Forssan

1•2021

seurakuntalehti
’Tulkaa,
kaikki on jo
valmiina.’
Luukas 14:17

Iloista Pääsiäistä! Jeesus on ylösnoussut!
Ehtoolliselle pääsee hiljaisella viikolla s. 1
Piispantarkastus tulee s. 3
Mistä pääsiäisessä on kyse? s. 4
Tietokilpailu s. 4
Kirkonrotan palsta s. 8
EHTOOLLISENVIETTOJA
HILJAISELLA VIIKOLLA
JA PÄÄSIÄISENÄ
OSALLISTU JUMALANPALVELUKSIIN NETIN KAUTTA!
Kirkkoihin ei voi toistaiseksi kokoontua. Seuraa kirkollisia ilmoituksia.
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Pääsiäissunnuntai 4.4. klo 10
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jumalanpalvelus
alttarin riisuminen
jumalanpalvelus
jumalanpalvelus
jumalanpalvelus (Koijärvi)

Ilmoittaudu seurakuntatoimistoon

p. 03 41451 arkisin klo 9–13
Enintään 6 h kerralla
Ehtoollishetkiä järjestetään
tarvittaessa useita peräkkäin
FORSSAN KIRKOSSA:
Ti 30.3. klo 18
To 1.4. klo 14 ja klo 18
su 4.4. klo 11.30
KOIJÄRVEN KIRKOSSA
To 1.4. klo 18

15.3.2021 12:46:01

2

Forssan ev.-lut. seurakunnan tiedotuslehti 1/2021

PÄÄKIRJOITUS:

Hartaus
Efraim Syyrialaisen
paastorukous

Esa Löytömäki
kirkkoherra

Kirkko ja yhteiskunnallinen
vastuu
Viime aikoina on jonkin verran tullut esille kirkon ja politiikan suhde. Sellaiseksi on kai luettava kohu eläinten kohtelusta
ja liharuoasta kasviksiin siirtyminen, josta eräs pappi kirjoitti
kolumnin. Se kirvoitti MTK:n kantelun tuomiokapituliin asti.
Keskustelu lainehti edestakaisin. Maataloustuottajat kokivat
”kirkon” pettäneen heidät, toiset taas kokivat aiheen tärkeäksi.
Aikanaan Päivi Räsänen ministerinä ohjeisti kirkolliskokousta
avioliittokäsityksessä puheessaan. Sitä vierastettiin. Kuitenkin
kirkon näkyvät edustajat ovat asettuneet puolustamaan häntä,
kun häntä kohtaan nostettiin kanteita. On ollut monia muitakin
tilanteita, joissa uskonnon ja politiikan roolia sivutaan.
Perinteisesti kirkon työntekijöitäkin on ollut kaikissa puolueissa. Tällä hetkellä tulee papeista ainakin mieleen Demari-lehden entinen päätoimittaja Mikko Salmi, entinen perussuomalinen kansanedustaja, kirkkoherra Kimmo Kivelä ja kokoomuksen
puoluesihteeri Kristiina Kokko. Kristillinen liitto mielletään
joskus jotenkin kirkon ja kristinuskon edustajaksi. Niin ei kuitenkaan ole. Yleisesti puolueitten ohjelmissa ja arvoissa on paljon sellaista, joka on sopusoinnussa kristillisen uskon kanssa ja
kenties jopa sen piiristä lähtöisin. On rikkaus, että kirkon jäseniä löytyy kaikkien puolueiden kannattajista. Heidän kauttaan
myös kristillistä uskoa sovelletaan arkeen.
Korona-pandemiassa kirkon tehtävä on ollut tukea kansan
kriisinkestävyyttä ja ylläpitää toivoa. Se toteutuu myös yhteistyössä eri tahojen kanssa. Kirkko ei ole erillinen hengellisiin
harjoituksiin keskittyvä saareke. Kirkon kielellä kyse on uskosta
ja rakkaudesta. Lähimmäinen on Luojan kuva ja tässä elämässä
uskottavuutemme mitataan siinä, miten suhtaudumme toisiimme. Siinä on yhteiskunnallista vaikuttamista, joka sivuaa
politiikkaa. Myös kirkon profeetallista ääntä tarvitaan. Tämän
vuoden Yhteisvastuu-keräys pureutuu vanhusten köyhyyteen
Suomessa ja kehittyvissä maissa.
On myös esimerkkejä, joissa kristillistä uskoa käytetään vallan välineenä. Sellaisena näyttäytyy USA:n poliittinen kenttä.
Syvän etelän kristillinen oikeisto on kirjaimellisen raamatuntulkinnan ja omien vaikuttimiensa kautta valmis ”siunaamaan”
haluamaansa politiikkaa. Hämmentävältä tuntui Trumpin suosio
tietyissä evankelikaalisissa kirkoissa. Suomessa ei toistaiseksi
olla innostuttu tällaisesta, mutta muitakin ääniä on kuulunut.
Itänaapurissa taas poliitikot mielellään poseeraavat ortodoksikirkon kanssa. Isovenäläinen suurvallan uho kuulta taustalla.
Kirkon olisi joidenkin mielestä oltava hiljaa yhteiskunnallisista
epäkohdista. Samalla ei aina nähdä, kuinka tärkeää työtä kirkko
meillä tekee perheitten, nuorten ja vanhusten parissa. Kirkolla
on näköalapaikka ihmisten elämään. Kirkko ei toki voi asettua
yläpuolelle ja neuvomaan. Kyse on enemmän yhteisten asioitten hoitamisesta, vastuusta ja oikeudenmukaisuudesta. Usko
ankkuroituu ihmisen elämään. Ja joka pyhä rukoillaan kirkoissa
eduskunnan ja hallituksenkin puolesta.
Mihin Jeesus jäi nyt? Tässä tulee. Pääsiäinen kertoo, kuinka
Jumalan mies joutui poliittisen juonittelun kohteeksi. Pilatus
pesi kätensä, kansan johtajat kokivat profeetan uhaksi. Lopulta
omatkin hylkäsivät. Risti häämötti. Jeesus ei halunnut poliittiseksi johtajaksi, silti hän osasi nähdä pienen ihmisen asian.
Hän ei sulkenut suutaan epäoikeudenmukaisuuden edessä. Hän
kutsui lapset luokseen, hän paransi sairaita, hän sanoi köyhät
autuaiksi. Siinä on meille miettimistä pääsiäiseksi.
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Efraim Syyrialainen eli 300-luvulla. Nuoruudessaan
Efraim joutui syyttömänä vankilaan ja koki hengellisen
heräämisen siellä. Myöhemmin hän tutustui
erämaaisiin, kirkon opettajiin, jotka olivat syventyneet
uskonharjoittamiseen yksinkertaisissa olosuhteissa.
Hänen tiedetään osallistuneen v. 325 merkittävään
Nikean kirkolliskokoukseen, jossa muotoiltiin oppi
kolmiyhteisestä Jumalasta ja sen myötä myös
ensimmäinen uskontunnustus, jota yhä käytetään
suurina pyhinä.
Efraim vetäytyi rukoukseen ja hiljaisuuteen. Vähitellen
hänen maineensa opettajana kasvoi ja häneltä tultiin
kysymään usein neuvoa asioihin. Kerrotaan, että hänen
sanoistaan huokui palava rakkaus Jumalaan, syvä
katumus ja nöyryys.

