Forssan

2•2016

seurakuntalehti
”Jo joutui armas aika ja suvi suloinen.
Kauniisti joka paikkaa koristaa kukkanen.”
Virsi 571

Tässä lehdessä mm.

– Uuden lähettimme Sari-Johanna Kuittilon haastattelu
– Marika Haake tulee sijaiseksi nuorisotyöhön
– Aika kuluu – 50 vuotta sitten pääsimme ripille
– Tapahtumia, ohjelmaa, ilmoituksia
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Pääkirjoitus:

Hartauskirjoitus:

Kuva: Sirpa Ryyppö

Teit kaiken ajallansa
ei mikään kesken jää
Anne Mäkelä
vs. kirkkoherra

Kohtaamisen kirkko
Viime vuonna Forssan seurakunnan jumalanpalveluksiin osallistui yli 15500 ihmistä, kirkollisiin toimituksiin kokoontui
lähes 12000 henkilöä ja sen lisäksi kodeissa, palvelutaloissa,
sairaalassa, päiväkodeissa ja työpaikoilla seurakunnan työntekijät kävivät lukemattomia keskusteluja, rukoilivat ja välittivät
Herran siunauksen.
Seurakunta on kohtaamisen paikka – kohdataan toinen toisiamme ja kohdataan pyhä Jumala: Isä, Poika ja Pyhä Henki.
Seurakunnassa kohdataan myös totuus omasta itsestämme:
että olemme syntisiä mutta samalla armahdettuja. Vaatimusten keskellä on hyvä muistaa vanha sanonta, että täydellisen
ihmisen rinnalla on vaikea uskoa armolliseen Jumalaan.
Millaisia kohtaamisia sinulla on kirkon tai
juuri meidän seurakuntamme kanssa?
Olisi mielenkiintoista tietää, miten tuohon kysymykseen vastaat. Uteliaisuuteni herättää se, kenen kanssa kohtaamista
mietit: jonkun työntekijän, luottamushenkilön vai seurakuntalaisen kanssa tai ehkä mietit jotain sisäistä kohtaamista,
Sanan ravistelua musiikin tai muun kirkkotaiteen puhuttelussa. Tärkeitä kohtaamisia mahdollistetaan myös silloin, kun
yhdistetään avuntarvitsijoita ja -tarjoajia ja tehdään Hyvä
Paimen tutuksi lapsille, nuorille ja etsikkoaikaa eläville. Yksi
vahvimpia kohtaamisen paikkoja on ehtoollispöytä, jossa
ihmiset ovat epäolennaisia – läsnä on itse Kristus ja hänen
sanansa: ”Sinun edestäsi annettu ja vuodatettu.”
Eräs kohtaamisen muoto on tämä neljä kertaa vuodessa
ilmestyvä Forssan seurakuntalehti, jossa kerrotaan ajankohtaisia kuulumisia. Tässä lehdessä esitellään muun muassa uusia kasvoja työntekijäjoukossa ja uskollisia kirkkokuorolaisia vuosikymmenten virrassa. Vielä et kuitenkaan
näe Lahden Esan ja Lähteenkorvan Hannelen kuulumisia
heidän siirtyessään eläkkeelle syksyllä. Ihan vielä ei myöskään ole Löytömäen Esan aika kirjoittaa pääkirjoitusta,
mutta 1.8. alkaen hän palaa työtehtäviinsä kirkkoherrana.
Forssan kirkko on jälleen tiekirkko, avoinna kesäkuun puolestavälistä elokuun puoleenväliin tiistaista sunnuntaihin pitkät
päivät. Olet tervetullut piipahtamaan uteliaisuuttasi tai sadetta pakoon, voit tuoda kesävieraasi ihastelemaan kaunista
kirkkosalia ja voit tulla hiljentymään ja rukoilemaan. Ehkä
joku vastaa myös mahdollisuuteen tuoda kukkia yhteiseksi
iloksi. Asetamme näytille vanhoja koulun opetustauluja, nekin
kutsuvat kohtaamaan Jumalan puhuttelua.
Toivotan elämääsi siunausta!
Pyhänä 29.5. vietämme jumalanpalvelusta
avoimen taivaan alla – tavataanhan torilla!
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Kartanonkatu 16
30100 Forssa
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www. forssanseurakunta.fi
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Seinälläni on tilkkutyö. Katselen sitä ja totean;
se on aika paljon minun oloiseni. No itsehän
sen olen tehnyt. Sen pohjaväri on aika tumma.
Raskaat saappaat tuntuu usein olevan jalassani.
Huolet ja murehtimiset kerääntyvät mieleeni,
vaikka tiedän; en voi murehtimisella pidentää
elämääni.
Se tumma on kuitenkin vihreää. Tumman
maailman kuvan keskellä on toivon vihreys.
Tällähetkellä luonnossa juuri toivo ja vihreä ovat
silmiinpistäviä. Luonto herää roudan alta. Niin
myös hengen kaipaus on toivoa täynnä. Routa
sulaa ja kukkia on kaikkialla. Jumalan kutsu
kuuluu ja tuntuu auringon lämmössä
Tilkkuja on myös punaisia, keltaisia ja valkoisia. Ne pilkistelevät vihreän synkkyyden
joukosta, luovat siihen valoisan ilmeen. Niin
myös pimeän vuodenajan jälkeen koittaa aika,
joloin kedot täyttyvät eriväristen kukkien loistosta. Runsaana tuhlaillen luonto antaa meille
kaunista ympärillemme.
Jumalan luomassa maailmassa aikakausi seuraa toistaan, jokaisella on oma tehtävänsä, oma
sanomansa. Luonnon ja meidän sielumme tilojen vaihtelulla Jumala kasvattaa ja hoitaa meitä- särkyneitä. Elämän kulussa iskut ja tönäisyt
ovat tavallisia. Ihmisen ahdistus on todellista.
Sairaus, työttömyys, liikaa työtä... kaikilla on

oma kipunsa joka särkee meidät. Kaikilla oma
tummuutensa. Toivon kuitenkin, että se olisi
vihreää tummuutta meillä kaikilla. Sitä joka
kasvattaa meitä lähemmäksi Jumalaa. Jumalan
maailmassa kaikki tulee ajallaan ja tavallaan.
Jumala antaa meille tulevaisuuden ja toivon.
Tilkkutyöni keskiöön on osunut suuri valkoinen kukka, jonka keskus on keltainen. Se aivankuin hallitsee koko näkymää. En huomaa
tummuutta, en muita värejä kun katson keskukseen. Elämämme oikea keskipiste on Jeesus,
Katsomalla Jeesukseen, uskomalla Häneen,
luottamalla Häneen, huomaa että; teit kaiken
ajallansa, ei mikään kesken jää. Niin kuin
Anna. Mari Kaskisen sanoittamassa laulussa
sanotaan.
Elämän asenne on meistä itsestämme kiinni.
Me teemme jokainen oman ”tilkkutyömme”
joka päivä. Kiirehtimällä ja hosumalla työstä
tulee synkkä ja kireä. Kesä kutsuu meitä ottamaan aikalisän elämäämme. Hiljaisuus on
taikakalu, jolla löydät värit. Lämpö on uuni joka
herättä meissä rakkauden toinen toistamme
kohtaa. Anna sille mahdollisuus. Hiljennä ja
nauti Luojan luomasta kauniista luonnnosta.
						
