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seurakuntalehti
ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ 6.12.
klo 9

Seppeleenlasku Forssan sankarihaudoilla,
Karjalaan jääneiden ja vakaumuksensa puolesta
kaatuneiden muistomerkillä

klo 10

Jumalanpalvelus Forssan kirkossa,
Esa Löytömäki, Outi Aro-Heinilä ja
Forssan mieskuoro, glögitarjoilu

klo 14

Itsenäisyyspäivän juhla Feeniksissä,
kahvitarjoilu klo 13 alkaen

klo 16

Koijärven kirkossa jumalanpalvelus,
Mauri Laihorinne, Ilkka Paavolainen; Talkookuoro,
seppeleenlasku sankarihaudoille ja
sen jälkeen kahvitarjoilu seurakuntatalolla

Musiikkia joulun aikaan
su 3.12.

la 9.12.

su 10.12.

su 10.12.

su 17.12.

su 17.12.

ke 20.12.
su 24.12.
la 6.1.

Puolustusvoimain sotilassoittokunnan
isänmaallinen konsertti
Forssan kirkossa klo 18.
Vapaa pääsy. Ohjelma 10€.
Markon ja Kasperin joulukonsertti
Forssan kirkossa klo 19. Vapaa pääsy.
Ohjelma 10 €.
Lasten joululaulelot klo 14
Forssan seurakuntatalossa.
Mukana Humppilan lapsikuoro.
Kauneimmat Joululaulut
Koijärven kirkossa klo 18.
Musiikkivieraana Koijärven kannel.
Kauneimmat Joululaulut
Forssan kirkossa klo 17.
Musiikkivieraana Forssan mieskuoro.
Kauneimmat Joululaulut
Forssan kirkossa klo 19.
Musiikkivieraina Hanna ja Manuel Segarra.
Kauneimmat Joululaulut
klo 18 Matkun rukoushuoneella.
Jouluyön musiikkihartaus
Forssan kirkossa klo 23.
Loppiaisen Kauneimmat
Joululaulu-jumalanpalvelus
Forssan kirkossa klo 10.

Hyvää adventtiaikaa!
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Pääkirjoitus:

Esa Löytömäki
kirkkoherra

Satavuotias on
voimissaan
Forssassa itsenäisyyden alkuhistoria on karua kertomaa. Sortohaan nimi muistuttaa sisällissodan jälkiselvittelyistä. Enää ei kuule
aikalaiskertomuksia, mutta niitäkin olen kuullut. Voittajien historia
sisälsi muualta tulleiden koston. Vieremän taloissa kuultiin itkua ja
parkua, kun kansaa kyydittiin Lamminkylän suuntaan. Myös Korkoojalla on hautapaikka. Sinne pystytettiin myös muistomerkki.
Hautausmailta lähtee itsenäisyyden juhlinta jo aamuhämärissä.
Se on puhuttelevaa: meille puhuvat yhä he, jotka ovat menettäneet
henkensä kansakunnan kriisivaiheissa. Forssan hautausmaalla ovat
nykyisin sankarivainajien hautausmaa, Karjalaan jääneiden vainajien
muistomerkki sekä vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkki. Ne alueet ovat seurakunnan hoidossa ja muistomerkeillä
käydään isänmaallisina juhlapäivinä yhdessä. Se kertoo sovinnosta, jolla on ollut katkera tausta. Koijärven hautausmaa puolestaan
kertoo siitä, kuinka pieni kunta joutui aikanaan uhraamaan suuren
osan nuoristaan isänmaan hyväksi talvi- ja jatkosodissa. Karjalaan
jääneiden muistokivi tuo eteemme kotiseuturakkauden vanhaan
ja uuteen kotiin.

Hartaus

Siunattua odotuksen aikaa!
Elämme maatamme ja koko maailmaakin ajatellen
merkittävää vuodenaikaa.
Vapahtajamme syntymä ja
kansamme itsenäistyminen
samaistuvat jotenkin ajatuksissani muutoinkin kuin
ajallisesti. Kumpaakin edelsi
pitkä odotuksen aika.
Vapahtajan syntymästä
ennustivat profeetat. Itsenäisyyttämme pohjustivat
toiminnallaan mm. suurmiehemme Lönnrot, Runeberg,
Snellman, Cygnaeus, Kivi,
Edelfelt, Gallen-Kallela ja
Sibelius, jotka olivat rakentamassa kielen, kirjallisuuden, musiikin ja
kansanopetuksen kautta kansallisen itsenäisyyden aatemaailmaa.
Kumpikin tapahtuma aiheutti suuren ilon,
joka jonkin ajan kuluttua muuttui suruksi ihmisten pahuuden seurauksena.
Suru on vaihtunut jälleen iloksi. Vaikka
entinen jouluun hiljentyminen on vaihtunut
markkinoiden mellastukseksi, on useimmilla
kuitenkin pohjalla jotain syvempääkin. Siitä
on merkkinä esimerkiksi joulun aikaan jälleen
täyttyvät kirkot, vaikka monet ovat eronneet
seurakunnasta.
Tänä juhlavuonna meidän on syytä muistaa, että kaiken länsimaisen elämän pohjana

on sivistys ja sen säilyminen. Tässä kirkolla on ollut
ratkaiseva merkitys, kun sen
toimesta huolehdittiin vuosisatoja kansamme lukutaidosta
ja muustakin opetuksesta.
Itsenäisyytemme säilyttäminen on vaatinut kymmenien
tuhansien nuorten ihmisten
hengen. Varsinkin sodan vuosina kolme sanaa: koti, uskonto ja isänmaa iskostuivat
mieliimme. Vaikeina aikoina
tarvittiin näitä kolmea’
Apostoli Paavali kirjoitti:
Niin pysyvät nyt usko, toivo
ja rakkaus; mutta suurin niis-

tä on rakkaus.
Kun henkisen minän kivijalkana, seininä ja
kattona ovat nuo kuusi sanaa, voimme katsoa
luottavaisemmin mielin tulevaisuuteen tässä riitojen repimässä maailmassa ja voimme
luovuttaa isänmaamme onnellisempana nousevalle sukupolvelle.
Sata vuotta sitten kaksi ikkunalla palavaa
kynttilää viestitti Ruotsin kautta Saksaan pyrkiville tuleville jääkäreille, että talossa asui
ystävällistä väkeä ja siellä oli turvallista levätä. Omat kynttilämme viestittäkööt ulkopuolisille samaa kumpanakin juhlapäivänä.
Pentti Kaunisto