Herra, elämäni valtias!
Estä minusta laiskuuden, velttouden, vallanhimon ja turhanpuhumisen henki.
Anna minulle, sinun palvelijallesi,
sielun puhtauden, nöyryyden, kärsivällisyyden ja rakkauden henki.
Oi, Kuningas ja Herra!
Anna minun nähdä rikokseni ja anna, etten veljeäni tuomitsisi,
sillä siunattu olet sinä iankaikkisesti.
Aamen.

Perheiden leirit

Klemelässä (Syrjänharjuntie 12)
10-11.7. ja 12-13.7.
Ohjelmassa on sekä ohjattua että vapaata puuhaa.
Leirin aikana on myös mahdollisuus uimiseen ja saunomiseen.
Tarkemmat kellonajat ilmoitetaan lähempänä.
Ilmoittautuminen alkaa 17.5. osoitteessa
www.forssanseurakunta.fi/
tule-mukaan/lapsille-ja-lapsiperheille/muut-tapahtumat-ja-leirit
Ilmoittautuminen päättyy 7.6., osallistuthan leiriin täysin terveenä!
Molempiin leireihin on oma ilmoittautuminen ja leirien ohjelma on sama.
Lisätietoja:
Jenni Kaarenoja, puh. 050 347 8923, jenni.kaarenoja@evl.fi

Onnea ja
Hyvän Jumalan siunausta
kaikille kuluvan vuoden aikana
80 ja 85 v. täyttäville.
SKYPE – LÄHETYSILLAT

– kansainvälisyyttä kotisohville.

Hei! Sinulla on vielä mahdollisuus
kuulla ja nähdä lähettiemme kuulumisia Skypen kautta.
Illoissa mukana lähettivieraan ajankohtaiset kuulumiset,
seurakuntalaisen puheenvuoro sekä yhteistä rukousta ja laulua.

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:
Virpi Ryhtä ja Minna Helenius
Sivunvalmistus/paino
PunaMusta, Forssa

Pyydä sähköpostilinkki Laila Mäki-Kerttulalta
(laila.makikerttula@gmail.com).
Seuraavat skype-lähetysillat:
Ti 20.4. klo 18 Vieraana Sari-Johanna Kuittilo Jerusalemista
Ti 18.5. klo 18 Vieraana Marja Maikki Ochieng Keniasta.
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Piispaa tarkastamassa

Perheneuvojan
pohdintoja

Piispantarkastus onkin nykyään yhteisiä neuvotteluja ja tapaamisia,
jotka ajoittuvat noin puolen vuoden ajalle.
Forssan seurakunnassa tällainen tarkastus on vuoden 2021 aikana.

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

Edelleen sallittua
– pariterapeutin neljä vinkkiä
avuksi koronarajoitusten keskelle

Nyt pitää olla paljon kotosalla
samalla porukalla. Kukaan ei
jaksa olla aina läsnä. Helposti
kuljemme yhä uudestaan puo
lison ohi. Pienet teot avaavat
tietä yhteydelle. Onko teidän
parisuhteessa käytössä nämä
yhdessäolon muodot?
1. Telkkarihetket
Koteihin tulvii viihdetarjontaa
monen eri kanavan kautta. Perheenjäsenet touhuavat omilla
älylaitteillaan. Voisitteko ottaa
puolison kanssa yhteisen sarjan,
jota seuraatte? Moni pari kokee
yhdistäväksi rutiiniksi sohvahetket telkkarin ääressä. Katsellaan
yhdessä uutiset, urheilua, elokuva tai vaikka muistoja herättävä
lastenohjelma. Mikä olisi molempien mielestä riittävän mieluinen ohjelma?
Kannattaa myös kokeilla, miltä
tuntuu istua sohvalla niin lähellä
puolisoa, että koskettaa häneen.
2. Pötköttely
Yhteiset lepohetket rauhoittavat.
Pötkötellään kylki kyljessä sängyllä tai lattialla. Voidaan olla
vain tai lukea lehteä, kirjaa tai
älylaitetta vierekkäin. Tai ottaisitteko yhteiseksi harrastukseksi
vapaapäivien päikkärit?
Monissa perheissä lemmikki
saa eniten paijausta. Mitä tapah-

Olen maalannut
pääsiäismunan

Olen katsonut
pääsiäisen
jumalanpalveluksen
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ta hän oli saanut olla aloittamassa
vuonna 2008.
Puolen vuoden aikana perehdytään seurakunnan tavoitesuunnitelmaan. Työn painopisteitä
mietitään yhdessä ja tarkoitus on
vahvistaa uusi tavoitesuunnitelma. Myös hallinnon ja talouden

asioita tutkitaan, mutta tärkeintä
on suunnata työn painopisteitä. Aikanaan syksyllä 8.–10.10.
piispa vierailee paikkakunnalla
ja paneutuu tarkemmin työhön.
Forssan seurakunnan tunnuslause ”Meitin seurakunta uskoo
ja välittää” on yhä ajankohtainen.

tuisi, jos osoittaisit osan tästä hellyydestä puolisolle? Fyysinen läheisyys on kaikkien nisäkkäiden
perustarve.
3. Hemmottelu
Tiedätkö, millainen hemmottelu ilahduttaa puolisoa? Ehkä
hän nauttisi jalkahieronnasta tai
valmiiksi tehdystä aamupalasta.
Muutaman minuutin huomiointi
voi tuoda hyvää oloa monen päivän ajaksi. Oletko itse kertonut
puolisolle, millaista hellimistä
toivot? Poikkeusaikoina kaipaamme erityisen paljon lempeyttä ja pieniä lämpöisiä eleitä.

Piispa Matti Repo ja kirkkovaltuuston pj. Marja-Leena Korpela.

Piispa on musiikkimiehiä.

