Forssan

3•2016

seurakuntalehti
”Maa täyteydessänsä, tuo sadon ajallaan,
se antaa hedelmänsä ja kutsuu korjaamaan.”
Katkelma virrestä 575

Tässä lehdessä mm:
• Eläkkeelle lähtevät: Esa Lahti ja Hannele Lähteenkorva
• Uusi kanttori aloittaa työt Forssassa
• Arjoniemen perhe kertoo kirkon ympärijuoksun tunnelmista
• Tapahtumia, tilaisuuksia, kerhoja ym.
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Pääkirjoitus:

Kuulumisia

Ystävän Kammarilta

Kun puhutaan Ystävän Kammarista, moni ei
ehkä tiedä, mistä on kyse. Viralliselta nimeltään se on Forssan Seudun Palvelukammari
ry. Se on yhdistys, joka pyörittää toimintaa
aivan kuten mikä tahansa muu järjestö.

Esa Löytömäki

kirkkoherra, vs. lääninrovasti

Muitten arvostamisesta
Juttelin ristiäisissä opettajan kanssa. Hän oli töissä Helsingissä koulussa, jossa oli paljon myös maahanmuuttajien
lapsia. Kyselin, millaisia haasteita se työhön tuo. Hän totesi, että se on virkistävää. Erilaisten kulttuurien, uskontojen
ja tapojen kohtaamisesta syntyy aitoa vuorovaikutusta.
Se antaa virikkeitä ja on kiinnostavaa. Erilaisuus tuo haasteita mutta on ennen kaikkea rikkautta. Lapset ottavat
tilanteet aidosti ja uteliaina.
Forssassa on kouluissa, päiväkodeissa ja joissakin pihapiireissäkin totuteltu uusin tapoihin ja kieliin. Eri taustoista tulevat ihmiset kohtaavat ja syntyy jotain uutta.
Joskus syntyy jännitteitä, mutta usein syntyy uteliasta
tutustumista ja aitoja kohtaamisia. Monissa kodeissa on
myös otettu askeleita tukiperheiksi maahanmuuttajille.
Kielen ja kulttuurin opiskelu on uusille tulijoille näin tullut
tutuksi.
Miten on mahdollista kohdata, ymmärtää toisia ja löytää
yhteys ihmisten välille? Se lähtee oman taustan, kulttuurin ja uskonnon tuntemisesta. Mainitsemani opettaja oli
harras kristitty. Hänen halunsa kohtaamiseen nousi myös
tältä pohjalta. Oman kristillisen taustamme tunteminen on yksi tärkeistä avaimista kulttuurien ja uskontojen
kohtaamiselle. Oman kulttuurimme arvostaminen antaa
pohjan muiden arvostamiselle. Oman uskon ”lukutaito”
avaa silmiä muitten uskolle.
Monien maahanmuuttajien tausta on itämaisessa kulttuurissa ja islamilaisessa maailmassa. Kaksoisvirran maassa on
paljon myös meidän kulttuurimme taustasta. Islamissa on
paljon aineksia juutalaisuudesta ja kristinuskosta. Osa on
yhteistä mutta on myös paljon erilaista tulkintaa. Näistä
on hyvä olla tietoinen.
Uskoomme kuuluu vieraanvaraisuus. Vaikka osa joutuu
lähtemään takaisin eikä saa turvapaikkaa Suomesta, kohtaaminen jättää aina jälkensä puolin ja toisin. Hyvä jälki
jää, kun kohtaaminen on ollut aito. Maahanmuuttajat
ovat kiinnostuneita ja uteliaita. Meille tutustuminen on
myös mahdollisuus. Ennakkoluuloisuus vie harhaan ja luo
uhkia asioihin, joissa niitä ei ole.
Itse sain olla työssä viime talven ulkomailla, jossa olin
muiden suomalaisten kanssa kielellisenä, uskonnollisena ja
kulttuurisena vähemmistönä. Se antoi näkökulmaa siihen,
että uuteen tutustuminen pöllyttää omiakin käsityksiä
terveellisellä tavalla. Aidot kohtaamiset jättivät hyvän
jäljen ja hymy ylitti kielen ja kulttuurien erot.
Uskomme ytimessä on lähimmäisyys. Jo Vanhan testamentin maailmassa erilaisista ihmisistä välittäminen on
monessa kohdin esillä. Hammurabin laki, koston laki ei
ollut se, johon kiinnityttiin. Olemme osallisia välittämisen juuresta. "Kohdelkaa joukossanne asuvia siirtolaisia
ikään kuin he olisivat heimolaisianne ja rakastakaa heitä
kuin itseänne, sillä te olette itsekin olleet muukalaisina
Egyptissä." (3. Moos. 19:34).

– Pääasialliset toiminnan rahoittajat ovat Raha-automaattiyhdistys,
Forssan kaupunki ja Forssan seurakunta. Lisäksi Tammelan seurakunta on avustanut toimintaa
pienellä rahasummalla, kertoo
Ystävän kammarin toiminnanjohtaja Sari Junttila-Alho.
– Kammarilla tulee ensi vuonna
20 vuotta täyteen. Toiminnan ja
rahoituksen tarkoitus on ikäihmisen kotona asumisen tukeminen. Ystävän Kammari on kaikille
avoin.Tänne voi poiketa kahville,
juttelemaan, lukemaan tai levähtämään. Myös tietokonetta voi käyttää. Keskiviikkona ja perjantaina
on tarjolla 3,50€ lounas. Näistä
ilmoitetaan mm. kirkollisissa ilmoituksissa torstaisin. Tiloissa on
myös käsityömyymälä lähetyksen
hyväksi. Kammarissa on lisäksi
kuukausittain vaihtuvaa ohjelmaa.
Lisäksi jäsenyhdistykset pitävät
kokouksia ja tapaamisia Kammarilla jäsenmaksullaan. Kammari on
avoinna ma-pe klo 9-14.
– Ruokailijoita käy noin 25 hlöä
kerta, ja se on hyvä määrä. Vapaaehtoisten panostus on tärkeä.
Heitä on, mutta lisääkin tarvitaan
esim. ulkoiluun, asiointiapuun,
ystäväksi. Vapaaehtoiskurssin
suorittaminen olisi hyväksi. Nyt
alkaa lokakuussa jälleen uusi
kurssi – suosittelen, toiminnanohjaaja nyökkää kannustavasti.
Monenlaista toimintaa
–Aamukorva on turvasoitto ikäih-

Ystävän Kammari
Hämeentie 5, 30100 Forssa

p. 050 588 9644

ystavan.kammari@surffi.net
www. ystavankammari.fi

– Patalapuista syntyi kotoinen puu, mikä ilahduttaa kävijöiden mieltä ja
sydäntä.

misille. Soitamme heille maanantaista perjantaihin tai sovitusti
ja kysellään kuulumisia. Se ei
maksa asiakkaalle mitään. Myös
Kauppakassi -toiminta on palvelu,
jossa työntekijä hakee kauppalistan, käy kaupassa ja tuo ostokset
iäkkäälle ihmiselle kotiin. Käynti
on tarkoitettu henkilölle, joka ei
pysty hoitamaan itse kauppa-asioitaan. Toiminta tapahtuu kerran
viikossa ja hinta on 5€ kerta.
Sari Junttila-Alho jatkaa vielä. –
Toiveita ja ideoita otetaan vastaan
erityisesti iäkkäiltä henkilöiltä.
Pyrimme järjestämään toiveita ja
tilaisuuksia niiden mukaan. Esiintyjät piristävät. Laulut ja esitykset
voivat olla uusia tai vanhoja. Luennoitsijat ovat myös hyviä. Esim.
apteekkiasiat ovat aina mielenkiintoisia. Kaikki otetaan vastaan.