			Marjatta Virtanen

JUMALANPALVELUS

Forssan torilla
(sateella kirkossa)

su 29.5.2016 klo 10
saarnaa Anne Mäkelä
liturgina Mauri Laihorinne
kanttorina Ilkka Paavolainen
diakonina Eeva Rouvinen

Musiikissa Forssan Mieskuoro
Mukana Sanni Grahn-Laasonen,
Marja-Leena Korpela,
Timo Heikkilä.
Lapsille oma saarna,
Tarja-Leena Ylitalo ja
Mona Salonen

Kirkkokahvit ja -mehut
Kiitos jo etukäteen lukuisille vapaaehtoisille
mukanaolosta järjestelyissä ym!

Tervetuloa!

Esa eläkkeelle

KONSERTTI

Su 28.8. 2016 klo 15.00
Forssan seurakuntatalossa
”Lauluja vuosien varrelta”
SIMO RANTANEN, trumpetti, flyygelitorvi
NATALIA MALTIZOVA, piano
MIRJA PAJU, huilu – FORSSAN ja
KOIJÄRVEN KIRKKOKUOROT
ARJA HÄTINEN – JANNE HUIKKO
ANNE MÄKELÄ – ESA LÖYTÖMÄKI
ESA LAHTI, laulu, piano, kuoronjohto
KAHVITARJOILU – TERVETULOA
KOLEHTI: Forssan katukirkolle
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Yhteisvastuukevät 2016
Yhteisvastuukeräys 2016 on koonnut vapaaehtoisia ja lahjoittajia
yhteisiin talkoisiin nuorten syrjäytymisen torjumiseksi. Valtakunnallisesti ja omassa seurakunnassammekin partio on ollut vahvasti mukana keräyksen toteuttamisessa. Eri tahot rippikoululaisista
kirkkoministeriin ovat olleet kantamassa omaa korttaan yhteiseen
kekoon ja tuloksena on ollut monipuolinen ja tapahtumarikas Yhteisvastuukevät. Kerätyt varat auttavat nuoria Suomessa ja Ugandassa
luomaan valoisampaa tulevaisuutta. Suomessa partio on vahvasti
mukana myös avun perille viemisessä. Ugandassa avun vie perille
Kirkon Ulkomaanapu.
Yhteisvastuulounaat Forssassa ja Koijärvellä ovat perinteinen osa Yhteisvastuukeräystä. Tänä vuonna lounaat järjestettiin Koijärvellä su 21.2. ja
Forssassa su 6.3. (Kuva Arja Kujala)

Su 7.2. partiolaisia väärtien tehtävissä Forssan kirkossa Yhteisvastuukeräyksen avausjumalanpalveluksessa.

Ystävänpäivänä 14.2. partiolaiset järjestivät talvisen yhteisvastuutapahtuman pappilassa, jossa oli monenlaisen tekemisen ohella tarjolla
myös lettujen ja makkaranpaistoa. (Kuva Teppo Knuutinen)

Yhteisvastuukonsertti Forssan kirkossa su 13.3. keräsi kirkonpenkkeihin paljon yleisöä. Konsertissa
esiintyivät Erkki Liikanen, Simo
Rantanen, Natalia Maltizova, Esa
Lahti, Nuorisokuoro Kuhankeittäjät, Viihdekuoro Kehrät, Forssan
naiskuoro, Forssan kamarikuoro
sekä Forssan ja Koijärven kirkkokuorot.

Pääsiäisnäytelmän kahvituksen tuotto sekä näytelmän yhteydessä Isovanhempien ryhmän myyjäisten tuotto kertyi Yhteisvastuukeräykselle.
(Kuva Tanja Härmä)

Vapputapahtumassa 1.5. oli
tarjolla lapsille kirkkohetki ja
monenlaista hauskaa vapputekemistä: kasvomaalauksia, simaa,
munkkeja, mustameri, laserrata,
askartelua, värityskuvia, mahalauta, onnenpallot ja olipa siellä
Yhteisvastuukaivokin, jonne sai
halutessaan heittää kolikon toivoen hyvää hädänalaisille lähimmäisillemme Yhteisvastuukeräyksen
avulla. (Kuva Tarja-Leena Ylitalo)a
Voices of Forssa –tapahtuma kokosi seurakuntatalon täyteen väkeä 10.4.
Tapahtumassa musiikkia esittivät Elli, Arttu ja Seppo Lukander, Sanni
Grahn-Laasonen ja Marko Simi. (Kuva Tanja Härmä)

Tämän vuoden yhteisvastuukeräyksen
kokonaistuotto on reilut 11 000 euroa.

Kevään mittaan lipaskerääjiä liikkui torilla,
marketeissa ja kotiovillakin. Lipaskerääjinä toimi
partiolaisia, rippikoululaisia, luottamushenkilöitä,
väärtejä ja monia muita vapaaehtoisia. (Kuva Eeva
Rouvinen)

Perheiden ilta Klemelässä 13.4. tarjosi monenlaista
mukavaa toimintaa lapsiperheille, mm. poniratsastusta, rastireittejä ja lettunuotion.

Tätä kirjoittaessa tiedossa ei vielä ole valtakunnallisen tilin kautta
kulkeneet kolehdit ja yksittäiset lahjoitukset, joten kokonaissumma voi olla vielä jonkin verran nyt arvioitua suurempi. Hyvään
tarkoitukseen kerätyn rahallisen tuoton lisäksi kevään yhteisvastuutapahtumat ovat tarjonneet lukuisia elämyksiä, osallistumisen
mahdollisuuksia ja tärkeitä kohtaamisia meille jokaiselle tavalla
tai toisella mukana olleelle.
Samalla on pidetty esillä tärkeää teemaa, nuorten syrjäytymisen
torjumista, jonka eteen on tehtävissä paljon myös tämänvuotisen
keräyksen päätyttyä. Raamatussa Heprealaiskirjeessä on kehotus:
”Pitäkäämme huolta toinen toisestamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin.” (Hepr.10:24) Tämä huolenpidon, kannustuksen ja rakkauden henki on ollut läsnä yhteisissä
ponnisteluissa Yhteisvastuukeräyksen hyväksi koko kevään. Sen
uskon jatkuvan kaikessa partion ja seurakunnan työssä nuorten
syrjäytymisen torjumiseksi jatkossakin.
Kiitos jokaiselle mukana olleelle: lahjoittajille, kerääjille,
esiintyjille, tapahtumien järjestelyissä mukana olleille ja kaikille
aktiivisille osallistujille. Meitä on ollut iso joukko ja yhdessä
olemme saaneet aikaan paljon.
Anni Lautaporras
Yhteisvastuukeräyksen 2016 keräyspäällikkö
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Kukkia
Lääninrovasti kirkkoon?
– mitä se pitää sisällään?
Tammelan rovastikunnan lääninrovastiksi on valittu
Forssan seurakunnan kirkkoherra Esa Löytömäki.
Toimiaika on kuusi vuotta.
Mitä sellainen nimike pitää sisällään?
Lääninrovasti on yksi rovastikunnan kirkkoherroista,
joka toimii rovastikunnan kirkollisen toiminnan ohjaajana
ja valvojana oman työnsä
ohella.
Lääninrovastin valitsevat
rovastikunnan papit ja lehtorit lääninrovastin vaalissa.
Tuomiokapituli nimittää yhden kolmesta eniten ääniä
saaneista kirkkoherroista lääninrovastiksi. Lääninrovastin
toimikausi on kuusi vuotta.