4. Retket
Torronsuon parkkipaikka pullistelee, ja monet muutkin luontokohteet ovat löytäneet uusia
retkeilijöitä. Oletteko te käyneet
puolison kanssa yhdessä ulkona?
Jos laavuretket ja eväshetket eivät ole ennestään tuttuja tapoja,
voi kumppani nikotella ajatukselle. Kannattaa kuitenkin ehdottaa
uutta asiaa useamman kerran.
Hetki kahdestaan pois kotinurkista virkistää kummasti, vaikkei
juuri puhuttaisi mitään. Tehtäisiin yhdessä pieni kävelylenkki
ja ehkä sytytettäisiin nuotio.
Anja Nwose

PÄÄSIÄISBINGO
Olen syönyt
mämmiä

Piispa Matti Repo vieraili Forssan seurakunnassa jo helmikuussa koronan keskellä. Hän
ehti soittaa jumalanpalveluksessa ukulelea, jonka oli saanut lahjaksi pappiskandidaateilta. Piispa
muisteli erityisesti Forssan seurakunnan kirkonympärijuoksua, jo-

Olen ostanut
tulppaaneja

Olen syönyt
suklaamunan

Olen lähettänyt
pääsiäiskortin tai
-tervehdyksen

Pääsiäisen kahvipöytään
Olen kasvattanut		
rairuohoa

Olen tehnyt
virpomisoksia

Olen soittanut
läheiselle ja kysynyt
kuulumisia

Hedelmäinen
valkosuklaakääretorttu
Tumma kääretorttupohja:
5 kananmunaa
2 dl sokeri
2,25 dl vehnäjauho (tai 1,75 dl gluteeniton jauhoseos)
0,5 dl kaakaojauhe
1 tl leivinjauhe
1 tl vaniljasokeri
½ tl suola
Vaahdota munat ja sokeri. Lisää keskenään yhdistetyt
kuiva-aineet kevyesti sekoittaen. Levitä taikina uunipellille
leivinpaperin päälle ja paista 200 asteessa noin 5-8 min.
Kumoa kääretorttulevy sokeroidulle leivinpaperille ja
poista pohjapaperi. Anna jäähtyä.

Täyte:
2 dl vispikerma
1 prk vaniljarahka
200 g valkosuklaa
200 g säilykepersikkaa, mangoa
tai muita aurinkoisia hedelmiä
Sulata valkosuklaa ja vaahdota vispikerma. Sekoita
valkosuklaa ja rahka. Sekoita kermavaahto kevyesti
joukkoon. Levitä täyte jäähtyneen kääretorttulevyn päälle
ja ripottele kuutioidut hedelmät täytteen päälle. Rullaa
torttu ja anna vetäytyä kylmässä muutama tunti.
Kokeile myös pakastevadelmia hedelmän sijasta.
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Pääsiäisterveisiä Jerusalemista! Terhi Manni

Juutalaisten pääsiäisen valmis
telut aloitetaan hyvissä ajoin ennen varsinaista juhlaa. Oleellinen
osa valmistelua on koko kodin
puhdistaminen kaikesta hiivasta ja
happamasta. Ortodoksijuutalaiset
jopa polttavat huonekaluja varmistaakseen että kodissa ei ole mitään
hapanta. Ruokailuvälineet ja astiat
pestään erikseen niille varatuissa
paikoissa. Kaupoissa kaikki hyllyt, joissa on hiivaa sisältäviä tuotteita, peitetään muoveilla. Hiiva
kuvaa ylpeyttä; niin kuin hiiva saa
taikinan nousemaan, niin ylpeys
paisuttaa ihmisen,
Juutalaiset syövät Seder- aterian
pääsiäisen ensimmäisenä tai toisena iltana; siinä syödään erilaisia
ruoka-aineita ja yrttejä, joilla on
oma symbolinen merkityksensä.
Aterialla luetaan Hagadaa, juutalaisten seremoniakirjaa, jonka
avulla muistellaan ja käydään läpi
juutalaisten vapautuminen Egyptin orjuudesta. Illan aikana myös
lauletaan paljon. Pääsiäisateria
kestää koko illan, lyhyimmilläänkin kaksi tuntia. Ateria päätetään
joko kala tai kanaruokaan.
Krisittyjen pääsiäisen vietossa
täällä Jerusalemissa näkyy myös
idän ja lännen kirkkojen juhlaperinteiden erot. Normaalisti täällä
Jerusalemissa ovat eri kirkkokunnat ja seurakunnat viettäneet
pääsiäisaamun messua Puutarhahaudalla. Ja toinen vaikuttava
paikka pääsiäisaamuna on ollut
Jerusalemin seurakunnan pää
siäisaamun jumalanpalvelus Öljymäellä, jonne on kokoonnuttu
aamuhämärässä ennen auringon
nousua. Sieltä näkee hyvällä
säällä kuolleelle merelle saakka.
Ja siellä, kun auringon noustessa
on seurakunta laulanut ”Jeesus
on ylösnoussut, Halleluja”. Se on
ollut itselle voimakas kokemus.
Meillä FELM keskuksella, mis
sä työskentelen, on yleensä jumalanpalvelus pääsiäisaamuna,

mutta tänä vuonna avointa yleisötilaisuutta ei voida rajoitusten
vuoksi järjestää. Tänä vuonna
Korona vaikuttaa myös pääsiäisen viettoon Jerusalemissa. Tavallisesti pääsiäisenä Jerusalemiin
tulee runsaasti sekä juutalaisia että kristittyjä pääsiäisen viettoon.
Tällä hetkellä maahan ei pääse
kuin Israelin kansalaiset, ja muiden, sitten kun pääsevät, täytyy
olla 2 viikkoa karanteenissa hotellimajoituksessa. Nyt kevällä Puurim- juhlan yhteydessä oli myös
sulkutila, ja todennäköistä on, että
sama toistuu nyt pääsiäisenä.
Minkälainen sää Israelissa on?
Täällä on nyt ollut sateita, ja ehkä joitakin vielä tulossa, kevään
myötä ilma lämpenee, maaliskuun
ensimmäisellä viikolla Tiberiaassa ollut jo 22 astetta lämmintä,
ehkä samanlaista kuin suomessa
touko-kesäkuun vaihteessa.
Pääsiäiseen liittyy myös pienet
yllätykset, ainakin suklaamunista
on niitä ollut tapana etsiä.
Millaisia mukavia tai
yllättäviä asioita sinulla on
nyt keväällä ollut?
Löysin yllättäin itseni selaamasta
ilmoituksia koirien turvakodista ja
sieltä tuli eteeni ilmoitus Pojusta,
kadulta pelastetusta ja kovia kokeneesta koirasta. Sen päälle oli jopa
heitetty myrkkyä. Jostain syystä
ilmoitus kosketti minua ja päätin mennä katsomaan sitä. Se oli
ystävyyttä heti ensi silmäyksellä.
Poju tuli iloisesti vastaan, lähdimme kävelylle ja se seurasi heti vierellä aivan kuten koulutettu koira.
Päätin ottaa Pojun koeviikoksi, ja
on ollut koskettavaa nähdä miten
ystävällinen se on kaikkia ihmisiä
kohtaan, ja miten ystävällisesti se
tervehtii kaikkia jotka tulee vastaan, myös toisia koiria. Tämä
kaikki siitä huolimatta, että se oli
kokenut kovia. Kun olen käynyt
Pojun kanssa lenkillä, on ollut
koskettavaa huomata, kuinka

