja pidetään pienemmissä ryhmissä päiväkouluna
Klemelässä ja konfirmaatiot toteutetaan useammassa osassa.
Koteihin ollaan yhteydessä.
Varhaisnuorten, lasten ja perheiden kanssa on leiripäiviä.
Lasten, nuorten ja perheiden päivätoimintaa järjestetään niin, että
toimintaan osallistuu enintään 50
henkilöä kerrallaan.

Kirkossa tai kirkon pihalla saa olla enintään 50 henkilöä tilaisuuksissa.

Seurataan tilannetta
Sen sijaan eri järjestöjen kanssa
toteutetut leiripäivät kuten myös
ystävyysseurakuntaleiri peruuntuvat kesältä. Keväältä pitämättää jäi 80- ja 85 -vuotiatten juhla. Se järjestetään syksyllä, jos
mahdollista. Kutsutut on pyritty
tavoittamaan soittamalla ja välittämään seurakunnan tervehdys ja
onnittelut keväällä.

Muuta seurakunnan toimintaa
voidaan aloittaa enintään 50 hengen kanssa. Kesällä on luvassa
pieniä kokoontumisia ja musiikkihetkiä Forssan kirkossa.
Uusia ohjeita tulee, kun tilanteet selviävät. Kannattaa seurata
seurakunnan tiedotteita ja nettisivuja.
Teksti ja kuvat Esa Löytömäki
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Autetaan ja tehdään yhdessä

Anni Lautaporras.

Lounaiden kotiinkuljetus ja
kauppakassipalvelu
”Koronasta aiheutuneet poik
keusolot yllättivät meidät kaikki
laajuudessaan”, toteaa Forssan
seurakunnan johtava diakoniatyöntekijä Anni Lautaporras.
”Yli 70-vuotiaille ja muille riskiryhmiin kuuluville annettu
suositus pysyä kotona synnytti
tarpeen, johon halusimme vastata käytännönläheisellä palvelulla. Lounaiden kotiinkuljetus
ja kauppakassipalvelu nähtiin
vastaavan parhaiten tähän tarpeeseen ja tällainen palvelu kohtaamisineen on myös osa diakoniatyön ydintehtävää.” Anni iloitsee
siitä, että lounaiden kuljettajiksi
on saatu runsaasti palvelutyöhön
hyvin sitoutuneita vapaaehtoisia.
Seurakunnan työntekijät yli työalarajojen ovat olleet myös korvaamaton resurssi kauppakassipalvelussa.

Haastattelun osa 1
Kyselen ihmisiltä mitä Suvivirsi
merkitsee heille. Ensimmäisenä
vastauksena saan tuoreelta ylioppilaalta vastakysymyksen. Mikä
on Suvivirsi? Seuraa pieni laulun
lurautus ja johan asian selviää.
Suvivirsi tarkoittaa tietenkin kesän alkamista.
Sitten siirryn haastattelemaan
juuri rippikoulunsa käynyttä
nuorta. Jälleen saan vastaukseksi
vastakysymyksen - tai oikeastaan
kaksi! Mikä se on? Miksi kysyt?
Seuraa pieni laulun lurautus. Tämän jälkeen harmistunut teini
tuhisee, että mistä hän voi tietää
mitään Jeesus-lauluja. Silmälaseja väännellen hän epäilee laulun
kuuluvan jollain tapaa kouluun
ja toivoo, että poistun pikaisesti
paikalta.
Haastattelun osa 2
Tämän jälkeen kysyn asiaa kyp-

”Lounaiden kotiinkuljetus ja
kauppakassipalvelu ovat poikkeusolojen ajaksi räätälöityjä
palveluita. Ne käynnistettiin nopeasti, kun tilanne sitä vaati. Kun
rajoituksia jatkossa kevennetään,
näistä palveluista tullaan luopumaan. Diakoniatyössä tulemme
pikkuhiljaa palaamaan normaaleihin käytöntöihin. Poikkeusolot
ovat aktivoineet myös lahjoittajia. Olemme saaneet diakoniatyössä vastaanottaa monia lahjoituksia, jotka on ohjattu apua
tarvitseville. Kaunis esimerkki
näistä lahjoituksista ovat Ulla
Hautamäen toistuvat pullalahjoitukset, joista ovat päässeet
nauttimaan niin lapsiperheet kuin
ikäihmisetkin”, Anni kertoo.

kolmena päivänä viikossa maanantaista keskiviikkoon toukokuun loppupuolelle asti. Valmiiksi pakatun ruoka-annoksen on
voinut tulla ostamaan seurakuntatalon ruokasalista. ”Koska aterioiden pakkauskone oli meillä
jo valmiiksi, uuteen ei tarvinnut
investoida. Teemme perinteistä
ruokaa ja koetamme miettiä asiakaskunnan makumieltymyksiä.
Esimerkiksi kerran viikossa on
kalaruokaa.” Lounaiden kotiinkuljetuksesta Mari sanoo, että
palvelu on toiminut hyvin. Hän
pitää myös tärkeänä, että kotona
oleville on palvelun kautta turvattu mahdollisuus lämpimään
ateriaan.