Tänä vuonna 100 vuotias Suomi muistaa erityisesti heitä, jota
puolustivat maata hengellään. Sankarivainajien laatat on puhdistettu juhlan kunniaksi, lyhdyt ovat paikoillaan ja erityisenä kunnianosoituksena tuodaan paikalle havuseppeleet, joita monet ovat
talkoilla tehneet.
Voimme puhua menneisyydestä avoimesti ja nähdä, että tähän asti
on selvitty. Paasikiven sanoin: ”Tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku.” Sillä hän tarkoitti erityisesti sijaintiamme, mutta
se voidaan laajentaa tarkoittamaan oman omaa menneisyyttämme.
Suomi on menestystarina. Forssan historia tehtaineen, maaseudun
maisemineen, urheilun ja kulttuurin saralla luo kotiseutuhenkeä ja
niveltää meidät osaksi Suomea ja Eurooppaa. Emme elä kuitenkaan
vain menneestä. Uusiin päiviin ponnistetaan uskolla tulevaisuuteen ja lujalla tahdolla, jota on riittänyt tähänkin asti. Digiloikan ja
kansainvälistymisen haasteisiin vastataan aina myös hyvin läheltä:
tarvitaan ihmisiä, jotka välittävät yhteisestä hyvästä ja toisistaan.
Tämä päivä on juhlimisen arvoinen.
Yksi satavuotias maamerkki puhuu uskosta tulevaisuuteen. Sen
punaiset tiilet on tehty Linikkalan savesta ja torni kurkottaa korkeuksiin. Sen sisällä on koettu monet itkut ja riemut. Forssan kirkko
täyttää 100 vuotta ensi vuonna ja sitäkin juhlitaan pitkin vuotta.
Edelleen se kerää eri-ikäisiä suojiinsa. Se muistuttaa meille myös
siitä, mikä kestää: Jumalan armo. Tarvitaan Hämäläisten laulun mukaan, että ”on järkeä, on kuntoa” sekä rukousta ja uskoa. Ikään kuin
kirkontorni viittaisi meille: olkaa lujia ja rohkeita, rakentamista riittää
vielä täällä. Taivaasta saa voimaa ja suuntaa.

JOULUKIRKOT
Jouluaatto, sunnuntai 24.12.
Forssa:
klo 12-21
klo 14
klo 14
klo 16
klo 23

Koijärvi:
klo 16
klo 12-21

klo 8
Forssan ev.-lut. seurakunta
Kartanonkatu 16
30100 Forssa
(03) 41 451 klo 9-13.

Koijärvi:

www. forssanseurakunta.fi

Forssa:

Toimitussihteeri
Sirpa Koivulaakso
sirpa.koivulaakso@evl.fi
Kannen kuvat: Satu Pöllänen

Forssan
seurakuntalehti

Sivunvalmistus Forssa Print
Paino Forssa Print, 2017

Jouluaaton jumalanpalvelus
Forssan hautausmaan vanha kappeli avoinna

Joulupäivä, maanantai 25.12.
Forssa:

Päätoimittaja Esa Löytömäki
esa.loytomaki@evl.fi

Forssan hautausmaan vanha kappeli avoinna
Perheiden joulukirkko
Jouluhartaus
Forssan hautausmaan uudessa siunauskappelissa
Jumalanpavelus
Jouluyön musiikki

klo 10

Jumalanpalvelus
Jumalanpalvelus

Tapaninpäivä, tiistai 26.12.
klo 10

Matku:
klo 12

Messu
jumalanpalvelus

Viattomien lasten päivä, torstai 28.12.
Forssa:
klo 18

Koijärvi:
klo 18

Enkelikirkko
Enkelikirkko

Uudenvuoden aatto
31.12.2017
klo 20
Matkun rukoushuone,
hartaus Mauri Laihorinne,
Ilkka Paavolainen

klo 23
Forssan kirkko,
hartaus Esa Löytömäki,
Ilkka Paavolainen;
tule sytyttämään kynttilä
uudelle vuodelle

klo 23.45
vastaanotto kirkon portailla,
kaupunginvaltuuston
pj. Mika Penttilä,
khra Esa Löytömäki;
Ilotulitus, glögiä ja piparia
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Työtupa – pehmeiden pakettien koti ja Lähetyssoppi –
Hyvän mielen lahjakauppa

M

aanantai-aamupäivisin on Ystävänkammarilla vilkas
puheensorina ja paljon ahkeraa
iloa. Mistä mahtaa olla kysymys? Silloin Ystävänkammarin
alakerrassa kokoontuu Työtupa,
jossa käsitöiden teon lomassa
jaetaan kuulumisia sekä myös aina opitaan jotain uutta. Usein se
tarkoittaa sitä että joku paikalla
olijoista jakaa toisille uuden idean,
tai Työtuvan vapaa-ehtoisvetäjänä
toimiva Aino Willman tarjoaa
malleja tai opastusta kulloinkin
käsillä olevaan työhön. Työtuvassa
ei ole tekemisen pakkoa, mutta
reipas meininki. Se tarkoittaa sitä
että sinne tulija voi päättää mitä haluaa tehdä, ja opastusta saa
tarvittaessa. Työtuvassa on viidet
kangaspuut ja pari ompelukonetta, sekä paljon virkkuukoukkuja
ja sukkapuikkoja. Työtuvassa on
syntyy myös koristeet niin jouluksi kuin pääsiäiseksi tai mökkituliaiset kesäksi. Osa haluaa tehdä
käsitöitä myös kotonaan, ja tuo
sitten ne Soppeen myytäväksi.
Mikä on parasta näiden käsitöiden tekemisessä?, kysyn Sinikka
Mäeltä joka tuo Soppeen tekemiään himmeleitä. – Ajankulu
ja se kun tänne tuo näitä käsitöitä
myytäväksi, niin omalla tekemisellä voi lisäksi tuoda iloa muille”.
Mielekkyyttä lisää tieto siitä että
Sopen tuotolla tehdään arvokasta
työtä, sillä on merkitystä: ”Tuntuu
että tekemisellä on määränpää”,
toteaa Sinikka.
Mutta entä Lähetyssoppi? Tuo
ystävänkammarin yhteydessä oleva käsityöliike joka tarjoaa ideoita
silmänruokaa Säästöpankinkatua