juoksutahtimmekin on ollut sama.
Poju on seurannut rinnalla ilman
erillistä koulutusta. Poju on todella tuonut iloa arkeen ja sen kautta
on voinut tutustua uusiin ihmisiin.
Vuosi sitten ajatus koirasta tuntui
käytännön syiden vuoksi mahdottomalta, mutta Poju on ollut Taivaan Isän lahja minulle.
Katso tästä
Sari-Johannan
ja Pojun
terveiset.
Lopuksi vielä rukousaiheita:
Rukoilllaan yhdessä että se todellisen toivon, rakkauden ja voiman
läsnäolo, minkä Jeesus voi antaa,
saisi tulla todeksi niin täällä kuin
siellä kotisuomessa. Että ihmiset
saisivat löytää merkityksen ja tarkoituksen elämäänsä.
Rukoillaan voimia ja viisautta seurakuntien, järjestöjen sekä
kaikkien niiden ihmisten puolesta jotka ovat kanavoimassa apua
sekä tukemassa ihmisiä tässä vaikeassa elämäntilanteessa ja kriisien keskellä. Muistetaan rukouksin
kaikkia ihmisiä tämän epidemian
keskellä: pyydetään kestävyyttä ja
jaksamista sekä toivon näkökulmaa kaiken keskelle.
Rukoillaan Suomen Lähetysseuran työn, lähettien ja yhteistyökumppaneiden puolesta eri
puolilla maailmaa.
Teksti: Eikka Kähärä Eikka
Kuva: Sari-Johanna Kuittilo

Olen Terhi Manni ja aloitin nuorisotyönohjaajan virassa vuoden
alusta. Olen somerolainen ja siirryin tänne Forssaan Karkkilan
seurakunnan nuorisotyöstä.
Teen pääsääntöisesti rippikoulun jälkeistä nuorisotyötä sisältäen nuorten viikkotoiminnan,
leirit, isoskoulutuksen ja kouluyhteistyön sekä olen mukana rippikoulutyössä. Olen myös partiotoiminnan yhdyshenkilö.
Musiikki ja soittaminen saavat
minut iloiseksi. Samoin huonot
vitsit!
Mämmin kanssa minulla on
sellainen sopimus, että jos mämmi pysyy poissa näköpiiristäni,
niin kaikki sujuu oikein hyvin ;)
Tärkeää on ihmisten kohtaaminen ja että olemme täällä
seurakuntalaisia varten. Kirkon

Anu Väre
Kuka olet ja mitä teet?
Olen Anu Väre, lapsityöntekijä.
Aloitin tammikuussa työt täällä Forssan seurakunnassa. Olen
vuosia sitten ollut seurakuntatyösssä ja olen jo pitkään kaivannut alalle takaisin. Olen tänä
aikana päässyt tekemään suuren
digiloikan teamsien ja editointien
maailmaan. Asun Tammelassa
perheeni kanssa.
Olen ollut päiväkerhoissa, perhekerhoissa ja rippikouluissa. Lisäksi saan tehdä face-hartauksia
ja erilaisia tapahtumia yhdessä
muun työyhteisön kanssa.
Minut voi myös bongata kirkonrotan kaverina pupuna.
Työssäni voin käyttää hyväksi
myös artesaanikoulutustani lasten
kädentaitoihin. Minulla ja miehelläni on yhteinen käsityöalan
yritys, A&O design Tammelassa.
Mikä saa sinut iloiseksi?
Minut saa helposti iloiseksi. Varsinkin perheeni, mukava työyhteisö ja ihanat kerholaiset sekä
heidän vanhempansa, onnistuvat
siinä päivittäin.
Mikä on suhteesi mämmiin?
Mämmissä parasta on se, että se

PÄÄSIÄISEN PIENI PÄHKINÄ
1. Pääsiäisestä käytetään eri kielissä eri sanoja.
Englannissa on ’easter’, ruotsissa påsk.’
Mutta mikä on suomen kielen ’pääsiäinen’
– sanan tausta?
a) heprean pesah
b) venäjän pasha
c) suomen pääseminen
2. Jeesus kokosi viimeisenä iltanaan
opetuslapsensa yhteiselle pääsiäisaterialle.
Mutta minkä muistoksi juutalaiset viettivät
pääsiäistä?
a) Egyptin orjuudesta pääsemisen muistoksi
b) Jerikon valtauksen muistoksi
c) Jerusalemin temppelin vihkimisen muistoksi
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3. Kavallettuaan Jeesuksen Juudas tuli
katumapäälle ja kävi palauttamassa ylipapeille
saaman 30 hopearahan palkkion.
Mitä he Raamatun mukaan niillä rahoilla
ostivat?
a) härkäparin
b) hyväntuoksuista voidetta
c) pellon
4. Pontius Pilatus naulasi Jeesuksen pään
yläpuolelle taulun, jossa luki jotain.
Kirkkotaiteessa nuo latinankieliset sanat
on usein lyhennetty muotoon INRI. Mitä ne
tarkoittavat?
a) Pilkkaaja ja temppelin häpäisijä
b) Varoitus Rooman vallan vastustajille
c) Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas

sanoma on toivon sanoma ja sitä
kaipaa jokainen varsinkin näinä
aikoina.

5. Kuka oli Raamatun ja kristillisen tradition
mukaan ensimmäinen, joka näki
Jeesuksen ylösnousseena?
a) Magdalan Maria
b) Johannes
c) Pietari

kuuluu pääsiäiseen, joka on yksi meidän tärkeimmistä juhlista,
kunhan se mämmi ei ole minun
lautasellani.
Mikä sinulle on seurakunnan
työssä tärkeää
Minulle seurakunnan työssä on
tärkeää olla lohtuna lapsille ja
perheille, tänä vaikeana aikana.
Kristillisen kasvatus on lähellä
sydäntäni ja on ihana jakaa sitä
lapsille, tässä maailmassa, missä
lapset eivät siitä enää kohta muualla kuule.
VASTAUKSET:
1.c Pääsiäinen viittaa alunperin paastosta
pääsemiseen. Sen voi ymmärtää myös
synneistä pääsemiseksi. Sanan keksi Mikael
Agricola.
2.a Juutalaiset viettivät pääsiäisjuhlaa Egyptin
orjuudesta vapautumisen muistoksi. Kristityille
pääsiäinen muistuttaa, että Jeesus vapautti
meidät synnin orjuudesta.
3.c Ylipapit eivät katsoneet voivansa enää
tallettaa ’verirahaksi’ tulkitsemaansa Juudaksen
palkkiota temppelin rahastoon, joten he
ostivat sillä pellon, josta tehtiin muukalaisten
hautausmaa.
4.c Sanat kuuluivat ’Iesus Nazarenus rex
iudaeorum’. Pilatus halusi kyltillä varmaankin
ärsyttää juutalaisia, jotka eivät halunneet, että
Jeesusta kutsuttiin kuninkaaksi.
5.a Erityisesti Johanneksen evankeliumi
tuo esiin Magdalan Marian ensimmäisenä
Jeesuksen ylösnousemuksen todistajina.
Johannes ja Pietari uskaltautuivat kyllä
ensimmäisinä tyhjään hautaan, mutta he eivät
vielä silloin kohdanneet Jeesusta.