– Myös taidetta ja esimerkiksi
käsitöitä otetaan näytteille. Yhteyden voi ottaa Kammarille Tanja
Helkearoon, joka vastaa esilletuomisista. Paljon esillä olevia
tuotteita katsellaan ja nautitaan
taiteesta.
Kaikki ovat tervetulleita
Kaikki ovat Ystävän Kammariin
tervetulleita. Kotisivuilta, kirkollisista ja yhdistyspalstalta voi
seurata Kammarin tapahtumia ja
ohjelmaa. Tänne voi kuka tahansa
tulla. Voi vain olla ja tulla, juoda
kupin kahvia tai vaikkapa käydä
tiekoneella. Tänne voi sopia vaikka tapaamisen ystävän kanssa.
Tämä on hyvä ja mukava paikka
tavata.
Sisko Puhtila

Moni ihminen kaipaa rinnallakulkijaa ja ystävää...
kaipaatko sinä tekemistä ja mielekästä ajankäyttöä?
Tule vapaaehtoistoiminnan peruskurssille Ystävänkammarille
Forssaan, Hämeentie 5.
Koulutuksessa käsitellään vapaaehtoistyön perusteita ja ihmisten kohtaamista erilaisissa elämän vaihessa.
Kurssin jälkeen voit valita oman toiminta-aluuesi monista eri mahdollisuuksista. Kukin koulutettava taho järjestää tarvittavaa jatkokoulutusta,
tukea ja ohjausta.
Koulutuspäivät ovat:
la 1.10. ja 8.10. klo 10-15
			
ti 18.10. ja 25.10. klo 17-19.30
Kurssista saa todistuksen, josta on hyötyä mm. terveys- ja sosiaalialojen
opinnoissa.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen viim. ti 29.9.
Ystävän Kammarille/Sari Junttila-Alho p. 050 588 9644
Kurssin järjestävät: Forssan seudun Palvelukammari ry.
Forssan ev.-lut. seurakunta ja SPR

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
Sisko Puhtila
sisko.puhtila@evl.fi
Sivunvalmistus Forssa Print
Paino Forssa Print, 2016
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Parisuhdekurssilta

myötätuntoa itseä ja puolisoa kohtaan
Forssassa alkaa syksyllä uudenlainen
parisuhdekurssi, jonka tarkoituksena on
parantaa puolisoiden välistä vuorovaikutusta ja yhteyttä.
– Usein pariskunnat hakevat apua
perheasiain neuvottelukeskuksesta, kun menossa on iso solmukohta. Suhteeseen kannattaa panostaa
jo silloin, kun menee hyvin tai
kohtuullisesti, toteavat perheneuvojat Tuukka Hämäläinen
ja Anja Nwose. He ohjaavat syksyllä alkavaa parisuhdekurssia,
joka tarjoaa mahdollisuuden tutkia parisuhteen vuorovaikutusta.
Monesti pariskunnat hämmästelevät, miksi tästä niin pienestä
konkreettisesta kiistakapulasta,
kuten kotitöistä, tulee niin iso
juttu, joka aiheuttaa paljon riitaa.
Tuukka Hämäläinen on huomannut, että on oleellista päästä
tutkimaan niitä asioita, jotka ovat
pinnan alla, jotka eivät välttämättä näy riidoissa.
Pinnan alle
Saattaa näyttää siltä, että ongelma
on vain se, mistä puhutaan, kuten
raha, kotityöt, lastenkasvatus tai
joku muu arkinen asia.
Näihin asioihin liittyy yleensä
paljon tunteita, odotuksia, loukkaantumista, hämmennystä, yksinäisyyttä tai pelkoa, jotka eivät

tule näkyville riidan keskellä.
– Oma kokemukseni on, että
tunnekeskeinen lähestymistapa
auttaa pääsemään pinnan alle,
Tuukka Hämäläinen toteaa. Hän
on opiskellut kanadalaisen Sue
Johnsonin kehittämää tunnekeskeistä pariterapiaa, joka perustuu
tutkittuun tietoon tunnesuhteista.
– Tunnekeskeisen työskentelyn avulla oppii riitatilanteissa
tunnistamaan omia tunteitaan ja
tarpeitaan, jotka helposti ohittaa.
Sitä kautta pystyy viestimään
näistä tunteistaan puolisolle. Näin
kasvaa myötätunto toista ja itseä
kohtaan, Hämäläinen pohtii.
Uutta Forssassa
Tunnekeskeisiä parisuhdekursseja
on viime vuosina järjestetty isommissa kaupungeissa. Lokakuussa
alkava kurssi on ensimmäinen
Forssassa. Sen järjestää perheasiain neuvottelukeskus.
Jokainen kokoontumiskerta
rakentuu oman teemansa ympärille. Kurssilla pohditaan muun
muassa, mistä rakkaussuhteessa
on kysymys, mikä aiheuttaa yhteyden katoamisen puolisoiden

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNNAN
KERHOT ALAKOULUIKÄSILLE SYKSY 2016
MAANANTAISIN Askartelukerho 1.-3.-luokkalaisille
klo 17.00–18.00 Tölönkodilla (Rajakatu 11).
TIISTAISIN

Leffakerho klo 17.00–18.30
Seurakuntatalon nuorisotilassa. Leffakerhossa katsotaan yhden
kerhokerran aikana yksi piirretty, ja siksi kerho kestää noin puolitoista tuntia. Kerhossa huomioidaan elokuvien ikärajat. Kerho
on parillisilla viikoilla 1.-3.-luokkalaisille ja parittomina viikkoina
4.-6.-luokkalaisille.
Puuhakerho 1.-6.-luokkalaisille Klemelän Ylätalolla (Syrjäharjuntie 12, keltainen rakennus) klo 16.30–17.30. Puuhakerhossa
puuhaillaan kaikenlaista, esim. leivotaan, askarrellaan, leikitään,
pelaillaan yms.
Liikuntakerho 1.-6.-luokkalaisille Seurakuntatalon liikuntasalissa
klo 16.00–17.00. Liikuntakerhossa liikutaan ja leikitään yhdessä
iloisella ja touhuavalla otteella.

KESKIVIIKKOISIN Kokkikerho 1.-4.-luokkalaisille Klemelän ylätalolla (Syrjäharjuntie 12, keltainen rakennus) klo 17.00–18.00. Kokkikerhossa
leivotaan ja tehdään helppoja ruokia yhdessä
PERJANTAISIN

Puuhaileva kokkikerho 1.-6.-luokkalaisille Tölönkodilla (Rajakatu
11) klo 17.00–18.00. Puuhailevassa kokkikerhossa tehdään
jotain pientä syömistä ja leikitään yhdessä.

Seurakunnan kerhot:

• maksuttomia
• kokoontuvat pääsääntöisesti joka viikko (ei syyslomalla)
• Ei tarvitse ilmoittautua, kerhoon voi tulla rohkeasti tutustumaan ja kokeilemaan!
• Kerholaiset pääsevät vaikuttamaan mitä kerhoissa tehdään
• Kerhonohjaajina toimivat 15–20-vuotiaat koulutetut kerhonohjaajat
• Kerhot alkavat viikolla 36 (5.9. alkaen)
• yhteyshenkilö: Marika Haake 050 366 2920 tai marika.haake@evl.fi

Lisätietoja: www.forssanseurakunta.fi/ryhmat/kouluikaiset/kerhot

Tervetuloa!

väliltä ja miten yhteyttä voi rakentaa. Työntekijät jakavat teemaan liittyviä virittäviä ajatuksia.
Sen lisäksi tehdään harjoituksia
oman puolison kanssa.
– Työskentelyssä ei tarvitse
jakaa omia asioitaan toisille ryhmäläisille. Työskentely tapahtuu
oman parin kanssa ohjaajan tukemana, Hämäläinen kertoo.
Lisää läheisyyttä
Kurssi sopii pariskunnille, jotka
haluavat parantaa keskinäistä läheisyyttä. Kurssi ei sovellu syvässä kriisissä oleville pareille
eikä silloin, jos parisuhteessa on
väkivaltaa tai liiallista päihteiden
käyttöä. Kurssin intensiivisyyden
takia parien on pystyttävä osallistumaan kaikille kokoontumiskerroille. Mukaan mahtuu kahdeksan
pariskuntaa. Ohjaajat tapaavat ilmoittautuneet etukäteen. Kurssi
on luottamuksellinen ja maksuton.
Sue Johnsonin kirjoittaman kurssikirjan Kunpa sinut tuntisin paremmin osallistujat hankkivat itse.