Ruokaa tehdään
normaaliin tapaan
Emäntä Mari Vehmas kertoo, että ruokaa tehdään poikkeusoloissa normaalisti seurakuntatalolla

Vapaaehtoistyössä
Keijo Välimaan jäädessä eläkkeelle ja Forssaan muutettuaan
hän halusi löytää uudelta asuinpaikkakunnalta itselleen yhteisön, jossa toimia mukana. Neljä

Mari Vehmas.

Keijo Välimaa.

yhteiskunta tarjoaa kuten maksutonta kouluruokailua. Merja
myös rohkaisee kaikkia niitä,
joilla on siihen mahdollisuus,
auttamaan kanssaihmisiään. ”Yhdessä me pärjätään”, sanoo Merja
lopuksi.

Merja Vainio.

vuotta sitten Keijo aloitti Ystävän
kammarin kautta vapaaehtoistoiminnan. Nyt Keijo on yksi lounaita kotiin kuljettavista vapaaehtoisista. Keijo kertoo, kuinka
vapaaehtoistyö antaa hänelle elämään sisältöä, sosiaalista kanssakäymistä, liikuntaa ja hyvää
mieltä. Vallitseva Koronatilanne
aiheuttaa Keijon mielessä pelkoa
läheisten ja koko maailman puolesta, mutta hän uskoo tulevaisuuteen.
Merja Vainio toimii myös vapaaehtoisena lounaiden kotiin
kuljettajana. Vapaaehtoistyöhön
Merja lähti, koska hän haluaa
auttaa ihmisiä ja siihen on nyt
omassa elämässä aikaa. Toisten
auttaminen tuo Merjalle hyvän
mielen. Haastattelun hetkellä
Merjan mieltä painoi huoli Koronaa sairastavasta riskiryhmään
kuuluvasta ystävästä. Merja toivoo, että ihmiset oppisivat arvostamaan niitä etuuksia, joita

Suvi saa tulla Suvivirren myötä

sältä aikuiselta. Onneksi hän tietää mikä on Suvivirsi. Sehän on
perinteitä, hyviä muistoja kouluajoilta ja kristillisiä arvoja. Sitten
alkaa varsinainen tajunnanvirtaselvitys siitä, miten tärkeätä on
pitää yllä perinteisiä, isänmaallisia, kristillisiä arvoja. Suvivirsi
merkitsee hänelle selvästi enemmän kuin nuorisolle.
Saman tien kysäisen ikäihmiseltä, että mitä se Suvivirsi hänel-

le merkitsee. Suvivirsi merkitsee
vapautta koulusta. Haastateltavat
toteaa, että kyseinen virsi kuuluu
varhaisiin kouluvuosiin, vanhemmiten sen merkitys on pienentynyt, varsinkin kun ei ole enää
kouluelämän kanssa tekemisissä. Vihdoinkin saan kunnollisia
vastauksia!
Haastattelun osa 3
Kysyn myös itseltäni mitä Su-

vivirsi minulle merkitsee. Tunnistan kaikissa saamissani vastauksissa myös itseni. Lapsena
Suvivirsi oli kesäloman merkki.
Nuorena se oli liian pitkä laulu,
jota jollotettiin kevään juhlissa.
Sen aikana ehti hyvin suunnitella, mitä kaikkea kesätyön ensimmäisellä palkalla voisi ostaa.
Sitten kun omat lapseni pääsivät
yhteiskunnan kasvatuksen piiriin,
kevätjuhlassa laulettava Suvivirsi
oli se, joka suureksi yllätyksekseni herutti kyyneleitä äidin silmiin ja sai sydämeen pakahtuvan
tunteen.
Suvivirrellisiä päiväkotien ja
koulujen kevätjuhlia on nyt takana lähes kaksi vuosikymmentä. Suvivirren laulaminen lapsen
kevätjuhlassa tuntuu valtavan
vaikealta. Mutta vaikeus ei johdu
siitä, että laulaminen olisi ikävää
ja tylsää, vaan siitä, että ääni tuntui särkyvän virren aiheuttamasta

Kun saisi leipoa ja lahjoittaa
Ulla Hautamäki kertoo, kuinka
hänessä on läpi elämän vahvasti kulkenut halu auttaa. Oman
unelmakirjan sivuille Ulla oli
kirjoittanut: ”Kuin saisi leipoa
ja lahjoittaa” Nyt kun omassa
elämässä on ollut aikaa, Ulla on
leiponut ja lahjoittanut seurakunnan kautta jaettavaksi herkullisia
pullia. Ulla kertoo saavansa hyvän mielen, kun hän saa leipoa ja
lahjoittaa tuoretta pullaa yllätykseksi ja iloksi apua tarvitsevien
kahvipöytään.
Teksti ja kuvat: Heidi Sulkko