Juutalaisten Pääsiäinen alkaa tänä vuonna
la 27.3 ja päättyy 8. päivänä eli lauantaina 3.4.
Koululaisilla on ”pääsiäisloma” ja usein myös
vanhemmat ottavat vapaata tuoksi ajaksi.
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Pastori Sanna odottaa Koijärvellä jumalanpalveluksen alkamista ja
lämmittelee varpaitaan. Kuva: Outi Aro-Heinilä.
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Minna on roudannut striimaustavarat Koijärvelle Virpin kanssa.
Kuva: Outi Aro-Heinilä.

Suntio Virpi Ryhtä valmistelee striimausta lähes tyhjässä kirkossa, vain
papit, kanttori ja väärti ovat paikalla. Kuva: Outi Aro-Heinilä.

Korona-ajan toimintaa seurakunnassa
Meiltä seurakunnan työntekijöiltä kysellään
paljon, että mitä me oikein teemme nyt kun tämä
korona-aika estää kaikki kokoontumiset. Tehdään
vähän salapoliisin työtä ja tutkitaan asiaa.
Internet lähteenä
Kun katsoo seurakunnan nettisivuilta (www.forssanseura
kunta.fi) tapahtumia, niin sieltä löytyy jumalanpalveluksia,
seurakuntailtoja ja lapsikuoron
toimintaa. Näistä kolmesta vain
lapsikuoro kokoontuu oikeasti,
muut toiminnat ovat siirtyneet
internettiin.
Nettisivujen kautta tai suoraankin pääsee seurakunnan
Facebook-sivuille tai YouTubekanavalle, joista voi seurata
ajankohtaisia ja vähän vanhempiakin asioita, kun vain osaa etsiä seurakunnan sivut. Internetin
syövereistä löytää viikkohartaudet, jumalanpalvelukset, kirkolliset ilmoitukset, ruokalistat,
tiedotteet, musiikkia ja kuvia
seurakunnan elämästä. Tietokoneen välityksellä voi osallistua
seurakuntailtaan tai vaikkapa
harrastaa ukulelen ja kanteleen
soittoa.

tuksista huolimatta. Lapsia kastetaan, pareja vihitään ja ihmisiä
siunataan haudan lepoon.
Kaikki tämä oikeasti tapahtuva
toiminta, vaikkapa kaste, lounasruokailu tai rippileiri, samoin kuin
netissä olevan materiaalin tuottaminen, teettää seurakunnassa töitä. Uuden taidon oppiminen on
jo haaste. Esimerkiksi pappimme
Kantolan Asko kertoo, että hän
jäykistyy kauhusta, kun pitää tehdä jotain tietokoneella. Silti hän
pitää seurakuntailtoja netissä.

Aikuisten parissa
Suntio Virpi Ryhtä kertoi siunauskappelin Virsikirjoja ja
ovenkahvoja pyyhkiessään, että heillä on työnkuva pysynyt
osittain samana, kun pölyä tulee
aina, mutta osittain se on muuttunut. Tilaisuuksien välillä on
epidemian takia siivottava entistä
tarkemmin. Ihan uusia aluevaltauksia suntioille on Viikkohartauksien tekoon osallistuminen,
onnittelupuheluiden soittaminen
ja varsinkin jumalanpalvelusten
striimaus, joka aiheutti alkuun
unettomia öitä.
Siunauskappelin sakaristossa
juttelin pappimme, Heidi Sulkon,
kanssa. Hän kertoi, että vaikka ei
voikaan käydä laitoksissa tai työpaikoilla tapaamassa vanhuksia
ja henkilökuntaa, niin puhelin on
kuumana. Heidi kertoi, että hänellä on pyydettäessä myös sielunhoitokeskusteluja ihan livenä,
turvallisuusohjeita noudattaen.
Diakoniatyötä tehdään myös rajoitusten puitteissa, paljon puhelimessa, mutta henkilökohtaiset
tapaamiset ovat vähissä.

Pupu, Kirkonrotta ja päiväkerhon lapset. Kuva: Kirkonrotta.

on järjestetty kakkukahvit, mutta
nyt kaikenlaiset kokoontumiset
on saanut unohtaa. Tänä vuonna päivänsankarit ovat saanet
onnittelu(laulu)puheluita seurakunnan työntekijöiltä. Joillakin
sankareilla merkkipäivä on vielä
kaukana, ihan vuoden lopussa,
mutta kuulumisia on ollut silti
mukava vaihtaa. Ihan kaikkia
päivänsankareita ei valitettavasti
tavoitettu, koska puhelinnumeroa ei löytynyt tai puhelimeen
ei vastattu, mutta tässä heillekin
sydämelliset onnittelut!

Forssan lehti lähteenä
Sanomalehden kirkollisten ilmoitusten kautta ohjataan ihmisiä tutustumaan näihin internetin ihmeisiin. Mutta kirkolliset ilmoitukset
paljastavat meille myös sen, että
elämä jatkuu tutun oloisena rajoi-

Lasten ja nuorten kanssa
Seurakunnassa on myös toimintaa, josta ei kerrota kirkollisissa ilmoituksissa. Rippileiriltä
tavoitettu lapsityöntekijä Anu
Väre kertoo, että päiväkerhoja
pidetään vielä normaalisti ja eskarilaiset ovat käyneet Kirkonrotan vieraina kurkkaamassa
kirkkoon. Samalla rippileirillä
nuorisotyöntekijä Terhi Manni
kertoo, että nuorisotyö on nyt
valtaosin yhteyksien pitoa, sisällöntuottamista nettiin ja nuorten
tapaamista henkilökohtaisesti.
Nuorisotyöntekijä Tapio Laak
so kertoi myös, että alakoululaisten kerhot pyörivät ohjeiden
ja rajoitusten puitteissa.

Tapio hakee keittiöstä Marilta
pussin ruokatarpeita kokkikerholaisille. Kuva: Outi Aro-Heinilä.

Rippikoululeirillä Naarilassa – ohjelmassa pakollinen ulkoilu ihanassa kevätsäässä. Kuva: Tiina-Maria Kauppi.
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Soitellen
Seurakunnassa on ollut ilmassa
monenlaista soittelua. On soiteltu puhelimella ja soittimilla – ja
paljon.
Puhelimella
Perinteisesti 80- ja 85 -vuotta
täyttäville seurakunnan jäsenille

Soittimilla
Seurakunnassa on innostuttu videoiden tekoon. Esimerkiksi An
jasta, Esasta ja Tiina-Mariasta

on kehkeytynyt koronavuoden aikana taitavia videoiden ja vlogin
(videoblogi) tekijöitä. Musiikkivideoita ja CD-tervehdyksiä
on tehty laitosten käyttöön sekä
seurakunnan omalle YouTubekanavalle. Ukuleleryhmälle ja
Päiväniitylle tehtyjen videoiden
mukana voi jopa soittaa ja laulaa, sillä laulut on tekstitetty ja
soinnutettu. Toivottavasti saataisiin pian oikeasti kokoontua
kirkkoihin ja seurakuntataloille
laulamaan ja soittamaan.
Outi Aro-Heinilä
Seurakunnan
työntekijöihin voi
aina ottaa yhteyttä,
jos tuntuu siltä,
että jonkun kanssa
pitäisi puhua.
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6