Lääninrovastin tehtävänä on rovastikunnassa
(Kirkkojärjestys 19. luku 8 §):
1. edistää kirkon tehtävän toteutumista;
2. valvoa, että tähän tehtävään kuuluvia toimia hoidetaan seurakunnissa uskollisesti sekä kirkon tunnustuksen, kirkkolain,
kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen sekä niihin perustuvien määräysten ja ohjeiden mukaan;
3. asettaa rovastikunnallisia yhteistyöelimiä ja muutoinkin edistää
seurakuntien yhteistyötä sekä johtaa rovastikunnallista toimintaa; sekä
4. huolehtia niistä muista tehtävistä, jotka lääninrovastille on
säädetty tai määrätty taikka jotka piispa tai tuomiokapituli on
hänelle antanut.
Lääninrovasti ei ole muiden kirkkoherrojen esimies, mutta hänen
tulee kutsua koolle kirkkoherrojen kokouksia, joissa suunnitellaan
seurakuntien yhteistyötä. Rovastikuntaan kuuluu yleensä 5–10
seurakuntaa.
						 Sisko Puhtila

Juhannuksena 25.6. klo 10

Kansanlaulukirkko
Forssan kirkon pihalla
(sateella sisällä)

Suvivirren sanat
"Kauniisti joka paikkaa koristaa kukkanen"
kuvaavat kirkkojemme kesäilmettä. Tuoreita kukkia
on paitsi alttarilla myös eteis- ja muilla pöydillä ja
toisinaan penkkien päissäkin. Kukat muistuttavat
kirkossakävijää Luojan luomistyöstä mutta toisaalta myös jokaisen hetken ainutkertaisuudesta. "Ruoho kuivuu, kukka lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iäti."

Sinulla on nyt mahdollisuus
Vanha sanonta sanoo, että kirkon
paras kaunistus on siellä kokoontuva seurakunta. Tänä kesänä Sinulla on mahdollisuus kaunistaa kirkkoja toisellakin tavalla.
Emme etsi säästöä, sillä kesäisin
kirkko koristellaan muutenkin
mahdollisimman usein suntioiden
keräämillä kukilla. Heräsimme
kuitenkin kysymään, haluaisiko
joku tällä tavalla osallistua seurakunnan toimintaan.
Kysynkin siis: Kasvaako pihallasi kukkia, joiden loistosta haluat
muidenkin saavan nauttia?
Onko kävelylenkkisi varrella
luonnonkukkia, joista riittäisi
poimittavaksi?
Haluaisitko toimia
”kukkaväärtinä”?
Nyt tarjoamme kaikille mahdollisuutta toimia ”kukkaväärtinä”
eli jakaa kukkaloistoa yhteiseksi
iloksi ja kirkon kaunistukseksi.
Halutessasi voit tuoda kotipihalta
tai luonnosta sallitusta paikasta

poimittuja kukkia kirkkoihin.
Suntiot – Forssassa Heli Himanen tai Simo Niemi ja Koijärvellä Pirjo Stigell – käyttävät tuotuja kukkia asetelmissa eri puolilla
kirkkoa, kukat tuodaan siis vapaasti eikä kimpuksi sidottuna.
Forssan kirkko on tiekirkko,
joten siellä kaivataan kukkia viikollakin, Koijärvellä enemmän
viikonvaihteissa.
Seurakuntatoimistossa (03-41
451, ark. klo 9-13) on lista, johon voi ilmoittaa Forssan kirkon
osalta halukkuutensa ja päivämäärän, jolloin pääsee tuomaan
kukkia – kirkon oppaat ottavat
ne vastaan kesätiistaisin ja perjantaisin klo 10–12. Koijärven
kirkon osalta ota yhteys suoraan
Pirjo Stigelliin (050-3306 072)
viimeistään perjantaina sillä viikolla, kun Koijärvellä vietetään
messua.
		

Anne Mäkelä

Päivän mittainen JATKORIPARI…
50 VUOTTA SITTEN RIPPIKOULUNSA KÄYNEILLE pidetään jälleen Klemelässä torstaina 28.7.16.
Jo monien vuosien perinteen mukaisesti päivän aikana tavataan
omia rippikoulukavereita, kertaillaan papin kanssa kristinuskon asioita, ja kanttorin kanssa lauletaan sekä vanhoja tuttuja
lauluja että uudempia tämän ajan nuoren seurakunnan veisuja.
Päivän aikana pohdiskellaan myös mitä seurakunta nyt voisi tarjota n. 65-vuotiaalle jäsenelleen, tai myös päinvastoin herätellään
ajatusta siitä, mitä seurakuntalainen haluaisi tehdä yhdessä meidän
kanssamme. Väliin mahtuu hyvää ruokaa, pelejä, kuulumisten vaihtoa. Myös saunomiseen ja uimiseen on mahdollisuus.
Tänä vuonna henkilökohtainen kutsu lähtee 1951 syntyneille nyt
Forssan seurakuntaan kuuluville riippumatta siitä missä rippikoulu
aikanaan on käyty. Heitä on 238.
Toivomme puskaradion tavoittavan myös heitä, jotka nyt asuvat muualla, mutta ovat täällä käyneet rippikoulunsa. Viedään
kutsua kauemmaksikin. Mainostus on sallittua, jopa suotavaa, ja
kaikki etukäteen ilmoittautuneet ovat tervetulleita. Ruotsista asti
on jokunen tullut verestämään muistoja.
Viime vuonna joukossa mukana oli myös Ritva, joka kertoo
omasta kokemuksestaan:
Muistoja 50 vuoden takaa
Olen Ritva Aho, rippikouluaikana vielä Sundholm. Eläkeläinen,
jonka päivät täyttyvät perheen ja
ystävien kanssa puuhastelusta,

liikunnasta ja monenmoisesta
vapaaehtoistoiminnasta.
Sain itse kutsun jatkoriparille.
Ystäviini kuuluu myös oma rippikoulukaveri, ja hänen kanssaan

Ritvan rippikuva 50 vuotta sitten.