Ulla Hautamäki.

liikutuksesta. Suvivirsi saa surun
ja ilon virtaamaan yhtä aikaa.
Miten siinä sitten laulaisi kovalla äänellä, kun kurkkua kuristaa?
Mitä Suvivirsi merkitsee sinulle?
Kirjoittanut: Outi Aro-Heinilä

Tietoja Suvivirrestä
• Virsirunon kirjoittajana pidetään pastori Israel Kolmodinia
• Käännös ruotsalaisesta virrestä vuodelta 1694
• Suomalaiseen virsikirjaan
vuonna 1701 suurten nälkävuosien jälkeen
• Ruotsalainen kansansävelmä,
joka on julkaistu koraalikirjassa vuonna 1697
• Näkökulma Suvivirteen:
https://yle.fi/uutiset/3-9642442
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Pääsiäisasetelma

T

austana asetelmalle oli
neljän eri evankeliumin
Raamatun kertomukset
palmusunnuntain tapahtumista pääsiäisaamuun, joista
seuraavassa myös lyhyt koottu
katkelma. Kokonaisuudessaan
tekstit voi lukea Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen
evankeliumien loppupuolilta.
Palmusunnuntai:
Jeesus ratsastaa Jerusalemiin
juutalaisten pääsiäisjuhlille
Kun he lähestyivät Jerusalemia
ja tulivat Betfageen ja Betaniaan
Öljymäen rinteelle, Jeesus lähetti
edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi heille: ’Menkää tuolla näkyvään kylään. Heti kun te tulette
sinne, te näette kiinni sidotun
aasinvarsan, jonka selässä ei kukaan vielä ole istunut.’ He toivat
varsan Jeesukselle ja Jeesus nousi ratsaille. Monet levittivät vaatteitaan tielle, toiset taas lehviä,
joita he katkoivat tienvarresta.

kevät 2020
valmiiksi järjestettynä.’
Laulettuaan kiitosvirren he
lähtivät Öljymäelle. He tulivat
Getsemane-nimiseen paikkaan,
ja Jeesus sanoi opetuslapsilleen:
’Jääkää te tähän siksi aikaa,
kun minä rukoilen.’ Suuressa
tuskassaan Jeesus rukoili yhä
kiihkeämmin, niin että hänen hikipisaransa vuoti maahan veripisaroiden tavoin.
Pitkäperjantai:
Jeesus ristillä, kuolema ja
hautaaminen
Jeesuksen kanssa teloitettavaksi
vietiin kaksi muuta miestä, kaksi
rikollista. Kun tultiin paikkaan,
jota kutsutaan Pääkalloksi, he
ristiinnaulitsivat Jeesuksen ja
rikolliset, toisen hänen oikealle
puolelle, toisen vasemmalle.
Illalla tuli paikalle Joosef, rikas arimatialainen, joka hänkin

Kuulutus hautamuistomerkkien
poistamisesta

Forssan seurakunnan kirkkoneuvosto

Pääsiäissunnuntai:
Jeesus on ylösnoussut!
Ensimmäisenä päivänä sapatin
jälkeen naiset jo aamuvarhaisella menivät haudalle ja ottivat
hankkimansa tuoksuöljyt mukaan. He havaitsivat, että kivi
oli jo vieritetty haudan suulta
ja kun he menivät sisälle hautaan, he eivät löytäneet Herran
Jeesuksen ruumista. Enkelit sanoivat: ’Älkää pelästykö. Hän
on noussut kuolleista, ei hän
ole täällä.’
Käytännön toteutus
Pääsiäisasetelman suunnittelu ja
ideointi alkoi jo alkuvuodesta.
Toteutuksessa oli mukana muitakin työkavereita.
Tarvikkeita asetelman tekoon
pengottiin varhaiskasvatuksen
varastoista mm. kankaita ja nukkeja. Rairuoho laitettiin kasvamaan ajoissa. Asetelma viimeisteltiin keväisillä narsisseilla.
Uusia ideoita saatiin työkavereilta. Asetelma muokkaantui
ajan kuluessa.