Forssan ev.-lut. seurakunnan tiedotuslehti 1/2021

SUURI
RIPARIVISA
Kuinka hyvin tunnet tai
luulet tuntevasi nykyistä rippikoulua?
1. Rippikoululeireillä herätään aamuisin
a. klo 6.25
b. klo 7.25
c. klo 8.25
2. Korona-aikaan rippikoulujen ulkoa opeteltavat läksyt ovat
a. uskontunnustus ja Isä meidän -rukous
b. Iso katekismus
c. uskontunnustus, Isä meidän -rukous, käskyt ja niiden selitykset
3. Tänä vuonna (2021) rippikoululaisia Forssassa on
a. 129
b. 145
c. 172
4. Nykyisin käytössä olevan rippikoulusuunnitelman nimi on
a. Ihmettelen
b. Mitä ihmettä?
c. Suuri ihme
5. Rippikoululaiset saavat seurakunnalta lahjaksi Raamatun.
Tänä vuonna käytössä oleva Raamattu on
a. Farkkuraamattu
b. Samettiraamattu
c. Silkkiraamattu
6. Forssassa ripareilla veisataan joka päivä virttä
a. 135, Jumala loi
b. 548, Tule kanssani Herra Jeesus
c. 563, Ilta on tullut Luojani
7. Rippikoulussa olennainen osa opetusta ovat
a. Sulkeisharjoitukset
b. Rakkauden kaksoiskäsky
c. Keskiaikaiset oppituomiot
8. Rippileirillä syödään
a. Näkkileipää ja voikukan lehtiä
b. Aamupala, lounas, päiväpulla, päivällinen ja iltapala
c. 4 lämmintä ruokaa ja omat eväät
9. Isoselle tärkein taito on
a. Johtaa ryhmää Puolustusvoimien Yleisen palvelusohjesäännön
		 mukaisella tavalla
b. Laulutaito
c. Olla reilu ja ystävällinen kanssakulkija rippikoululaisille
10. Rippikoulun ensisijainen tarkoitus on olla nuorelle
a. Mahdollisuus päästä entistä paremmin mukaan seurakunnan toimintaa
b. Oppia toimimaan ryhmässä ja kohtelemaan toisia lähimmäisen		rakkaudella
c. Mahdollisuus kuulla Jumalan Sanaa, pohtia sen merkitystä ja saada
		 siitä opetusta
d. Kaikki yllä olevat!

Koijärven kulmalta
Vahvaa vapaaehtoisuutta
Koijärven kylissä on pitkä perinne yhteisellä työllä ja yhteisellä
yrittämisellä. Mahdollisuus yhteiseen ruokailuun on siitä yksi
esimerkki. On merkillepantavaa,
että toiminta on paikallisten vapaaehtoisten käsissä. Kojossa
ruokailusta vastaa Saviniemen
Maatalousnaiset, Matkussa paikallinen kyläyhdistys. Vapaaehtoisuuden ansiosta aterioiden
hinta on saatu hyvin alhaiseksi.
Käytännössä mennään omakustannehinnalla. Ja siihen hintaan
on kuitenkin aina tarjolla täysi
ateria jälkiruokineen!
Kojossa järjestetty ruokailu
jo 14 vuotta
Koijärven seurakuntatalolla on
yhteisellä ruokailulla jo pitkä
perinne. Toiminta aloitettiin 14
vuotta sitten, kertoo Elina Vinni
kainen Saviniemen Maatalousnaisista. Hän muistuttaa erityisesti
Marja-Terttu Honkasalon panoksesta ruokailun järjestämisessä yhdessä Liisa Ahtolan kanssa.
Toiminta on ollut suosittua.
Ruokailu on ollut joka toinen
keskiviikko Kaikenikäisten kerhon yhteydessä, jonka seurakunta
on järjestänyt. Elina Vinnikainen
muistuttaa, että kerho ruokailuineen on ollut ihmisille hyvin tärkeä kohtaamispaikka. Monet, etenkin ikääntyneet ihmiset kokevat
yksinäisyyttä, joten yhteen tulemisen sosiaalinenkin merkitys on
suuri. Valitettavasti koronarajoitusten tiukentumisen vuoksi enempää
kerhoa kuin ruokailuakaan ei toistaiseksi pystytä järjestämään. Se
on ollut monelle pettymys.
”Mutta toivottavasti jo huhtikuussa päästäisiin taas aloitta-

maan, ainakin ruokailu”, sanoo
Elina Vinnikainen. Toivotaan niin.
Matkussa myös Kyläyhdistys
kokkailee
Matkun kylätalolla on kokoontunut joka toinen tiistai Ikänuorten kerho, jonka yhteydessä on
myös perinteisesti ruokailtu. Se
on toiminut tärkeänä yhteisenä
kokoontumisena monelle. Siellä
keittiöpuolesta on vastannut Hel
ga Ketola. Tämäkin kerho on nyt
toistaiseksi tauolla.
Sen ohella ruokailumahdollisuuden on viikoittain tarjonnut
Matkun Kyläyhdistys, kertoo
Riikka Viljanen. Vapaaehtoisten työn ansiosta on joskus kesällä aterioimassa jopa 50 henkeä. Hän haluaa myös korostaa
yhdessä ruokailemiseen liittyvää
yhdessä olemista. ”Sille on sosiaalinen tilaus.”

yhteisille ”rakkaudenaterioille.”
Niissä jokainen jakoi omastaan,
sekä ruumiin, että hengen ravintoa.
Eipä ole väärin sanottu, että tämä sama ajatus toteutuu tänäänkin, kun vapaaehtoiset haluavat
olla laittamassa ruokaa lähimmäisilleen ja siten kutsuvat ihmisiä koolle. Silloin seurakunta
ei ole vain mukana. Silloin seurakunta, työntekijät ja seurakuntalaiset yhdessä, toteutuu.
Asko Kantola

Yhdessä seurakunnan kanssa
Kristityt kokoontuivat alusta asti

(Oikeat vastaukset 1.c, 2.a, 3.b, 4.c, 5.a, 6.c, 7.b, 8.b, 9.c, 10.d

Fiiliksiä Klemelän talviriparilta
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Rukoilen tanssien,
tanssin rukoillen
Tanssia seurakunnassa?
Ruumiillisuus on ollut ja on edelleen vaikea asia luterilaisessa
uskonnossa. Kehoon ja liikkumiseen liitetään paljon kielteisiä ominaisuuksia, ja kehollista
ilmaisua pyritään rajaamaan
monin tavoin. Nykyaikaisessa
pedagogiikassa on onneksi ymmärretty, että ihmiset oppivat ja
keskittyvät asioihin eri tavoilla, toiset liikkuen, toiset käsillä tehden ja toiset paikoillaan
tuumiskellen. Enää ei vaadita
pänttäämistä paikallaan istuen,
vaan erilaiset oppijat pyritään
ottamaan huomioon. Tämä sama
tapa oppia ja kokea asioita pätee
myös uskonnon harjoittamisen
muotoihin. Ymmärretään, että
ihminen voi kokea pyhän kosketuksen myös liikkuessaan.