pohdimme Forssasta pois muuttaneiden nimiä, ja missä he ovat.
Lähetimme kutsua eteenpäin.
Ihan itsestään selvää oli, että me
ainakin menemme.
Oman rippikouluni kävin Forssassa. Kerran viikossa kokoon-

nuttiin kirkon sivulla oleville
puupenkeille. Ja varmaan 10
kertaa piti käydä jumalanpalvelus
kuuntelemassa. Etupenkkiin istuttiin ja korttiin saatiin käyntileima.
16.5.65 oli ripillepääsypäivä.
Jatkoriparimme päivä viime
vuonna oli aurinkoinen ja mukava. Saimme hyvää ruokaa ja kahvia. Totesimme, että Klemelässä
on todella hyvä emäntä. Hengellistä ravintoakin saatiin, muttei
liikaa. Sopivassa määrin pohdimme asioita. Esim. ryhmissä mietimme mitä eväitä antaisimme
tämän päivän rippikoululaisille.
Mm. seuraavia asioita nousi
meidän ryhmässämme:
1. Ole rehellinen
2. Kohtele muita samoin kuin
haluat itseäsi kohdeltavan.
3. Usko itseesi ja unelmiisi,
mutta älä pelkää pyytää
apua. Kannusta ja auta myös
muita.
4. Kunnioita elämää.
Joukkomme oli kovin pieni

vaikka kutsuja oli lähetetty yli
200. Kaipasin enemmän omia
rippikoulukavereita. Olisi ollut
mukava kuulla miten elämä on
kuljettanut. Vaihdoimme ajatuksia ja kuulumisia.
Mitä jatkoriparista seurasi?
Eeva Rouvinen heitti minulle
kysymyksen Palvelukammarin
hallituksen puheenjohtajuudesta. Pitkään tehtävää hoitanut Sinikka Vanhala oli jättäytymässä
pois. Tiedustelin, mitä se pitää
sisällään, ja mitä puheenjohtajan
tehtäviin kuuluu. Lupasin miettiä asiaa, ja niinhän siinä sitten
kävi, että otin tehtävän vastaan,
ja ainakin alku on ollut todella
mielenkiintoista ja antoisaa.
Heille, jotka ovat tulossa ”jatkoripari-ikään” ja saavat kutsun,
sanon, että ehdottomasti kannattaa osallistua. Siellä tapaa usean
vanhan tutun. Klemelä paikkana
on upea. Päivän jälkeen jäi mietittävää.
ER
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Kaatuneiden muistopäivä Koijärvellä
Kansalliset juhlat: itsenäisyyspäivä, kaatuneiden muistopäivä
ja veteraanipäivä ovat aina suuria
juhlia Koijärvellä. Viime sodista
on jo aikaa, mutta edelleen hautausmaalla kulkijaa pysäyttää näky
lukuisista sankarihaudoista. Pieni
pitäjä menetti suuren osan nuoria
miehiä viime sodissa.
Sen vuoksi Koijärvellä halutaan
muistaa sankareita yhteisellä jumalanpalveluksella ja kunniakäynnillä sankarihaudoilla. Tänäkin vuonna sateisesta ilmasta
huolimatta Kaatuneiden muistopäivän juhlintaan oli saapunut
60 henkilöä. Seppeleen laskivat
haudalle Koijärven vastuuryhmä,
Koijärven kurjet sekä kaupungin
edustajat.Yhdessä veisattiin virsi ”Sun kätes Herra voimakkaan
suo olla turva Suomenmaan...”

Kaksi juhlaa
Tänä vuonna oli syytä kaksinkertaiseen juhlaan, koska päivä oli
myös helluntai, Pyhän Hengen
juhla. Helluntai on kutistunut
vain yhteen päivään kirkkovuodessa, mutta silti se on kristillisen kirkon tärkeimpiä juhlia: se

on Pyhän Hengen vuodattamisen
muistojuhla sekä seurakunnan
syntymäpäivä.
Yksittäisenä vieraana juhlassa
oli hyvä olla läsnä. Paikalla oli
vielä henkilöitä, jotka muistivat
monet nurmen alla nukkujat.
Heidän kauttaan voi paremmin

ymmärtää sen, että nämä miehet,
joita nyt sankareina kunnioitamme, olivat kerran oikeita henkilöitä. Heidän kohdalleen sattui
vain Suomen historian vaikeimmat hetket; asia jota he eivät itse
halunneet. Syttyi sota ja matkaan
oli lähdettävä. Varmaan he lähtiessään tiesivät, että kaikki eivät
sieltä hengissä palaa, mutta he
halusivat puolustaa isänmaataan
niin,että seuraavan sukupolvien
olisi täällä hyvä elää. He antoivat
uhrinsa meidän kaikkien edestä.
Seppeleen lasku haudalle on
vaatimaton, mutta puhutteleva
tapa muistaa heitä. Kun vuodet
vierivät, varmasti monia asioita
painuu unholaan, kuten helluntain vietto tai sankarivainajat.
Mutta samalla unohtaessa menetetään pala suomalaista historiaa

ja sielunmaisemaa. Oman kansa
historian tuntemus on tärkeää:
sillä jaksetaan elää omaa pientä
elämää ja opitaan kunnioittamaan
menneiden sukupolvien työtä. Ja
samalla voimme miettiä, mikä oli
heidän jaksamisensa salaisuus.
Ehkä se oli suuri yhteyden tunto:
olemme samaa kansaa ja meillä
on yhteinen päämäärä. Tästä asiasta helluntaikin meitä muistuttaa: olemme samaa seurakuntaa
ja meillä on yhteinen päämäärä:
iankaikkinen elämä ja rauha Jumalan luona.
Mauri Laihorinne

☞Marika Haake

☞Jenna Meriruoho

Marika Haake on seurakunnan
nuorisotyönohjaajan äityslomasijainen

Sain harjoitteluja kesätyöpaikan
seurakuntatoimistosta

Olen Marika Haake, 24-vuotias sosionomi ja kirkon nuorisotyönohjaajaopiskelija. Olen
opiskellut merkonomiksi ja suoritin samalla ylioppilastutkinnon. Työskentelin valmistumisen jälkeen muutaman vuoden
kaupassa. Halusin kuitenkin
tehdä ihmisläheisempää työtä
ja lähdinkin syksyllä 2013 opiskelemaan Pieksämäelle Diakonia-ammattikorkeakouluun
sosionomiksi ja kirkon nuorisotyönohjaajaksi. Valmistun
tämän vuoden joulukuussa ja
syksyllä minulla on enää hyvin
vähän opintoja. Asustelen tällä
hetkellä vielä virallisesti Pieksämäellä, mutta muutan kesän
aikana Tammelaan.

Vapaa-aikani menee tällä hetkellä melkein kokonaan koirani
kanssa. Otin kesällä 2014 kultaisennoutajan pennun, Nellen.
Nelle on kohta 2-vuotias ja olemme harrastaneet paljon yhdessä.
Olemme kokeilleen mm. tokoa,
agilityä, ralli-tokoa ja käyneet
muutaman kerran näyttelyissä.
Lenkkeilemme myös paljon ja
päiväni koostuvatkin opiskelusta, metsäretkistä ja erilaisista
treeneistä. Olen myös ratsastanut
noin 15 vuotta, mutta opiskeluiden ajan ratsastaminen on ollut
epäsäännöllistä, osittain siksi, etten löytänyt Pieksämäeltä itselleni
sitä oikeaa tallia, ja toisekseen aikana menee paljon Nellen kanssa
harrastaessa.