Kiirastorstai:
Pääsiäisateria, ensimmäinen
ehtoollinen
Happamattoman leivän juhlan
ensimmäisenä päivänä, jolloin oli
tapana teurastaa pääsiäislammas,
opetuslapset kysyivät Jeesukselta: ’Missä tahdot syödä pääsiäisaterian?’ ’Menkää kaupunkiin.
Isäntä osoittaa teille yläkerrasta
suuren huoneen, jossa on kaikki

Hautamuistomerkkien poistaminen haudoilta,
joiden hallinta-aika on päättynyt 2018.
Forssan ja Koijärven hautausmailla on ryhdytty
Kirkkolain 17 luvun ja Hautaustoimilain 5 luvun
14§:n mukaista kuulutusmenettelyyn sellaisten
hautojen palauttamiseksi seurakunnan hallintaan, joiden hallinta-aika on päättynyt 2018 tai
sitä ennen.
Haudoille, joiden omaisia ei ole tavoitettu kirjeitse on laitettu ilmoitus (punainen tikku). Ilmoituksessa on mainittu tarvittavat yhteystiedot ja
kerrottu mahdollisuudesta lunastaa hautapaikka
uudelleen. Luettelo haudoista, joiden hallinta-aika
päättyi 2018, oli nähtävillä seurakuntatoimiston
ilmoitustaululla, Koijärven hautausmaan ilmoitustaululla ja Forssan hautausmaan huoltorakennuksen ulko-ovessa 30.10.2019 asti.
Kuulutusmenettelyn jälkeen 25 haudan hallintaaikaa ei ole jatkettu omaisten toimesta. Haudat
ovat palautuneet seurakunnalle. Seurakunta poistaa muistomerkit haudoilta, joilta omaiset eivät ole
niitä poistaneet kuulutusmenettelyn jälkeen. Haudoille, joilta muistomerkki tulee poistaa, on laitettu
tiedoksi punainen tikku, jossa on keltainen tarra.
Omaisilla on mahdollisuus poistaa hautamuistomerkit haudoilta. Hautamuistomerkin poistamisesta on sovittava hautausmaanhoitajan kanssa.
Hautamuistomerkkeihin liittyvissä asioissa voi
olla yhteydessä hautausmaanhoitaja
Mari Lehtoon 050-5756646 tai
mari.lehto@evl.fi

oli Jeesuksen opetuslapsi. Hän
meni Pilatuksen puheille ja pyysi Jeesuksen ruumista. Joosef otti ruumiin, kääri sen puhtaaseen
pellavavaatteeseen ja pani hänet
hautaan, jonka hän äskettäin oli
itseään varten hakkauttanut kallioon. Hän vieritti hautakammion
ovelle suuren kiven ja lähti pois.

Hautatunnus
101/02/125-127
101/02/284
101/04/193
101/09/244
102/12/014-016
102/16/071-073
103/13/017
103/13/024
103/13/027-029
103/13/030-032
103/13/031
103/13/033-035
103/13/034
103/13/044
103/13/050
103/13/052
103/14/011
103/14/027-029
103/14/030-034
103/14/037-039
103/14/047
104/02/158-160
202/06/160B
202/06/161B
204/08/085A

Tämän vuoden asetelma tehtiin
kollaasin muotoon, mutta seuraavana pääsiäisenä se voi olla
toisenlainen. Yhdessä tekeminen
on hauskaa. Jos sinulla on hyviä
ideoita, voit antaa ehdotuksia tai
tulla toteuttamaan ne kanssamme.

Terveisin suntiot
Minna ja Virpi
Kuvat: Virpi Ryhtä

SAIRAALAPAPIN SANANEN
Kun Mooses kohtasi Jumalan palavassa pensaassa, hän kuuli lauseen: ”Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä."
Tämä lause on itselleni eräänlainen työni motto. Jokainen elämä,
jokainen hetki, jokainen kohtaaminen on pyhä siinä mielessä, että se on ainutkertainen, Jumalan
tiellemme asettama.
Elämän varjeleminen tarkoittaa tällä hetkellä lähikontaktien
minimoimista myös sairaanhoidossa. Koronatartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi rajoitukset koskevat kaikkia potilaita ja
kaikkia osastoja riippumatta siitä,
mistä syystä sairaalaan on tultu.
Forssassakin sairaalan kaikkien

osastojen ovilla on teksti: ”Vierailukielto osastoilla 17.3.2020
alkaen. Poikkeuksena kriittisesti
sairaiden oireettomat läheiset ja
saattohoidossa olevien läheiset.”
Sairaalapappi kuuluu sairaalassa moniammatilliseen työntekijäjoukkoon. Samalla pappi on
sivullinen, sillä hän ei ole terveydenhuollon ammattilainen eikä
tee hoitotyötä: en siis näe esimerkiksi potilaskertomuksia enkä sitä, kuka on potilaana sairaalassa.
Tällä rajalla työskentelyyn sairaalapapeilla on sekä kirkon että terveydenhuollon tuki ja ohjeistus.
Maaliskuussa alkaneissa poikkeusoloissa papin (niin kuin
kaikkien) työ sairaalassa on
muuttunut mutta sen syvin ydin
on pysynyt samana. Kohtaamiset
toteutuvat nyt entistä enemmän
puhelimitse silloin, kun se on
mahdollista. Tilannekohtaisesti ja henkilökunnan päätöksellä
tapaamiset voivat toteutua myös
kasvokkain. Ottakaa yhteyttä,
kun toivotte itsellenne tai läheisellenne keskustelua, rukousta,
Herran Ehtoollista tai muulla
tavalla henkistä tai hengellistä
tukea! Olen täällä sekä potilaita
että läheisiä varten.