Ohjaajat Anja Nwose ja Tuukka Hämäläinen ottivat kuvan pappilan maisemissa, jossa parisuhdekurssi järjestetään.

Tunnekeskeinen PARISUHDEKURSSI

Kahdeksana torstaina 6.10.–1.12.2016 (ei 20.10.) klo 17.30–19.30.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset 19.9. mennessä:
Tuukka Hämäläinen (tuukka.hamalainen@evl.fi), puh. 050 502 0228
tai Anja Nwose (anja.nwose@evl.fi), puh. 050 303 0584.

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNNAN
KERHOT NUORILLE SYKSY 2016
Seurakunnan nuorten kerhot:

• Seurakunnan nuorten kerhot on tarkoitettu yläkouluikäisille ja
sitä vanhemmille nuorille.
• Kerhot kokoontuvat pääsääntöisesti joka viikko
• Kerhoihin ei tarvitse ilmoittautua
• Kerhonohjaajina toimivat koulutetut kerhonohjaajat
• Kerhot alkavat viikolla 36 (5.9. alkavalla viikolla)
• Yhteyshenkilö: Marika Haake 050 366 2920 tai marika.haake@evl.fi

KESKIVIIKKOISIN Liikuntakerho klo 16.30–17.30 Seurakuntatalon liikuntasalissa.
Liikuntakerhossa liikutaan yhdessä kerholaisten toiveiden mukaan
hyvällä asenteella. tarkoituksena on yhdessä liikkuminen.
Jousiammuntakerho klo 18.00–20.00 Seurakuntatalon liikuntasalissa. Jousiammuntakerhoa pidetään Ilvesnuoli ry:n puolesta.
TORSTAISIN

Chillikerho klo 16.00–17.30 Seurakuntatalon nuorisotilalla.
Chillikerhossa hengaillaan ja pelaillaan yhdessä rennolla asenteella osallistujien toiveiden mukaan.

Leffakerho klo 17.00 alkaen Nuorisotilalla. Leffakerhossa katsotaan yhden kerhokerran aikana yksi elokuva ja sen takia kerho
kestää noin puolitoista tuntia.
Lisätietoja: www.forssanseurakunta.fi/ryhmat/nuoret/viikkotoiminta1

PERJANTAISIN

Tervetuloa!

hirviöiden karkotus – leiri
Klemelässä syyslomalla
1.-2.-luokkalaisille 17.–18.10. (10€)
3.-6.-luokkalaisille 19.–21.10. (15€)

Ilmoittautuminen (29.8. alkaen) ja lisätiedot
http://www.forssanseurakunta.fi/ryhmat/leirit-ja-retket/kouluikaiset

Perheasiain
neuvottelukeskus
uusissa tiloissa
Forssan perheasiain neuvottelukeskus muutti elokuun alussa entisiin päiväkerhohuoneisiin. Uudet tilat
sijaitsevat Forssan seurakuntatalon
toisessa kerroksessa. Päiväkerhot
siirtyivät saman käytävän toiseen
päätyyn. Aikaisemmin neuvottelukeskus sijaitsi seurakuntatalon yhteydessä olevassa kerrostalossa.
”Muuton myötä saimme seurakuntatalon päädystä rauhalliset,
avarat sekä paremmin ilmastoidut
tilat”, toteaa perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Anja Nwose. Hän
iloitsee, että perheneuvonta siirtyi
samalla lähelle perhe- ja diakoniatyötä, mikä mahdollistaa uudenlaisen
yhteistyön kehittämisen.
Perheasiain neuvottelukeskus
tarjoaa ammatillista keskusteluapua
Forssan seudun asukkaille. Perheneuvonnasta saa tukea parisuhteen vaikeuksissa ja erotilanteissa.
Neuvottelukeskus palvelee ihmisiä
elämänkatsomuksesta ja perhemuodosta riippumatta. Käynnit ovat
asiakkaille maksuttomia ja luottamuksellisia.
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Hartaus:

Murheettomien laulujen maa
Eppu Normaalin suomalaisesta
mielenmaisemasta kuvaava laulu Murheellisten laulujen maa
on aito kuvaus suomalaisesta
murehtimisen määrästä. Me
suomalaiset olemme mitä murehtivinta kansaa. Mitä kaikkea
sinäkin olet tällä viikolla ehtinyt
murehtia? Oletko kenties ähkinyt seuraavan viikon askareiden
perään tai jännittänyt vaanivan
pedon lailla lähestyvää deadlinea? Murehtiminen estää
meitä elämästä tässä hetkessä
ja unohdamme murheissamme mikä elämässä on tärkeää.
Tähän murheen itkumuuriin on
olemassa lääke, jota minä kutsun murheettomuudeksi.
Jos murheettomuutta voisi
myydä ostos-TV:ssä, se kuulostaisi tältä: ”Tuntuuko sinusta siltä, että seinät kaatuvat päällesi?
Onko sisäinen ilopillerisi kastunut läpimäräksi kyyneleistä,
koska olet liian stressaantunut?
Voitko kuvitella, kuinka upe-

aa olisi, jos mistään asioista ei
tarvitsisi murehtia? Nyt se on
mahdollista! Tarjoan sinulle
vastustamattoman tarjouksen,
josta ei kannata kieltäytyä.
Päästä vierellesi kaikkivaltias
Jumala. Jumala pitää huolen sinusta ja poistaa kaikki murheesi.
Kun Hän on läsnä, sinun ei tarvitse murehtia mistään. Luota
Herraan ja BANG, murheet

on poissa! Voit alkaa elämään
vailla huolta ja rakastamaan
läheisiäsi, koska se on elämän
suola. Jumala kyllä hoitaa kaikki murheet tieltäsi. Unohda siis
murheet, tartu Raamattuun ja lue
Matt. 6:25-34.”
Taivaallinen Isä kyllä pitää
meistä huolta, jotta voimme
keskittyä siihen, mikä elämässä
on tärkeintä. Jeesuksen mukaan
tärkeintä on etsiä Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Siihen meidän olisi siis
tähdättävä, sillä Jumala kyllä
pitää huolen kaikesta ympärilläsi ja auttaa sinua hädässä.
Me voimme elää murheellisten
laulujen maassa, olla eksyksissä
ja huolissamme. Meillä on kuitenkin toinen vaihtoehto; luottaa
Jumalaan ja päästä taivaaseen,
jossa lauletaan vain murheettomia lauluja.
Ville Halkosaari

Kiinnostaako Sinua
pohtia Raamatun tekstien sanomaa yhdessä muiden aikuisuuden kynnykselle yltäneiden kanssa? Haluatko hengähtää hetkeksi viikon aluksi ja
pysähtyä sanan äärelle? Etsitkö piiriä, jonne voi tulla juuri sellaisena kuin
on? Jos vastasit yhteenkään kysymykseen kyllä, nuorten aikuisten Raamattupiiri on juuri sopiva piiri sinulle.
Nuorten aikuisten raamattupiirissä on mahdollisuus jakaa arjen
kysymyksiä, iloja ja onnistumisia sekä ammentaa voimaa tulevan viikon
haasteisiin. Piirissä luetaan Raamatusta yhtä kirjaa kerrallaan muutama
luku viikossa.
Illan päätteeksi piirissä rukoillaan yhdessä juuri itselle tärkeiden asioiden
puolesta. Jokaisella osanottajalla on mahdollisuus tuoda rukoukseen juuri
ne aiheet, jotka ovat tällä hetkellä omalla sydämellä.
Lukemisen lisäksi piirissä on mahdollisuus nauttia kupposesta teetä sekä
hyvästä seurasta.
Raamattupiiriin on tervetullut aivan jokainen itsensä nuoreksi aikuiseksi
kokeva ihminen.
Nuorten aikuisten Raamattupiiri kokoontuu maanantaisin Forssan
Pappilassa klo 17.30 alkaen. Tule mukaan jo seuraavaan kokoontumiseen – odotamme Sinua!