kulkeville ja erityisesti käsityön
ystäville. Millaista on toimia Sopessa vapaaehtoismyyjänä? Minut pitää täällä tyytyväisenä nämä
hienot työt, joita on ilo näyttää
ja esitellä. Hienoa on myös, kun
koko ajan tulee uusia tuotteita ja
malleja. Täältä tulevat myös käsityöihmiset kysymään neuvoja
tai malleja, kun ikkunassa näkevät
jonkun uuden työtavan. Kertoo
Tuula Ikonen, joka toimii Sopen
vapaa-ehtoismyyjänä.
Tänä syksynä on myös Tammelan käsityöpiiri ottanut itselleen myyntivuoron ja Sopesta on
voinut löytää mm. Tammelassa
tehtyjä keppihevosia. ”Tämä innostaa ja ehkä vähän patistaakin
tekemään käsitöitä, kun tietää
etteivät ne jää minnekään kaappiin ostajia odottamaan. Tämä on
todella palkitsevaa ja tästä tulee
hyvä mieli. Samalla täällä näkee
tuttuja ja tulee solmittua myös
uusia tuttavuuksia” Kertoo Sirkka Liinaharja, joka on kuulunut
Tammelan käsityöpiiriin jo reilu
parikymmentä vuotta. Tammelalaiset ovat Sopessa aina torstaisin,
ja he osallistuvat myös Joulumyyjäisiin.
Työtupa kokoontuu maanantaisin ja Soppi on avoinna arkipäivisin, mutta kuinka työssäkäyvä voi
tulla ostoksille?
Soppi on avoinna myös joka
kuukauden ensimmäisenä arkilauantaina, klo 10-12. Ja silloin
pidetään myös Kauniiden tavaroiden kirpputori, jonka tuotto ohjataan Sopen ja Työtuvan yhteisen
kummilapsen, 7-vuotiaan Hillary
Odhiambon tukemiseen. Sekä
Työtuvassa että Sopessa ja myös

lauantaisin on mukana myös
Marjatta Virtanen. ”Kun näkee
vuositilityksen, ja huomaa kuinka
paljon pienistä puroista on kertynyt, tuntuu se hienolta. Vaikka
Sopen vuosituotolla ei niin paljon
suomessa saisi aikaan, niin kohdemaissa sen tuoma apu on sitäkin
merkittävämpi. Samalla on mielenkiintoista seurata monen eri
lähetysjärjestön kuulumisia ja terveisiä. ” Seurakunnan nimikkolähetit ja muut lähetystyöntekijät
ovat vierailleet myös Työtuvassa
ja Ystävänkammarilla kertomassa työstään. Viimeksi kesäkuussa
kuultiin Marja ”Maikki” Ochiengia, joka toi terveisiä Keniasta.
Työtupa ja Lähetyssoppi toimivat Ystävän Kammarin yhteydessä.
Lisätietoja Työtuvan toiminnasta
saat Aino Willmannilta ja Soppeen voit tutustua paikan päällä,
os. Hämeentie 5, Sisäänkäynti
Säästöpankinkadun puolelta.

• Forssan lähetyssoppi on avoinna
maanantaista perjantaihin klo
10–14 Ystävän kammarin yhteydessä, osoitteessa Hämeentie
5, sisäänkäynti Säästöpankinkadun puolelta. Soppi on avoinna
myös joka kuun 1. arkilauantaina klo 10–12.
• Sopessa myytävät tuotteet ovat
kaikki uusia, käsintehtyjä ja paikallisten tekemiä. Mukana on
Forssan, Koijärven ja Tammelan
taitavien osaajien töitä.
• Sopesta löydät lahjoja suuriin
ja pieniin juhliin, häistä valmistujaisiin sekä kauniit tuliaiset ja
upeat joululahjat.
• Liikkeestä voit ostaa myös lahjakortteja, näin ystäväsi voi itse
valita haluamansa tuotteet.
• Lähetyssopen tuotto käytetään
lähetystyön tukemiseen eri lähetysjärjestöjen kautta.

Kuva: Anne Mäkelä

Forssalainen seimivaellus

Tänä vuonna seurakunnan seimihaasteen saivat yritykset. Yritykset
haastettiin somistamaan näyteikkunoitaan tai liikkeitään seimiasetelmin. Mukaan ilmoitettiin
12 seimiasetelmaa. Seuraavaksi
kutsumme kaikki forssalaiselle
seimivaellukselle perjantaina

8.12. Seimivaelluksia järjestetään
kaksi, ensimmäinen klo 10 alkaen
ja toinen klo 17 alkaen. Vaelluksella kuljetaan yhdessä seimeltä
seimelle ja jokaisen seimen äärellä
pysähdytään laulamaan joululauluja. Kulkueeseen voi liittyä kuka
tahansa. Mukana saa kulkea jokaisen seimen luona tai halutessaan vaikka vain yhden äärellä.
Viimeisen seimen luona seurakunta tarjoaa osallistujille glögiä
ja piparkakkuja. Kuljettavaa matkaa tulee kummallakin vaelluksella noin yksi kilometri. Jos haluaa,
voi mukaan ottaa lyhdyn, jotta
kulkue näkyy liikenteessä myös
illan pimeydessä. Seurakunnan
työntekijöistä mukana vaeltavat
Anne Mäkelä, Anni Lautaporras
ja kanttorit Outi Aro-Heinilä
sekä Ilkka Paavolainen. Kaikkia

seimiä voi ikkunoissa ja liikkeissä
käydä katsomassa muulloinkin.
Vuonna 2015 seurakunta haastoi somistamaan koteja seimiasetelmin ja julkaisemaan kuvia
muidenkin iloksi yhteisellä faceKuva: Satu Pöllänen

book-sivulla. Vuonna 2016 rakennettiin yhdessä seimiasetelmia
seurakuntatalolla seimitalkoissa.
Tämänvuotinen seimivaellus on
jatkoa tähän. Jouluna seimeen
syntynyt lapsi, Vapahtajamme

Jeesus Kristus, tuo tullessaan ilon,
rauhan ja rakkauden meidän ihmisten keskelle. Forssalaiset seimiasetelmat ovat muistuttamassa
meitä tästä ilosanomasta tänäkin
jouluna.

Vaellukset kulkevat seuraavaa reittiä:
Perjantai 8.12. klo 10 alkaen
1) Sarasmäen Kukka ja Hautaustoimisto, Rautatienkatu 12
2) Kela, Rautatienkatu 11
3) Topi-keittiöt, Turuntie 2
4) Hautaustoimisto ja Kukkakauppa Kalevi Laine, Kauppakatu 22-24
5) Lähetyssoppi, Hämeentie 5, Säästöpankinkadun puoli
6) Terjen Kukkapuoti, Kartanonkatu 12
7) Forssan seurakuntatalo, Kartanonkatu 16
Perjantai 8.12. klo 17 alkaen
1) Forssan Poika, Sibeliuksenkatu 1
2) Hope-kirpputori, Hämeentie 19
3) Sattumankauppa ja Entisöinti, Hämeentie 22
4) Prisma-keskuksen käytävä, Tapulikuja 6
5) Forssan kirkko, I Linja 4
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Parisuhdereseptissä
naurua ja suukkoja
Forssalainen arvostaa parisuhteessa luottamusta ja huumoria.
Tämä kävi ilmi, kun perheneuvojat haastattelivat
vanhempia Lapsiperhelauantai-tapahtumassa.
”Luottamus, avoimuus, rehellisyys, kunnioitus, läheisyys”, eräs
forssalainen vanhempi kiteytti
asiat, jotka parisuhteessa ovat
hänelle oleellisia. Luottamus ja
yhdessä tekeminen nousivat esiin
useita kertoja, kun forssalaiset
pohtivat riittävän hyvän parisuhteen reseptiä.
”Yhteistä aikaa ilman lapsia,
ollaan vaan ihan kotona”, totesi
eräs äiti. Pientä lasta sylissään
kantava äiti kommentoi, että
vauva-arjen keskellä on luksusta
mennä kahdestaan puolison kanssa kauppaan.