☞Ville Halkosaari
Olen Ville,
Forssan seurakunnan
kesäteologi
Olen 22-vuotias miehenalku
Pohjanmaalta. Minut tunnistaa
vähän alle kaksi metrisestä kapeasta rautakankikehosta, silmäkiikareista sekä poskettomasta
hymystä. Perheeseeni kuuluu lapsenomaisesti sanottuna minä, isoja pikkuveli, pikkusisko sekä äiti
ja isä. 12-vuotiaasta lähtien olen
ollut maatalon poika, jolloin isäni
ja äitini tekivät sukupolvenvaihdoksen isovanhempieni lehmäti-

Odotan tulevalta työltäni paljon kokemuksia ja innolla sitä,
että pääsen kokeilemaan ja tekemään uusia asioita sekä tutustumaan erilaisiin ihmisiin!
Marita Haake

lasta. Maatilan elämä on siis tullut
tutuksi traktoria pellolla ajellen
ja lehmiä hoidellen. Ilmajoki
on kotikuntani ja ennen Helsinkiin opiskelemaan muuttoa olen
siellä koko elämän vaikuttanut.
Uskonnollinen tausta
Minulla ei ole mitään herätyksellistä hengellistä taustaa. Olen
tavallisesta luterilaisesta perheestä maailmalle ponnistanut
poikanen. Kotiseurakunnassani
toimin isosena ja kävin viikoittain nuortenilloissa. Seurakunnasta muodostui minulle toinen
koti, jossa halusin olla mukana.
Teologiseen hakemiseen vaikutti vahvasti oman seurakunnan
työntekijöistä nousseet esiku-

– Olen Jenna Meriruoho, 22
vuotias ja valmistuin nyt keväällä 2016 yo-merkonomiksi.
Opiskeluun liittyvää harjoittelupaikkaa kysyin seurakunnasta, koska opettaja kertoi
tällaisesta mahdollisuudesta.
Haastattelun jälkeen sain harjoittelupaikan seurakuntatoimistossa. Olin kahdeksan viikkoa
harjoittelemassa ja jakso päättyi
13.5.2016. Nyt olen lomalla.
Koska sain vielä kesätyöpaikan seurakuntatoimistosta, se on
ihana asia. Kiitos, että sain olla
harjoittelussa seurakunnassa ja
nyt saan vielä jatkaa kesätyönte-

vat, joita halusin seurata. Haluan auttaa ihmisiä löytämään
Jumalan luokse ja iloitsemaan
armosta, jonka olemme saaneet.   
Harrastan
Harrastan musiikkia, liikuntaa
ja lautapelejä. Musiikin puolelta
olen kitaran kanssa soittotaitoinen,
pianon kanssa keskinkertainen ja
suun kanssa siedettävä. Silloin tällöin saan inspiraatioita tehdäkseni
itse kappaleita, joita silloin tällöin
olen jopa esittänyt. Urheilullisesti
olen kaikkiruokainen.
Mitä odotan kesältä?
Odotan kesältä uusien mahtavien
ihmisten tapaamista ja yhdessä
tekemistä sekä Jumalan ihmette-

kijänä. Olen asiakaspalvelussa
edelleen, joten loman jälkeen
näemme seurakuntatoimistossa!
				
Jenna Meriruoho

lemistä. Haluan olla mukana
Forssan seurakunnan perheessä
antamassa itseni teidän käyttöön ja iloitsemaan kanssanne
elämän iloista ja kuitenkin
myös vakavoitumaan surun
äärellä. Jos sinua kävelee vastaan pitkä hoikka silmälasinen
majakka, niin saa tulla juttelemaan. Haluan myös kehittää
itseäni, joten antakaa toki palautetta, rakentavaakin, vaikkei
se aina ole helppoa.
Nähdään kesäkuun alussa!
Ville Halkosaari
kesäteologi Forssassa
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Israelissa on uusi nimikkolähettimme

Sari-Johanna Kuittilo

hetysseurassa diakoniksi. Suomessa toimin diakoniatehtävissä
viitisen vuotta. Sinä aikana sain
sydämelleni lähteä lähetystyöhön. Lähetysseuran lähetyskurssin käytyäni, sain kutsun Israeliin diakoniatehtäviin vuonna
2005. Olen ollut tässä tehtävässä
nyt 10 vuotta.  

- Kävin Forssaan tutustumassa,
totesi Sari-Johanna Forssan kirkon
alttarin läheisyydessä.

Olet ollut lähetystyössä
10 vuotta, mitä kaikkea
siihen on mahtunut?
Työtehtäviini on sisältynyt paljon sieluhoitoa, konsultointia ja
auttamistyötä paikallisten, pakolaisten ja ulkomaalaisten parissa.
Olen tähän asti työskennellyt Tel
Aviv-Jaffassa, mutta tulen tulevaisuudessa työskentelemään
myös Jerusalemissa.

Kuka olet?
Olen Sari-Johanna Kuittilo
kotoisin Uudestakaupungista.
Opiskelin Pieksämäen Sisälä-

Missä siellä?
Pääpaikkani on Shalhevetyahkeskus Jerusalemissa. Se mahdollistaa erilaisten ja eri taustoista
tulevien ihmisten kohtaamisen.

Keskus sijaitsee lähellä vanhaa
kaupunkia, keskeisellä paikalla,
ja sen yksi tavoite on toimia sillanrakentajana eri ihmisryhmien
välillä.
Kerro tästä työstä jokin
käytännön esimerkki.
Meillä on keskiviikkoisin lasten toimintakerho, jonne tulee
n. 50-60 lasta hyvin erilaisista
taustoista: osa on paikallisia, osa
pakolaisia. Keskuksessa lasten
kanssa ollaan ja pelataan, tarjotaan mahdollisuus keskusteluun
ja musiikkiterapiaa. Lisäksi lapsilla on mahdollista opiskella
myös jonkin instrumentin soittotaito.
Tarjoamme myös paikallisille
etnisille seurakunnille kokoontumistiloja omaa toimintaansa,
esim. jumalanpalveluksia varten.
Keskuksessa on mm. kokoontuu
mm. Kiinankielinen ja etiopialainen seurakunta. Kutsumme
myös juutalaisia ja arabeja nuoria

Kurssi valmentaa tavallisia kristittyjä kohtaamaan
tavallisia muslimeja ystävyyden kautta,
kouluttajana Timo Keskitalo.
Lisätietoja elokuun kirkollisissa ilmoituksissa.

Uudenlaista apua eronneille

Ideana on kehittää matalan
kynnyksen erokahvilatoimintaa, jossa eron kokeneet voisivat
löytää vertaistukea sekä saada
tietoa, millaista apua eronneille
on tarjolla.
• Jos sinulla on ideoita siitä,
millaista tukea eronneet tarvitsevat, voit laittaa viestiä per-

Uuteen erokahvilatoimintaan
kaivataan eron kokeneita vanhempia, jotka haluavat toimia
vertaistukijoina. Vapaaehtoiset
ovat eronneita isiä ja äitejä, joiden erosta on kulunut vähintään
vuosi eikä omassa elämäntilanteessa ole lasten huoltajuuteen,

Ja jos haluat lukea lisää,
niin voit liittyä seurakunnan
lähettäjärenkaaseen joko ilmoittamalla yhteystietosi Sisko
Puhtilalle p. 050 347 8922 tai
sitten seurakunnan nettisivujen
kautta.
		
Haastatteli
Eikka Kähärä

••

Forssan kirkon portailla
ke 20.7.2016 klo 18

12.-13.8.2016 Forssan pappilassa.

heasiain neuvottelukeskuksen
johtajalle Anja Nwoselle
(anja.nwose@evl.fi).
• Voit myös kertoa, millaista
apua olisit itse kaivannut eron
jälkeen. Sähköpostiviestejä lähettäneiden henkilöllisyys ei
tule muiden kuin Anja Nwosen
tietoon.