Kutsu äideille ja tyttärille

viettämään syksyinen lomayö hotellin helmassa
Diakoniatyöllä on mahdollisuus tarjota syysloman alkaessa hotelliyö viidelle
äidille ja tyttärelle. Kirjoita ja kerro, miksi juuri Sinun ja tyttäresi olisi tarpeen
päästä yhden yön minilomalle ja valmiin aamupalan ääreen. Lomaa voi puoltaa
esim. pitkäaikaiset huolet, taloudellinen tilanne, sairastelu, yksinhuoltajuus tms.
Loma on maksuton. Hakemukset ovat luottamuksellisia, eikä valintaperusteita
kerrota muille. Ohjelmassa on iltapalaa, mahdollisuus olla yhdessä tai nauttia
oman huoneen rauhasta ja aamupala. Lähetä vapaamuotoinen lomahakemus
diakoniatoimistoon Satu Pölläselle 18.9. mennessä satu.pollanen@evl.fi tai
kirjepostilla Diakoniatoimisto, Kartanonkatu 16, 30100 Forssa. Liitä mukaan
puhelinnumero, niin voimme tarvittaessa kysyä lisätietoja valinnan pohjaksi.

Kun syyskuu koittaa,

Hannele Lähteenkorvalla alkaa vapaa
Hyvältä tuntuu tämä vapaus.
Hetkittäin tulee myös haikea olo,
kun ajattelen työn loppumista.
Siirtymävaihetta helpottaa aviomiehen samanaikainen eläkkeelle jäänti.
Tässäkö tämä nyt oli? Tällaista
työtäkö minä tein työurani ajan?
Aika on mennyt nopeasti, kun
katselen aikaa taaksepäin. Tunnen syvää kiitollisuutta jättäessäni tehtäväni seuraavalle työntekijälle. Tekemäni työ, joka tuli
minulle niin kovin rakkaaksi, se
jatkuu edelleen.
Ruusuja on paljon –
rikkaruohoja niukasti
Tämä työ on ollut vaihtelevaa
ja mielenkiintoista. Tulin seurakuntaan pyhäkoulusta vastaavaksi
työntekijäksi 1988. Pyhäkoulut
ovat loppuneet vuosia sitten ja
lapset pyritään yhä enemmän
kohtaamaan siellä, missä he ovat
jo valmiiksi koolla. Sittemmin
olen toiminut myös kouluikäisten
ja rippikouluisten kanssa. Myös
osallistuminen työalarajoja ylittäviin työtehtäviin on laajentanut
työkenttää. Tänä aikana myös
käytettävä materiaali ja työmenetelmät ovat uudistuneet. Minulla
on ollut koko ajan hyvät mahdollisuudet kehittää vapaasti työtäni,
kunhan se on ennalta sovittujen
tavoitteiden mukaista.

Olen saanut toimia kaikenikäisten seurakuntalaisten kanssa. Kertomani sanomahan on ollut kaikille sama, vain tapa tuoda asia
ymmärrettävästi esille on ollut erilainen. Tämä työ on sisältänyt paljon kauniita asioita, ihan silmin ja
korvin havainnoiden. Se on ollut
tärkeää asia koska olen halunnut
toteuttaa asiat mahdollisimman
kauniisti, sisältöä unohtamatta.
Tällaiseen työrupeamaan on
mahtunut myös rikkaruohoja.
Teemme kaikki työtämme oman
persoonamme kautta, väsyneinä,
kiireisinä tai innosta puhkuen. On
luonnollista, että silloin saattavat
käämit kärytä. Ne ovat asioita jotka on ennemmin tai myöhemmin
sovittu, anteeksi annettu ja saatu
eikä niitä enää muistella.
Työ on tärkeää
Työ on ollut minulle hyvin tärkeä
asia. Työ on rytmittänyt elämää
ja sen kautta olen tuntenut itseni
tarpeelliseksi. Tärkeää on ollut
myös kuulua yhteisöön, joka on
tehnyt työtä saman päämäärän
saavuttamiseksi. Mitä enemmän
on tullut ikää, sitä tärkeämpää on
ollut, että työyhteisöni on ollut
juuri seurakunta.
Arvokasta on ollut kulkea pieni matka eri-ikäisten seurakuntalaisten kanssa, järjestäen pieniä
juhlahetkiä arjen keskelle. Olen

saanut toteuttaa lähetyskäskyä,
kertoa ilosanomaa, sinua rakastetaan omana itsenäsi, sinä olet
tärkeä. Palkitsevaa on ollut eri tilanteiden jälkeen tunne, että olen
onnistunut ilahduttamaan paikalla
olleita seurakuntalaisia.
Koijärvellä pidettäviin naisteniltoihin olen lupautunut vapaaehtoiseksi työpariksi Suvilammen
Anniinalle. Muuten katselen tulevaisuutta vielä varovaisesti
harkiten.
Kiitos
Kiitän työnantajaa luottamuksesta, kun aivan eri ammatista aikanaan olen tullut valituksi tähän
tehtävään. Itse en olisi osannut
suunnitella työuraani näin hyvin.
Kiitos kaikille joiden kanssa
olen työskennellyt niin seurakuntatalossa kuin sen ulkopuolellakin. Pysytte aina muistoissani.
Haluan kiittää myös seurakuntalaisia, sillä ilman teitä ei meitä
työntekijöitäkään tarvittaisi.
Myös perhettäni haluan kiittää.
Miten usein olin työajatuksissa
kotonakin ja ”sesonkiaikoina”
työpäivät venyivät pitkiksi. Koskaan minua ei työasioista kotona
moitittu.
Nyt tuntuu hyvältä viettää
yhteistä aikaa puolisoni Ollin
kanssa. On mukava tehdä ihan
tavallisia asioita ilman aikatau-

luja. Kaikkein tärkeimmältä tällä hetkellä tuntuu seurata pienen
lapsenlapsemme kasvua ja kehitystä sekä olla saatavilla, kun hän
meitä tarvitsee.

Hannele Lähteenkorva
1.9.2016 eläkkeellä/
lapsityönohjaaja
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Maria Arjoniemi kertoo
KIRKON YMPÄRIJUOKSUN TUNNELMISTA

Kirkon ympärijuoksussa tämä
syksy on neljäs kerta, kun olemme mukana. Nea (5v) on juossut
kolmesti ja kaksoset Netta ja
Nelli (3v) olivat viime vuonna
juoksussa mukana toista kertaa.
Kaksoset olivat syntymävuonnaan (vuonna 2013) myös mukana lähettämässä Neaa matkaan,
toinen tytöistä oli rintarepussa ja
toinen mummun sylissä.
Tyttöjen mielestä on mukavaa,
kun juoksun jälkeen saa oikean
mitalin. Mitaleilla leikitään usein
kotona edelleen. Viime vuonna
emme ehtineetkään kirkkoon,
koska automme ei käynnistynytkään pihasta lähtöhetkellä. Tänä
vuonna toivottavasti on parempi
onni matkassa ja pääsemme kirkkoon laulamaan. Nean mielestä
kirkon ympärijuoksusta laulettu
laulu oli hauska, mutta enää ei
sanat tytöllä muistu mieleen.
Ympärijuoksussa
tytöistä on hauska kannustaa
toisia ja kovasti meillä jo pohditaankin ovatko kaikki samassa
lähdössä tänä vuonna.