Terveydenhuollon ja tukitoimien henkilökunta on sopeuttanut toimintaansa. Sairaalapapit
ovat osaltaan työpaikkapappeina
ja työnohjaajina tukemassa myös
heidän jaksamistaan.
Samaan aikaan kun puemme
suu-nenäsuojuksia ja mahdollisesti muita suojavaatteita sekä
pesemme ja desinfioimme käsiämme, me kuvaannollisesti riisumme kenkämme – sillä paikka, jossa seisomme, on pyhä.
Keskusteluissa papin kanssa ei
aina puhuta eikä tarvitse puhua
hengellisin sanoin mutta läsnä on
syvempi ulottuvuus, pyhän tuntu.
– Varjelusta ja rauhaa sinulle,
joka sairastat sairaalassa tai
kotonasi tai olet huolissasi
läheisesi puolesta.

– Varjelusta ja rauhaa sinulle,
joka työssäsi hoidat, hoivaat tai
tuet hoidon ja hoivan onnistumista esimerkiksi siistimällä
tai ruokaa valmistamalla.
– Varjelusta ja rauhaa meille
kaikille.

Teksti ja kuva: Anne Mäkelä,
sairaalapastori, 050 3373 158
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Jumala on rakastanut maailmaa niin
paljon, että antoi ainoan Poikansa,
jottei yksikään, joka häneen uskoo,
joutuisi kadotukseen, vaan saisi
iankaikkisen elämän.

Kirkonrotan palsta

Väritä tämä kuva!

– Mitäs Kirkonrotalle kuuluu näin
kesän kynnyksellä?
– Hyvää kuuluu! Ainakin aina silloin
kun rotankolon ruokavarastosta löytyy
juustoa ja pipareita. Harmillista tosin
on ollut se, kun seurakuntalaiset
eivät ole voineet viime aikoina käydä
kirkossa, siellä on ollut tosi hiljaista.
Eikä pitkään aikaan ei ole ollut kirkkokahvejakaan, on jo ikävä kaikkia
keksin muruja, joita niiden jälkeen
aina popsin!

Joh. 3:16

– Nyt on tosiaan ollut erikoinen kevät,
kun Korona virus on pakottanut kaiken
ihmisiä yhteen kokoavan toiminnan
tauolle.
Onko Kirkonrotta sinun arkeesi tullut jotain uutta tänä keväänä?
– No joo on ollut kyllä erikoinen kevät! Onneksi tavanomaisen toiminnan
tilalla on ollut kaikkea uutta ja hienoa. Olen päässyt seuramaan, kuinka
Jumalanpalveluksia on kuvattu videolle ja piipahdin minä pariin kertaan ihan
seurakuntatalollakin, se olikin jännää! Sain siellä osallistua perheiden pääsiäishartausvideoon ja kerholiveen. Olen huomannut, että olen kyllä taitava
rotta, kun osaan tällaisia videojuttujakin tehdä!
– Hienoja juttuja olet kyllä päässyt tekemään!
Onko sinun arki jotenkin muuten poikennut normaalista?
– No onhan se! Meidän rottienkin on pitänyt pitää etäisyyttä toisiimme
ja tästä syystä olen opetellut soittamaan videopuheluja isovanhempieni
kanssa! Niiden soittamiseen käytän salaa suntioiden puhelimia silloin kun he
käyvät kirkossa.
– No jopas oletkin ollut etevä! Muista kuitenkin vastedes kysyä lupa,
jos lainaat suntioiden puhelimia.
Miltä, Kirkonrotta, sinun tuleva kesäsi näyttää?
– Oi toivottavasti aurinkoiselta! Olen kuullut, että pian kirkkoon saisi jo tulla
seurakuntalaisiakin ja tämä jos mikä minua ilahduttaa! Aion siis nauttia
jälleen ihmisten tarkkailusta ja ehkä teen aurinkoisina päivinä retkiä torille
ja ankkalammille, sieltä kun saattaa hyvänä päivänä löytää pullan muruja tai
maahan pudonneen jätskin!

YHDESSÄ!

Tänä kesänä alakouluikäisille on rakennettu

leiripäiviä Klemelään välillä 29.6.-2.7.
Päivien kesto on klo 9.00-15.00.

Leiripäivillä ollaan sään salliessa paljon ulkona,
leikitään ja pelataan yhdessä.
Leiripäivillä pääsee myös uimaan,
kokeilemaan jousiammuntaa ja
tekemään myös allaolevan askartelun. Ilmoittaudu seurakunnan nettisivuilta
www.forssanseurakunta.fi/tapahtumat löytyvän linkin kautta mukaan!