Dialogi avaa ovia
Viimeisen kolmen vuoden aikana
olen huomannut, kuinka dialogi,
molemminpuolinen kunnioittava
kuuleminen ja kohtaaminen on
avannut uusia mahdollisuuksia.
Tästä esimerkkinä eräs naisrabbi,

Mira, joka ensitapaamisella sanoi:
”Me voidaan kyllä jutella, mutta
älä vaan käännytä”. Tapaamisten
myötä on syntynyt vähitellen ystävyys ja luottamus. Kerran sitten
sain kutsun synagoogaan, tulla
kertomaan, mitä Kristityt ajattelevat Jeesuksesta. Tänä vuonna
minun on tarkoitus olla kertomassa Hanukka- juhlan, uuden
vuoden ja valon juhlan aikaan,
mitä valo merkitsee kristitylle.
Tämä yhteistyö on kasvamassa
ja tätä kautta saan olla kertomassa
Jeesuksesta.

Yhteiskristillinen lauluilta

Friendship First -kurssi

Forssan seudulla suunnitellaan
uudenlaista auttamismallia
eronneille. Mukana on myös
Forssan seurakunta yhdessä
perheneuvolan ja perheiden
parissa toimivien järjestöjen
kanssa.

jakamaan elämänkokemuksiaan.
Kun molemmat osapuolet saavat
kertoa, mikä heitä on satuttanut
ja loukannut, mistä viha ja katkeruus syntyy, on mahdollista
opetella elämään yhdessä rauhassa. Tämä sovinnon ja rauhan
rakentaminen on nuorisotyömme
keskeisiä tavoitteita.
Oma työni tulee olemaan kriisi- ja sielunhoitotyötä, erityisesti
yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien ryhmien ja yksilöiden parissa. Työnohjaajana
ja alan kouluttajan työskentelen
kumppaniorgansisaatioiden ja
niiden henkilöstöjen oman osaamisen vahvistamiseksi.

tapaamisiin tai asumiseen liittyvää oikeudenkäyntiä kesken
tai vireillä.
Vapaaehtoisten tehtävänä
on luoda kahvilaan mukava ja
leppoisa ilmapiiri. Vapaaehtoiset
saavat tehtäväänsä koulutuksen
ja ohjausta. Seuraava koulutus
järjestetään syksyllä 2016 ja se
kestää kolme tai neljä arki-iltaa.
Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä perheneuvolan toimistoon (03 4191
2448 ) elokuun 2016 loppuun
mennessä. Vapaaehtoisten kouluttamisesta vastaa perheneuvoja
Hannele Hakala.
Anja Nwose

ERON KOKENEITA ISIÄ JA ÄITEJÄ HAETAAN VAPAAEHTOISIKSI ERONEUVOKAHVILAAN

Lauletaan kaikille kirkkokunnille tuttuja lauluja,
musiikissa väkeä
Forssan ev.-lut. seurakunnasta,
helluntaiseurakunnasta ja vapaakirkosta.
Mehutarjoilu.
Tervetuloa!

••
YSTÄVYYSSEURAKUNTALEIRI
5.–8.8.16 Klemelässä
Koolla jälleen meidän paikallisten kanssa
ystäviä Virosta, Latviasta ja Unkarista.

Toivomme mahdollisimman monen pääsevän mukaan
viettämään mukavia yhteisiä hetkiä ja
tutustumaan toistemme elämään.
Leirin ohjelmaan voi osallistua omien mahdollisuuksien mukaan
perjantai- ja lauantai-iltana, ja erityisesti kutsumme teitä
YHTEISEEN SEURAKUNTAILTAAN nuotiolle ja
metsäkirkkoon sunnuntaina 7.8.klo 18 alkaen.
Lisätietoja tarvittaessa Eeva Rouviselta,
050 3373 154, eeva.rouvinen@evl.fi

Eroneuvokahvilassa tarjoat eronneille ja eroa pohtiville vanhemmille tietoa ja tukea

erotilanteeseen sekä eron jälkeiseen vanhemmuuteen.

Seuraava vapaaehtoiskoulutus järjestetään syksyllä 2016. Koulutus tapahtuu perheneuvolassa ja vasta koulutuksen jälkeen päätät, haluatko toimia jatkossa vertaisena. Koulutuksen aikataulu sovitaan alkuhaastattelussa.
Se toteutetaan 3-4 arki-iltana klo 18-20.
Mikäli kiinnostuit vapaaehtoisena toimimisesta, ota yhteyttä perheneuvolaan elokuun 2016 loppuun
mennessä. Perheneuvoja Hannele Hakala, puhelin 03 4191 2448 (toimisto).

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

Forssan ev.-lut. seurakunnan tiedotuslehti 2/2016
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Pitkään kuorolaisina olleet toteavat:

”Olemme laulaneet 50 ja 40 vuotta kirkkokuorossa”
Aimo Honkasalo ja Aura Petteri ovat kumpikin
laulaneet 50 vuotta kirkkokuorossa.
Aimo on laulanut Koijärven Kirkkokuorossa ja
Aura on ollut mukana Forssan Kirkkokuorossa.
Kumpikin toimivat myös kuorojensa puheenjohtajina.
Sirpa Lähteenmäki on laulanut myös jo upeat
40 vuotta ja toimii lisäksi Forssan kuoron sihteerinä.
Mitä on olla kuorolainen,
Aimo Honkasalo?
– Laulun lahja on tärkeä omiaisuus kuorolaiselle. Kun on iloinen, laulu pulppuaa sisimmästä
asti. Kun murhe painaa mieltä,
laulukin on mollivoittonen. Meillä suomalaisille usein se pääsee
voitolle. Nytkin laulattaa, mutta
laulun laadussa alkaa olla jo toivomisen varaa. Minua laulu on
aina kiinnostanut. Varsinaisesti
kuorossa laulamisen aloitin opettajakoulutuslaitoksen kuorossa.
Koijärven kirkkokuorossa aloitin v.1965 tultuani opettajaksi
Harjun kouluun, jossa pidettiin
kuoron erillisharjoituksia. Kai
se oli opettajakolleega, joka sai
minut mukaan kuoroon. Samalla pääsin tutustumaan Suonpään
kylän asukkaisiin, Aimo iloitsee
ja jatkaa:
– Varsinkin pienessä kuorossa laulaminen vaatii sitoutumista,
mutta myös uskallusta ja tietysti
taitoa pysyä omassa äänialassaan.
Kuoro on myös yksi sosiaalisen
toiminnan tärkeä muoto. On
hienoa laulaa yhdessä ja tuntea
onnistuvansa. Innostus on välillä velvollisuutta. Koijärven kuorolaisena olen laulanut yhdessä

Forssan kuoron kanssa ja erilaisissa rovastikunnan piiri- ja valtakuntatason laulujuhlissa. Laulan myös Koijärven Veteraani- ja
Talkookuorossa. Olemme perhekuorona esittäneet 3-4-äänisesti
lauluja suvun juhlissa.
– Miten voisi muita innostaa
laulamiseen kirkkokuorossa –
siinäpä kysymys, pohtii Aimo
Honkasalo. Oikea sana, oikeaan
aikaan ja oikealle henkilölle voisi tuoda tulosta. Laulajan roolina
on laulaa kiitosta ja ylistystä Luojallemme sekä tuoda onnistuneen
esityksen ja lauluvalinnan kautta
iloa kuulijalle tai lohtua murhetta kantavalle. Nyt 50-vuotisella
kuorourallani muutosta on tapahtunut lähinnä laulujen laadussa.
Myös kirkkokuoron laulut ovat
muuttuneet muun yhteiskunnan
muutosten mukana.
Kevät ja varsinkin kesä on lomaa kuorolaulusta, mutta yhteislaulanta kuuluu kesään. Kesä on
enemmän perheen yhdessäoloa
ja paljon piha- ja puutarhatöitä.
Kesä on paras!