Perheneuvojat Tuukka Hämäläinen, Jorma Virtanen ja
Anja Nwose haastoivat ihmisiä
pohtimaan parisuhteen reseptiä.
He kyselivät ihmisiltä, mistä ainesosista syntyy riittävän hyvä
parisuhde. Seurakunnan perheneuvonta vietti 30-vuotisjuhliaan
Lapsiperhelauantai-tapahtumassa
Feeniksissä 21.10.2017. Forssan
perheasiain neuvottelukeskus pe-

rustettiin 1987. Neuvottelukeskuksesta saa maksutonta keskusteluapua parisuhteen ongelmissa
ja elämän kriisitilanteissa.
Anja Nwose

Kaikki parisuhdereseptin
ainesosat löytyvät seurakunnan internetsivuilta
www.forssanseurakunta.fi.

Seurakunnan uusi siivooja 14.11.2017
Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Kristiina Räisälä, ja asun
Tammelassa perheeni kanssa.
Ennen tätä seurakunnan työtä
olin töissä Loimijoen kuntapalveluissa töissä, jossa työpisteeni on ollut muun muassa
sairaalalla.
Mikä työssäsi on parasta?
Parasta nykyisessä työssäni on
työn monipuolisuus sekä se,
että saa tehdä melko vapaalla
vaihteella ilman sellaista vastuuta, että jollekin ihmiselle
tapahtuisi jotain kauheata, jos
tekee jonkun virheen työssä.
Lisäksi työparini, joka on sisareni, kanssa on ollut hauska
työskennellä, sillä on mukavaa
voida sanoa ääneen rehellisesti
omat ajatuksensa, kun tunnetaan
jo valmiiksi niin hyvin.
Mikä haastavaa?
En osaa sanoa mikä on haastavaa, mutta ainakin tässä työssä
täytyy pitää mielessä, että ne
perustyöt on tehtävä, sillä ne
ovat siivoojien vastuulla eikä
niitä kukaan muu tee vaikka
sattuisi itse unohtamaan. Uudessa työpaikassa aloittaminen on
aina hieman haastavaa uusien
työtapojen vuoksi, mutta siihen
varmasti tottuu aikanaan.

Parisuhdereseptiin
haluttiin mukaan myös
naurua.
”Minulle tärkeää on huumori.
Pidän tilannehuumorista. Ilman
naurua ei jaksaisi millään. Moni
vakava tilanne helpottuu vähän,
kun saa nauraa”, perheenisä
pohti.
Toinen isä mietti, että parisuhteessa on hyvä osoittaa välittämistä: ”Rakkaudenosoitukset
voivat olla jokapäiväisiä pieniä
eleitä: hali, pieni suukko tai se,
että teet aamupalan toiselle ja
annat hänen nukkua.”

☞Kristiina Räisälä

Mitä mieltä olet työskentelystä seurakunnalle?
Ennen uusien töiden alkua minua vähän jännitti tulla seurakuntaan töihin, kun ei aiempaa
työkokemusta siitä ole, mutta
ilmapiiri ja uudet työkaverit
ovatkin erilaisempia kuin osasin odottaa. Kaikki vaikuttavat
oikein mukavilta. Pidän myös
siitä, että täällä on jonkin verran pienemmät kuviot, eikä
tarvitse juosta ihan yhtä kellon
tarkasti kuin aiemmissa töissä
tai ainakin, että voi itse laatia
aikataulunsa.
Mitä muuta haluat sanoa?
Haluan toivottaa kaikille hyvää
joulun odotusta!

☞Mari Vehmas
Forssalaiset vanhemmat listasivat asioita, joista syntyy riittävän hyvä
parisuhde.

Eläkeläisten joulua
Koijärven kerhojen joulujuhla
Koijärven seurakuntatalolla ke 13.12. klo 12–14.30.

Eläkeläisten ruokailun Joululounas
seurakuntatalolla ti 19.12. klo 11–13.
Eläkeläisten ruokailu päättyy 20.12.
Eläkeläisten ruokailu alkaa ma 8.1.2018.
Naisten jumppa
alkaa ti 9.1.2018 ja miesten jumppa to 11.1.2018.
Leskien klubi
aloittaa kevätkauden ti 9.1.2018.

Koijärven Kaikenikäiset
kerho aloittaa 24.1.2018 klo 12.30–14.30
Koijärven seurakuntatalolla (ruokailu alkaa klo 12).
Eläkeläisten talvipäivä
on Klemelässä 25.1.2018 klo 10–14.
Muutokset ovat mahdollisia.
Seuraa kirkollisia ilmoituksia.

Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Mari Vehmas, ja tulen
Lohjalta tällä hetkellä, mutta
olen alun perin forssalainen.
Toiveissa olisi perheen kanssa
siirtyminen takaisin kotiseuduille, joten toivottavasti muutto
Forssan seudulle työn perässä
olisi tulevaisuudessa edessä.
Mikä emännän työssä on
parasta?
On ollut kiva palata takaisin
emännän töihin pitkän tauon
jälkeen, ja huomata osaavansa
hommat vielä. Emännän työssä
parasta on tietynlainen vapaus
tehdä itse sekä päättää mitä
syödään, ja yhdessä ammattitaitoisten työkaverien kanssa
tekeminen on hienoa.

Eläkeläisten joulujuhla
Forssan seurakuntatalolla to 14.12. klo 13.

Matkun Ikänuoret
kerho aloittaa kevätkauden 23.1.2018 klo 13–15
Matkun kylätalolla (ruokailu alkaa klo 12.45).

Seurakunnan keittiön uusi emäntä 13.11.2017

Yksinäisten ja
vähävaraisten

joulujuhla

Forssan seurakuntatalolla
22.12. klo 12.