KESÄINENLLAPELI
RISTINO

Tarvikkeet:
Kuusi pelinappulaksi
soveltuvaa kiveä
Akryylimaaleja
Sivellin

Maalaaminen
Maalaa kivistä pelinappulat.
Voit maalata kolme
ampiaista ja kolme
leppäkerttua tai keksiä itse
millaiset nappulat teet!
Valmis peli
Piirrä pelialusta maahan
tai tee se kepeistä. Nyt
ristinollapeli voi alkaa!

TARVIKKEET

MAALAAMINEN

VALMIS PELI
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Nuorten kanssa hengailua
virtuaalisesti
Forssan seurakunnan nuorisotyö
on perustanut oman virtuaalinuokkarin Discordiin, jossa ollaan kokoonnuttu torstaisin hengaamaan
ja vaihtamaan kuulumisia. Ilta on
aina aloitettu yhteisellä hartaudella, jonka jälkeen ollaan vaihdettu
kuulumisia. Discordissa ollaan
pelattu myös piirrä ja arvaa peliä.
Pelin ohessa ollaan voitu jatkaa
jutustelua. Discordin lisäksi yhteydenpitoa on pidetty yllä monin
erilaisin tavoin. Kevään aikana
nuorten kanssa on vaihdettu kuulumisia henkilökohtaisten viestien
ja puheluiden välityksellä.
STT:n Uutiset youtubessa
Sanna, Teppo ja Tapio ovat tehneet omia STT:n videolähetyksiä

P

Miten kevät jatkuu?
Virtuaaliset yhteydenpidon kanavat eivät korvaa ”live” kohtaamista ja yhteisiä hetkiä nuok-

karilla tai Klemelässä. Nuorilla ja
työntekijöillä on ikävä perinteisiä
nuorteniltoja, kerhoja ja yhteisiä
leirejä. Toivon mukaan pääsemme
pian taas kokoontumaan yhdessä,
mutta sitä odotellessa voi käydä
tutustumassa seuraaviin kanaviin.
Nuorille suunnattuja
seurakunnan some-kanavia:
Fsrk_nuoret (instagram)
Kuva ois kiva +
joku Jeesusteksti
(facebook)
Kaikenikäisille suunnattua materiaalia ja tietoa seurakunnan
toiminnasta löytyy seurakunnan
youtubekanavalta ja facebookista
Tapio Laakso ja
Teppo Knuutinen

Seurakunta uusien haasteiden edessä

oikkeusajan myötä seurakunta joutui uuden
haasteen eteen. Miten
tavoitamme ihmiset tilanteessa, jossa emme voi nähdä kasvokkain? Vastauksena oli tietenkin
valtava digiloikka. Olemme aktivoituneet valtavasti eri sosiaalisen
median kanavilla. Alun tekniset
haasteet tuntuvat olevan jo selätettyinä, vaikka uusia haasteita on
vielä varmasti edessä.
Sosiaalisessa mediassa työskentely ja sisällön tuottaminen on
ollut itselleni hyvin palkitsevaa.
Olen kuvannut ja editoinut jumalanpalvelukset sekä ollut monen
hartauden teossa teknisesti mukana. On ollut ilo, että olen näin
saanut hyödyntää omaa ”erikoistaitoani” tässä poikkeustilanteessa. Kuvaukset ovat olleet antoisia
ja on ollut ilo tehdä yhteistyötä
monen eri työntekijän kanssa. Ja
on muutaman kuukauden sisällä tullut jumalanpalveluksenkin
kaava itselle hyvin tutuksi.

Jokainen työntekijä on omalla
osaamisellaan ja työpanoksellaan
tuonut oman osansa tuotettuun
sisältöön. Facebookissa olemme saaneet nauttia kanttoreiden
lumoavista lauluesityksistä, varhaiskasvatuksen riemukkaista
kerholiveistä sekä viikkohartauksista monilta eri työaloilta. Tämän kaiken lisäksi olemme saaneet tuottaa joka sunnuntai myös
jumalanpalveluksen YouTubeen.
Osaa työntekijöistä sosiaalisen
median maailmaan siirtyminen
on selvästi jännittänyt. Kysymyksiä on tullut, että osaanko
ja pystynkö? Vastaus kaikille
on itseltäni ollut kyllä. Ei tarvita
suuria krumeluureja tuottaakseen
hyvää sisältöä. Ihan tavallisella
älypuhelimella pääsee jo pitkälle. Eikä se laatu vaan se sisältö.
Olemme jokainen tuoneet hienosti omia ajatuksiamme ja mietteitämme esille tässä tilanteessa.
Kaikki ovat selviytyneet hienosti.
Palaute ”digiloikasta” on ollut