Entä Aura Petteri?
– Olen lapsuudesta asti laulanut, koska isäni oli kiinostunut

virsien laulamisesta. Forssan
Kirkkokuoroon liityin 1965, kun
muutin Helsingistä Forssaan. Eräs
tuttavani pyysi minua kuoroon
ja niinpä lähdin mukaan. Kuoro
vaatii aikaa viikkoharjoituksissa
ja esiintymisissä olemisiin. Laulamiseen tarvitaan tietysti laulunääntä. Pidän laulamisesta ja se
innostaa. Kuorossa myös oppii
uutta, saa hyvää mieltä ja ystäviä.
Siis paljon hyvää, korostaa Aura
Petteri tyytyväisenä. Ne antavat
niin paljon ja virkistävät. Hengelliset laulut ovat ainakin itselleni
sopivia.
– Kuorotoiminta on vuosien
saatossa muuttunut. Ennen oli
vaativia messuja, jotka toivat
paljon harjoituksia. Nyt on tärkein tehtävä on messussa olo.
Virsikirjatkin ovat muuttuneet.
Kuorolaisia oli aikoinaan 40-50
henkilöä. Nyt on noin 15. Paljon
on pienentynyt, koska ihmiset eivät halua sitoutua säännölliseen
toimintaan ja elämä muuttuu
koko ajan. Sairaalassa ja vanhainkodilla kävimme aikoinaan
ahkerasti laulamassa. Nyt sitä ei
enää tapahdu, koska ihmiset ovat
nykyään niin kiireisiä.
– Aikoinaan kuorotoiminta oli
työlästä. Muistelen sitä, että mi-

•Siunauksessa

Aimo Honkasaloa ja Aura Petteriä
on muistettu viime talvena mitalein ja kukkasin.
Sirpa Lähteenmäkeä nyt kesällä.
Onnittelemme hienosta ja pitkästä kuorourasta!
nullakin oli viikon ruoat mukana,
kun olimme jossakin kauempana
retkeilemässä. Talkootyötähän se
oli. Ypäjän teatterissa olemme
käyneet katsomassa näytelmän ja
tarkoitus on mennä tänäkin vuonna. Toivottavasti pääsemme myös
valtakunnallisiin kirkkomusiikkijuhliin Helsinkiin. Toivotaan, että
uusi kanttori olisi myös kiinnostunut asiasta, Aura Petteri toteaa.
– Tervetuloa kaikki uudet
laulajat mukaan Forssan ja Koijärven kirkkokuoroon! Ei ole
parempaa harrastusta kuin paikallinen kuorotoiminta, muistuttaa Aura. Toivotan myös uuden
kanttorin tervetulleeksi!

Ja sitten Sirpa
Lähteenmäki:
– Kuoroon liityin ollessani ensimmäisessä työpaikassani v.
1971. Mielestäni minulla oli ystä-

on voimaa•

Isoset ja kerhonohjaajat siunattiin tehtäviinsä

I

soset ja kerhonohjaajat siunattiin Forssan kirkossa Afrikkalaisen gospelmessun
yhteydessä torstaina 5.5.2016.
Kappalainen Sanna Kuisma
kutsui n. 60 nuoren vahvuisen
joukon alttarille vastaanottamaan
siunauksen. Koko seurakunnan
yhteen lausuma Herran siunaus
antoi näille nuorille rohkaisua ja
vahvistusta kaikkeen siihen, jolla
he haluavatkaan palvella seurakuntaa tulevaisuudessa.
Yhteisessä messussa siunaaminen muistuttaa yhteydestä, josta
jokainen kristitty saa olla osallinen
toisten ihmisten ja Jumalan kanssa.
Jokainen isonen ja kerhonohjaa-

ja saa palvella seurakuntaa juuri
omana itsenään, omilla lahjoillaan
Kristuksen nimessä ja Hänen siunaukseensa luottaen. Kenenkään
nuoren ei tarvitse kantaa huolta
ja vastuuta seurakunnassa yksin,
vaan nuoret saavat yhdessä olla
rakentamassa täällä tulevia leirejä ja nuorten toimintaa, auttaen ja
oppien toinen toisiltaan.
Siunaamisen kautta nuoret
voivat luottavaisin mielin uskoa
siihen, että Jumalan käsivarret
kantavat ja auttavat meitä. Koko seurakunnan yhteen ääneen
lausuttu Herran siunaus onkin
paras yhteinen lahja muistuttamaan meitä siitä kenen kanssa

viä niukasti ja kuorosta niitä sain.
Kuorotoiminta vaatii sitoutumista ja tiettyjen aikojen varaamista,
mutta kuoroystävät ovat tärkeitä, toteaa Sirpa. Voimaa jaksaa
ja hyvät ihmissuhteet ovat myös
innostavia. Spiritus Hospitalissa
olen myös mukana silloin, kun se
avustaa jumalanpalveluksissa tai
tilaisuuksissa.
– Kirkkokuoroon osallistujana ääni saa harjoitusta ja koulutusta. Siellä on myös hauskaa.
Pitää vain muistaa saamansa
neuvot ja ohjeet. Tulee myös
kuunnella muita kuorolaisia, jotta ääni ei kuulu ylitse muiden,
Sirpa toteaa. Nykyiset harjoitukset ovat hieman lyhentyneet ja
keskusteluille ei jää juuri aikaa.
-Keväällä ja kesällä on akkujen
lataamisen aikaa. Kun kevät tulee, nautimme luonnon heräämisestä ja vastaavasti lintujen
laulusta!

me saamme kulkea tätä elämänmatkaa eteenpäin. Jokainen
kristitty saa tehdä hyvää seurakunnassa juuri Kristuksesta käsin ja esirukousten kantamana.
Siunaamisen päätteeksi kaikille
isos- ja kerhonohjaajakoulutuksen käyneille jaettiin todistukset.
Pekka Simojen laulun sanoja siteeraten; ”Joka päivä, joka
hetki käydä saamme voimassa
Jumalan. Joka päivä, joka hetki
laulu soi pyhiinvaeltajan.”
Teppo Knuutinen
Yhteenlausuttu Herran siunaus
antoi näille nuorille rohkaisua ja
vahvistusta tulevaisuuteen.
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Kesä 2016

DIAKONIATYÖN KESÄÄ:
• Eläkeläisten kesäkirkko Forssan kirkossa ke 29.6. klo 14.
Kahvit. Tervetuloa kirkkoretkelle kauempaakin!
• Koijärven kerhojen kotiseuturetki ke 15.6.
Tiedustelut Arja Kujala, 040 643 1545
Leskien klubin Väinö Linnan kierros 30.6.
– aika tarkentuu ensi viikolla,
tiedustelut Eeva Rouvinen, 050 337 3154.
Mikäli paikkoja riittää, molemmille retkille ovat tervetulleita
myös ryhmien ulkopuoliset henkilöt.