– Kannustan siskoja, jos juostaan eri aikaan. Voi olla et siskot
on ensin, kun mä olen kuitenkin
niitä isompi, pohtii Nea.
Viimeksi tytöt pääsivät starttaamaan Ylitalon Hannun kanssa
samassa lähdössä ja heistä oli
hauskaa juosta aikuisen kanssa
yhdessä. Olivat maalissa ennen
Hannua ja se kyllä muistetaan :)
Tyttöjen mielestä
tapahtuma on mukava
Kirkolla pillimehua juodessa on
kiva vielä kertailla, miten juoksu
sujui ja näyttää kuinka nopeasti
oikein juostiin. Itse koen tapahtuman olevan tunnelmaltaan rento
ja leppoisa. Tytöt ovat "iloisella
mielellä juoksentelemassa kirkkoa ympäri". Kilpailusta ei siis
ole kyse vaan parasta on se itse
juoksu.
– Siellä on kivaa ja sieltä saa
mitalin, tiivistää Nelli tuntemuksiaan kirkonympärijuoksusta.
– Mä juoksen kovaa ja mua
naurattaa, toteaa Netta.
– Juokseminen on kivaa, Nelli
toteaa.
– Me käydään urheilukentällä
harjoittelemassa juoksemista,
jatkaa Netta. Kaikilla on oma
numero
– Mä juoksen täysillä lujaa,
sanoo Nelli ja näyttää mallia
juoksuvauhdista pinkaisemalla
vauhtiin kesken vastauksen.
– Joona voitti viime vuonna

Forssan kirkon
YMPÄRIJUOKSU
su 18.9.2016
Tapahtuman aluksi juoksijat siunataan
kirkossa klo 14.
Kirkkoherra Esa Löytömäki
Kaupungin edustajan tervehdys

Sarjat: T/P 06-07, T/P 08-09, T/P 10-11, ja 12->
Osallistujanumeroiden haku kirkonmäeltä
sunnuntaina klo 13 alkaen.

Juoksut tapahtuvat pienempien osalta kirkkopihalla.
Sarjojen 06-07 sekä 08-09 lähtö tapahtuu I linjan
(kirkon pääportin) luota. Juoksurata on selkeästi merkitty.
Ilmoittautuminen 15.9.2016 mennessä osoitteessa

www.forssansalama.fi

Tiedustelut: puh. 050-5714472 Tiina Salmela
Kaikille
Tapahtuman järjestelyistä vastaa
Pipari- ja
Forssan ev.-lut. seurakunta yhdessä
mehutarjoilu
Forssan kaupungin, Forssan Salaman,
SPR:n ja MLL:n Forssan yhdistyksen kanssa.

Lämpimästi tervetuloa!
Puhelinpäivystys
su-to klo 18-01
pe & la klo 18-03
paikallisverkko/matkapuhelinmaksu
Keskusteluapua nimettömänä ja luottamuksellisesti.
Nettiviesteihin vastataan viiden päivän kuluessa.
Ev.-lut. seurakunnat

sen ryhmän, Nea muistaa kaverin menestyksen viime vuodelta.
-Sen mitali oli isompi, toteaa Nelli eikä usko, kun äiti vakuuttaa
kaikkien saavan yhtä isot mitalit.
– Ne pillimehut on hyviä, mut
niistä pipareista mä en tykkää,
muistelee Nea juoksun jälkeisiä
tarjoiluja.
– Siellä voi olla hoitokavereitakin juoksemassa, Netta pohtii.
Usein onkin mukava vaihtaa kuulumisia tuttujen kanssa.
– Meitä kyllä jännittää se juokseminen, mut ei se haittaa, Nea
totea lopuksi.
Liikunta on tärkeää
Mukaan tapahtumaan lähdettiin
tuttavan puhuttua tapahtumasta
ja siitä onkin tullut meille syksyn
perinne. Vielä taitaa löytyä useamman vuoden ajan kiinnostusta
osallistua.
Käymme tyttöjen kanssa koiramme kanssa ulkoilemassa, liikkuminen on osa arkea. koen lasten
liikkumisen tärkeäksi ja tällaisilla
tapahtumilla voi lisätä myönteisiä
kokemuksia liikunnasta. Urheilukentällä tulee käytyä aina välillä
liikkumassa ja sen tytöt kokevat
kilpailuun harjoitteluna. Kirkon
ympärijuoksussa tyttöjen mielestä
on kivaa, kun "saa juosta ympäri"
eikä vain pelkkää suoraa.
				
Maria Arjoniemi

Kirkon ympärijuoksun jälkeen on tullut tavaksi jäädä kirkkopuistoon
leikkimään. Tytöt ovat iloisella mielellä tapahtumassa. Tosin jännitys
saattaa purkautua harmituksen muodossa.

Lapsiparkki
Vanhemmat voivat tuoda 2–7 v.
lapsensa hoidettavaksi kauppareissun tai muun asioinnin
ajaksi Forssan seurakuntatalolle, Kartanonk. 16. (Sisäänkäynti Kyntäjänkadun puolelta, II krs)
Forssan seurakunnan lastenohjaajat hoivaavat ja ohjaavat
toimintaa. Toiminta on leikkiä,
laulua, askartelua, muovailua,
liikkumista lasten iästä riippuen.
Lasta hoitoon tuodessasi, täytä
pieni kaavake, josta ilmenee lapsen hakuaika ja puhelinnumero.
Osallistujamäärän ollessa iso,
varaudu siihen, että ryhmässä ei
ole tilaa juuri sillä hetkellä. Ryhmäkoko on pidettävä kohtuullisena turvallisuuden vuoksi.
Parkki on ilmainen. Tarkempia
lapsi- ja perhetyöntekijät
Elise Giren, p. 050 551 4931 tai
Johanna Leino, p. 050 511 2614
Parkit: la 3.9. klo 10-13
la 12.11. klo 10-13
la 17.12. klo 10-13
Forssan seurakunta/
lapsi- ja perhetyö

TEHTÄVIÄ ENKELEILLE…
Mikkelinpäivänä 2.10.2016 klo 10.00
Tule perheesi, kummien, isovanhempien ja
muiden läheisten kanssa mukaan perhemessuun!
• Lapset saavat pukeutua enkeleiksi
• Lapset laulavat
• Lapsia pienissä palvelutehtävissä
Lapsenmuotoisen messun jälkeen n. klo 11  

EDULLINEN SOPPALOUNAS JA
PÄIVÄKERHOLAISTEN TAIDENÄYTTELY

seurakuntatalolla, Kartanonk.16.
Koko perhe hintaan 5€. Yksittäinen aikuinen 2€
Maksetaan paikanpäälle.
Mukana tehtävissä pappien ja kanttorin lisäksi
kaikki lapsi- ja perhetyöntekijät
Forssan ev.lut. seurakunta
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Musiikkimies ehtii nyt uimaan rauhassa
Kanttori Esa Lahti jää eläkkeelle 1.9. 2016
Forssan seurakunnan kanttorin virasta. Vuosikymmenten kokemukset musiikista jaksavat
yhä innostaa monipuolista musiikkimiestä,
joka aloitti Koijärvellä kanttorina v. 1974.

Lapsena saatu kannustus
vei eteenpäin
Jo äiti kannusti Esaa lapsena
musiikissa eteenpäin. Esa pääsi
nuorena säestämäänkin äitiään,
jolla oli koulutusta laulussa. Radiosta kuultu pianomusiikki teki
Esaan voimakkaan vaikutuksen
6–7 -vuotiaana. Tuttavien kannustus auttoi myös. Porissa opettajina olivat mm. Erkki Kalijärvi
ja Väinö Haapalainen. Välillä
tanssimusiikki vei nuorta miestä,
mutta hän palasi piano- ja lauluopintojen pariin.

Kanttorin työ aukeni kutsusta
Esan ollessa vaimonsa Leilan
mukana seurakuntaretkellä Hangossa Koijärven kirkkoherra Eino
Marttala kuuli lahjakkaan nuoren miehen soittoa. Esan lämmöllä muistama Marttala pyysi Esaa
Koijärvelle oitis sijaiseksi. Laulu- ja musiikkiopinnot jatkuivat
ja kanttorin tutkintokin valmistui.
Musiikin parissa Esa koki tekevänsä ”jotain suurempaa”. Läsnäolo, vuorovaikutus ja tulkinta
ovat aina olleet sydäntä lähellä.
Vaikka työ on väsyttänytkin, työ

ja ihmiset ovat aina antaneet voimavaroja. Esa kokeekin saaneensa paljon, ei vain antaneensa
Vaimonsa Leilan ja perheen
tukea Esa ei lakkaa kiittämästä. Hengellinen elämä vahvistui
Leilan kanssa ja pelot väistyivät.
Lasten ja lastenlasten kautta on
saanut elää rikasta aikaa.
Työn kohokohtia
Huippukokemuksena Esa muistaa
vaativan ”Tulen synty” -teoksen
esittämisen Forssassa v. 1986.
Sinfoniaorkesteria johti kapellimestari Markus Lehtinen ja Esa
oli solistina. Forssan jälkeen teos
esitettiin Helsingissä ja solistina
oli Jorma Hynninen. Konserttikokemuksista lämmittää myös
yhteistyö pianisti Kirsti Sarmannon kanssa.
Mieleen nousevat myös monet
arkiset tilanteet ihmisten parissa.
Kuorotyö on aina ollut sydämen
asia ja on suuri ilo saada kuoro
soimaan. On ollut myös levollista
palvella urkujen takana kirkossa
tai innostavaa saada toteuttaa erilaisia musiikki-iltoja.
Jumalan avulla
”Ei meidän ansiosta, mutta Jumalan avulla”. Esa kokee saaneensa
palvella saamillaan lahjoilla Jumalan kunniaksi. Sävelen ja sanoman
yhteisvaikutus on vahvaa ihmisten
mielissä. Sanoma rakkaudesta ja
armosta elää musiikin kautta.
Seurakunnan musiikki on
muuttunut uran alkuvuosista.