Pyhää tanssia Forssassa
Syyskuussa alussa on mahdollista osallistua Forssassakin tällaiseen pyhän tanssin eli tanssimeditaation projektiin. Ryhmää
vetävät pyhän tanssin ohjaajaksi
opiskeleva kanttori Outi AroHeinilä ja pastori Heidi Sulkko.
Pyhän tanssin askeleet ja koreografiat ovat helppoja, kenen
tahansa tanssittavissa. Tansseissa toteutuu yhteisöllinen liikkumisen tarve. Projektin aikana
harjoitellaan piiritanssi, kulkuetanssi ja rukousmeditaatioita.
Näissä tansseissa on mahdollista
löytää kanava kokonaisvaltaiselle hengellisyyden kokemukselle
ja ilmaisulle.

Tämä on vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen kampanjateema.
Se kerää varoja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ikäihmisten
auttamiseksi Suomessa ja kehittyvissä maissa.

E

läkeiän köyhyyden taustalla voi olla useita tekijöitä mm. työelämän
ulkopuolelle jääminen, pienipalkkaisuus, kotiäitiys, sairaskulut, kallis asuminen sekä muut
yllättävät tekijät. Suomen eläkeläisistä lähes 40 % saa eläkettä
alle 1250 € kuukaudessa. Köyhyys aiheuttaa syrjäytymistä
monin eri tavoin.
Yhteiskunnan lisääntyvä digitalisaation takia monen ikäihmisen mahdollisuudet hoitaa asioitaan vaikkapa pankin tai KELA:n
kanssa ovat vaikeutuneet.
Tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen tuotolla 20 %:lla autetaan
vähävaraisia vanhuksia kirkon
diakoniarahaston ja paikallisseurakuntien kautta. 20 % ohjataan
Seurakuntaopistolle, joka kokoaa
kansanopistoverkon, joka toteuttaa maksuttomia digitaitokoulutuksia ikäihmisille v. 2022 alkaen.
60 % tuotosta ohjataan kirkon
ulkomaanavun katastrofirahastoon. Keräyksen tuotossa huomioidaan erityisesti ikäihmisten
hauras asema kriisialueilla.
Poikkeava keräysvuosi
Koronapandemiasta johtuvien rajoitusten takia ei keräystä ole tänä
vuonna voitu aloittaa perinteisillä
tavoilla mm. erilaiset tilaisuudet
ja lipaskeräykset eivät ole olleet
mahdollisia. Tämä haastaa meitä

Kuva: Satu Pöllänen

kaikkia löytämään uusia tapoja
tukea Yhteisvastuukeräystä. Keräyksessä on painottunut sähköinen viestintä. Juuri ne viestinnän
muodot jotka keräyksen kohtee-

na oleville ikäihmisille eivät ole
useinkaan saatavilla.
Keräyksen alussa seurakunnan työntekijät vastasivat hiihto
haasteeseen, jossa sai haastaa
työntekijän hiihtämään YV keräykselle maksamalla 5 €/km.
Seurakuntatalon keittiöllä Mari
ja Teija leipovat n. 280 sämpylää
ja 180 pullaa, jotka kaikki myytiin keräyksen hyväksi lounaan
yhteydessä.
Toivomme että tilanne pandemian suhteen paranee ja pääsemme toteuttamaan keräystä perinteisin keinoin. Olisi mieluista
järjestää rajoitusten helpottaessa
iloinen tapahtuma Yhteisvastuukeräykselle ja ilmestyä keräyslippaiden kanssa perinteisille keräyspaikoille.
Arja Kujala

YHTEISVASTUUKERÄYKSEN TILINUMEROT OVAT:
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
OP FI14 5000 0120 2362 28
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
MobilePay 87645
Viite 302041
Käyttämällä viitettä 302041 kohdentuu lahjoituksesta
20 % oman seurakunnan käyttöön.
Forssan seurakunnan etusivulla on suora linkki
seurakunnan omalle nettilahjoitussivulle.
Lisätietoja
Forssan seurakunnan sivuilta ja www.yhteisvastuu.fi

Diakoniatyö
PYHÄN
TANSSIN
PROJEKTIRYHMÄ
ke 15. ja 22.9.
klo 18-20,
pe 24.9.
klo 16-18
sekä
su 26.9.
klo 9-13.

Tervetuloa
mukaan!
Voikukkatanssissa ylöspäin kohotetut kädet symbolisoivat sekä aukeavaa kukkaa että ylösnousseen Kristuksen kirkkautta.
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Eniten yllätti köyhyys

Teksti: Outi Aro-Heinilä

Kuva: Sami Mattila

Pyhän tanssin perinteitä
Kristillisen jumalanpalvelustanssin juuret ovat syvällä juutalaiskristillisessä perinteessä.
Vanhassa testamentissa on useita
esimerkkejä tansseista, joilla on
osoitettu Jumalalle kiitollisuutta,
iloa, surua tai ylistystä. Saman
ajattelun pohjalta pyhä tanssi,
liturginen tanssi tai kirkkotanssi
ovat tulleet takaisin kirkkoihin
1970-luvulta lähtien.
Saksalaista tanssin ammattilaista, teologiaakin opiskellutta
professori Bernhard Wosienia
pidetään uranuurtajana kristillisen tanssin kehittäjänä. Hän
muokkasi kansantansseja sisällöltään hengellisiksi ja käytettäviksi jumalanpalvelustarkoituksessa. Tässä ajattelussa ihminen
on Jumalan luoma olento, jossa
sielulla, hengellä ja ruumiilla on
erottamaton yhteys. Ajatellaan,
että kokonainen ihmisyys toteutuu kokonaisvaltaisena kehollisena kokemuksena.