lähes kokonaan positiivista. Nyt
on ollut mahdollista osallistua
toimintaamme silloin kuin itselle parhaiten sopii. Jumalanpalvelukset ovat tulleet ensiesityksenä klo 10, mutta niitä on voinut
katsoa milloin vain. Tämä näkyy
myös katsojaluvuissa ja jumalanpalveluksiamme onkin katsottu
viikon aikana lähes 300 kertaa!
Totta kai ikävä on normaaliin arkeen ja toimintaan, jossa ollaan
ihan oikeasti läsnä. On hauskaa
huomata, mitä tästä kaikesta jää
osaksi toimintaamme myös poikkeusajan jälkeen. Nyt olemme jo
alustavasti puhuneet jumalanpalvelusten striimauksesta sekä
mahdollisista viikkohartauksista
Facebookissa.
Toivon että teistä jokainen olisi löytäneet sisällöstä edes jotain
sellaista, joka tuo iloa ja hymyä
sinun päivääsi. Ja myös hetkiä,
jolloin on ollut hyvä hiljentyä
jonkun asian äärelle. Kyllä tästä
vielä selvitään!
Lapsityöntekijä
Wilma Yli-Hakula

KOMMENTTEJA
FACEBOOKISTA:
”Jumalanpalvelukset voisivat
myös jatkossa tulla livenä! Ihan
huippua seurakunnalta nämä lähetykset!”
”Perhekerhon livet on ollu ihan
huippuja! Niin kivoja sisältöjä ja
voi kattoo kun ehtii! Erityisesti
lauluhetket, kiitos ”

💖

”Joo, perhekerho livet on ollu
meillä kerholaisen väylä olla yhLaulut lauteydessä kerhoon!
lettu koko porukalla!
”

💓

Varhaiskasvatuksen
Kerholiven tekoa.

youtubeen. Lähetykset on suunnattu ensisijaisesti alakouluikäisille, mutta niistä on iloa kaiken
ikäisille. Videoissa huumorilla on
iso merkitys. Videolähetyksissä
ollaan maalattua kananmunia, puhuttu eläimistä ja leikitty legoilla.
Lähetyksistä nousevia leikki- ja
askarteluideoita on jokaisen mahdollista kokeilla itse kotona.
Kevään nuorten messu toteutetaan virtuaalisesti ja kokonaisuuden toteutuksessa on mukana
isosia monissa eri tehtävissä kotoa käsin. Nuorten messu on nähtävissä helatorstaina seurakunnan
youtube-kanavalla.

🎵🎶😍

”Hyvin tehtyjä, koskettavia. Olen
katsonut pari kertaa. Elävän tapahtuman tuntu on ollut läsnä.
Myös seurakunnan muiden työntekijöiden haastattelut ovat tuoneet heitäkin lähemmäksi.”

Jumiksen tekoa.
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Hyvää kesää!
Forssan seurakunnan

KE R H O L I V E T
ovat täällä!

KESÄINEN RAPARPERI

Kotitekoinen raparperimehu
2 litraa punavartisia raparperinpaloja
2 litraa vettä
2 rkl sitruunahappoa
Halutessasi voit lisätä mausteeksi yhden kanelitangon ja/
tai kourallisen mustaherukanlehtiä)
6 dl sokeria
Laita kattilaan kuorimattomat raparperinpalat,
sitruunahappo ja vesi, sekä valitsemasi mausteet.
Kuumenna kiehuvaksi. Anna seoksen seistä huoneenlämmössä vuorokausi. Siivilöi juoma ja lisää
sokeri, sekoittele kunnes sokeri on sulanut. Pullota
valmis mehu ja säilytä jääkaapissa tai pakasta.

Raikas kesäjuoma
raparperimehusta
1 l raparperimehua
1,5 l pullo sitruunan makuista kivennäisjuomaa
jääpaloja
Koriste juoma sitruuna ja
lime lohkoilla sekä mintun tai
mustaherukan lehdillä.

Kesäkuoro laulaa
Harjoitukset Forssan kirkossa
ke 22.7., su 26.7., ke 29.7. ja ke 5.8. klo 13–15.
Esiintyminen (ke 29.7. jos opitaan ja)
su 9.8. klo 10 messussa.
Kuoroa vetää Outi Aro-Heinilä.
Tule mukaan laulamaan!
t. Outi, puh. 040 664 7642
(tarkista, tuleeko uusia ohjeita)

Mietityttääkö puhumattomuus, ristiriidat, eroajatukset,
huoli lapsista, korona tai joku muu asia?

FORSSAN PERHEASIAIN
NEUVOTTELUKESKUS
tarjoaa ammatillista keskusteluapua
parisuhteen pulmissa ja erotilanteissa

Puh. 050 331 8373 ti–to klo 11–12
Ota rohkeasti yhteyttä!

Kesällä olemme suljettuna 29.6.–10.7.

PERHEIDEN
leiripäivät Klemelässä
(Syrjänharjuntie 12)

4.7. ja 5.7.2020 klo 9–13
Leiripäivät järjestetään ulkona, sateella
jakaudumme pienemmissä porukoissa sisäpuuhiin.
Leiripäivissä on tarjolla makkaraa ja jätskiä sekä juotavaa,
omia eväitä voi ottaa mukaan!