On monenlaista hyvää hengellistä musiikkia. Erilainen musiikki puhuttelee erilaisia ihmisiä
ja Esa hyväksyy sen. – Ihmiset
kuitenkin kaunistavat kirkon,
Esa toteaa. Samalla hän pitää
harmillisena, että ”hulabaloo” on
lisääntynyt ja kirkko jää joskus
sivuun. Miten ihmiset löytäisivät
tiensä kirkkoon ja Jumalan luo?
Erityisesti yhteys lapsiin, päiväkoteihin, kouluihin ja nuoriin on
tärkeää tässä ajassa.
”Sibelius on Sibelius”
Pianomusiikki on säilyttänyt
asemansa Esan sydämessä. Romantiikan ajan Rahmaninovin
pianokonsertto nro 2 c-molli vetoaa erityisesti pianistiin. Oopperamusiikki on säilyttänyt draaman
tenhonsa ja tulkinnat oopperan
helmistä ovat antaneet tenorille
haasteita. ”Mutta Sibelius on aina
Sibelius”, Esa toteaa ja paljastaa

suomalaisen sielunmaisemansa.
Sibeliuksen viulukonserttoja hän
kuunteli lastensakin kanssa kotona iltaisin. Heprealaisten laulujen
sävelmaailma on myös ollut tulkitsijan vakio-ohjelmistoa.
”Nautin vapaudesta”
Eläkkeellä on aikaa kodin töihin ja
puutarhalle yhdessä Leila-vaimon
kanssa. He aikovat käydä eri seurakuntien tilaisuuksissa ja aikaa
liikenee tarvittaessa myös seurakunnan musiikkityön käyttöön ja
vapaaehtoistyöhön. On myös aikaa
hiljentyä ja rauhoittua. Yksi tärkeä harrastus jatkuu: kuntoilu ja
jaksamisesta huolehtiminen. Uinti on edelleen tärkeää mutta enää
ei tarvitse mennä säännöllisesti
aamulla kuudeksi hallille; puoli
kahdeksankin riittää.
				
Esa Löytömäki

Forssan seurakunnan uusi kanttori Outi Aro-Heinilä:

Kanttorintyö on antoisaa ja nautinnollista
den ajan. MuMmius on ihanaa ja
palkitsevaa!

Kuka olet ja mistä tulet
ja minne olet tulossa?
– Olen Outi Aro-Heinilä, kirkkomuusikko ja vähän muutakin.
Valmistuin MuMmiksi (Musiikin
maisteriksi) noin vuosi sitten,
mutta olen tehnyt kanttorin sijaisuuksia Malmin seurakunnassa
Helsingissä jo reilun parin vuo-

Olet kanttori koulutukseltasi,
mutta olet myös muutakin –
kerro itsestäsi!
Olen ensimmäiseltä ammatiltani rakennustekniikan diplomiinsinööri. Valmistuin Tampereen
teknillisestä yliopistosta pääaineena rakentamistalous. Tein
jonkun aikaa töitä perheyrityksen
toimitusjohtajana ja sen jälkeen
olin rakennustyömaalla työnjohtotehtävissä. Se oli mielenkiintoista, mutta aika stressaavaa ja
vielä suhdanteista riippuvaa työtä. Halusin jotain muuta. Päätin
hakea Sibelius-Akatemiaan opiskelemaan, pääsin sisälle ja matka
ammatin vaihtoon oli alkanut.
Miten tiesi kulkeutui
nimenomaan Forssaan?
Olen ollut viime syksystä lähtien
äitiysloman viransijaisena Malmilla Siltamäen piirissä. Helsingin seurakuntayhtymän talous
on mennyt siihen suuntaan, että
sijaisten asema on tullut entistä

epävarmemmaksi. Vakituisen
viran saaminen antaa sellaista
turvaa, mihin määräaikaiset sijaisuudet eivät pysty. Ja Forssa
on oikeassa suunnassa Suomea!
  
Mitä odotat uudelta
seurakunnaltasi?
Odotan, että seurakunta ja seurakuntalaiset olisivat reiluja, luotettavia, innostuvia, yhteistyökykyisiä, sitkeitä työssään ja avoimia.
Toivoisin, että ihmiset kertoisivat
rohkeasti, mitä toiveita heillä on
seurakunnan musiikkityön suhteen. Nyt on mahdollisuus vaikuttaa siihen ainakin minun työpanokseni osalta, sillä yritän ottaa
toiveita huomioon suunnitellessani työtäni. On vaikea aloittaa
mitään (uutta), jos ei tiedä mihin
ihmiset olisivat valmiita osallistumaan. En tunne ennalta ketään
Forssasta, enkä tunne seutuakaan
ollenkaan.

Mitkä ovat Sinusta laulun
ja musiikin rikkaudet?
Musiikki koskettaa ihmistä silloinkin, kun mikään muu ei enää
tavoita. Musiikin ja laulun voima
on siinä, että se vetoaa tunteeseen ja sen voi tuntea kehossaan.
Musiikilla voidaan yhdistää ja
erottaa. Se on vaikuttamisen ja
parantamisen väline. Mitä esimerkiksi elokuvat olisivat ilman
musiikkia?

Mitä haluat antaa
forssalaisille?
Monipuolisen ammattitaitoni, luovuuteni ja innostukseni.

Mitä harrastat vapaa-ajallasi?
Ulkoilen aika paljon koirien kanssa. Olemme jo kierrelleet Forssan
keskustaa ristiin rastiin, ja koh-

Kerro hieman perheestäsi?
Minulla on kolme lasta. Tyttäreni on lukiossa, vanhempi poikani
yläasteella ja nuorempi ala-asteella. Lisäksi meillä on kaksi koiraa,
joista toinen on iso ja hiljainen
ja toinen pieni ja äänekäs. Lasten mielestä hemmottelen koiria,
sillä kun ostan ison paketin jauhelihaa, annan siitä ensin kahdelle
koiralle puolet ja lopusta teen
ruoan neljälle ihmiselle.