Tervetuloa

jouluaterialle ja
joulun sanoman äärelle!
Forssan alueen seurakunnat
Forssan katukirkko ry

Mikä haastavaa?
Haastavalta on tuntunut työssä
monet uudet asiat, esimerkiksi
seurakunnan vuoden kiertoon
tottuminen, mutta se tulee sitten
tulevien vuosien aikana tutuksi.
Yleisesti en koe, että työ olisi
tähän asti liian haastavalta tuntunut.
Mitä mieltä olet työskentelystä seurakunnalla?
En ole aiemmin työskennellyt

seurakunnassa, ja koen täällä
työskentelyn lähes samanlaiseksi kuin muissakin työpaikoissa.
Mitä haluaisit sanoa
seurakuntalaisille?
Toivoisin tietenkin, että eläkeläiset tulisivat sankoin joukoin
lounaalle! Pyrimme entisestään
kehittämään koko seurakunnan
ruokapalveluiden toimintaa ja
tarjontaa.
Mitä muuta haluaisit sanoa?
Haluaisin sanoa, ettei kannata
stressailla liikaa, aina on olemassa B-suunnitelma, jos ensin
suunniteltu tapa ei onnistukaan.
Ja tervetuloa lounaalle!
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Paluu Ahvenanmaan
pyöräilyriparin maisemiin

Kanttorien
jouluvisa
1. Mitä meidän on heitettävä
jouluna? Mikä laulu?
a) löylyä
b) paistinliemi
c) arkihuolet
d) joulukuusi
2. Missä laulussa jotakin
leijuu sisimpään?
a) Enkeli taivaan
b) Jouluyö, juhlayö
c) Joulupukki, joulupukki
d) Sydämeeni joulun teen
3. Mitä lahjoja tietäjät toivat
Jeesus-lapselle?
a) mirhaa
b) suitsuketta
c) kruunun
d) kultaa
4. Millaista rumpua paimen
löi riemuissaan?
a) noitarumpua
b) pientä rumpua
c) nahkarumpua
d) peltirumpua
5. Kuka oli varpukulta?
Mikä laulu?
a) pikkuvelivainaa
b) isovelivainaa
c) pikkusiskovainaa
d) isosiskovainaa
6. Miksi Fatou haluaa tulla
aikuisena?
a) suutariksi
b) opettajaksi
c) ompelijaksi
d) insinööriksi
7. Mitä tarkoittaa
Gloria in excelsis Deo?
a) Kunnia Jumalalle
excel-taulukossa
b) Kunnia Jumalalle
maailmassa
c) Kunnia Jumalalle jouluna
d) Kunnia Jumalalle
korkeudessa
8. Minkä laulun runon Helmi
Auvinen on kirjoittanut?
a) En etsi valtaa, loistoa
b) Tulkoon joulu
c) Sylvian joululaulu
d) Hiljaa, hiljaa joulun kellot
9. Mikä peittää maan,
kun kansa kokoontuu?
a) lumi
b) kukat
c) hämärä
d) kuura
10. Kuka hiipii arkeen?
a) Joulu
b) Jeesus
c) Rauha
d) Taatto
Kaikki vastaukset löytyvät SLS:n
Kauneimmat Joululaulut -vihkosta.
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Viisi entistä isosta, neljä matkavuorokautta, 155
pyöräilykilometriä. Kesällä 2017 erään Ahvenanmaan rippikoulun entinen isospoikaporukka toteutti monta vuotta suunnitellun paluun Ahvenanmaalle. Miten kaikki kävikään – ja miksi matkaan
kannattaa aina ottaa kitara?

V

uoteen 2010 asti Forssan
seurakunnassa järjestettiin kerran kesässä pyöräilyrippikoulu Ahvenanmaalle.
Pyöräilyä upeissa maisemissa,
retkeilyä ja telttailua luonnon
keskellä, iltanuotioita meren
rannalla ja käsin kosketeltavaa
yhteishenkeä. Tätä kaikkea vuoden 2009 Ahvenanmaan isospojat
Jani, Helge, Mikko ja Henri heidän leiriavustajansa Eero lähtivät
kokemaan uudelleen heinäkuun
lopussa kesällä 2017.
Rentoa yhdessäoloa ja
muuttuvia tilanteita
Kuten riparillakin, isospoikien
pyöräilymatka alkoi Nauvon
kirkon pihalta. Yhden pyörän
perään sidottiin kärry, jossa oli
muonat, teltat ja retkeilytarvikkeet. Päällimmäiseksi aseteltiin
aidon leirihengen tuoja, kitara.
Ensimmäinen määränpää oli
Sandvikin leirintäalue Kökarilla,
jonne pojat pääsivät vasta illalla
jäätyään suunnitellulta lautalta.
Odotteluaika oli hyödynnetty
kitarointiin ja lauleskeluun kallioilla ja kortinpeluuseen – aitoon
leirityyliin.
Toisena päivänä matka jatkui
kohti Bomarsundia ja Puttes
Campingia. Lähellä Maarianhaminaa Henri päätti jättää leikin kesken, sillä pyöräilystä ei
tahtonut tulla huonon pyörän ja
pyörälaukkujen sijaan matkaan
päätyneen rinkan kanssa mitään.
Muut jatkoivat nelistään alkuperäisen suunnitelman mukaan.
Kolmantena matkapäivänä
sattui ja tapahtui. Ennen pyörän
selkään hyppäämistä entiset isospojat vierailivat Notvikenin tornissa Bomarsundin linnoituksilla.
Matkan varrelle osui myös Kastelholman linna. Linnan mäessä
saavutettiin matkan huippunopeus, 52,2 km/h. Päivän päämääränä oli päästä Eckeröön. Keskellä
maaseutua Mikon pyörästä halkesi yllättäen poljin. Ensimmäisen
ohi ajavan auton kuljettaja sattui
asumaan naapurissa, joten pojat
kutsuttiin kylään, jotta voitiin yhdessä katsoa, mitä tehdään. Auttajamies lähti käyttämään Mikkoa
ja Eeroa Godbyn kaupoissa Janin
ja Helgen jäädessä jutustelemaan
talon emännän kanssa. Hän ei
meinannut millään uskoa, että

Forssasta oli järjestetty pyöräilyrippikouluja Ahvenanmaalle
ja että papitkin olivat olleet matkassa polkupyörillä! Mikko ja
Eero palasivat Godbystä tyhjin
käsin, mutta talon isäntä tarjoutui
rakentamaan väliaikaisratkaisun
polkimen tilalle metalliputkesta
ja jeesusteipistä (silvertejp på
svenska). Ennen matkan jatkumista paljastui, että auttajat ovat
musiikki-ihmisiä, jotka olivat pysähtyneet auttamaan ennen kaikkea siksi, että he olivat nähneet
matkatavaroiden joukossa kitarakotelon. Siksipä vielä ennen lähtöä pojat kaivoivat kitaran esiin ja
lauloivat muutaman yhteislaulun
auttajiensa kanssa.
Mikon pyörä oli siinä kunnossa, että sillä pääsi kyllä eteenpäin mutta matkanteko ei ollut
kovin miellyttävää. Niinpä pojat
päättivät polkea Eckerön sijaan
suoraan Maarianhaminaan. Maarianhaminassa oli meneillään kesän päättävä Rockoff-festivaali,
mutta leirintäalueelta löytyi silti
tilaa. Illalla ruokapaikassa Helge
päätyi hetkelliseksi portsariksi,
kun oikea portsari kävi hakemassa takahuoneesta aiemmin illalla
pojilta takavarikoidut reput.
Viimeisenä matkapäivänä oli
vuorossa enää vain pyöräily Maarianhaminan satamaan. Turun sa-