Forssan tiekirkko
avoinna
14.6.–14.8.2016
ti–pe klo 10–17
la klo 10–16
su klo 12–17
Opas tavattavissa
kirkon aukioloaikoina.
Maanataisin kirkko suljettu.
Juhannusaattona ja -päivänä
kirkko on kiinni.
Tervetuloa tutustumaan
tai hiljentymään
Forssan kirkkoon!

• Kesäkahvit klo 13 Matkussa 19.7. ja Kojolla 20.7.
• Leiripäivät Klemelässä:
Eläkeläiset ti 26.7. klo 10 – 15
Veteraanit ke 27.7. klo 9 – 15

KOIJÄRVELLÄ TAPAHTUU KESÄLLÄ 2016
Su 5.6.2016 klo 18.00
Su 12.6.
klo 12.00
La 25.6.
klo 12.00
To 30.6.
klo 18.00
			
Su 10.7.
klo 14.00
			
Su 17.7.
klo 12.00
Su 31.7.
klo 12.00
Su 7.8.
klo 14.00
			
Su 21.8.
klo 12.00
Su 4.9.
klo 12.00

Sana ja sävel Koijärven kirkossa
Messu kirkossa
Juhannuksen sanajp kirkossa
Markku Länninkin ja Pirjo Poutasen kesämökillä,
os. Elorannantie 5, Urjala (pääsee Matkun kautta).
Kesäseurat Elina ja Matti Vinnikaisella,
os. Kokkojärventie 127
Messu Koijärven kirkossa
Messu Koijärven kirkossa
Kesäseurat Hannele Suvilammella,
os, Saviniemen koulutie 90.
Messu Koijärven kirkossa
Messu Koijärven kirkossa

Jumalanpalvelukset
sunnuntaisin klo 10.
Sivusalissa ja rukousalttareilla
nähtävillä kansakoulun
vanhoja opetustauluja.

• Jatkoripari to 28.7. klo 10 – 16
• Mielenterveystyö pe 29.7. klo 10 – 14
• LOUNASPYSÄKKI lomailee kesäajan jatkuen taas
koulujen alkamisen jälkeen.
• Viimeinen EURON AAMIAINEN ennen kesätaukoa
on 1.6.2016

Kesän musiikkihetkiä 2016

Minä
olen
ihme
Päiväkerho voi olla vaihtoehto lapselle, kun lapsi ei tarvitse
päivähoitoa. Kerhokauden 2016-2017 päiväkerhoihin
ilmoittautuminen on ollut jo 8.5. mennessä, mutta voit vielä
kysellä mahdollista vapaita paikkoja.
Nuorimpien tulee täyttää kolme vuotta 2016 vuoden
loppuun mennessä. Myös pitkin kerhovuotta voi ilmoittautua
kerhoihin, mikäli paikkoja on.
Lapsi on seurakunnan päiväkerhossa aikuisten silmäterä.
Päiväkerho tukee lapsen kasvua ja on oppimisen pesäpaikka.
Lapsesta välittäminen ja rakkaus heijastuvat lastenohjaajan
tavasta olla lapsen kanssa, kuunnella ja puhua hänen
kanssaan. Pienessä päiväkerhoryhmässä
lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi.
Päiväkerhotoiminta tarjoaa tukea vanhemmille ja kummeille
lapsen kristillisessä kasvatuksessa.
Vapaita paikkoja voi tiedustella
lapsityönohjaaja Tarja-Leena Ylitalolta,
p. 050 3478 923 tai sähköpostilla tarja-leena.ylitalo@evl.fi.
Kysele paikkaa myös kirkkomuskarista.

Avoimet päiväkerhot

Avoimiin päiväkerhoihin lapsi voi tulla aikuisen kanssa.
Kerhoihin ei tarvitse ilmoittautua eikä osallistumiselle ole
ikärajaa. Kerhopaikoista ja ajoista ilmoitetaan
tarkemmin elokuun alussa nettisivuillamme.
www.forssanseurakunta.fi
Avoimiin päiväkerhoihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen.
Lapsi- ja perhetyö

Opastettu
hautausmaakierros
Forssan hautausmaalla
to 28.7.2016 klo 18.

Opastus alkaa siunauskappelista ja
päättyy vanhaan siunauskappeliin.
Oppaina Riitta Lehmus ja Erkki Eskelinen
Järjestäjinä Lounais-Hämeen Oppaat ry
yhteistyössä Forssan srk:n kanssa

Su 05.06.

SANAN JA SÄVELEN ILTA Koijärven kirkossa klo 18.00
Riitta Salo, lausunta – Minne Nyman, laulu
– Esa Lahti, musiikki
Ohjelma 5 € Seurakunnan musiikkityölle – Vapaa Pääsy

Su 12.06.

KESÄPÄIVÄN MUSIIKKIHETKI Forssan kirkossa klo 15.00
Esa Lahti, musiikki. Vapaa pääsy
– Kolehti Seurakunnan musiikkityölle.

Su 10.07.

KANTELE KONSERTTI Forssan kirkossa klo 15.00
Makiko Oba – Marja Turu, kantele
Ohjelma 10 €

Su 21.08.

KESÄKONSERTTI Forssan kirkossa klo 15.00
Irina Rusu, viulu – Lauri Haapanen, klarinetti
– Toni Heino, urut
Ohjelma 10 €

TV:stä tuttu Amazing Race on nyt

AMAZING GRACE

Ensi kesänä pyöräillään Amazing Grace tiistaina 28.6.
Suunnitelma on, että pyöräilemme reitin:
Jokioinen–Torro–Somero–Tammela–Forssa–Jokioinen.
Matkaa kertyy n 90 km.
Matkan aikana tehtäviä parin kanssa,
kirkkohetkiä ym. mukavaa yhdessäoloa.
Etsi itsellesi pari ja ilmoittaudu mukaan.
Tapahtumaan voi osallistua myös ilman kilpailua,
siis vain pyöräilyyn ja kirkkohetkiin.
Tapahtuman hinta on 5€/hlö. +ruokailut.
Ilmoittautumiset toukokuun loppuun mennessä
heikki.lahdekorpi@evl.fi
Tiedustelut Heikin sähköpostiin tai puh. 050-4151774
Vetäjät: Heikki Lähdekorpi, Jokioisten srk:n nuorisotyönohjaaja.
Esa Löytömäki, Forssan srk:n kirkkoherra (virkavapaalla).

Sururyhmä läheisensä menettäneille
alkaa Forssan srk-talolla syksyllä.
Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa keskiviikkoisin.
Ryhmän ohjaajina toimivat
pastori Mauri Laihorinne ja diakoni Satu Pöllänen.
Lisätietoja Satulta satu.pollanen@evl.fi tai p. 050 308 6770.