ta ehkä uskaltaudumme vähän
pidemmällekin. Tämän lisäksi
soitan kannelta Pukinmäen Kanneltajissa ja viulua soitinyhtye
Mahdottomassa. Molemmat musiikkiryhmät ovat siitä hauskoja,
ettei niissä tarvitse soittaa kovin
hyvin, eikä yhtään ryppyotsaisesti. Soitinyhtye Mahdottomassa
nauretaan usein yhtä paljon kuin
soitetaan. Näiden hauskojen musiikkiharrastusten lisäksi käyn
edelleen laulu- ja urkutunneilla
pitämässä yllä ammattitaitoa ja
kuunteluttamassa itseäni ulkopuolisilla korvilla.
Pidän myös kovasti maalaamisesta. Akryylivärit sopivat minulle. Lasteni mielestä maalaustaiteeni on ihan mahdotonta.
Mitä terveisiä haluat sanoa
uutena kanttorina
seurakuntalaisillemme?
Tule mukaan musiikkitoimintaan
ja vaikuta. Odotan innolla ja jännityksellä syksyä!
T. Outi
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Ystävyysseurakuntaleirillä Klemelässä
Oli elokuu 2016 ja jälleen oli se aika
vuodesta, kun kokoonnuttiin ulkomaalaisten ystävien kanssa Klemelään.
Perjantaista maanantaihin kestävällä
ystävyysseurakuntaleirillä oli mukana
ystäviä Latviasta ja Virosta.
Viikonlopun ohjelma
Perjantaina Klemelään saavuttiin
puolen päivän jälkeen. Päivä kului toisiin tutustuessa ja yhteisten
pelailujen merkeissä. Lauantaina
ulkomaalaiset ystävämme pääsivät tutustumaan tammelalaiseen
vanhaan perineeseen osallistumalla Hakkapeliittatapahtumaan.
Sunnuntaina osa porukkaa lähti
katsomaan mykkäelokuvaa, toiset
tutustumaan vanhoihin autoihin
Picnic -tapahtumaan ja osa jäi
viettämään rauhallista iltapäivää
Klemelään. Lauantaina ja sunnuntaina iltaohjelmasta vastasivat Forssan ja Tammelan nuorisotyönohjaajat yhdessä nuorten
kanssa. Illat kuluivat grillaillen,
laulellen ja leikkien.
Leirille osallistui
kirjava porukka ja ikähaarukka
olikin viisivuotiaasta yli 80-vuotiaisiin. Myöskin käytettyjen kielien kirjo oli runsas: suomen, viron, latvian, englannin ja venäjän

kielten sekamelskaa, jossa kaikki
tulivat kuitenkin ymmärretyksi.
Raamattua luettiin niin suomeksi, viroksi kuin latviaksikin. Iltahartauksissa jokainen sai lausua
Isä Meidän -rukouksen omalla
kielellään. Ihmisten eri ikäisyys
tai äidinkieli ei haitannut leirillä
toimimista. Jokainen saa kuulua
Jumalan suureen perheeseen,
jossa on tilaa kaikille. Tämä näkyi myös leirillä: yhteisen kielen
puuttuminen ei haittaa, kun vain
halutaan tehdä yhdessä asioita ja
välitetään toisistamme.
Yhteinen aika
Klemelässä päättyi maanantaina
ja oli aika lähteä kotia kohti- toivottavasti jälleen yhtä kokemusta
rikkaampana ja hyvien muistojen
siivittämänä. Ensi vuonna tavataan taas!
Marika Haake
seurakunnan työntekijä
ja mukana ollut

Lauantai-illan tunnelmallinen
hartaus pidettiin ulkona leirikirkossa.

Ystäväpiiri – elämyksiä ja ystävystymistä
yhdessä tehden ja kokien.

Eeva Rouvinen kysyi meiltä halukkuutta Ystäväpiiri-ohjaajakoulutukseen ja mahdollisesti
aloittamaan uutta ystäväpiiri-ryhmää täällä Forsassa.
Tavoitimmekin ohjaajakoulutuksen aikana Tölön alueelta kuusi vapaaehtoista ja ystäväpiiristä kiinnostunutta henkilöä. Tapasimme ryhmän kanssa 12 kertaa keskustellen, runoja
lukien, välillä askarrellen ja jumpaten. Kahvia meillä oli tietysti joka kerta ja sovimme, että
jokainen tuo vuorollaan pullat kahvipöytään. Nyt ryhmä jatkaa itsenäisesti tapaamisia.
Oli ilo huomata, miten ryhmä ystävystyi ja sitoutui tapaamisiin ja yhdessä puuhasteluun.
Ystäväpiiri-toiminta on Vanhustyön keskusliiton ikääntyneille tarkoitettua ryhmätoimintaa,
jossa ollaan yhdessä ja turvallisessa ilmapiirissä. Toimintaa tukee raha-automaattiyhdistys.
Ryhmää ohjaavat aluksi koulutetut ryhmänohjaajat.
Ystäväpiiri-ryhmiä kokoontuu jo useammalla paikkakunnalla ympäri Suomen.
Halutessasi voit katsoa tarkempia tietoja osoitteesta www.ystavapiiri.fi tai kysyä Forssan
toiminnasta puh 046-951 3591 Marjatta tai Salme.
Tarkoituksemme olisi, jos löytyy halukkaita ystäväpiiri-ryhmään, aloittaa täällä Forssassa,
Kalliomäen alueella, uusi ystäväpiiri tulevan syksyn aikana. Tapaamme ensimmäisen
kerran ke 14.9 Forssan Pappilassa, Pysäkin puolella klo 13-15. Tervetuloa!
Marjatta Virtanen ja Salme Rajala
”Ystäväpiirin tarkoitus on yksinäisyyden karkoitus”.

•TAKAISIN HOMMISSA•

Esa Löytömäki on palannut
Forssan kirkkoherran virkaan
1.8. 2016 alkaen.
Hän toimi puoli vuotta Kirkkohallituksen palveluksessa turistipappina Teneriffalla ja oli virkavapaalla muutaman kuukauden.
Hän jatkaa myös lääninrovastina, jossa tehtävässä oli aiemmin
viransijaisena.
– Kun työhuoneeseen tuli, tuntui kuin pari päivää olisi ollut pois.
Hommat tuntuivat tutuilta. Oli mieluisaa palata töihin. Sijaiseni
Anne Mäkelä oli hoitanut tehtävänsä hyvin. Työntekijät olivat
huolehtineet hyvin sarkansa, sanoo Löytömäki. Työ ulkomailla
antoi näkökulmaa myös Suomeen.
– Olemme etuoikeutettu kirkkona ja kansana. Meillä on hyvät
resurssit, motivoituneet työntekijät ja hyvät yhteistyöverkostot.

Raamattu ja Rukouspiirit Forssan seurakunnassa syksy 2016
Raamattupiirit kokoontuvat seuraavasti
(Joka) Ma klo 17:30 	Pappilan yläkerrassa Nuorten aikuisten Raamattupiiri.
	Lisätietoja Teppo Knuutinen p. 050-589 0432
Ti klo 18.30 	Raamattupiiri Pappilassa (Parittomat viikot),
	Vetäjinä Arto ja Laila Mäki-Kerttula. Alkaa ti 30.8.
Ti klo 18.30 	Miesten Raamattupiiri (Parilliset viikot)
	Vetäjinä Aimo Häkli ja Kari Kanerva. Alkaa ti 20.9.
Ke klo 18.30 	Ilosanomapiiri Pappilassa (Parittomat viikot)
	Vetäjinä Johanna Koskela ja Sari Rämö. Alkaa 14.9.

Naisten Hanna-Rukouspiiri kokoontuu kuukauden ensimmäisenä tai toisena perjantaina seuraavasti:
9.9.; 7.10. ; 11.11.; 2.12. Lisätietoja Laila Mäki-Kerttula

Mestarin miehet – Kokoontuvat pappilassa seuraavina perjantai-iltoina:
9.9.; 7.10. ; 11.11.; 2.12. Lisätietoja Eikka Kähärä 050-403 2245

Aikuistyön muut tapahtumat syksyllä 2016
	Lisäksi Ekumeeniset aamurukoukset jatkuvat kerran kuukaudessa, eri seurakunnissa. ???

Kansainvälisyydestä kiinnostuneille Lähetystyön toimintapiirit
Työtupa kokoontuu 	Maanantaisin klo 10-12:30 Ystävänkammarin alakerrassa 12.9. alkaen.
	Lisätietoja Aino Willman p 040-552 7931.
Ti 13:30

Siionin Kanteleen lauluseurat ja iltapäiväkahvi
Ystävänkammarissa seuraavina päivinä: 20.9.; 18.10.; 15.11.

Lähetyssopesta voit tehdä ostoksia Ystävän Kammarin auki-oloaikoina sekä joka kuukauden kolmantena
lauantaina eli 17.9; 15.10 ja 19.11. klo 10-12.