Ilmoittautuminen alkaa 18.5. osoitteessa
www.forssanseurakunta.fi/
tule-mukaan/lapsille-ja-lapsiperheille/
muut-tapahtumat-ja-leirit
ja mukaan mahtuu 30 henkilöä.

Ilmoittautuminen päättyy 7.6,
osallistuthan leiripäivään täysin terveenä!
Molempiin päiviin on oma ilmoittautuminen
ja päivien ohjelma on saama.
Lisätietoja: Jenni Kaarenoja, puh. 050 347 8923
jenni.kaarenoja@evl.fi

TIETOVISA
1. Forssan seurakuntatoimistossa oleva
vanhin kirkonkirja on vuodelta
a. 1874
b. 1901
c. 1922
2. Kirkon yhteinen jäsentietojärjestelmä on
a. Ajuri
b. Kunnari
c. Kirjuri
3. Perunkirjoitusta varten seurakunnasta tilataan
a. ote kastekirjasta
b. virkatodistus
c. rekisteriseloste
4. Seurakuntatoimiston nykyisten työntekijöiden edeltäjät
olivat nimeltään
a. Hannele ja Sisko
b. Leila ja Eeva
c. Eila ja Marja-Liisa
5. Seurakunnan hautaohjelma on
a. Status
b. Villa
c. Pilke
6. Papit kastavat ammatikseen
a. korppuja kahviin
b. kaikenikäisiä ihmisiä
c. grillimakkaraa sinappiin
7. Seurakuntatoimiston työntekijöiden esimies on
a. toimistopäällikkö
b. kappalainen
c. kirkkoherra
8. Seurakunnan sähköinen varausjärjestelmä on
a. Katrina
b. Ilmari
c. Marita
9. Forssan ja Koijärven seurakunnat yhdistyivät
a. 2004
b. 2007
c. 2010
10. Forssan ensimmäinen kirkkoherra oli
a. Nils Karjala
b. Albin Savola
c. D.E. Hesala
Oikeat vastaukset:
1. a 2. c 3. b 4. c 5. a 6. b 7. c 8. a 9. b 10. b

Alkukesä on raikkaan raparperin aikaa. Raparperista saa helposti tehtyä kauniin väristä mehua maustamaan kesäisiä juomasekoituksia tai sinällään
janojuomana nautittavaksi.

Kerholivet toteutetaan
Forssan seurakunnan lapsi- ja perhetyön
Facebook-sivuilla
Facebook-liven välityksellä
torstaisin klo 9.30. 18.6 asti.
Kesto noin 20-30 min.
Kerholiven sisältö vaihtelee viikoittain,
se voi olla esimerkiksi musiikkia,
askartelua, hartaus- tai satuhetki!
Käy tykkäämässä Facebook-sivuistamme
Forssan seurakunnan lapsi- ja perhetyö

Tervetuloa

KESÄPERHEKERHOON
tiistaisin klo 9.30.-11.00. Kirkkopuistoon
(leikkipuisto Forssan kirkon vieressä)

Kerho kokoontuu neljänä
kesäkuun ensimmäisenä tiistaina
(2., 9., 16. ja 23.6.2020)
Ensisijaisesti kerho pidetään ulkona,
sateen sattuessa hyödynnetään
kirkon toisella puolella sijaitsevaa Pappilaa.
Luvassa yhteistä puuhaa lapsille ja aikuisille,
tarjolla kahvia ja teetä sekä mehua,
omia eväitä voi ottaa mukaan!
Osallistuthan kerhoon täysin terveenä!
Lisätietoja:
Jenni Kaarenoja, jenni.kaarenoja@evl.fi
050 347 8923

Rakkausklinikka
löytyy
A-lehtien
Terve.fi-sivustolta.

Forssa mukana kirkon Rakkausklinikassa

Kirkko on avannut Rakkausklinikka-neuvontapalvelun Terve.fi-sivustolla. Kirkon perheneuvojat Pekka
Puukko ja Nina Kauppinen vastaavat ihmisten parisuhdekysymyksiin Rakkausklinikka-palvelussa.
– Meillä molemmilla on taustalla laajempi asiantuntijatiimi, eli näkökulmia tulee myös muilta kokeneilta
ammattilaisilta, Puukko toteaa Kotimaa24:n haastattelussa.
Neuvontapalvelun lisäksi Rakkausklinikkaan kuuluu Rakkauden ammattilaiset -blogi, johon perheneuvojat kirjoittavat parisuhdeaiheisia tekstejä. Forssan
perheasiain neuvottelukeskuksessa työskentelevät
Anja Nwose on yksi bloggaajista sekä kuuluu Nina
Kauppisen tukitiimiin.
Rakkausklinikan osoite on
https://www.terve.fi/teemat/rakkausklinikka.