tamassa Henri odotti matkalaisia
ja entisten isospoikien tiet erosivat – seuraavaan pyöräilyretkeen
asti, sillä sen verran onnistunut
reissu oli, että uutta paluuta Ahvenanmaalle alettiin puhua heti,
tällä kertaa kesäksi 2019.
Jälkikäteen pojat ovat pohtineet, että reissu ylitti kyllä kaikki
odotukset moninkertaisesti. Vaikka matka olikin typistetty versio
riparista, oli leirihenki korkealla

ja monia asioita tehtiin, kuten
edellisellä kerrallakin aamupuuron keitosta nostalgisiin iltoihin
kallioilla. Tutussa porukassa oli
myös helppoa ratkoa matkan
aikana esiin tulleita ongelmatilanteita ja muuttaa suunnitelmia
tilanteen mukaan. Loppujen lopuksi edes kauan odotetun Eckerön jääminen välistä ei haitannut
– jäipähän jotain ensi kertaan.
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Pappilan raamattupiirit
Forssan Pappilassa kokoontuu neljä hieman
eri tyyppistä raamattupiiriä, joihin osallistuvilla on yksi yhdistävä tekijä: Jokainen haluaa
oppia tuntemaan paremmin Jumalan sanaa.
Piirit ovat avoimia myös uusille kävijöille:
Lähde mukaan tutustumaan, jos kaipaat tällaista toimintaa ja sinulla on tiistai- tai keskiviikkoiltana siihen aikaa.
Tiistaisin kello 17.30 kokoontuu
Nuorten aikuisten raamattupiiri Pappilan yläkerrassa. Piiri on
suunnattu erityisesti 20-35-vuotiaille. Siellä on mahdollisuus jakaa
arjen kysymyksiä, iloja ja onnistumisia sekä ammentaa voimaa
tulevan viikon haasteisiin. Piirissä
luetaan Raamatusta yhtä kirjaa
kerrallaan vapaamuotoisesti heränneistä ajatuksista keskustellen.
Lisäksi 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 kupponen teetä
hyvässä seurassa.
Pappilan raaamattupiiri kokoontuu parittomien viikojen
tiistaisin kello 18.30-20.00. Laila ja Arto Mäki-Kerttula kertovat

piiristä seuraavasti: “ Syksyllä
aloitimme Markuksen evankeliumin tutkimisen luku kerrallaan. Tämä jatkuu koko kevään
2018. Keskustelemme luvusta ja
mietimme samalla sen sanomaa
tähän aikaan ja oman elämämme
arkeen. Mukaan voi tulla vaikkei
alkulukujen aikana olisi osallistunutkaan piiriimme.”
Miesten raamattupiiri taas
kokoontuu parillisten viikkojen
tiistaisin kello 18.00. Aimo ja
Kari kertovat piiristä seuraavasti:
“Meitä on joukko miehiä, joiden
kanssa voi lukea Raamattua, kysellä ja kyseenalaistaa, yhdessä
pohtien jakaa elämää. Piirillämme
on kaksi periaatetta: kukaan ei saa
ryhtyä opettamaan tai neuvomaan
toista, sekä kuunteleminen on tärkeämpää kuin puhuminen.”
Parillisten viikkojen keski-

Yhteisvastuu 2018

viikkoisin kello 18.30-20.00 kokoontuu Ilosanomapiiri, joka sai
alkunsa muutaman vuoden takaisesta Alfa-kurssista. Lupauduin
piirin vetäjäksi yhdessä Johanna
Koskelan kanssa. Tutustumme
Raamattuun Mailis Janatuisen
laatiman Ilsonanomapiirimateriaalin avulla. Lokakuussa saimme
valmiiksi Jeesuksen vertaukset ja
siirryimme tutustumaan Jeesuksen opetuslapsista Simon Pietariin.
Mielestäni uskonelämän hoitamisen peruspilarit ovat rukoileminen, Raamatun lukeminen
ja seurakuntayhteydestä huolehtiminen. Omakohtaisesti olen
huomannut, että jos laiminlyön
näistä jonkin, ennen pitkää luovun myös muista ja vaarana on
hengellinen kylmeneminen. Kuitenkin jokaista kristittyä koskee
lähetyskäsky kertoa evankeliumia
niille, jotka eivät tunne Jeesusta
henkilökohtaisena Vapahtajanaan ja haastaa myös uskossaan
kylmenneitä taas uudistumaan
uskossa ja täyttymään Pyhällä
Hengellä.
Seurakuntayhteydestä pyrin
huolehtimaan ennen kaikkea
osallistumalla oman seurakunnan
messuun, jossa voin osallistua
ehtoolliselle muiden kristittyjen
kanssa. Iltaisin olen usein niin väsynyt, että nukahdan kesken ru-

JOULUMYYJÄISET
Ystävän Kammarilla

su 3.12.
klo 12.00-14.00
• Käsitöitä
• Joululimppuja
• Leivonnaisia
• Puuroa ja soppaa
• Kahvia, Glögiä ja torttuja
• Arpoja ja paljon muuta

kouksen, mutta olen huomannut,
että Pyhä Henki laittaa päivän
aikana ihmisiä ja asioita sydämelleni, jolloin rukoilen niiden
puolesta kesken autolla ajon ja
arjen askareiden. Tällä hetkellä
luen itse Raamattua Gideoneitten
raamatunlukukalenterin mukaan.
Miksi sitten lupauduin Ilosanomapiirin vetäjäksi, voisi kai
senkin keskiviikkoillan käyttää
vaikka kotona lepäilyyn, liikuntaharrastukseen tai muuhun
vastaavaan? Jeesus, Jumalan Sana on Elämän leipä, jota ilman
en voi elää. Jos nautin sitä vain
sunnuntain messussa, sen ravitseva vaikutus ei riitä koko viikon
ajaksi. Jos taas tutkin sitä yksin,
se voi alkaa maistua kuivalta ja
puisevalta. Keskiviikkoillan Ilosanomapiiri antaa minulle kaikki
uskonelämän hoitoon tarvittavat

elementit: seurakuntayhteyden,
raamatunluvun ja rukouksen. Niin
kuin ruokailu hyvässä seurassa,
Raamattuun tutustuminen toisten
kristittyjen kanssa virvoittaa ja ravitsee sielua.
Jeesuksen siunaamaa
Adventtiaikaa toivottaen,
Sari Rämö
Raamattupiirit pitävät joulutaukoa seuraavasti:
Miesten Raamattupiiri aloittaa
viikolla 2 ti 9.1.
Pappilan Raamattupiiri aloittaa
viikolla 3 ti 16.1.
Ilosanomapiiri kokoontuu seuraavan kerran viikolla 4 ti 24.1.
Nuorten aikuisten Raamattupiirillä ei ole joulutaukoa, vaan se
jatkaa viikoittaisia kokoontumisiaan normaalisti tiistai-iltaisin.