Muut tapahtumat syksy 2016
Maailmojen Messu Someron kirkossa su 18.9. klo 13.
Su 2. 10. 	Koijärvellä Messun jälkeen lähetyslounas
Su 16.10. klo 10 	Messussa saarnaa nimikkolähetti Matti Hyttinen (vahvistaa tiedon to 18.8.)
	Lähetyslounas srk-talossa.
Su 30.10. klo 17-19
Ystävän Kammarin olohuone.
Su 6.12. 	Itsenäisyypäivän myyjäiset srk-talossa.
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KAIPAATKO PÄÄSTÄ KIRKKOON,
MUTTA KAVERI TAI SAATTAJA PUUTTUU?

Muistimessu

Ota yhteyttä diakoniatoimistoon P. 050 3706 556
viimeistään torstaina ennen sunnuntain messua.

yhteistyössä Forssan seudun
muisti ry:n kanssa.
Messu on suunniteltu
erityisesti muistisairaille ja
heidän perheilleen.
Olet lämpimästi tervetullut!

Raamattupiiri Pappilassa
parittomina viikkoina tiistaisin klo 18.30 -20.00
(30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11.
joulukuussa kokoonnumme mahdollisesti Leivontie 10)
Piirissä vetäjinä Laila ja Arto Mäki-Kerttula.
Alussa laulamme hengellisen laulun ja pidämme alkurukouksen.
Luemme Raamatun tekstin ja keskustelemme tekstistä
valmiiden kysymysten pohjalta. Lopuksi rukoilemme ja laulamme.

Lämpöiset ja pehmoiset lahjat vanhuksille
alkavat olla lopussa – pidämme yhteiset

SUKKATALKOOT

Ystävän Kammarilla to 8.9. ja 6.10. klo 18–20.
8.9. jälkeen voit myös hakea lankoja ja ohjeen
Ystävän Kammarilta, mikäli haluat neuloa kotona.
Lisätietoja Eeva Rouvinen,
puh. 050 337 3154 ja eeva.rouvinen@evl.fi

YSTÄVÄN KAMMARI
(Hämeentie 5) p. 050 588 9644

Hartaudet perjantaisin klo 10.30

(30.9., 21.10., 25.11 ja 21.12.)

Verenpaineen mittausta klo 9-10
(26.8., 30.9., 21.10., 18.11. ja 9.12.)

Kuntotuokio keskiviikkoisin klo 10

Forssan kirkossa
ke 21.9. klo 14

••

Messu Forssan kirkossa
su 25.9. klo 10

Messun jälkeen seurakuntatalossa syntymäpäiväjuhla
70-vuotiaille (kutsutilaisuus)

••

Vanhustenviikon
pääjuhla
Forssan
seurakuntatalossa
ke 5.10.2016.
Kahvitarjoilu klo 13.
Juhla klo 14.

••

Vanhustenviikon
messu
9.10.2916 klo 10
Forssan kirkossa.
Mukana mm.
Vanhusneuvosto.

Tervetuloa!

Leskien klubi tiistaisin klo 10-11.3

(6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11 klo 12-15 Klemelä.,
15.11. ja 29.11. Jouluilta ma 12.12. klo 16)

SUNNUNTAI-KAHVILA

Ystävän Kammarilla joka sunnuntai klo 17–19 alk. 4.9.
Tervetuloa kahville, olemaan yhdessä ja tutustumaan uusiin ihmisiin. Mukana turvapaikanhakijoita, forssalaistuneita maahanmuuttajia ja meitä jo vähän kauemminkin täällä seutukunnalla
asuneita.

OHJELMAA ELÄKELÄISILLE

syksyllä 2016

to 20.9. Eloa ja iloa eläkeläisille
Syyskauden avaus Klemelässä klo 10-14.00
Yhdessäoloa, ohjelmaa, ruokailu ja kahvit. Hinta 10 €.
ke 21.9. Muistimessu kirkossa klo 14
yhteistyössä Forssan seudun muisti ry:n kanssa. Messu on
suunniteltu erityisesti muistisairaille ja heidän perheilleen.
su 25.9. Messu kirkossa klo 10
Messun jälkeen Forssan seurakuntatalossa
syntymäpäiväjuhla 70- vuotiaille (kutsutilaisuus)
ke 5.10. Vanhustenviikon pääjuhla Forssan seurakuntatalossa.
Kahvitarjoilu klo 13. Juhla klo 14.
su 9.10. Vanhustenviikon messu klo 10 Forssan kirkossa.
Mukana mm. Vanhusneuvosto.
to 3.11. Eloa ja iloa eläkeläisille
Forssan seurakuntatalossa klo 12-14
yhteistä ohjelmaa ja kahvit hintaan 1 €.
Ruokailumahdollisuus alkaen klo 11 hintaan 6 €.
to 8.12. klo 13 Eläkeläisten Joulujuhla Forssan seurakuntatalossa

MATKUN IKÄNUORET
Kylätalolla tiistaisin klo 13-15, ruokailu alkaa klo 12.45
(6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11 ja 29.11.)

KOJON KAIKENIKÄISET
Koijärven seurakuntatalolla keskiviikkoisin klo 12.30-15.30,
ruokailu alkaa klo 12. (7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., ja 30.11.)
Yhteinen Joulujuhla 14.12. klo 12 Koijärven seurakuntatalolla.
Naisten jumppa tiistaisin seurakuntatalon liikuntasalissa
klo 10 alkaen 13.9. tuolijumpalla. Jumppamaksu 1€.
Ukkojumppa torstaisin seurakuntatalon liikuntasalissa
klo 10 alkaen 15.9. Jumppamaksu 1€.
Molemmat jumpat ohjaa Meeli Pauska
Eläkeläisten ruokailu Forssan seurakuntatalolla
arkisin klo 11-13 /ke 10.8 alkaen, hinta 6 €.

alkaen 31.8.

Lounas keskiviikkoisin ja perjantaisin, hinta 3,50€

Diakoniatyön järjestämää

Euron aamiainen

Venäjänkielinen esite
kirkosta on valmis

keskiviikkoisin klo 9-9:45
Forssan seurakuntatalon
ruokasalissa
os. Kartanonkatu 16, 2.krs.
Sis. puuroa, leipää ja kahvin/teen.
Järjestää
Forssan seurakunnan diakoniatyö

Nimikilpailu: kahvilalle on vielä keksimättä sopiva oma nimi.
Tuo oma ehdotuksesi kahvilaan tai laita sähköpostitse. Valittu
nimiehdotus palkitaan!
– Esitettä oli mielenkiintoista kääntää venäjäksi,
toteaa Liilia tyytyväisenä.

Mukana toiminnassa ovat mm. Forssan ev.-lut.seurakunta, SPR,
Forssan helluntaiseurakunta, vastaanottokeskuksen väkeä.
Lämpimästi tervetulleiksi toivotamme myös muita seutukunnallisia toimijoita.
Yhteyshenkilö Eeva Rouvinen,
puh. 050 337 3154, eeva.rouvinen@evl.fi

LOUNASPYSÄKKI
16.9.2016 alkaen

perjantaisin klo 12.30 – 13.30
Pappilan Pysäkki, I Linja 2.
Tarjolla koulujen ylijäämäruokaa
täydennettynä salaatilla, maidolla ja leivällä.
Hinta 2 €.
Järjestää diakoniatyö.

Kuolleiden lasten muistopäivänä
perjantaina 23.9.2015 klo 18
KUOROJEN TOIMINTA
ALKAA SYKSYLLÄ 2016
Kirkkokuorojen syksyn harjoitukset
alkavat seuraavasti:
• Koijärven kirkkokuoro
08.09. klo 16
Koijärven srk-talossa
• Forssan kirkkokuoro
15.09. klo 18
Forssan srk-talossa.
Kuoroja johtaa seurakunnan uusi
kanttori Outi Aro-Heinilä.
Tervetuloa laulamaan!

Rukoushetki

Forssan hautausmaan
vanhassa siunauskappelissa

Seurakunnan diakoniatyöntekijät
ovat tavattavissa keskusteluja ja kotikäyntejä varten:
Eeva Rouvinen
050 337 3154
Satu Pöllänen
050 308 6770
Arja Kujala
040 643 1545
Anni Lautaporras 040 661 4770
Mauri Laihorinne
050 340 5971
(diakoniapappi)

Tervetuloa mukaan!

