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HYVÄÄ ALKAVAA KEVÄTTÄ SINULLE!

Mitä sinulle kuuluu tänään? Toivottavasti voit hyvin. Tämä kirje saapuu myös teille, jotka olette
olleet mukana seurakunnan päiväpiireissä. Voitte
halutessanne tilata Ystäväkirjeen jatkossakin.
Tilausohjeet löydät kirjeen toiselta sivulta.
Luonto herää hiljalleen talven horroksesta. Päivä
on pidentynyt jo huomattavasti ja vauhti kiihtyy
kaiken aikaa. Lauantaina 20.3. on kevätpäiväntasaus. Silloin yö ja päivä ovat suunnilleen samanpituiset kaikkialla maailmassa. Siitä viikon kuluttua siirrymme kesäaikaan.
Kevätpäiväntasauksen kanssa samalle päivälle
osuu myös YK:n kansainvälinen onnellisuuden
päivä. Silloin nostetaan esiin onnellisuuden ja
hyvinvoinnin tärkeyttä, joista yhtenä esimerkkinä
on terveys. Moni meistä tavoittelee elämässään
onnellisuutta. Onnellisuus syntyy pienistä ja arkisista asioista. Onnellisuuteen riittää se, että huomaa ympärillään olevan hyvän ja löytää siitä kiitollisuuden. Mikä tekee sinut onnelliseksi?
Kesäaikaan siirrymme palmusunnuntaina 28.3.
Palmusunnuntain evankeliumi kertoo Jeesuksesta, joka ratsasti aasilla Jerusalemiin. Hänet otettiin vastaan kuin kuningas, sillä kansa tervehti
häntä palmunoksin ja hoosianna-huudoin. Palmusunnuntaista alkaa hiljainen viikko eli kärsimysviikko tai piinaviikko. Silloin muistamme Jeesuksen kulkua kohti Golgatan ristiä. Hiljaisen viikon tapahtumia ovat Jeesuksen rukous Getsemanen puutarhassa ja vangitseminen sekä Jeesuksen oikeudenkäynti ja tuomio.

Niistä siirrytään kiirastorstaina ehtoollisen asettamiseen ja pitkäperjantaina ristiinnaulitsemiseen.
Hiljaisen viikon lauantaita kutsutaan hiljaiseksi lauantaiksi. Silloin Jeesus lepäsi haudassa. Hiljaista
lauantaita kutsutaan myös lankalauantaiksi. Ennen
vanhaan silloin oli tapana pestä ja värjätä talven
aikana kehrätyt langat.
Pääsiäissunnuntai on kristikunnan suurin juhla. Koko kirkkovuosi rakentuu pääsiäisen ympärille. Pääsiäisenä liitymme haudalle saapuneiden naisten
seuraan. Iloitsemme ja riemuitsemme Jeesuksen
ylösnousemuksesta! Pääsiäisen sanoma kertoo
Vapahtajasta, joka on voittanut synnin, kuoleman
ja kaiken pahan. Kuolemalla ei ole enää viimeistä
sanaa. Sen valta on voitettu. Saamme luottaa Jumalaan, joka antaa meille synnit anteeksi ja lahjoittaa meille ikuisen elämän. Saamme luottaa Jumalaan, jonka rakkaus on kaikkea muuta vahvempi.
Toivotamme Sinulle siunattua ja valoisaa pääsiäistä!
Seija Puusaari, diakonissa, seija.puusaari@evl.fi,
p. 040 804 9358
Sinikka Tuori, pappi, sinikka.tuori@evl.fi,
p. 040 804 9315
P.S. Sait kirjeen mukana myös pussillisen rairuohoa. Kevät on uuden kasvun aikaa. Toiselta
sivulta löydät ohjeen rairuohon kasvattamiseen. Hyviä kasvuhetkiä!

TOIVON IKKUNAT
Toivon ikkunat vievät meidät läpi hiljaisen viikon palmusunnuntaista kiirastorstain ja pitkäperjantain kautta
iloon, pääsiäiseen. Ikkunat rakentuvat Hämeenlinnan
torille ja sen läheistyyteen pääsiäiseksi. Toivon ikkunat
ovat vapaasti kuljettavissa 28.3.–5.4. välisen ajan.
Ensimmäisen ikkunan löydät Hämeenlinnan Omaishoitajat ry:n toimitilasta osoitteesta Kirkkorinne 4.

MENOVINKIT
Kotikirkko lehti ilmestyy 17.3.
Se jaetaan ilmaisjakelun mukana kotitalouksiin Hämeenlinnan kantakaupungin ja Rengon alueella. Lisäksi
lehteä on tarjolla lukuisissa noutopisteissä ympäri Hämeenlinnaa.
Katso pääsiäisen tapahtumista Kotikirkosta.
Erityisesti haluamme kiinnittää huomiosi Toivon ikkunoiden lisäksi Vaeltavaan jumalanpalvelukseen Loimalahden leirikeskuksen pihassa.
Tiistaina 30.3. kello 12.00 - 16.00

RAIRUOHON KASVATUS
1. Laita lautaselle tai kulhoon ohut kerros
multaa. Tavallinen kukkamulta käy mainiosti. Mullan voi myös korvata talouspaperikerroksella. Kylvää voi myös pumpulin
päälle tai koristehiekkaan, kunhan huolehtii kastelusta.

Jumalanpalvelus ja ehtoollista Loimalahden leirikeskuksen pihapiirissä.
Vaelluksen reitti on n. 400m pitkä sorakäytäviä pitkin. Reitti kierretään
samassa ruokakunnassa asuvien
kanssa. Viimeinen lähtö klo 15.30.
Tervetuloa!

2. Ripottele rairuohon siemenet tiheästi
mullan pinnalle. Älä säästele, jos haluat
tuuhean kasvuston.
3. Taputtele siemenet kevyesti multaan
kiinni, mutta älä peitä.
4. Kastele kylvös huolellisesti suihkupullolla.
5. Sijoita lautanen tai kulho lämpimään ja
valoisaan paikkaan huoneessa ja kastele
säännöllisesti siten, että kylvös pysyy kosteana.
Ruoho kasvaa kivaan mittaan noin viikossa.
Ruohoa leikkaamalla ja säännöllisesti kastelemalla saat vehreyttä ja ruohon tuoksua
kotiisi pitkäksi aikaa!
Mmm... haistatko jo nenässäsi vasta leikatun ruohon tuoksun... ?

TILAA YSTÄVÄKIRJE
Soita Diakoniakeskuksen toimistoon

ma–ti tai to–pe klo 9–12,
p. 040 804 9350 tai
ota yhteyttä kirjallisesti:
Diakoniakeskus, Ystäväkirje
Birger Jaarlin katu 3
13100 Hämeenlinna
tai diakonia.hameenlinna@evl.fi.
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