La 6.1.2018 klo 18 Lähetysseurat

Sirkka Juhalalla, Valijärventie 93, 31170 Savijoki

Ma 8.1. 2018 klo 10 Työtupa
aloittaa Ystävän Kammarilla.

Siionin Kanteleen lauluseurat

Ystävän Kammarilla ti 16.1. klo 14, kahvit jo klo 13:30.

Kevään kokoontumiset
joka kuukauden 3. tiistaina.

Tuotto
lähetystyölle
Yhteisvastuukeräys 2018 Forssan
seurakunnassa haastaa neulomaan
ja ostamaan pipoja yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Ensimmäiset
pipot ovat ostettavissa jo Joulumyyjäisten yhteisvastuupöydästä
su 3.12. klo 12-14 Ystävänkammarilla. Kevään mittaan pipoja on
myynnissä useiden Yhteisvastuutapahtumien yhteydessä. Lahjoitetut pipot saavat olla minkä värisiä
ja kokoisia tahansa, kunhan ovat
käyttämättömiä. Jos osallistuminen
kiinnostaa, mutta ei tiedä, mistä
aloittaa, alla on yksinkertainen ohje. Myös muilla ohjeilla neulotut,
virkatut tai ommellut pipot ovat
tervetulleita! Pipoja otetaan vastaan seurakuntatoimistossa arkisin
klo 9-13 ja Yhteisvastuutapahtumien yhteydessä. Vuoden 2018

Yhteisvastuukeräys torjuu nälkää ja
köyhyyttä Suomessa ja ulkomailla.

PIKAOHJE:
Yhteisvastuupipo 2018
Tarvitset paksua lankaa ja isot
sukkapuikot. Puikot 6mm, isommatkin käy. Luo silmukoita 56,
jaa silmukat puikoille siten että
kolmella puikolla on 16 silmukkaa ja neljännellä 8. Kudo 32 kerrosta neljä oikein neljä nurin. Tämän jälkeen kavenna aina neljän
oikein kudotun silmukan jälkeen
niin kauan että nurjia silmukoita
ei enää ole. Jatka kaventamista aina 3 silmukan jälkeen kunnes joka
puikolla on enää enintään kaksi
silmukkaa. Päättele.

100 virttä 100 vuotta
Jouluinen
pop up -kuoro
kokoontuu pe 22.12. klo 18
Forssan seurakuntatalolle
harjoittelemaan
jouluaaton klo 14 ja/tai
jouluaaton klo 23
hartauteen musiikkia.
Ryhmää harjoittaa
Outi Aro-Heinilä.
Tule mukaan tekemään
joulusta elämys!

Ensi vuonna vietetään

Forssan kirkon 100-vuotisjuhlaa.
Tämän kunniaksi järjestetään seitsemän erilaista virsihetkeä,
joiden aikana lauletaan yhteensä 100 virttä.
Tällaisia tilaisuuksia on jo suunniteltu:
Virsiä jazzin keinoin, Kotiseurat,
Häämusiikin nostalgiakonsertti,
Virsivaellus hautausmaalla, Rippikoululaisten virret,
Glögikauden virret.
Kerää omaan virsipassiisi merkinnät kaikista tilaisuuksista.
Osallistuneiden kesken arvotaan hauska palkinto.
Tervetuloa veisaamaan ja laulamaan!
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Juhlaa Koijärvellä
Koijärven kirkkoon vuonna 1968
asennetut 10 äänikertaiset urut eivät saaneet viettää 50-vuotisjuhliaan, sillä ne todellakin vetelivät
viimeisiä haikujaan. Vanhat urut
purettiin syksyllä ja tilalle asennettiin uudet Allenin digitaaliset
urut. Uusissa uruissa on 24 äänikertaa eli soitinta. Koijärveläisten
toivomuksesta vanhojen urkujen
fasadi eli julkisivu säilytettiin, ja
siitä tehtiin hylly nuoteille ja digiurkujen kaiuttimille.

Uudet urut
siunataan käyttöön
1. adventin messussa
3.12.2017 klo 12.
Tervetuloa!

Urut saapuu.

Pakettiautosta kärryyn.

8' Gedackt on saatu irrotettu.

Kanttori Outi ottaa pillejä talteen
urkujen sisältä.

Jari Saari ja Matti Pesonen sirtävät soitinta kirkkoon.

Talteen otetut pillit ovat kirkon
ullakolla laatikoissa.

Kanttori Paavolainen valvoo urkujen äänitystä.

Forssan ja Koijärven kirkkokuorot etsivät reippaita laulajia
Forssan kirkkokuoro
viettää ensi syksynä
100-vuotisjuhlaa,
ja juhlakonserttia varten
tarvitaan lisää laulajia
kaikkiin ääniin.
Harjoitukset:
Koijärvi ke klo 18-19.30 ja
Forssa to klo 18-19.30.
Lisätiedot
Outi Aro-Heinilä,
puh. 040-6647642

Koijärven
kantele-ryhmään
mahtuu vielä
soittajia!
Ryhmä kokoontuu
Koijärven srk-talolla
pari tuntia kerrallaan
la 6.1., la 3.2., ti 21.2.,
la 10.3., ti 20.3., la 7.4.,
la 5.5. ja ti 16.5.
Lainakantele-tilannetta voit
tiedustella Outilta,
puh 040-6647642.
Tervetuloa soittelemaan:)

Koijärven sankaripatsaan
vihkiäiset 16.8.1953.

Teoksen nimi on ”Rauha sankareille”

ja sen on veistänyt kuvanveistäjä Kauko Räsänen.
Kuvassa vas. taiteilija Kauko Räsänen,
ruustinna Lydia Kaurinkoski ja
kirkkoherra, rovasti Erik Mikael Kaurinkoski.
Kuvan on ottanut Eino Heikkilä ja
sen toimitti seurakunnalle opettaja Teuvo Heikkilä.
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Lasten
joululaulelot
sunnuntaina 10.12. klo 14–16
Forssan seurakuntatalossa, Kartanonkatu 16

Ethän pois olla vois, laulut ja leikit joulun tois?
Lauletaan ja leikitään uusia ja vanhoja
lasten joululauluja.

Lapselle suunniteltu jouluhartaus
Forssan kirkossa jouluaattona 24.12. klo 14
Lapset saavat pukeutua enkeleiksi, paimeniksi tai
olla tähtityttönä- tai poikana joulukuvaelmaa varten.
Hartaus on noin puolen tunnin mittainen.