Pyhän tanssin idea
Pyhä tanssi, liturginen tanssi tai
kirkkotanssi ei ole välttämättä
esittävää, vaan on tarkoitettu tuomaan rauhan ja läsnäolon kokemus sekä tanssiville että katsoville osallistujille. Näistä varsinkin
pyhän tanssin ajatellaan olevan
rukousmeditaatiota. Tällaisen
rukousmeditaation voima on esteettisessä kokonaistunnelmassa
ja helppojen liikkeiden toiston
määrässä. Osallistujat ovat kertoneet pyhyyden, rauhan, voimakkaan läsnäolon, ajattomuuden,
kauneuden ja kiitollisuuden kokemuksista, kun yksinkertainen
koreografia toistuu rukouksen tai
musiikin yhteydessä.
Pyhä tanssi on vakiinnuttanut asemansa useissa Euroopan
maissa ja myös sen ulkopuolella. Pyhän tanssin ryhmiä toimii
kirkkojen yhteydessä sekä niiden
ulkopuolella esimerkiksi terapiatyössä.
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Diakoniatyössä on mahdollisuus keskusteluun ja sielunhoitoon.
Diakoniatyö on ammatillista apua, kun mieltäsi askarruttavat erilaiset
elämänkysymykset, yksinäisyys, sairaudet tai hengelliset kysymykset.
Keskusteluapu on ilmaista ja diakoniatyöntekijällä on vaitiolovelvollisuus.
Diakoniatyöltä on mahdollisuus hakea myös taloudellista avustusta.
Diakonian taloudellisen avustamisen periaatteet:
• Taloudellinen avustaminen toimii ajanvaraus periaatteella.
Ajan voi varata ma-to klo 9-12 numerosta 050 370 6556.
• Taloudellinen avustaminen on lyhytaikaista apua kriisitilanteessa.
• Hakijan taloudellinen tilanne kartoitetaan.
Avustamiseen kuuluu ohjaus, neuvonta ja avuntarvitsijan elämäntilanteen
äärelle pysähtyminen yhdessä avunhakijan kanssa.
• Avustuspäätökset pohjautuvat diakoniatyöntekijän
tai diakoniatiimin harkintaan.
• Pääsääntöisesti avustetaan ruokaan ja joskus laskuihin.
Käteistä ei anneta. Avustusta ei saa vuokraan tai sakkoihin.
• Vastuu perustoimeentulosta kuuluu lakisääteisesti yhteiskunnalle.
Avustamisen edellytyksenä on,
että henkilö hakee ensisijaisesti perustoimeentulotukea.
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KIRKONROTAN PALSTA

”Jeesus, taivaan kuningas,
kuolon vallan voitti!”

Hei!

Kaipauksen sinistä hetkeä

Kirkonrotta täällä
taas.
Arvatkaas mitä? Mä olen saanut
kivan kaverin tänne kirkkoon.
Ystäväni pupu on alkanut säännöllisesti vierailla luonani, koska
hän ajatteli, että olen varmaan
yksinäinen, koska kirkko on nyt
tyhjillään ja joudun viettämään
paljon aikaa yksinäni. Siinä hän
osui aivan nappiin. Nyt on kiva
vilistää pupun kanssa pitkin
kirkkosalia ja on hän jo ylös
parvellekin uskaltanut, vaikka
kuulemma vähän korkean paikan kammoinen onkin. Olen
myös oppinut tykkäämään porkkanasta ja pupukin on päässyt
vähän juuston makuun ja tästä
kiitos meille herkkuja piilotteleville suntioille.
Hauskinta ja ehkä myös
haastavinta aikaa on sunnuntaiaamut. Silloin pitää olla ihan
hiljaa, eikä saa hiipiä ainakaan
alttarilla, koska silloin kirkossa
kuvataan suorana lähetyksenä
jumalanpalvelus, jota seurakuntalaiset sitten katselevat netistä
tai jostain vasepuukista. Näkisittepä, mikä määrä johtoja ja
kaikenlaisia vipuja ja kameroita.
Helmi- ja maaliskuussa me
usein istuttiin kirkon portailla ja
jännitettiin pysyykö nuo meitin
ns. työkaverit suksilla, kun niitä
sai kuulemma vitosella pistää
hiihtämään jonkun yhteisvas-

ei ole mahdollista järjestää kirkossa.
Sen sijaan työntekijöitä liikkuu
Forssan hautausmaalla
ke 31.3.2021 klo 18–19.
Työntekijän tunnistaa
seurakunnan huomioliivistä.
Jos haluat, voit maskia käyttäen
pysähtyä hetkeksi keskustelemaan tai
jättää työntekijälle soittopyynnön.

Saamme rientää kertomaan:
Nyt elää Jeesuksemme!
tuun hyväksi. Hikipäässä ne
siellä puhkui. Nyt me ollaan sitten valmistauduttu pääsiäiseen.
Minä piilotan pupulle erivärisiä
porkkanoita pitkin kirkkoa ja pupu piilottaa minulle suklaamunia
ja suntiot ovat koristelleet kirkkoa
ihanin asetelmin, joissa näkyy ainakin Jeesus ja aasi ja oli siellä
risti ja joku iso kivikin. En kerro
enempää, koska pupu odottaa
sitä kertomusta innolla. Sen voin
kyllä kertoa, että aika surullinen
se pääsiäisen kertomus aluksi
on, mutta se loppu onkin sitten
yllättävä ja varmasti onnellinen.
Mutta hei, me toivotellaan
teille kaikille lukijoille ihanaa
pääsiäisen aikaa, ja toivottavasti
päästään pian ihan nenätysten
tapaamaan…. mutta nyt me
lähdetään ulkoilemaan ja keräämään kirkkoon pajunoksia ja olis
tarkoitus vähän askarrella jotain

TIPUASKARTELU
t. Kirkonrotta ja pupu

Sitten piirrät isompaan ympyrään
alareunaan kaksi pientä ympyrää,
vaikka pullonkorkin avulla. Nyt leikkaat ne varovasti auki, jotta saat
sormille reiät.
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kivaa pääsiäiseksi. Pitäkäähän
tekin, niin kun me, huolta kavereistanne, ettei kenenkään
tarttis olla nyt yksin.
T. Kirkonrotta

Palveleva puhelin

0400 22 1180

ja pupu

joka päivä klo 18–24

Palveleva chat
ma–pe klo 12–20

Palveleva netti

Elämä solmussa?
Puhu, se auttaa

Kirjoita viesti
nimettömästi

Palveleva kirje
PL 210, 00131 Helsinki

KIRKON KESKUSTELUAPU¤
Luottamuksella, sinua kuunnellen

evl.fi/kirkonkeskusteluapu

Nyt askarrellaan tällainen sormiin
sopiva pääsiäistipu.

Tarvitset vain keltaista ja oranssia kartonkia (voit myös värittää
valkoisen kartongin), sakset, silmät
(voi myös piirtää), sulkia ja liimaa. Ja
ota äiti tai isä kaveriksi, jos saksien
käyttöön tarvitaan apua.

Aloita piirtämällä keltaiseen kartonkiin isompi ja pienempi ympyrä.
Ison saat piirettyä vaikka viilipurkin
avulla, ja pienemmän vaikka jogurttipurkin avulla.

Seuraavaksi leikkaat varovasti
ympyrät irti.

Seuraavaksi leikkaat oranssista
kartongista nokan. Taivuta kartonki
kaksin kerroin, niin saat kolmion
muotoisen nokan leikattua.

Nyt päästäänkin sitten liimamaan
silmät ja nokka siihen pienempään
ympyrään ja liimataan se pieni ympyrä isomman ympyrän päälle sinne
yläosaan.

Ja sitten päästäänkin liimaamaan
vielä sulat sivuille ja päähän.

Ja sormitipu on valmis. Ja nyt siivotaan jäljet ja leikitään. Hauskoja
askarteluhetkiä!
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