Toivakan seurakunnan onnittelukäytännöstä

Toivakan seurakunnassa on tänä vuonna noin 80 onniteltavaa seurakuntalaista – hieno joukko! He
täyttävät joko 70, 75, 80, 85, 90 tai yli 90 vuotta. Jos Luoja suo, mahtuu joukkoon myös kaksi
satavuotiasta. Kotiseurakunta onnittelee heitä kaikkia lämpimästi – Jumalan siunausta!
Seurakunnassa on kaksi työntekijää, kirkkoherra ja diakonissa, joiden vastuulla on syntymäpäivät.
Tähän kuuluvat onnittelukirjeet ja -käynnit. Toinen työntekijöistä on osa-aikainen. Kun ynnää
yhteen tämän yhtälön, kaksi työntekijää ja 80 onniteltavaa, jokainen ymmärtää, ettei kaikkien luona
ole mahdollista käydä. Lisäksi kun huomioidaan vapaapäivät, lomat, koulutukset, rippileirit ja muut
työtehtävät, tulee väistämättä päällekkäisyyksiä merkkipäivien kanssa. Sekin on mahdollista, että
yhtenä viikonpäivänä on esimerkiksi kolmen eri henkilön syntymäpäivä. Olisi haasteellista päästä
osallistumaan niistä jokaiseen.
Kaikki eivät vietä merkkipäiviään. Osa viettää juhlapäiväänsä muualla tai täysin eri ajankohtana
kuin varsinaisena päivänä. Monet ikäihmisistä ovat aktiivisia ja liikkuvat paljon. Se aika ei enää
palaa – osin valitettavasti – että voisimme kulkea kotioville koputtelemassa ja katsomassa ketkä
ovat kotona. Nykyisin onnittelukäynnit on sovittava etukäteen. Saattaa kuulostaa kovalta, mutta
näin se vain on.
Lähetämme jatkossakin kirjeet kaikille syntymäpäiväsankareille. Pyrimme myös ottamaan yhteyttä
mahdollisuuksien mukaan sopiaksemme onnittelukäynnistä.
Suurin toiveeni kohdistuu kuitenkin siihen, että myös lähipiiri ja päivänsankarit ottaisivat vastuuta
juhlien viettämisestä. Työtämme helpottaisi kovasti, jos papille tai diakonissalle soitettaisiin ennalta
hyvissä ajoin ja sovittaisiin käynnistä. Soittaja voi olla kuka vain: sankari itse, puoliso, lapsi,
lapsenlapsi, sukulainen, ystävä tai hoitohenkilökuntaan kuuluva. Tapaaminen on mahdollista pitää
yhteisenä juhlana tai vaikka vapaamuotoisena rupatteluhetkenä. Tarjoilua tärkeämpää on
kiitollisuus elämän lahjasta ja yhteyden kokeminen.
Näin yhdessä toimien vältymme monelta pettymykseltä. Ei tarvitse kysyä: ”Eikö se pappi
tullutkaan?” Kun tiedetään etukäteen kuka on tulossa ja milloin, se on kaikille selvintä.
Toivon seurakuntalaisten taholta ymmärrystä tässä asiassa. Asia on meille kaikille niin tärkeä, että
se vaatii tällaisen tiedonannon.
Kutsumme kaikki tämän vuoden varttuneet päivänsankarit yhteisille syntymäpäiville 16.9.2012.
Juhlat alkavat kirkossa klo 10. Tapahtumaan ennakkoilmoittautuminen. Tervetuloa!
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