Mukana myös Humppilan lapsikuoro sekä
Forssan päiväkerholaiset

Mehutarjoilu

NALLE-messu

Forssan kirkossa 7.1.2018 klo 10.
Tervetuloa köröttelemään lapsenkokoiseen messuun!
Samalla olette toivottamassa tervetulleeksi vuoden 2017
aikana kastetut vauvat mukaan seurakunnan toimintaan!
Voitte kutsua kirkkoon mukaan myös lapsenne kummit ja
isovanhemmat ja yhteisellä kirkkovierailulla muistella sitä,
kuinka teidän perheen pieni oli vielä pienempi kuin nyt.
Messussa aikuiset voivat körötellä pienimpiä sylissään ja
lapset voivat ottaa köröttelykaveriksi
oman nallen tai pehmolelun.
Messun päätteeksi nautitaan mehusta ja kahvista
maissinaksujen ja keksien kera.

Tervetuloa!

Tervetuloa koko perheen kanssa,
myös isovanhemmat ja kummit!

Forssan seurakunnan
Lapsi- ja perhetyö

Forssan ja Humppilan seurakunta

Tervetuloa koko perhe mukaan!
Forssan ev.lut. seurakunta

Moni ihminen kaipaa rinnalla kulkijaa ja ystävää….
Kaipaatko sinä tekemistä ja mielekästä ajankäyttöä?

Tule

VAPAAEHTOISTOIMINNAN
PERUSKURSSILLE
Ystävän Kammarille Forssaan, Hämeentie 5.

ERORYHMÄ
Yhdeksänä maanantaina
22.1.–26.3.2018 (ei 26.2.)
klo 17.30–20.00

Ryhmän tavoitteena on auttaa
erosta selviytymistä ja elämän jälleenrakennusta.
Ohjaajina toimivat perheneuvojat
Jorma Virtanen ja Anja Nwose.
Ryhmä on maksuton ja luottamuksellinen.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset 16.1. mennessä
ti–pe klo 11–12,
puh. 050 331 8373 tai anja.nwose@evl.fi.
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Kun olet menettänyt läheisesi,
sinulla on mahdollisuus tehdä surutyötä
yhdessä samassa tilanteessa elävien kanssa.
Ryhmä on luottamuksellinen vertaistukiryhmä,
joka on tarkoitettu Tammelan rovastikunnan alueella
asuville.
Ryhmä kokoontuu Jokioisilla kerran viikossa
keväällä 2018.
Ryhmän ohjaajina toimivat
pastori Johanna Parviala ja
diakoni Elina Mettovaara.
Lisätietoja 1.2.2018. asti
Elina Mettovaaralta puh 050 415 1775

Sururyhmä
lapsensa
menettäneille

alkaa tammikuussa 2018
Forssan seurakuntatalossa
(Kartanonk. 16).
Kuolemasta voi olla jo vuosia,
mutta ryhmän alkaessa vähintään useita kuukausia.
Kokoonnumme talvikaudella 6 tiistai-iltana,
mukaan voi tulla asuinpaikasta riippumatta.
Kysy tarkemmin:
Anne Mäkelä p. 050 3373 158, anne.makela@evl.fi

Koulutuksessa käsitellään vapaaehtoistyön periaatteita, motiiveja, oikeuksia ja vastuita sekä ihmisten kohtaamista elämän eri
vaiheissa ja tilanteissa. Myös itsetuntemus ja suhde ammatilliseen työhön ovat aiheina.
Kurssin jälkeen voit valita oman toiminta-alueesi monista eri
mahdollisuuksista. Kukin kouluttava taho järjestää tarvittavaa
jatkokoulutusta, tukea ja ohjausta.

Koulutuspäivät ovat:
la 20.1. ja 27.1 klo 10–15
ti 6.2 ja 20.1 klo 17–19.30
Kurssista saa todistuksen, josta on hyötyä myös
esim. terveys- ja sosiaalialojen opinnoissa.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset viim. ti 16.1.2018
Ystävän Kammarille p. 050 588 9644.
Kurssin järjestävät Forssan Seudun Palvelukammari ry,
Forssan ev.-lut. seurakunta.

KIRKON KESKUSTELUAPUA¤
Luottamuksella, sinua kuunnellen

Mielenterveysväen

Joululauluhetki
Forssan kirkossa
ke 13.12.2017klo 13:30

Jos haluat lahjoittaa

Jouluiloa
vähävaraisille forssalaisille lapsiperheille,
ota yhteys diakoni

Satu Pölläseen p. 050 308 6770.
Lahjoitukset tulee toimittaa diakoniatoimistoon tai
seurakuntatoimistoon 14.12. mennessä.
Lahjojen jakaminen helpottuu, jos niitä ei
ole paketoitu. Emme ota vastaan käytettyä
vaatetavaraa, mutta esim. pienet lahjakortit
vaateliikkeeseen, kampaamoon tai elokuviin ovat
mieluisia vähän vanhemmillekin lapsille.

Ystävän
kammarin
Joulunaika
Perjantaina 22.11 klo 10.30 hartaus; Heidi Sulkko.
Klo 11 joulupuuro.
Kammari sulkee ovensa klo 12.00 ja
avautuu taas tiistaina 2.1.2018 klo 9.00.

Toivotamme Rauhallista Joulunaikaa
ja Onnellista uutta vuotta!

KIRKON KESKUSTELUAPUA¤
Luottamuksella, sinua kuunnellen

Glögitarjoilu
Mukana:
Mirja Paju, Anne Mäkelä, Satu Pöllänen

Puhu, se auttaa.

KIINNOSTAAKO VAPAAEHTOISTYÖ

Palveleva puhelin

PUHELIMESSA?
0400
22 11 80
Palveleva chat
- pienellä
ajankäytöllä suuri merkitys sekä soittajalle
Arkisin
18-01,
viikonloppuisin 18-03
että päivystäjälle
Kirkon Palveleva puhelin tarjoaa päivystäjälle
Palveleva kirje
- itsenäisen vapaaehtoistyön
väh. 3h/kk
Palveleva netti
PL 210, 00131 Helsinki
- mahdollisuuden valita itse päivystysajankohta
- koulutuksen ja työnohjauksen
- liittymisen yli 2000 päivystäjän valtakunnalliseen joukkoon
kirkonkeskusteluapua.fi

Päivystäjältä vaaditaan
- ehdoton vaitiolo
- halua ja kykyä kuunnella eri elämäntilanteissa olevia soittajia
- tällä hetkellä tasapainoinen elämäntilanne
- hakeutumisvaiheessa haastattelu
Jos olet kiinnostunut ja pohdit, onko tämä sinulle sopiva tapa kulkea
lähimmäisen rinnalla, ota yhteys: sairaalapastori Anne Mäkelä
050-3373 158, anne.makela(at)evl.fi

Puhu, se auttaa.
Palveleva puhelin

0400 22 11 80

Palveleva chat

Arkisin 18-01,
viikonloppuisin 18-03

Palveleva netti

kirkonkeskusteluapua.fi

Palveleva kirje
PL 210, 00131 Helsinki

